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Telefoane? redactor șef — 16 38 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— Interior 71 ; social — interior 71 ; 
economică — Interior 32 ; cultură—învă- 
țămint — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
260. După ora 16, telefon de serviciu — 
1G63.

Transportul cărbunelui la mina Paroșeni.
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Seria succeselor
începutul noului trimestru 

la E. M. Aninoasa nu a putut 
fi marcat printr-o compor
tare la nivelul posibilităților 
a întregului colectiv, este a- 
devărat și datorită unor in
conveniente survenite de ul
timă oră. Cu toate acestea 
minerii, maiștrii și inginerii 
sectorului II al minei depun 
eforturi lăudabile pentru 
menținerea colectivului lor 
pe linia ridicată a realizări
lor înregistrate în primele 
trei luni ale anului. După

primele 21 de schimburi ale 
celui dc-al doilea trimestru 
(7 zile), grație unei organiză
ri judicioase a locurilor de 
muncă și a cunoașterii te
meinice a sarcinilor zilnice, 
o serie de brigăzi au reu
șit să smulgă adîncurilor zeci 
și chiar sute de tone de căr
bune peste plan. Comunistul 
Augustin Asmarandei împre
ună cu ortacii, au piuă în 
prezent un plus de 300 de 
tone datorită creșterii pro
ductivității muncii de la 5.90

CERTITUDINI 
pe șantierul care deschide 

calea electrificării 
transportului feroviar

Inserarea s-a lăsat de mult. 
Sacadatul ritm al z roților de 
tren străpunge pentru cîteva 
minute liniștea milenară a cres
telor împădurite, apoi din nou 
se lasă o tăcere adîncă. Nu
mai clipocitul jucăuș al Jiului 
în goana-i nebună spre Dună
re păstrează fundalul sonor al 
naturii.

Dar orele se scurg cu repezi

MUNCITORIMEA
VĂII JIULUI

în anii glorioaselor bătălii 
revohifionare din 1929-1933

Criza economică de suprapro
ducției din anii 1929—1933 a cu
prins in scurt timp și industria 
din Valea Jiului. Rînd pe rînd 
o parte din întreprinderile in
dustriei extractive din această 
zonă a județului și-au încetat 
activitatea, ele devenind neren
tabile pentru capitaliști. Dacă în 
1929 se extrăgeau aici 1 026 710 
tone, in 1933 s-au extras numai 
333 475 tone de cărbune.

In urma sistării muncii în 
întreprinderile miniere, urmează 
o tot mai gravă înrăutățire a 
situației clasei muncitoare de 
pe aceste meleaguri. Creșterea 
vertiginoasă a șomajului-^ dus 
ia aruncarea pe drumuri a mii 
(de muncitori, împreună cu fa
miliile lor. Așa după cum arată 
ziarul Scînteia din aprilie 1932 
existau în județul Hunedoara 
19 455 de șomeri, dintre care 
16 000 în Valea Jiului.

‘ Chiar autoritățile polițienești 
'din Valea Jiului au fost silite 
să recunoască situația insupor
tabilă în care au ajuns munci
torii mineri : „Aproape toate 
minele — arată un buletin in
formativ al siguranței din Pe
troșani din iunie 1929 — con
cediază zilnic muncitorii, lă- 
sindu-i muritori de foame.... pe 
lingă concedierile zilnice, minele 
(patroni. — n.n.) au redus zilele 
de lucru, așa că și cei rămași in 
lucru indura mizeria"

Situația muncitorilor din a- 
tă zonă a fost și mai mult 
vată prin scăderea salarii- 
care și înaintea crizei de 

•1, erau destul de mici. Pe 
lingă reducerile de salarii, ca

ii recurgeau și la nepla- 
iporară, Ia reținerile din 
muncitorilor pentru ali- 
și la neplata a sute de 
e de cărbune, sub pre
ta ar cuprinde impurități, 
icestea de a se salva din

In iarna anului 1932, adminis
trația minelor din Vulcan inter
zice șomerilor pînă și strînge- 
rea prafului de cărbune nefolo
sibil aflat în preajma minelor 
închise, „...am fost nevoiți să 
scormonim mai departe stratu
rile de cărbune de pe suprafa
ța dealurilor .pînă ne degerau 
miinile și picioarele — arată 
șomerii din Vulcan intr-un me
moriu adresat prefectului —

V, 1921

textul

criză pe spinarea muncitorimii.

acum insă ni s-a pus în vedere 
că în viitor nimeni nu mai are 
voie să pună mina pe o bucată 
de cărbune, căci in caz contrar 
vom fi rupți in bucăți**.

Nepăsarea cu care tratau pa
tronii atît pe șomeri cît și pe 
muncitorii rămași în lucru a 
adus acestora o viață de robi.

Crîncena exploatare a maselor 
muncitoare, în perioada crizei 
economice a constituit baza 
obiectivă a atitudinii revoluțio
nare a lor, atitudine manifesta
tă de cele mai multe ori prin 
acțiuni deschise, îndreptate îm
potriva celor ce-i asupreau. Ex- 
primînd tocmai această poziție 
hotărîtă, de luptă a maselor 
largi de oameni ai muncii, ra-

portul Comitetului Central de 
acțiune pregătit pentru Con
gresul 
torilor
nari C.F.R. arată : „Muncitorii, 
țăranii și funcționarii n-au vrut 
și nu vor să fie victime în 
folosul salvării situației privile
giate a clasei stăpînitoare, în fo
losul salvării sistemului de ex
ploatare și asuprire". Ridicîn- 
du-se consecvent în apărarea 
intereselor vitale ale oamenilor 
muncii împotriva aruncării 
greutăților crizei pe spatele ma
selor exploatate, Partidul Comu
nist Român, a inițiat și con
dus în perioada crizei economi
ce dintre 1929—1933 puternice 
lupte revoluționare împotriva 
putredului regim burghezo-mo- 
șieresc.

Sub directa conducere a par
tidului se desfășoară în perioa
da crizei în Valea Jiului o se
rie de acțiuni greviste în rîn- 
durile muncitorimii.

In cadrul luptei revoluționare 
a proletariatului român, la în
ceputul crizei economice un rol 
foarte însemnat l-a avut greva 
minerilor de la Lupeni din au
gust 1929.

Repetatelor cereri ale mineri
lor de a fi recunoscut contrac
tul colectiv încheiat între ei și 
societatea Lupeni, Direcția Mi
nelor le răspunde printr-un re
fuz categoric. Acest lucru a 
provocat nemulțumiri în rîndu- 
rile muncitorimii. Referitor la 
frămîntările minerilor, în urma 
acestui refuz, Siguranța din 
Lupeni anunța îngrijorată fo
rurile superioare : „Aproape în
treaga muncitorime se găsește 
într-o stare de enervare, ceea ce 
cauzează desele întruniri și ma
nifestări". Nerecunoscîndu-li-se

Central al munci
și micilor funcțio-

Prof. ION FRAȚILA, 
directorul Filialei județene a 

Arhivelor Statului — Hunedoara

(Continuare în pag. a 3-a)

continuă
tone/post la 7,43 tone/post. 
Depășiri de plan au realizat 
și brigăzile conduse de Vic
tor Andrițoiu și Nicolae Pra- 
ța tot datorită unei produc
tivități sporite cu 500, res
pectiv 310 kg/post față de 
plan. Ilotărirea de a obține 
rezultate bune in abataje a 
vrednicului colectiv al secto
rului II in cinstea marii săr
bători a Partidului Comunist 
Român trebuie să constituie 
un exemplu de urmat pentru 
toți minerii aninoseni.
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ciune și o dată cu primele raze 
de soare, acolo în mijlocul mun
ților, viața pulsează din plin. 
Brațe puternice, dirijate de 
minți agere, roiesc în jurul dru
mului de fier. Sînt brațele har
nicilor muncitori de la Șantie
rul de construcții nr. 17 căi fe
rate, ale acelor oameni care pre
gătesc electrificarea tronsonului 
Filiași—Mintia pe porțiunea 
Meri—Simeria.

Cu o sută de ani în urmă, de 
la Petroșani pleca primul tren 
pe șine și iată că astăzi, în a- 
ceeași gară există sediul unui 
șantier menit să ridice nivelul 
transportului feroviar la cele 
mai înalte cote. Lucrările au în
ceput în anul 1969 cu destulă 
timiditate, dar în 1971 volumul 
lor este de aproape trei ori 
mai mare. Străbătînd șantierul 
întins pe zeci de kilometri o 
imposibil să nu remarci prin
cipalele puncte de lucru. Pe 
defileul Jiului se execută în 
prezent așa numitele polate, un 
fel de tunele deschise pe una 
din părți, menite să protejeze 
calea și instalația electrică îm
potriva pericolului permanent 
al căderii stîncilor. Inițial se 
proiectase ca aceste polate să 
fie executate din beton mono
lit. Constructorii, constatînd du
rata mare de execuție a lucră
rii prin această metodă precum 
și pericolul sporit de acciden
tare a muncitorilor, au propus 
o soluție mult mai ingenioasă i 
aceea a folosirii unor semifabri
cate. Astfel, datorită ingeniozită
ții lor, termenul de predare a 
polatelor executate pe o lungime 
totală ce depășește 3 km va fi 
devansat cu multe luni. Dar ac
tivitatea șantierului nu se re
zumă numai la aceste „tunele 
cu geam" cum le numesc unii. 
In porțiunea Bumbești—Live- 
zeni mai multe tunele vor su
porta hidroizolarea, o operație 
absolut necesară înaintea întin
derii cablului care va transpor
ta energia electrică necesară 
punerii în mișcare a garnituri
lor de tren.

In biroul inginerului Gh. Ză- 
bulică, șeful șantierului ne sînt 
arătate mai multe planșe. Re
marcăm pe una din ele dese
nul siluetei elegante a unei clă
diri moderne. Pentru moment 
credeam că este vorba de un 
han turistic, un hotel...

— Sînt schițele noilor centra
le electrice de comandă auto
mată, intervine tehnicianul Vi- 
sarion Lateș. Asemenea centra
le vom executa în 11 stații. Dar 
în afară de acestea trebuie să 
sistematizăm o serie de stații 
prin mărirea capacității de tran
sport. Tot în atribuțiile noastre 
intră și refacerea podurilor și a 
podețelor, lărgirea și moderniza
rea tunelelor pe artera Petro
șani—Pui. In prezent sistemati-

„Dimineață 
literară"

O „dimineață literară" are 
loc astăzi la clubul din Vul
can. Prof. Maria Stănilă va 
vorbi ascultătorilor despre o 
carte care suscită un interes 
deosebit • ..In lumea credin
cioșilor și necredincioșilor". 
Această acțiune cu cartea în
cepe la ora 10.

I Sub egida Comisiei de I

I specialitate a Academiei Re- I 
publicii Socialiste România. I

■ a început elaborarea „Alia- I 
I sului surselor de poluare a | 
1 mediului în România". Lu- i 
I orare științifică multidisci- | 

plinară. ea sintetizează re- ■

Izultatele muncii de cerceta- I 
re a numeroase colective, .

■ care studiază fenomenul po- I 
I luării și posibilitățile de corn- 1 

batere a lui în țara noastră. |
I Incepind de simbătă, pa- ■
■ sajul pietonal din Piața „Ni- I 
I colac Bălcescu" din Capitală ' 
■ a fost pus la dispoziția ce- I 
I tățenilor. El ocupă un loc im I 
' portant in preocupările pen- I 
I tru înfrumusețarea și ridi- | 
I careu la noi parametri ur- I 

banistici și edilitari a ora- | 
șului și contribuie la imbu- ■

I nătățirea sistemului de circu- I 
* lație. Noua realizare conferă J 
I certe valențe de natură să I
I servească populația și să • 
l completeze armonios întregul | 
■ complex urbanistic din cen- | 
Itrul Capitalei. Limbajul la- | 

pidar al cifrelor sintetizează i 
I dimensiunea, valoarea și efi- | 
' ciența edilitară a pasajului : I 
I posibilități de circulație pen- I

tru circa 50 000 pietoni pe | 
I oră, spajii comerciale ce in- i 
I sumează peste 1 000 mp, in- | 
Istalații de înaltă tehnicitate, i 

scări rulante, toate facilitind | 
I un flux rapid și modern. .
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Schimb de experiență
La clubul sindicatelor din Vulcan este organizat astăzi 
schimb de experiență între brigăzile de producție de jaun schimb de experiență intre brigăzile de producție ae ia 

abatajele frontale ale E. M. Vulcan, brigăzi antrenate în-
t. v... ------------- ...-------
disciplină și economie. Această inițiativă — ce are drept 

disecarea lor, apoi generalizarea în măsura posibilă — apar-

tr-un concurs cu următoarele obiective: calitate, randament. 
....... w ... .................... .. ..

scop cunoașterea diferitelor metode de muncă și organizare, 

ține minei Vulcan, comitetului orășenesc ai U.T.C. și con
ducerii clubului.
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§00 000 
de 

locuințe
Simfonia cifrelor, înmănun- 

chind efortul plenar depus 
de intregul popor, în anii cin
cinalului trecut, sădește in 
inima fiecăruia sentimentul 
de 'îndreptățită mindrie. Din 
buchetul acestor cifre, ro
dul muncii a milioane de o- 
țelari, laminoriști, strungari, 
frezori, matrițeri, sudori, tur
nători, electricieni, tîmplari, 
chimiști. vom desprinde în 
rîndurile de față cifrele ca
re oglindesc realizările celor 
peste 100 000 de constructori 
din țara noastră. Poate mai 
mult decît altele ele dezvă
luie un univers aparte. Dar 
să le revedem.

In anii cincinalului, au fost 
construite la orașe și sate a- 
proape 660 000 de locuințe, 
din care 344 000 din fondurile 
statului, sau cu credite acor
date de stat, depășindu-se 
prevederile planului. In a- 
ceastă perioadă, peste două 
milioane de persoane s-au 
mutat în locuințe noi. Cifre
le acestea sînt îndeajuns de 
grăitoare chiar și sub raport 
aritmetic. Dar să trecem din
colo de aspectul lor laconic. 
Ce reprezintă 660 000 locuin
țe ? Aceasta înseamnă că re
unite în același perimetru, 
locuințele construite în ulti
mii cinci ani, ar reprezenta 
Bucureștiul din anul 2 000. 
Sau, pentru a ne exprima 
mai plastic, construcțiile d:n 
această perioadă ar putea a- 
dăposti populația orașelor 
Cluj, Timișoara, Iași, Plo
iești, Galați, Craiova și Con
stanța. luate la un loc. Zilnic 
și-au primit locatarii aproa
pe 200 de apartamente. Popu
lația urbană a țării a sporit

Mircea BUMBAC
— redactor la „Agerpres" —

(Continuare în pag. a 3-a) CLUJ

(Continuare în pag. a 3-a)

Nicolae LOBON’Ț
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Se spune că
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elementul 
dragostea
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JAPONIA : O firmă japoneză a anunțat de curind rea
lizarea unui nou produs, o bicicletă amfibie. destinată dis
tracțiilor. Noua bicicletă, care poartă numele de ..Bonbon 
Cycle", poate fi folosită atit pe apă cit și pe uscat.

In foto : Bicicleta amfibie realizată in Japonia.

„Cazul

...Pentagonul este instituția cu cel mai mare personal 
din Statele Unite: 3 500 000 militari și 1 200 000 civili. Bazele 
și instalațiile militare, terenurile de manevră, deținute de 
Pentagon în Statele Unite și în alte țări, totalizează 13 mi
lioane hectare.

...Salvador Allende, președintele Republicii Chile, a 
anunțat că primul ministru cubanez, Fidel Castro, va face o 
vizită oficială în Chile în cursul acestui an. Data vizitei nu 
a fost încă fixată ; se știe doar că ea va avea loc după ale
gerile municipale din aprilie.

DIANE

Cite va lucruri, ce poate nu se 
știu, despre... căsătorie

GIN A LOLLOBRIGIDA 
este pentru prima oară ve
deta unui film western ; este 
vorba de filmul „Riul oame
nilor roșii" pe care îl turnea
ză în prezent regizorul Euge
nio Martin in împrejurimile 
Madridului.

★

HENRI VERNEUIL filmea
ză în prezent la Hotelul Hil
ton din Atena interioarele la 
ultimul său film — .Liber" 
— cu Jean Paul Belmondo, 
Robert Hossein și Omar Sha
rif în rolurile principale. Su
biectul urmărește pas cu pas 
o răfuială între mai 
grupuri de gangsteri.

multe

★

LA MOSCOVA, regizorul 
Andrei Tarkovski a început 
realizarea filmului științifi- 
co-fantastic „Solaris". Teh- 
nicolor și pe ecran lat, fil
mul lui Tarkovski relatează 
cum intr-o planetă rămasă 
necunoscută, după 200 de ani 
de căutări, exploratorii din 
spațiu își materializează 
mintirile.

★

a-

DE CIND a încheiat seria
lul „Răzbunătorii*, popularul 
actor Patrick Mac Nee, care a 
întruchipat pe fermecătorul 
Steed cu umbrelă și melon, 
trăiește ca .hippie* în Cali
fornia. Fostul John Steed a 
schimbat eleganta sa garde
robă cu un pantalon vechi, o 
cămașă havaiană și un colier 
de perle false. „Nu prea mai 
am bani, a mărturisit el unui 
reporter, dar o s-o scot eu la 
capăt, într-un fel sau altul".

Este oare o nouă manieră 
de publicitate?

★

lui
un

MARLENE DIETRICH re
apare pe ecran, deși cu zece 

I ani în urmă anunțase că se 
| retrage definitiv din film. Ea 
I interpretează principalul rol 
■ feminin într-un film al 
| Orson Welles. Subiectul : 
| regizor îmbătrînit revine, 
| după o lipsă îndelungată, la 

Hollywood, unde are de in- 
| fruntat concurența colegilor 
I tineri.

★

[ FEDERICO FELLINI pre- I gătește un nou film intitulat 
„Roma-. Primul tur de mani-

I velă a fost dat în studiourile 
I „Cinecitta".

★
ATA ce gindește reputatul 
or de cinema Marcello 

Mastroianni despre idealurile, 
bărbaților: „Niciodată n-tfn 
crezut că bărbații doresc, in
tr-adevăr, să fie liberi. Ei sînt 
fericiți să se știe prizonierii 

cariere,

70

Leul și iepurele
Ii zise Leul
Celui mai fricos supus al său :
— Se spune despre mine 
Că-s crud, nedrept și rău... 
Mă mir,
Dragul meu Iepuraș, 
Că mă hulesc unii
Atit de pătimaș !
Nu cumva tu bagi zizanie 

printre ei,
Și-i faci să fie atit de mișei 7
— Eu, mărite ?, tremură

Iepurașul
Ca o piftie,
Văzind colții gata să-l sfișie. 
Cum poți gindi așa,
O, stăpine!
Oare nu din mila ta
Măninc și eu o pline ?...
— Bine, bine... Jdeveni Leul

mai blind) 
Hai, spune deschis 
Ce crezi despre mine 
In gind ?
— Că fără tine, mărite, 
Noi, ăștia mici, cum să spui..., 
Am fi o turmă a nimănui.

MORALA:
Fricosul tot fricos 
Și laș... (doar să

rămîne 
mănînce-o

pîine !)...

Zăcind in colțul unde 
Fusese azvirlit, 
Se puse tîmăcopul 
In gind, pe socotit: 
.la uite la pickhamer 
Ce aprig trepidează, 
Cum mușcă in cărbune, 
Cum blocuri perforează! 
Parcă mă văd prin dinsul 
In vremea mea de fală: 
Spărgeam la fel cărbunii 
Cind dam fn ei năvală. 
Din gloria mea veche 
Ce-a mai rămas acum ?u. 
Pickhamerul ii zise:
— Nu fi naiv, ți-o spun, 
Prieten tirnăcop,
Mai ai puteri in tine 
Și incă ai un scop. 
Inhamă-te la muncă, 
Adincul să răsune, 
Mai poți tăia, băiete 
In stratul de cărbune. 
Nostalgic, tirnăcopul 
G-$i, oftind din greu i
— Ce pot pe lingă tine 7 
Trecut e timpul meu!

MORALA•
Vieții, oricînd omul 
Să-i deie rost și scop 
Să nu gîndească și el 
Ca bietul tîrnăcop.

O
Invață-te așa: 
Mereu în suflet să-ți pătrunzi.

D£ /w, DE COLO
Determinarea 

sexului 
fătului

Revista londoneză .Nature" 
anunță o interesantă noutate in 
domeniul medicinii i două echi
pe de savanți americani au des
coperit metode foarte asemănă
toare, care permit determinarea 
sexului fătului. Ambele metode 
folosesc același principiu : de
terminarea prezenței cromozo
milor masculini din celulele fă
tului printr-un test de fluores
centă.

Cercetătorii care au perfectat 
una dintre metode au extras ce
lulele supilse testului din lichi
dul foetal, pe cînd cealaltă echi
pă a pornit in experiențele sale 
de la celule cervicale.

După cum afirmă revista „Na
ture", cele două metode au dat 
rezultate satisfăcătoare.

Noi amănunte despre 
Mengele"

Urmărirea fostului medic-a- 
sasin al lagărului de la Au
schwitz, Jozef Mengele, conti
nuă. Deși autoritățile paragua
yene au dezmințit prezența lui 
în regiunea frontierei dintre Pa
raguay, Brazilia și Argentina, 
această declarație nu s-a bu
curat de un credit prea mare. 
Iată faptele: la începutul aces
tui an. Ben Jehuda, consulul 
Paraguayului la Tel Aviv 
clarat, după o consultare 
labilă cu subsecretarul 
stat Paraguayan pentru 
blemele externe, Alberto 
gues, că Mengele, criminalul 
nazist de război, nu se află fn 
Paraguay. ..Sînt autorizat să 
spun — afirma Jehuda — că 
informațiile furnizate de presa 
israeliană și dc alte mijloace 
de informare, in legătură cu 
pretinsa prezență a doctorului 
Mengele fn Paraguay, sînt ne
fundamentate și-și găsesc ori
ginea în goana după senzațio
nal a ziariștilor".

Or, cele mai multe surse 
afirmă că, în realitate. Mengele 
s-a pus sub protecția directă 
a armatei paraguayene. El se 
Bflă acum în fortăreața .Carlos 
Antonio Lopez", din care nici 
nu mai îndrăznește să iasă a- 
fară. Pe de altă parte, regiunea 
respectivă a fost declarată zonă 
interzisă, în care n-au acces 
nici chiar polițiștii paraguayeni.

Pentru prinderea lui Mengele 
s-a oferit un premiu în valoa
re de 24 5 000 mărci. După ce 
din garda lui personală nu mai 
fac parte foștii naziști, ci sol
dați și ofițeri paraguayeni, în 
locul altor metode pentru prin
derea criminalului se pune ac
cent în primul rînd pe bani. 
O sumă atit de mare nu s-a 
oferit pînă acum pentru nici 
un alt criminal de război na
zist. Or, nu credem că pentru 
militarii paraguayeni care îl 
păzesc pe bătrinul Mengele, în 
virstă de 60 de ani. acesta va
lorează mai mult decît un a- 
semenea premiu. Cele 245 000 
mărci ar putea să deschidă 
vreuna din porțile fortăreței 
.Carlos Antonio Lopez".

S-a stabilit — pe baza infor
mațiilor apărute fn decursul 
multor ani — că Mengele, cu
noscut prin odioasele experien
țe efectuate pe dețmuțîi de la 
Auschwitz, fugise in anul 1945, 
cu o mare sumă de bani, D. RADOVAN

50 de ani în închisoare sub acu
zația de omucidere, a fost grațiat 
de Curtea Supremă din Loui
siana, după ce s-a constatat că 
el nu comisese nici o crimă. 
Reyon a fost condamnat la 
spînzurătoare la 8 octombrie 
1921 pentru uciderea unui mi
nistru, dar, după doi ani, pe
deapsa i-a fost comutată în în
chisoare pe viață.

In decembrie 1970, Reyon a 
făcut apel susținînd că nu a co
mis crima de care fusese acuzat. 
In apel, el preciza că a recunos
cut că este autorul crimei, fiin- 
du-i teamă de tortură, 
fost redeschis imediat, 
tîndu-se că Reyon este 
vat.

Cazul a 
consta- 
nevino-

în două...
Un subofițer de pe distrugă

torul vest-german „Rommel" t 
suferit un accident grav în 
timpul unor exerciții cu rache
te i în urma unei greșeli în sis
temul de control a) securității, 
subofițerul a ajuns in rampa de 
lansare a rachetelor, care, prin- 
tr-o comandă prematură, s-a 
deplasat fulgerător in poziție de 
tragere. Corpul subofițerului a 

America de Sud. El poseda un 
pașaport fals, emis la Geneva 
pe numele unui oarecare Hel
mut Gregor, născut Ia Triest.

In prima perioadă a exilului 
său latino-american, Mongole 
s-a stabilit in Argentina. Acolo 
se simțise atit de mult in si
guranță. incit în anul 1955, și-a 
scos un pașaport argentinian 
pe numele său adevărat. In a- 
cei ani, el făcea chiar „excur
sii" în Italia, în insulele Ba
hamas etc. Aceasta în ciuda fap
tului că justiția internațională 
cere ca toți criminalii naziști 
să fie pedepsiți pentru crimele 
lor împotriva umanității.

Se presupune că aproximativ 
cu un an înainte de a fi prins 
criminalul de război hitlerist 
Eichman, Mengele și-a pierdut 
siguranța de sine și, la semna
lul foștilor lui camarazi cu ca
re nu rupsese legătura nicioda
tă, a părăsit Argentina pentru 
a se stabili în Paraguay. In za
dar au cerut autoritățile vest- 
germane extrădarea lui. Intre 
timp, s-a descoperit că, in anul 
1959, el a primit sub alt nume 
fals cetățenia paraguayană.

De altfel. în Paraguay s-au 
aciuit mulți fugari naziști, care 
urmau să fie judecați pentru 
crimele de război comise în 
diferite țări din Europa. Din 
rîndul acestora au fost recrutați 
cei care l-au păzit pe Mengele 
ani de zile, iar acum autorită
țile paraguayene caută să aba
tă atenția celor ce desfășoară 
acțiunea de urmărire a mon
struosului doctor-asasin. La a- 
ceastă acțiune, care durează de 
mai bine de două decenii, par
ticipă rudele și prietenii celor 
omorîți de Mengele la Ausch
witz.

Dar în ultimii ani, opt din 
urmăritorii voluntari au plătit cu 
viața descoperirea ascunzișuri
lor criminalului. In mai multe 
rînduri era cît pe-aci să fie 
prins, și numai prevenit de foș
tii săi camarazi a putut să sca
pe pînă acum.

In prezent, trei continente 
așteaptă vestea care să anunțe 
lumii prinderea monstrului de 
la Auschwitz. Urmăritorii 
au aflat totul despre el, au 
strîns munți de dovezi și ma
teriale acuzatoare. Procesul ar 
putea începe imediat.

săi

fost retezat, imediat sub 
inferioară a toracelui. O inter
venție chirurgicală a salvat via
ța accidentatului, care se află 
acum în afara oricărei primej
dii.

In istoria medicinii sînt cu
noscute numai încă două cazuri 
în care persoane „tăiate în două, 
au supraviețuit.

Facultate de... 
„prostologie"

Un grup de studenți ai Uni
versității East England a creat 
o Facultate de idioție, care are 
pînă la ora actuală doar șapte 
cursanți. Creatorii acestui nou 
titlu speră să acopere locurile 
vacante de „proști ai orașului11. 
„Diploma de prost al orașului
— a declarat unul din inițiatori
— era pe cale de dispariție și noi 
încercăm s-o revitalizăm".

Viitorii diplomați universitari 
vor primi pentru serviciile lor 
o remunerație zilnică, pentru că 
acceptă „să se expună ca... 

^Jroști".

f^Test-surpriză
' La un mare mneazin rliLa un mare magazin din 

Stockholm a fost instalată o e- 
glindă la intrare pentru a veri
fica cîți bărbați și cîte femei 
obișnuiesc să șe privească. Re-

...în luna aprilie va apare al doilea volum al ..Memo
riilor speranței". Generalul de Gaulle și-a intitulat partea 
a doua a lucrării sale „Efortul". In cele 224 pagini postume 
— care vor fi tipărite într-un tiraj de o jumătate de milion 
de exemplare — s-ar resimți ascuțișul satirei.

In afară de noul manuscris, a cărui apariție este aștep
tată cu un interes deosebit, fostul președinte al Franței a 
lăsat o serie de texte care ar pune într-o lumină inedită 
gîndirea sa politică, dar familia de Gaulle preferă să nu le 
dea publicității decît peste 50 de ani.

...deputatul francez Jacques Medecin, a lansat la Nisa o 
metodă originală de propagandă electorală în campania 
pentru alegerile municipale : ziarul telefonat. Formînd nu
mărul 80 14 14, oricare locuitor sau vizitator al orașului 
poate asculta un scurt editorial dc informare locală (un mi
nut și jumătate), prezentat de primar. Medecin speră să-i 
ajute astfel pe concetățenii săi să se orienteze !

...Lyndon B. Johnson, fostul președinte al S.U.A., a 
apărut la inaugurarea unei clădiri a Universității din Texas, 
care îi poartă numele, cu o pereche de ochelari prevăzuți cu 
un aparat auditiv. Un reporter, care a vrut să pună la în
cercare eficiența aparatului, l-a întrebat: „De cînd folosiți 
dispozitivul auditiv ?“. Răspunsul : „Mulțumesc, bine. îmi 
pare bine că te revăd".

Ascultă-mi sfatul prietenesc; 
Sînt răi acei care greșesc, 
Dar, și mai răi cei ce nu vor, 
Să-nvețe din greșeala lor.

O

Nimic nu-i mai nesuferit 
După părerea mea, 
Decit un om îmbătrînit. 
Ce n-are spre-a justifica, 
Cum că o viață a trăit, 
Decit, doar virsta sa.

Q

Dureri prea mari de te-au ajuns. 
Nu te-apuca de vai și plîns. 
Oricît de lungă o noapte-ar 
Urmează totuși, zori de zi.

fi,

O
Prin tot ce faci să dovedești, 
Că tu, măninci ca să trăiești.
Și nicidecum, în viața ta. 
Tu, nu trăiești pentru a mînca!

zultalul a fost destul de neaș
teptat : din 1 000 de femei s-au 
privit 412 ; din 1 000 de bărbați 
— 778... Comentariul unui psi
holog : „Nu este vorba numai 
de cochetărie, ci și de lipsă de 
încredere în sine".

SENECAEm. KANT

Doisprezece țărani celibatari, 
disprețuiți de frumusețile din 
localitatea Camerano Casasco 
(provincia Asti), au adresat o 
scrisoare săptămînalului „Fa- 
miglia Cristiana" în care spun i 
„Sîntem băieți sănătoși, robuști, 
avem case frumoase, dar fetele 
din satul nostru preferă să se 
ducă la oraș și să se angajeze 
ca bone". In urma acestei scri
sori, cei 12 au fost copleșiți de 
o adevărată avalanșă de răs
punsuri — 835 — venite doar 
în cîteva zile din întreaga Ita
lie. Acum Don Juahii din Ca
merano Casasco au dc lucru i 
triază scrisori, fotografii...

publicitate
paginile cu anunțuri 

mică publicitate dintr-un 
din Glasgow a apărut 
cent următorul anunț i „Artist) 
cunoscut de patru ani ca mu
ritor de foame caut de urgen
ță post de șef’1.

Vorbe
cu

Ca 
Ce

să te-ntrebi și să-ți răspunzi; 
faci cu vremea ta ?

O
știi mereu, neînduplecat.De . .

Voința să ți-o stăpinești, 
Și conștiința să-ți slujești, 
Atunci, ești om adevărat.

O
Pune friu patimilor tale. 
Cit e cu modru și 
Din timp oprește 
Altfel, ți-or pune

cu cale, 
al lor pîriu, 
ele friu.

O
Măsura cînd o-ntreci, ți-o spun, 
Fină și lucru] cel mai bun. 
Devine de
Deci, fii în

nesuferit 
toate cumpănit.

O
ca o minge, 
cu tot zorul

Fericirea-i 
După care, 
Alergăm, iar cind o prindem, 
li dăm iarăși cu piciorul ! 

V. Man. D.

AFORISME
— Bunul simț este așa de bine împărțit oa

menilor, îneît fiecare crede că este prea bine 
înzestrat.

— Nu e deajuns să ai rațiune, principalul este 
să te știi sluji de ea bine.

RENE DESCARTES
O educație bună este izvorul întregului 

bine din lume ;
— Toată știința noastră, se măsoară după 

memoria noastră ;
— E mai bine să știi puțin dar bine, decit 

mult, dar superficial ;

— Cine vrea să aibă dreptate, o are neapărat,
dacă vorbește numai el. y t

W?I. GOETHE
— Niciodată de scîrba zilei, să nu dorești ca 

să se facă noapte.
— Cred că mulți ar fi putut ajunge la înțe

lepciune, dacă nu ar fi socotit că au ajuns.
— Și cei cu păr bogat, ca și cei pleșuvi tot cu 

utita împotrivire îndură să li se taie capul.
— E o mare rușine ca cineva să poată trăi 

fără tine, iar tu fără acel cineva nu !
— Pentru mulți cărțile slujesc mai ■ degrabă 

ca o podoabă mobiliară, decit ca un mijloc de 
studiu.

— Societatea celor care nu ne seamănă, ne 
tulbură

Prin definiție, căsătoria este 
uniunea liber consimțită dintre 
un bărbat și o femeie, încheiată 
cu respectarea dispozițiilor le
gale, în scopul întemeierii -unei 
familii.

Această definiție, nu este în 
nici un caz de natură să condu
că spre concluzia pe care unii 
au încercat să o formuleze, în 
sensul că actul juridic al căsă
toriei, ar fi de fapt un contract. 
Așa după cum se știe, orice 
contract, fiind opera exclusivă 
a voinței părților creat prin 
mutuus consensus, poate fi des
făcut prin același acord 
al părților mutuus dissensus. 
In ce privește contractele cu 
durată nedeterminată, se admi
te ca acestea să poată fi des
ființate. în principiu prin voin
ța unilaterală, a uneia din părți. 
De asemenea, în cazul cînd ti
na din părțile contractante, 
nu-și îndeplinește obligațiile a- 
sumate. cealaltă parte poate să 
ceară rezoluțiunea judecătoreas
că a contractului.

Căsătoria însă, în concepția 
dreptului nostru socialist, nu 
poate lua sfîrșit prin acordul 
părților și cu atît mai puțin 
ea nu poate lua sfîrșit prin vo
ința unilaterală a uneia din 
părți. Prin urmare ea nu este 
un contract, ci, așa cum am a- 
rătat. este o uniune liber con
simțită, încheiată în scopul în
temeierii unei familii.

Potrivit concepțiilor de esen
ță burgheză, trăsăturile fami
liei sînt deterrrrnate de relații
le de proprietate capitaliste. 
Toate aspectele vieții de fami
lie din cadrul acestei orîndu:ri, 
poartă amprenta intereselor le
gate de proprietatea privată. 
Referindu-se la acest aspect 
Karl Marx și F. Engele se ex
primau în sensul că : „Burghe
zia a determinat toate raportu
rile între oameni sub presiunea 
interesului gol, a neîndurătoarei 
plăți cu bani peșin și le-au 
trasformat în raporturi pecu
niare".

Burghezia și-a creat o lume 
după chipul și asemănarea sa. 
In această lume, căsătoria se 
află subordonată intereselor le
gato de proprietatea 
astfel ei, îi lipsește 
ce] mai de seamă, 
ca principiu real.

In capitalism, ea se încheie 
de regulă între părinții tineri
lor. sau între cei direct intere
sați. așa după cum se încheie 
orice afacere comercială, cu 
tocmeală, speculă. înșelăciune, 
acționîndu-se după legea cere
rii și a ofertei. Există chiar 
și „burse ale căsătoriilor" aju
tate de o „presă" specială des
tinată intermedierii de căsăto
rii, precum și o reclamă violen
tă făcut în acest scop.

Un instrument juridic speci
fic, utilizat în practica burghe
ză. il constituie ceea ce se chea
mă contractul de curtaj matri
monial. Acesta este un contract 
prin care o persoană se obligă 
să plătească mijlocitorului-peți- 
tor, o sumă de bani, forfetară, 
ori un procent din data ce o 
Va lua de ]a soția ce i se va 
găsi. Prin astfel de procedee, 
se efectuează căsătoria unor 
persoane care nici măcar nu se 
cunosc și care își expun prin 
intermediar preferințele lor în 
vederea căsătoriei. întocmai ca 
negocierea oricărei mărfi.

Sub ocrotirea dreptului bur
ghez. intermedierile de căsă
torie. au devenit afaceri atît de 
rentabile îneît au luat ființă 
numeroase instituții denumite 
„agenții matrimoniale’ care, în 
schimbul unui comision își iau 
angajamentul, să intermedieze 
căsătorii. Cel mai adesea, aces
te intermedieri se efectuează 
prin mijlocirea publicațiilor în 

presa de mare tiraj sau în gaj 
zete speciale.

De pildă nu de mult, într-un 
ziar canadian, era publicat un 
anunț prin care un fermier a- 
duceo la cunoștință că dorește 
să cunoască în vederea căsăto
riei o femeie, proprietară a u- 
nui tractor ; el cerca ca la răs
punsul ce i se va da, să i se 
trimită fotografia... tractorului. 
Cu alte cuvinte aspectul soma
tic, sau alte însușiri ale viitoa
rei lui soții, nu-J interesau [ie 
respectivul candidat la însură
toare.

Și în România burghezo mo
șierească a existat o „mică pu
blicitate" consacrată unui a- 
semenea obiectiv. Exista chiar 
și o gazetă specială numită 
„Gazeta căsătoriilor" care avea 
înscris pe însăși frontispiciul, 
său scopul comercial și finali
tatea căsătoriilor pe care le în
temeia : „Prin căsătorie, mii de 
persoane, găsesc s!gur și rapid 
protecții materiale, partide bo
gate, capitaluri pentru afaceri, 
posturi solide etc".

Iar anunțurile publicate, fio 
în gazeta sus-citată, fie în alto 
publicații, sînt grăitoare prini 
ele însele. Iată cîteva exenioleii 
In „Universul" din 19 februa
rie 1937 : „Patron, doresc căsă
torie. persoană cu capital, pen-, 
tru extinderea afacerilor: că
min fericit". In „Universul" din 
3 februarie 1936: „Doamnă 80 
pogoane, vie, moșie, dorește 
căsătorie moșier". In „Curen-j 
tul" din 15 ianuarie 1936: In-, 
giner. divorț în curs, caută a-1 
soc;ată în vederea căsătoriei, cu 
capital 3 — 400 000 lei". In „U- 
niversul" din 11 ianuarie 1937 »' 
..Medic, dorește căsătorie cu 
farmacistă, proprietară farma
cie urbană și capital". In „U- 
niversul" din 17 ianuarie 193711 
„Student, teolog ultimul an, ■ 
dorește căsătorie, domnișoară, 
caracter si parohie" In „Uni
versul" din 6 februarie 1936 î 
..Domn cult. 39 de ani, situat, 
pronrietar centru comercial, 
caut capital pentru construcții j 
prin căsătorie ; admit orice na- ; 
ționalitate".

Asemenea exemple pot fi în-! 
că date destule.

După cum se poate vedea, 
în nici unul din cazuri nu se 
urmărește încheierea unei căsă
torii spre a se pune bazele u- 
nei familii. Se urmărește doar 
obținerea de capitaluri pe a- ! 
ceasta cale a căsătoriei, care 
ma; prezintă și avantajul că! 
nu implică plata unei dobînzi,- 
ca în situația unui împrumut. 
Nu este ridicată și formulată1 
nici o preferință și nu se dă 
nici o indicație cu privire la 
viitorul soț ori soție. Potrivit 
normelor de morală burgheză! 
banii compensează toate defec
tele, toate viciile. Alte conside
rente neinteresînd, nici nu sînt 
puse în discuție.

Tn condițiile societății noas
tre. relațiile de familie au pri-i 
mit și primesc un conținut nou, | 
superior. Familia, această insti
tuție cu implicații și consecin
țe incalculabile pentru destines 
le unui popor, nu mai e o bar
că singuratică, lăsată la voia 
vînturilor și a valurilor. Ea,- 
căreia îi revine un rol deosebii 
de important în opera de for
mare a omului nou, apt s3 
muncească, să gîndească si s5 
trăiască, potrivit unor norme 
noi. superioare, este înconjura-’ 
tă cu dragoste și grijă. Statuf 
Socialist, a așezat-o în centrul 
preocupărilor sale. Formele •! 
modalitățile în care se mani
festă grija și interesul despre 
care am vorbit sînt multiple.

Acestui obiectiv, îi vom con
sacra un alt articol.

V. DAN ,
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Casa de cultură a sindicatelor Petroșani — maiestuos lăcaș de spiritualizare, mîndrie a arhitectonicii Văii Jiului.
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Muncitorimea Văii Jiului în anii glorioaselor 
bătălii revoluționare din 1929—1933

(Urmare din pag. 1)

Kjntractul colectiv de către in- 
rtanțele judecătorești cărora 
>au adresat, minerii pornesc 

acțiuni hotărîte pentru a 
cili direcțiunea minelor să le re
cunoască dreptul la muncă în 
condițiile contractului colectiv 
Încheiat. Astfel, minerii hotă
răsc să declare grevă generală. 
In 5 august minerii greviști 
ocupă uzina electrică pentru a 
întrerupe orice activitate te 
mine. Noaptea sînt aduse la Lu
peni două companii de grăni
ceri și jandarmi de la Deva, te 
același timp sosind la fața lo
cului prefectul și procurorul 
tribunalului din Deva. In di
mineața de 6 august prefectul 
cere muncitorilor să părăsească 
curtea uzinei, dar potrivit unui 
raport al postului de jandarmi 
dte Lupeni „muncitorii nu au 
voit, vociferînd că nu o pără
sesc*. A urmat masacrul dez
lănțuit împotriva minerilor gre
viști și au început arestările 
celor bănuiți ca instigatori la 
grevă. Dar cu toate maltratări
le la care au fost supuși, mine
rii reușesc să se mențină în 
grevă pînă la 9 august.

Lupta grevistă a minerilor 
din Lupeni a lovit în politica 
guvernanților burghezo-moșie
rimii, care voiau să iasă din 
criză pe spinarea clasei munci
toare și a demonstrat că în rîn
durile proletariatului a pătruns 
cuvîntul Partidului Comunist 
Român cu privire la ieșirea re
voluționară din criză.

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, muncitorimea

minieră din Valea Jiului desfă
șoară în anul 1930 greve aproa
pe zilnic pentru revendicări e- 
conomice imediate. Astfel in 3 
ianuarie datorită faptului că 
Direcțiunea minelor din Lonea 
modificase mersul trenului care 
transporta pe mineri la lucru, 
flxîndu-1 în așa fel ce munci
torii să se prezinte la locul de 
muncă cu mult înainte de în
ceperea lucrului, minerii intră 
te grevă. Hotărîrea Direcției 
minelor din Lonea în ce priveș
te prelungirea zilei de muncă 
oglindește de fapt tendința ca
pitaliștilor de a obține un cît 
mai mare profit. La 4 ianua
rie a aceluiași an intră în gre
vă și o altă parte din muncito
rii din Lonea, nemulțumiți de 
noul contract colectiv impus de 
către Societate.

Cu ocazia tratativelor duse, 
patronii nu au acceptat reven
dicările minerilor, astfel că gre
va continuă pînă la 8 ianuarie, 
cînd cu ajutorul armatei, con
ducerea minelor impune relu
area lucrului. Această grevă 
condusă de comuniști — după 
cum recunoaște o adresă a po
liției din Deva către prefectură 
— a constituit un imbold în 
lupta grevistă a muncitorilor 
din alte centre miniere din Va
lea Jiului.

Și Intr-adevăr între 1—12 ia
nuarie o nouă grevă izbucnește 
în rîndul muncitorilor de la 
mina Sălătruc — Livezeni. Din- 
tr-un raport al preturii din Pe
troșani rezultă că minerii gre
viști în număr de aproximativ 
150 s-au ridicat împotriva unor 
puncte nefavorabile din con-

„Viscoza" Lupeni : In 
rica Man.

secția a treia — bobinaj — Vio-
Foto : N. GHENA

tractul colectiv. Cu ajutorul jan
darmilor și al social-democra- 
ților de dreapta, capitaliștii si
lesc minerii să reînceapă lu
crul.

Intensa activitate desfășurată 
de către Partidul Comunist în 
rîndurile muncitorimii hunedo- 
rene a contribuit la creșterea 
prestigiului său și a pătrunde
rii influenței sale în rîndurile 
maselor. Organizînd și condu
cted fără încetare lupta celor 
exploatați Partidul Comunist 
prin numeroase manifeste răs- 
pîndite în centrele muncitorești 
demască politica trădătoare a 
burghezo-moșierimii române și 
cheamă proletariatul la luptă 
pentru ieșirea din criză pe cale 
revoluționară. Intr-un manifest 
al Comitetului Regional P.C.R. 
adresat în anul 1931 muncitori
mii hunedorene după ce demas
că planurile de „Raționalizare* 
ale guvernanților, realizate prin 
concedieri, reduceri de salarii 
și evacuarea celor fără lucru 
din locuință, cheamă muncitori
mea la luptă pentru : „punerea 
în libertate a celor arestați con
tra teroarei fasciste, contra con
cedierilor, pentru reprimirea ce
lor concediați, contra evacuării 
din localitate, pentru timp de 
lucru pentru toată săptămîna, 
pentru ridicarea salariilor, con
tra plătirii impozitelor și dato
riilor la bancă, pentru răstur
narea dictaturii fasciste, pentru 
un guvern democratic-țărănesc".

Urmînd îndemnul partidului, 
minerii din Petroșani și Lupeni 
cer tot mai insistent conducerii 
minelor, în adunările organiza
te te toamna anului 1931, să se 
întrunească 40 de ore de lucru 
pe săptămînă, să fie scutiți de 
impozit toți muncitorii, să se 
acorde libertate întrunirilor pu
blice muncitorești etc.

Luptele muncitorimii din anul 
1932 și în special cele din 1933 
reprezintă un rezultat al mun
cii politice neobosite a Parti
dului Comunist Român în con
dițiile grele ale ilegalității. In 
ciuda teroarei tot mai accen
tuate asupra muncitorilor în 
Valea Jiului izbucnesc noi gre
ve. Astfel în 14 ianuarie 1932 
minerii din Sălătruc — Live- 
zeni încetează lucrul fiindcă nu 
li s-au plătit salariile încă din 
noiembrie 1931. De teamă ca 
greva să nu se extindă și la 
alte mine, conducerea societă
ții Petroșani satisface pentru 
moment cerințele minerilor gre
viști. In luna martie direcțiunea 
minelor reține din nou sala
riile, din care cauză muncito
rii de la Sălătruc se află din 
nou în grevă. Forțată de împre
jurări, conducerea minelor se 
vede nevoită să plăteas
că salariile restante ale mi
nerilor. In octombrie 1932, mun
citorii de la Sălătruc se află din 
nou în grevă, iar în decembrie 
a aceluiași an reușesc să impu
nă conducerii minelor să le 
plătească salariile restanță.

Concomitent cu acțiunile gre
viste în Valea Jiului, sînt răs- 
pîndite manifeste ale Partidu
lui Comunist, care demască po
litica de fascizare a țării de pe 
urma căreia muncitorii îndu
ră cea mai neagră mizerie. Ma
nifestele arată că cea mai efi
cace cale pentru apărarea in
tereselor muncitorimii este or
ganizarea lor pe baza princi
piului luptei de clasă, cerînd 
muncitorilor să lupte împotriva 
reducerilor de salarii pentru re
primirea celor concediați, îm
potriva războiului etc.

Luptele ceferiștilor și petro
liștilor din ianuarie-februarie 
1933, conduse de Partidul Co
munist din România prin Co
mitetul Central de acțiune, au 
avut o mare influență asupra 
maselor largi populare, întărind 
în permanență combativitatea 
lor revoluționară. Minerii din 
Valea Jiului, cei din regiunea 
auriferă a Bradului și de la 
Uzinele din Hunedoara, au 
dus sub impulsul evenimentelor 
de la „Grivița", acțiuni revolu
ționare de solidaritate și de pro
test împotriva măsurilor de tot 
felul care accentuau mizeria 
lor.

Intre 1929—1933 s-au desfășu
rat o serie de acțiuni ale mi
cilor funcționari în special din 
partea învățătorilor și profeso
rilor de care autoritățile se te
meau fiind nevoite să ia mă
suri pentru evitarea sau împie
dicarea lor. Semnificativă în 
acest sens este o telegramă a 
prefectului județului Hunedoa
ra către Ministerul Instrucțiu
nii la începutul anului 1930 prin 
care se arată : „Corpul didactic 
din județul Hunedoara nici pînă 
azi nu a primit salariile pe ia
nuarie și februarie. Pentru li
niștea lor vă rog să binevoiți 
a dispune achitarea salariilor 
imediat". Cu toate măsurile 
luate au continuat să se țină 
întruniri ale miqilor funcționari 
și în special ale corpului didac
tic cu scopul de a se uni, ca 
alături de muncitorime să lupte ; 
pentru revendicările lor. In- | 
tr-o notă informativă a legiu- j 
nii de jandarmi Hunedoara se l 
spune .' „Sîntem informați că i 
învățătorii din Valea Jiului se 
vor întruni la Deva între 7—9 
mai 1932 spre a protesta pen
tru neprimirea salariului... vă 
rugăm a da dispoziții pentru 
măsurile ce urmează să le 
luăm". Acestea sînt dovezi in
contestabile că alături de clasa 
muncitoare și țărănime, micii 
funcționari au luptat pentru re
vendicările lor aducted un 
aport în cadrul luptei generale 
de ieșire din criză pe cale re
voluționară.

Din cele prezentate mai sus, 
rezultă clar că, criza economică 
de supraproducție dintre anii 
1929—1933, a lovit în primul 
rînd masele muncitoare. Aceas
ta a dus la puternice frămîn- 
tări în rîndurile muncitorilor 
și micilor funcționari.

Lupta desfășurată de către 
cei exploatați și asupriți în anii 
crizei a fost îndrumată și con
dusă îndeaproape de Partidul 
Comunist din România. In a- 
ceastă perioadă P.C.R. și-a lăr
git baza sa socială, cuprinzînd 
în rîndurile sale elemente mun
citorești din industria extrac
tivă, muncitori înaintați care 
s-au situat în fruntea tuturor 
acțiunilor revoluționare deve
nind astfel singurul conducător 
al proletariatului și al tuturor 
oamenilor muncii din țara noas
tră.
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lăm gările de la Peștera Bolii, 
Crivadia, Bănița și refacem t«- 
nelelc Dealul Frunzelor, Criva
dia și Citera iar de cîteva zile 
am abordat încă o serie de 4 
tunele.

In activitatea constructorilor 
de la acest șantier remarcăm o 
organizare caic permite înde
plinirea cu succes a sarcinilor 
de plan. Se poate afirma că, 
deși in primul trimestru timpul 
a fost nefavorabil, Iar lucrările 
se executa în permanență fără 
întreruperea circulației, princi
palii indicatori uu fost realizați 
sau chiar depășiți. De exemplu 
la sistematizarea stațiilor planul 
valoric a fost de 600 000 lei. Da
torită unor eforturi sporite pre
cum și grație aplicării unor 
metode originale, s-au realizat 
depășiri de peste 1 500 000 lei. 
Tot în această perioadă au fost 
atacate 7 poduri înainte de

Acțiune patriotică
In cursul acestei săptămîni, 

la Exploatarea minieră Dîlja, 
numeroși tineri uteciști au 
continuat acțiunea de reame- 
najare și înfrumusețare a in
cintei locului lor de muncă. 
Sub directa îndrumare a șe
fului serviciului administra
tiv al minei, A. Zgarbură, au

fost amenajate căi de acces, 
imprăștiindu-se savură ro
șie pe o suprafață de 500 mp. 
Tinerii, prin munca patriotică 
prestată au contribuit alături 
de personalul administrativ 
al unității și la reamenajarea 
rampei de descărcare.

Recondifionarea asfaltului
Pentru asigurarea în conti

nuare a circulației rutiere și 
a transportului în comun pe 
străzile care au suferit de
teriorări în lunile de iarnă 
au început lucrările de re- 
condiționare a asfaltului. In 
prezent, serviciul de gospo-

dărire din cadrul consiliului 
popular municipal execută 
aceste lucrări pe străzile Mi
hai Viteazul, Cloșca și Piața 
Victoriei din Petroșani ur- 
mînd ca după terminarea lor, 
stația „Reiser” să deserveas
că orașul Pctrila.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Șoimii (12—14 aprilie); 
Republica: Atenție, broas
că țestoasă (12—14 aprilie); 
PETRILA : Sechestrul de per-

soană (11—13 aprilie); LO- 
NEA — Minerul : Intîlnirea 
(12—14 aprilie); VULCAN: 
Căderea imperiului Roman, 
seriile 1 și II (12—14 aprilie); 
LUPENI — Cultural : Mihai 
Viteazul, seriile I și II (12—18 
aprilie).

In cartierul „Aeroport" — Petroșani. Foto i C. CORNOIU

termen precum și 4 cabine 
C.E.D. (centralizare elcctrodi- 
namică).

*

In urma ploilor de la sfîrși- 
tul lunii decembrie a fost în
treruptă circulația la km 56 în 
stația Crivadia. Intervenția ra
pidă a personalului șantierului 
a permis deschiderea provizorie 
a circulației cu restricții de vi
teză, iar mai tîrziu chiar reve
nirea la normal. Este numai un 
aspect al abnegației acestor 
constructori, al înaltei lor con
științe profesionale. Se poate, 
tocmai din asemenea fapte a 
generat ideea introducerii acor
dului global. Oamenii nu au ră
mas pasivi la această invitație 
menită să asigure executarea 
lucrărilor conform graficului de 
realizare a principalelor obiec
tive. Maistrul Ion Oprea și șeful 
de echipă Vasile Onofrel au 
luat în acord global. împreună 
cu tovarășii lor de muncă, toate 
lucrările de refacere a poduri
lor pe linia Petroșani — Sime- 
ria. Rezultatele nu au întîrziat 
să apară: calitatea superioară 
a muncii prestate, termene de 
predare devansate, cîștigul me
diu a sporit cu 8 la sută. La 
fel au procedat și constructorii 
din brigăzile conduse de Ioan 
Necula și Ilie Paraschiv, iar e- 
xemplul lor, astăzi este urmat 
de majoritatea angajaților. Dar 
despre „implicațiile* acestei so
lidarizări a celor peste 1 300 de 
constructori ai șantierului ne-a 
vorbit același ing. Gh. Zăbulică:

— Trecerea la acordul global 
va permite abordarea cu toată 
încrederea a lucrărilor viitoare 
și bineînțeles cu garanția res
pectării sau chiar a devansării 
termenelor de predare a lucră
rilor pe care ie executăm. In 
acest fel cred că putem asigura 
de pe acum pe beneficiarii noș
tri că în anul 1972 va fi posi
bilă realizarea integrală a pla
nului valoric și pregătirea în 
totalitate a traseului pentru lu
crările de întindere a conduc
torilor electrici. Putem afirma 
că, posedînd forțele de muncă 
necesare, materialele și utila
jele, totul depinde numai de 
modul de organizare a șantie
rului, de ideile novatoare me
nite să ridice productivitatea 
muncii. De altfel, in curînd, în 
dotarea noastră va intra o in
stalație modernă de lărgire a 
tunelelor care va duce la exe
cuții rapide și o importantă e- 
conomie de material lem
nos. Ar mai fi o sin
gură problemă, aceea a tran
sportului muncitorilor la punc
tele de lucru. O dată cu intro
ducerea noului mers al trenu
rilor, ni s-a promis rezolvarea 
acestui neajuns.

Hărnicia și priceperea con
structorilor de la șantierul 17 căi 
ferate din Petroșani, modul de 
organizare a muncii în cadrul 
unui șantier de mare întindere, 
constituie garanția realizării în 
termenele propuse a electrifi
cării drumului de fier pe care 
vor alerga trenuri rapide între 
puternicele centre furnizoare de 
energie ale Olteniei, Văii Jiu
lui și Mintiei.
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18.00 Deschiderea emisiunii.
18,20 Dialog instrumental cu 

Marcel Budală.
18,40 Revista economică TV.
19,10 Publicitate.
19,15 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.

I 
I

19.30 Telejurnalul de seară. | 
20,00 50 de ani, în 50 de e- &

.1
22,15 Un cîntec de demult... l
22.30 Telejurnalul de noapte. |
22,40 Telesport. |

vocări.
20,15 Film serial : „Cavalerul 

Furtună".
21,05 „Ocolul țării în 8 luni' 

— emisiune-concurs.

660000 
de locuințe
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cu alte 20 orașe a cite 100 000 
de locuitori.

Oricît de mult ne-am stră
dui să răminem în domeniul 
statistic sau al aritmeticii re
citind aceste cifre nu putem 
să nu ne strămutăm cu min
tea în universul noilor car
tiere, al noilor orașe, să nu 
admirăm liniile elegante ale 
blocurilor și edificiilor de 
cultură, de învățămînt, opera 
de vaste proporții și cu largi 
rezonanțe de ordin so
cial scrisă cu energie și ta
lent, în beton, fier și sticlă, 
de peste 100 000 de construc
tori, sub îndrumarea parti
dului.

MICA PUBLICITATE
ÎNCHIRIEZ local compus 

din două camere, curte în 
centru, bun pentru locuit 
sau atelier.

♦
VIND din cauza mutării t
— strung „SVEDEZ" de 

precizie.

— electromotoare 1—4 C.P.
— aparate radio
— televizoare, magnetofoa- 

ne, picupuri și tranzistoare, 
foarte avantajos, eventual și 
cu plata în rate.

Informații telefon 1004.
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„Experiența44 de la Goteborg*
Se polemizează mult pe sea

ma liceului experimental din 
Goteborg, Suedia.

Această școală este frecven
tată de 183 de elevi. Ea func
ționează de dimineața pină 
ceara, nu are director numai 
conducător experimental, pro
fesori nu sînt, numai coordo- 
natori-lectori, nu se dau teme 
pentru acasă, nu există sistem 
de notare decît în ultimul an 
de studiu, înaintea bacalaurea
tului. La terminarea orelor de 
curs nu se acordă pauze, clo
poțelul nu anunță începerea 
ferelor deoarece frecvența este 
facultativă. Coordonatorii și e- 
levii se tutuiesc.

Pe bănci se găsesc scrumiere, 
se fumează și se bea cafea în 
timpul programului, iar hotă-

j-îrile sînt luate în ședințe co
lective deschise. Deasupra in
trării se află inscripția : „Dra
gostea este ură", pe pereții cla
selor sînt, de asemenea, inscrip
ții de genul : ..Directorul a 
murit, trăiască directorul*...

Pentru vizitatorul obișnuit 
cu sistemul școlar convențio
nal chiar prima impresie echi
valează cu un șoc.

Liceul amintit și-a deschis 
porțile în toamna anului tre
cut. înființarea lui se datoreș- 
te hotărîrij unei părți a peda
gogilor suedezi care susțin că 
învățămîntul în forma lui cla
sică a ajuns într-o stare de 
criză și în urma noilor rela
ții și a avîntului tehnologic 
înregistrat pe plan mondial a 
devenit anacronic.

Ca atare — după cum afir
mă inițiatorii — experiența de 
la Goteborg nu trebuie lucită ca 
un model ci ca 0 formă de pio
nierat a învățămîntului viito
rului.

La etajul superior al clădirii 
se găsește sala de ședințe. Aici 
se iau hotărîrile privind pro
gramul de învățămînt și acti
vitatea generală a liceului. 
Practic asupra tuturor proble
melor se iau hotărîri și se dis
cută liber pe marginea lor, în 
timp ce întreaga asistență stă 
așezată pe dușumea. Aceste 
consfătuiri sînt prezidate de 
elevi.

Au fost susținute discuții a- 
prinse pe tema dacă forma 
grupelor de studiu să fie men
ținută sau expunerile să se fa

că pe tematici. Grupele de stu
diu reprezintă baza activită
ții în cadrul cărora se poartă 
discuții libere pe marginea tu
turor materiilor. In jurul mesei 
rotunde se așează coordonatorul 
cu elevii și în cazul cînd sînt 
mai mulți care își exprimă do
rința să discute despre tema 
propusă este ales unul din ei 
care conduce discuțiile.

Se poate pretinde oare unor 
tineri de 16—18 ani un aseme
nea nivel al maturității ? — se 
întreabă criticii acestui sistem 
de învățămînt — care presu
pun transformarea metodei în 
anarhie și orientarea ei spre 
căi greșite.

Enunțarea unui verdict asu
pra noului sistem de învăță
mînt este prea timpurie, însă,

un adevăr se întrezărește înain
te de toate, acela al căutării 
noului și pe acest tărîm. In 
Suedia această experiență ar 
putea avea urmări într-un viitor 
în care să înceapă renunțarea la 
ânvățămîntul tradițional, con
vențional în favoarea unei școli 
democratizate. Că se vor găsi 
sau nu continuatori ai experi
enței de la Goteborg, numai 
viitorul va fi acela care va ho
tărî. In ceea ce-i privește pe 
suedezi, experiența lor va tre
bui să continue timp îndelun
gat pentru ca ea să poată, e- 
ventual, deveni un prototip.

(Din Ifjumunkas, după Taniug)
In românește de
T. KARPATIAN
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Și ce nume frumos are aleea noastră...
Gata! Orele de serviciu 

s-au terminat... Ne îndreptăm, 
gînditori, spre căminele noas
tre, meditînd la liniștea, la 
odihna binefăcătoare după 
o zi de lucru.

Ne mai gîndim ce rău ar 
fi dacă vecinii nu ar ști să 
asculte muzică în surdină, 
dacă vecina nu i-ar fi spus 
copilului său să nu alerge 
pe scări. Dar cum copilul nu 
aleargă, radioul se aude el, 
dar mai încet, totul e minu
nat...

Ce noroc! Să tot ai ase
menea vecini ! Cînd mă gîn- 
desc însă la vecinii mei... 
Cum să ai liniște, cînd vezi 
că lor nu le mai plac flo
rile ! Le plac cocoșii și cur
canii... Avem în cartierul 
Sohodol, unde locuiesc, o a- 
lee cu nume gingaș. Ti zice 
Aleea Lăcrămioarelor. Veci
nilor, însă, se pare că nu 
le mai convine denumirea,

altfel nu-mi explic de ce au 
luat toate măsurile să o de
numească „aleea cocoșilor și 
a curcanilor*.

Mă rog nu e tot alee ?
Cum ? Cocoșul roșu a sărit 

în capul unui copil ? Curca
nul se umflă-n pene și fuge

NQTÂ

după cei mici ? Ei, și ce-i cu 
asta ? Ce caută copiii pe a- 
leea... lor?!

Și nici acei care se supără 
pentru neodihnă din pricina 
orătăniilor arătate, nu au 
dreptate .' Fac larmă ? Păi 
tocmai aici e neînțelegerea, 
pentru că nu-i vorba de lar
mă e vorba pur și simplu 
de concert! Că nu au dum
nealor simțul muzicii, asta-i

altă treabă, n-au decît să și-l 
cultive...

Ce anume mai vreți să 
știți ? Unde se culcă numiții 
cocoși și numitul curcan ? 
Dar unde vreți să se culce ? 
In bloc bineînțeles, că doar 
nu vreți să doarmă sub 
cerul liber. Pot răci și a- 
tunci s-au dus de rîpă coar
dele lor vocale !...

Bine ar fi de s-ar duce 
de rîpă nu numai acestea, 
ci chiar cei ce le folosesc ne
cruțător. la orice oră, fără 
vreo restricție — cocoșii ș> 
curcanul în cauză !

Să vedem ce părere au des
pre această propunere cei 
competenti în a lua măsuri 
și care ar fi trebuit să știr 
de mult ceea ce le-am spus 
noi acum.

Nela ȘERB AN
(după o scrisoare de la

Gheorghe MITREA)

I mineri

V*- I timar!
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GENEVA 10 (Agerpres) — 
La Geneva se desfășoară lu
crările celui de-al Vl-lea Con
gres al Organizației Meteoro
log, e Mondiale (O.M M ). Lu- 
înd cuvintul. delegatul ro
mân. Tudor Mircea a con
testat mandatul trimișilor 
ciankaișișli, arătînd că sin
gurii reprezentanți legitimi ai 
Chinei nu pot fi‘decît re
prezentanții guvernului Re
publicii Populare Chineze. El 
a cerut, de asemenea, inva
lidarea deplinelor puteri ale 
trimișilor regimurilor de la 
Saigon și Pnom Penh, subli
niind că singurii în drept să 
reprezinte Vietnamul de sud 
și Cambodgia sînt guvernul 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
sud și, respectiv, guvernul re
gal de Uniune Națională a 
Cambodgiei.

Referindu-se la punctul de 
pe ordinea de zi — cererea 
de primire în O.M.M. a R.P.D. 
Coreene — delegatul român 
a arătat că este vorba de o 
cerere legitimă, a unui stat 
suveran și independent, care 
trebuie abordată într-un spi
rit realist și cu toată respon
sabilitatea care revine mem
brilor O.M.M. La soluționa
rea acestei cereri, a subliniat 
delegatul român, trebuie por
nit de la principiul funda
mental al egalității în drep
turi a statelor, potrivit că
ruia toate statele au dreptul 
de participare egală și fără 
discriminare la viața interna
țională. precum și de la ne
cesitățile organizației care, 
prin natura sa și în confor
mitate cu actul său consti
tutiv, are caracter universal.

Sprijinind cu fermitate ce
rerea legitimă a R.P.D. Co
reene. delegatul român a 
subliniat că soluționarea ei 
pozitivă este de natură să 
ducă la creșterea eficacității 
O.M.M. și să contribuie, în 
același timp, la destinderea 
relațiilor internaționale.

r

SOCIALISTE

CAIRO •' Lucrările Despre relațiile
reprezentanților Bulgariei

șefilor de sfat arabi cu țările balcanice
Un interviu altV

BELFAST

10 (Agerpres). — 
, avioane special relațiile cu Turcia, minis- 

de externe bulgar a spus

a- 
temperatura a a- 
plus 30 de grade

DIN TARILE
BELGRAD 10 (Agerpres). — 

Șantierele navale iugoslave au 
construit o navă din polistiren 
ignifug, capabilă să transporte 
56 de persoane Și să dezvolte 
o viteză de 6 noduri pe oră. 
In timpul experimentării, am
barcațiunea a fost lansată în- 
tr-un bazin cu țiței aprins, ale 
cărui flăcări atingeau înălțimea 
de 200 metri, iar temperatura 
se apropia do plus 1 000 de 
grade Celsius. Aparatele auto
mate. instalate în interiorul na
vei din masă plastică, au 
rătat că aici 
guns abia la 
Celsius.

MOSCOVA i 
In anul 1970, 
utilate au transportat în U.R.S.S. 
îngrășăminte chimice pe supra
fețe însumînd 81 milioane hec
tare, urmînd ca în acest an 
aria respectivă să fie extinsă 
la 85 milioane hectare. In 1971, 
de serviciile aviației utilitare 
agricole vor beneficia în Uniu
nea Sovietică 50 000 de colho
zuri și sovhozuri. In afară de 
împrăștierea îngrășămintelor, a- 
vioanele vor contribui la com
baterea dăunătorilor și vor 
fectua lucrări de defoliere 
bumbacului.

★

CAIRO 10 (Agerpres). — La 
sediul Ligii Arabe din capitala 
egipteană au început sîmbătă 
lucrările reuniunii reprezentan
ților șefilor de state arabi, con
sacrată reglementării conflictu
lui dintre autoritățile iordanie- 
ne și organizațiile palestiniene 
de rezistență, staționate în Ior
dania, anunță agenția M.E.N. 
Dezbaterile au început în ab
sența reprezentanților Iordaniei

— care au făcut cunoscut că 
nu vor asista la această reu
niune — și ai organizațiilor pa
lestiniene. Potrivit postului de 
radio Cairo, la ședința inau
gurală au fost prezenți delegați 
din R.A.U., Siria, Libia, Su
dan, Kuweit, Liban și din cele 
două state yemenite. Prima șe
dință, care a durat patru ore, 
s-a desfășurat cu ușile închise.

e- 
a

InSOFIA 10 (Agerpres). — 
preajma celui de-al X-lea Con
gres al P.C. Bulgar, în Bulga
ria continuă să fie date în 
funcțiune noi obiective indus
triale. Printre ele se numără 
și prima parte a combinatului 
de metale neferoase de lîngă 
Sofia cu secții de turnare, de 
laminare și de prelucrare a a- 
luminiului. La Plovdiv au fost 
inaugurate patru întreprinderi 
— o uzină constructoare de ma
șini, o întreprindere pentru fa
bricarea mașinilor de soris, o 
uzină de utilaje pneumatice și 
hidraulice, precum și noua clă
dire a fabricii de tricotaje.

Forțele de ordine în alertă
BELFAST 10 (Agerpres). — 

Aproape 18 000 de militari, re- 
prezentînd forțele de ordine 
desfășurate în Ulster (soldați 
britanici și poliția locală), se 
află în stare de alertă, pentru 
a preveni eventualele conflic
te ce ar putea izbucni cu ocazia 
demonstrațiilor și parăzilor re
ligioase anunțate pentru aceste 
zile. Subunități speciale de ex- 
perți militari sînt mobilizate 
pentru depistarea de arme și 
explozive. In Cookstown (comi
tatul Tyrone) a fost găsită și 
demontată o bombă de 30 kg, 
care fusese plasată într-o stație 
electrică ; o mină militară deo
sebit de puternică a fost desco
perită și dezamorsată în apro
piere de Lurgan.

Deținătorul portofoliului re
cent înființat al relațiilor inter- 
comunitare, David Bleakley, a 
adresat celor două grupări con
fesionale (protestantă și catolică) 
un apel la calm. Apelul urmează 
unui avertisment solemn al pre
mierului Brian Faulkner, care 
a anunțat că nici o manifesta
ție sau defilare nu vor fi per
mise în aceste zile fără o au
torizare prealabilă.

A

încercare de atentat Situația
împotriva președintelui

R.F. a Germaniei,

<5 5(1

Iordania

Gustav Heinemann
BONN 10. — Corespondentul Agerpres, Mircea Moarcăș, 

transmite : Un purtător de cuvint al președinției Republicii 
Federale a Germaniei a anunțat că, vineri seara, a avut loc 
o încercare de atentat împotriva președintelui Gustav Hei
nemann. Autorul, Carsten Eggert, în vîrstă de 20 de ani. 
înarmat cu un cuțit, a încercat să se strecoare în reședința 
oficială a șefului statului, dar a fost reținut de forțele de 
pază. Poliția, care a lansat imediat un ordin de arestare 
împotriva lui Eggert pentru tentativă de omor, a deschis 
de urgență o anchetă. Autoritățile și-au extins cercetările 
pentru a determina dacă Eggert a acționat singur sau în 
spatele său se află vreo grupare extremistă de dreapta.

Comentind încercarea de atentat împotriva sa, pre
ședintele Gustav Heinemann, aflat în prezent în vacanță 
într-o localitate din Munții Pădurea Neagră, a declarat că 
aceasta este „rezultatul unei campanii de ură duse de mai 
multe luni și care folosește mijloacele cele mai josnice, 
printre care incitarea la violență".

AMMAN 10 (Agerpres). — 
Agenția France Presse, ci
tind surse din Amman, anun
ță că aproximativ 20 de ca
mioane ale rezistenței pales
tiniene, încărcate cu fedaini 
și arme grele, au părăsit vi
neri capitala Iordaniei, în- 
dreptîndu-se spre nordul ță
rii. Plecarea unităților regu
late ale rezistenței și retra
gerea armelor grele, ca și 
anunțarea constituirii unei co
misii mixte siriano-iordania- 
no-palestiniene pentru rezol
varea diferendelor care ar 
mai putea interveni în apli
carea acordurilor de la Cai
ro și Amman — remarcă 
AFP — au destins atmosfera 
în capitala hașemită. Pentru 
prima dată după două săptă- 
mîni numeroase magazine au 
rămas deschise 
vineri seara.

AL PRINȚULUI 
SUFANUVONG
XIENG QUANG 10 (Ager

pres). — Intr-un interviu a- 
cordat radiodifuziunii și te
leviziunii sovietice, prințul 
Sufanuvong, președintele Co
mitetului Central al Frontu
lui Patriotic din Laos, a spus 
că planul Statelor Unite de 
„vietnamizare a războiului" 
a suferit eșecuri încă de la 
început. In colaborare cu for
țele armate frățești vietna
meze și cambodgiene, unită
țile Pathet Lao și poporul 
laoțian s-au opus cu hotă- 
rîre inamicului și, în 
din urmă, au triumfat, a 
clarat Sufanuvong. „Noi 
apărat cu dîrzenie zona 
berată de către forțele
triotice, ne-am întărit poten
țialul militar. Aceste victorii, 
de o mare importanță stra
tegică, împreună cu altele cîș- 
tigate de popoarele vietnamez 
și khmer, deschid o perspec
tivă largă poporului laoțian 
în lupta sa împotriva agre
siunii'.

cele 
de- 
am 
eli- 
pa-

SOFIA 10. — Corespondentul 
Agerpres, Glieorghe leva, trans
mite : Intr-un interviu acordat 
televiziunii bulgare, Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe al 
R.P.B., s-a referit, între altele, 
la acordurile semnate cu Ro
mânia, Iugoslavia și Turcia 
pentru conectarea sistemelor lor 
energetice, arătînd că în pre
zent asemenea convorbiri au loc 
și cu Grecia.

.O importanță de prim rang 
pentru întărirea solidarității so
cialiste și a colaborării balca
nice, a relevat ministrul de ex
terne bulgar, o au legăturile 
noastre de alianță cu Republica 
Socialistă România și colabora
rea vastă, politică, economică, 
tehnico-științifică și culturală cu 
această țară".

In genere se dezvoltă pozitiv 
relațiile noastre, și mai ales le
găturile economice cu Iugosla
via, a declarat Ivan Bașev. DeS-

pre 
trul 
că acestea sînt în progres. El 
a amintit de acordurile sem
nate în ultimii ani între cele 
două țări, de schimburile de de
legații guvernamentale și par
lamentare, acordînd o deosebită 
importanță vizitelor celor doi 
prim-miniștri. Legăturile econo
mice cu Turcia se dezvoltă pe 
linie ascendentă, a arătat mi
nistrul de externe, cu toate că 
ritmurile nu sînt suficient de 
rapide. Ivan Bașev a calificat 
normale relațiile cu Grecia, 
subliniind că acordurile înche
iate între cele două țări în 
1964 se realizează corect. Se 
dezvoltă bine relațiile noastre 
cu Republica Cipru, a spus el. 
In relațiile noastre cu R. P. 
Albania, în ultimii ani a fost 
marcat un progres în dome
niul schimbului de mărfuri, a 
declarat ministrul de externe 
bulgar.

Maladie periculoasă

© Postul de radio 
anunță, citind surse oficiale, că 
elementele separatiste din Chi
ttagong s-au predat vineri ar
matei pakistaneze. Postul de 
radio informează, totodată, că 
numeroși cetățeni care doresc 
restabilirea păcii ajută autori
tățile însărcinate cu menținerea 
ordinii șj că o serie de condu
cători ai unor organizații poli
tice și-au exprimat dorința de 
a coopera cu oficialitățile, în 
vederea reinstaurării calmului 
în (ară.

© Orașul Seul este de trei 
zile scena unor puternice ma
nifestații ale studenților sud- 
coreeni, care protestează împo
triva politicii dictatoriale a 
Administrației Pak Cijan Hi și 
cer eliberarea colegilor lor a- 
restați în cursul demonstrațiilor 
precedente.

@ Ploile torențiale care au 
căzut în cursul acestei săptă- 
mîni in Peru, urmate de alune
cări de teren și revărsări de 
ape. au provocat noi victime 
și importante pagube materia
le. In localitatea Chota 6 per
soane au fost îngropate de vii 
șj alte 6 au pierit înecate la 
Pomanhuanca. In departamen
tul Pasco numărul victimelor 
și valoarea bunurilor distruse 
hm au putut fi încă evaluate.

@ O expoziție de „Fotografii 
și produse din R.P. Chineză" 
a fost deschisă la Tokio din 
inițiativa Asociației de schim
buri culturale nipono-chineze, 
cu prilejul vizitei în Japonia 
a echipei de tenis de masă din 
R.P. Chineză. Expoziția face 
cunoscute marile succese obți
nute de poporul chinez in con
strucția socialistă, precizează a- 
genția China Nouă.

GENEVA 10 (Agerpres). — 
Potrivit unui studiu publicat 
de Organizația Mondială a 
Sănătății numărul bolnavilor 
de diabet, pe pian mondial, 
cunoaște in prezent o creș
tere. In unele țări, cazurile 
mortale datorate acestei ma
ladii s-au dublat ori s-au tri
plat în ultimii 10 ani. Ast
fel, în Franța numărul dece
selor a crescut de la 12,7 la 
100 000 de persoane în 1956 
la 16,7 in 1968, iar în Ja
ponia de la 2,8 la 100 000 de 
persoane în 1956 la 6,4 în 
1968. O situație asemănătoa
re s-a înregistrat și în Fin
landa, Italia și Columbia. 
Deși invenția insulinei a dus 
la atenuarea în mod sensibil 
a efectelor diabetului, totuși, 
această maladie rămine astăzi 
destul de periculoasă, a de
clarat dr. Candau, directorul 
general al O.M.S.

©' Mai multe piese de la ca
bina principală și de la modulul 
de serviciu ale viitoarei nave 
spațiale americane „Apollo-lă" 
vor fi înlocuite ca urmare a 
unor defecțiuni constatate în 
această săptămînă, a anunțat 
Administrația Națională pentru 
Aeronautică și Cercetarea Spa
țiului Cosmic — N.A.S.A.

• La Reykjavik s-a anunțat 
că la 13 iunie vor avea loc 
alegerile pentru Alting (Parla
ment). In cadrul campaniei e- 
lectorale se înfruntă cinci par
tide politice, care își dispută 
cele 60 de mandate ale Parla
mentului Islandei.

@ Organizația britanică „Fe
meile se opun Pieței comune" 
a inițiat o demonstrație în fa
ța Parlamentului. în sprijinul 
cererii ca guvernul să renunțe 
la planurile de aderare la 
C.E.E. O delegație a demons
trantelor a depus la secretaria
tul Camerei Comunelor o mo
țiune în care se subliniază că 
66 Ia sută din populația Mării 
Britanii se pronunță împotriva 
aderării la Piața comună.

Potrivit cifrelor publicate 
de Institutul guvernamental de 
statistică. în perioada februarie 
1970 — februarie 1971 costul 
vieții a crescut în Italia cu 
4.8 la sută.

56 cm

© După cum anunță agen
ția Taniug, la Belgrad a sosit 
o delegație parlamentară indo- 
neziană, condusă de K. II. Sai- 
fudin Zushria, care va efectua 
o vizită de cinci zile în Iugos
lavia.

© Două persoane neidenti
ficate au atacat, în noaptea de 
joi spre vineri, sediul Partidu
lui Comunist Italian din locali
tatea Este (in apropiere de Pa
dova). Spărgind ușa de la in
trarea clădirii, cei doi au a- 
runcat un bidon cu benzină, ca
re a provocat un incendiu «le 
mari proporții. Pagubele mate
riale sînt apreciabile, fiind dis
truse, de asemenea, și unele 
documente. Reprezentanți ai 
poliției din Padova s-au pre
zentat la Este pentru a condu
ce ancheta.

® Starea sănătății ambasa
dorului iugoslav la Stockholm. 
Vladimir Rolovici, care a fost 
victima unui atentat comis de 
un grup de ustași împotriva 
Ambasadei Iugoslave djn capi
tala Suediei, s-a înrăutățit din 
nou. Medicii au constatat o 
slăbire a activității cordului și 
o scădere a tensiunii arteriale. 
Ambasadorului, care nu și-a re
căpătat cunoșt:nța din ziua a- 
tentatului, i se face respirație 
artificială.

O delegație de tenismani 
canadieni, condusă de Marga
ret Walden, secretar general al 
Asociației canadiene de tenis 
de masă, a sosit la Pekin, în- 
tr-o vizită de prietenie în R.P. 
Chineză, informează agenția 
China Nouă. *

reluate 
Abdelaziz

©• La Alger au fost 
tratativele dintre 
Bouteflika. ministrul de exter
ne al Algeriei, și Harve Al- 
phand, secretar general la Mi
nisterul francez al Afacerilor 
Externe, în vederea realizării 
unui acord asupra problemelor 
în suspensie între cele două țări 
— transmite corespondentul 
nostru la Alger, Constantin 
Benga.

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— Deși perfect sănătos și cu 
o constituție extrem de ro
bustă. Robert Barter, a fost 
scutit de serviciul militar de 
comisia de recrutare de ia 
Fort Jackson. Motivul pentru 
care Barter nu va mai face 
armata este ieșit din comun : 
magazionerii de la Fort Jack- 
son nu au reușit să-i găseas
că încălțăminte pe măsură. 
Intr-adevăr, laba piciorului 
Iui Barter măsoară nu mai 
puțin de 56 cm. Or, în arma
ta americană cea mai mare 
încălțăminte nu măsoară decît 
48 cm.

„Cristal"
LONDRA 10 (Agerpres). — 

Zilele acestea a intrat în vi
goare asigurarea mutuală îm
potriva poluării între com
paniile petroliere în vederea 
evitării 
precum și a celorlalte con
secințe ale accidentelor sufe
rite în largul mării de către 
vasele petroliere. Pînă în pre
zent au subscris Ia această 
asigurare 41 de companii, 
inclusiv cea mai mare parte 
a marilor societăți internațio
nale, care acoperă, aproxi
mativ. 80 la sută din trans
porturile mondiale de petrol. 
Asigurarea, denumită „Cris
tal*, va permite plata unor 
indemnizații mergînd pînă 
la 30 milioane de dolari in 
cazul unui accident. Ea va 
acoperi, de asemenea, chel
tuielile făcute de unele gu- 
erne pentru combaterea po- 
uării, pierderile Sau pagu

bele suferite de către terțele 
părți, în cazul cind armato
rul nu dispune de fonduri 
suficiente pentru a face față 
responsabilităților legale ca-

acțiuni
„mareelor negre**.

portughezi împotriva poporului angolez
Orașul tinerei generații

Halle-Neustadt
(Urmare din pag. 1)

Tntrucît se prevede ca popu
lația orașului Halle-Neustadt 
să ajungă pînă la 110—115 000 
locuitori, se construiesc șase 
complexe de locuințe cu cen
trele lor de aprovizionare, 
prestări de servicii, școli etc., 
fiecare cu aproximativ 20 000 
locuitori. Dintre acestea, două 
sînt gata, al treilea în con
strucție. S-a calculat astfel în
cât de la orice locuință pînă la 
centrul fiecărui complex să nu 
fie o distanță mai mare de 
500 m. Totul este grupat și

apoi legat organic cu centrul o- 
rașului, pe care l-am văzut, 
deocamdată, în machetă. Sta
tul investește 1,5 miliarde 
mărci pentru construirea nou
lui oraș. Peste 4 000 construc
tori se află zi de zi pe șantie
re. Se prevede ca lucrările de 
construcție să se încheie în 
1978.

Diversitatea genurilor ar
hitectonice și modernizarea 
continuă a construcțiilor evită 
o uniformizare, care ar putea 
amenința un oraș nou. Cinci 
blocuri cu 18 etaje, un centru 
al educației cu un complex

politehnic și școli profesionale, 
cămine pentru mii de studenți 
și ucenici, o hală sportivă cu 
bazin de înot sînt numai cîte- 
va din construcțiile care atrag 
atenția în mod deosebit.

Cu toate că întregul oraș 
mai are aspectul unui șantier 
constructorii nici nu reușesc să 
părăsească locul lor de muncă 
și noii locatari încep înfrumu
sețarea și amenajarea terenu
rilor din jurul clădirilor. In
tr-un singur an a fost prestată 
muncă voluntară în valoare de 
8 milioane mărci.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Intr-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U., pre
ședintele Mișcării naționale 
pentru eliberarea Angolei, A- 
gostino Netto, dezvăluie noile

acțiuni întreprinse de colonia
liștii portughezi împotriva po
porului angolez. Trupele por
tugheze, se arată în scrisoare, 
au răspîndit gaze toxice și pro
duse chimice în zonele elibera-

te ale Angolei. Ca urmare, do
uă treimi din culturi au fost 
distruse, iar sute de oameni 
intoxicați. Comitetul O. N. U. 
pentru aplicarea declarației cu 
privire la acordarea indepen-

denței țărilor și popoarelor a- 
flate sub dominația colonialistă 
a condamnat aceste acțiuni și 
a cerut să se întreprindă, prin 
intermediul O.N.U., o acțiune 
de ajutoare a populației din 
zonele eliberate ale Angolei.

Vizitele întreprinse de Mah
mud Riad, vicepremier și mi
nistru de externe al Republicii 
Arabe Unite, la Paris, Roma, 
Atena și Teheran, reprezintă 
componenta unor ample acțiuni 
diplomatice inițiate în ultimele 
Suni de către guvernul egip
tean. Scopul acestor acțiuni îl 
constituie prezentarea punctu
lui de vedere egiptean privind 
imodalitățile de soluționare po- 
liitică a conflictului din Orien
tul Apropiat, într-un moment 
în care pozițiile părților im
plicate rămîn divergente.

Luările de poziție ale minis
trului egiptean în cadrul di
verselor etape ale turneului 
său au scos în evidență că tră
sătura esențială a poziției egip
tene o constituie prioritatea a- 
cordată soluționării pașnice a 
conflictului, alternativa milita
ră fiind avută în vedere nu
mai în cazul unui eșec decla
rat al oricăror tratative. Ele
mentul central al poziției egip

tene îl constituie cerința expre
să ca Israelul să-și evacueze 
trupele din toate teritoriile a- 
rabe ocupate, conform rezolu
ției Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din noiembrie 1967, pre
cum și refuzul de a accepta 
orice compromis în această pri
vință. „R.A.U. nu va fi nicio
dată de acord să abandoneze Is
raelului o porțiune oarecare a 
teritoriului său. Dacă Israelul 
păstrează teritoriile care ne a- 
parțin sau pe cele ale altor sta
te arabe, nu va fi pace", a spus 
Mahmud Riad într-un interviu 
acordat ziarului iranian „Kayhan 
International".

De retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocu
pate este condiționată accepta
rea de către R.A.U, a unora 
din cererile formulate de Israel 
în vederea soluționării conflic
tului. „Dacă parcea israeliană 
va evacua Sinaiul, și R.A.U. 
va intra în posesia teritoriilor 
sale, Egiptul va recunoaște exis

tența Israelului în cadrul Na
țiunilor Unite". „Noi afirmăm 
că sîntem gata să semnăm un 
acord de pace cu Israelul. Am

imn.
acceptat ca cele patru mari 
puteri să garanteze frontierele 
tuturor țărilor din regiune, ale 
Israelului și ale noastre. Dar 
trupele israeliene trebuie să 
fie evacuate", a afirmat minis
trul de externe al R.A.U. cu 
prilejul unei conferințe de pre
să din cadrul etapei pariziene 
a turneului său.

In opinia R.A.U., această re
tragere ar putea . constitui un 

proces realizabil într-o anumi
tă perioadă de timp, conform 
unui calendar stabilit de Gun
nar Jarring, reprezentantul spe-

COMENTARIUL ZILEI
cial al secretarului general al 
O.N.U. în orientul Apropiat. 
In acest context, președintele 
egiptean, Anwar Sadat, a re
luat propunerea formulată an
terior privind redeschiderea 
Canalului de Suez și redarea 
sa circuitului internațional. De 

notat că redeschiderea canalu
lui nu este apreciată ca o re
glementare a crizei din Orien
tul Apropiat, ci doar ca o con

tribuție la crearea unei atmos
fere de calm in zonă (prevenind, 
între altele, declanșarea unor 
ciocniri armate în regiunea 
Suezului), ca o bază pentru re
lansarea procesului efectiv de 
reglementare politică a conflic
tului. Potrivit punctului de 

vedere egiptean, acțiunea de 
deblocare a Suezului ar trebui 
să debuteze cu retragerea par
țială a trupelor israeliene din 

zonă ca o primă etapă in di
recția retragerii totale și efec
tuarea de către R.A.U. a lucră
rilor necesare pentru repune
rea canalului în funcțiune. 
R.A.U. a declarat că, o dată 
cu începutul retragerii trupelor 
israeliene, este gata să accepte 
o nouă perioadă limitată de 
încetare a focului. In sfirșit, 
forțele armate egiptene ar ur
ma să traverseze canalul in 

vederea asumării responsabi
lităților lor naționale pe malul 
răsăritean al Suezului.

In afara retragerii trupelor 
israeliene, R.A.U, se pronun
ță pentru rezolvarea problemei 
refugiaților palestinieni conform 
rezoluțiilor O.N.U., de asemenea, 
se precizează că Egiptul va re
fuza categoric să discute urmă
toarele două probleme : o pre
zență militară israeliană la 
Sharm el Sheik, indiferent sub 
ce formă, și demilitarizarea 
Sinaiului ; în schimb, guvernul 
egiptean ar putea accepta zone 
demilitarizate. în conformitate 
cu rezoluția Consiliului de Se
curitate, cu condiția ca ele să 
fie situate de o parte și de alta 
a frontierei.

Reuniunea ambasadorilor e- 
gipteni acreditați în țările oc
cidentale și la organismele 
O.N.U. din New York și Gene
va, desfășurată la Paris sub 
președinția lui Mnhmud Riad, 
precum și luările de cuvînt a

le unor oficialități din capita
lele vizitate de v icepremier ui 
și ministrul de externe al R.A.U. 
au relevat ecoul pozitiv al po
ziției egiptene în cercurile po
litice internaționale.

Rămîne fapt indiscutabil, de
monstrat din plin în ultimele 
două decenii, că armele nu putt 
reglementa problemele confhc- 
tuale din zonă, ci, dimpotrivă, 
nu ar putea decît să le ampli
fice. Soluția care se impuno 
este de natură politică, și ea 
constă în retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocupa
te, recunoașterea dreptului la 
existență al fiecărui stat din 
zonă, reglementarea probleme
lor populației palestiniene, in 
conformitate cu interesele ei 
naționale.

Turneul lui Mahmud Riad a 
confirmat audiența crescîndtf 
de care se bucură soluționarea 
pe această bază a conflictului 
din Orientul Apropiat.

V. ANGHEL
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