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rod al politicii realiste 

a partidului
Făurirea societății socialiste — idealul pentru care cei 

mai înaintați fii ai poporului au creat la 8 Mai 1921 Parti
dul Comunist Român și în numele căruia s-au dat mari 
bătălii de clasă, constituie în prezent o realitate vie în țara 
noastră. Aceasta a demonstrat în mod strălucit justețea po
liticii partidului bazată pe teoria marxist-leninistă, forța și 
capacitatea creatoare a clasei muncitoare de a-și îndeplini 
misiunea ei, forța politicii partidului, caracterul ei profund 
științific, realist. Partidul Comunist Român și-a dovedit ca
pacitatea de a găsi în fiecare etapă a luptei istorice cele 
mai corespunzătoare soluții, forme de organizare și con
ducere, de a rezolva problemele complexe aie dezvoltării 
noii Românii.

Aplicînd neabătut și în mod creator învățătura mar
xist-leninistă partidul nostru a situat la baza politicii sale 
tot ce este creator in gindirea progresistă românească. In 
elaborarea și realizarea politicii salt de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate partidul a ținut seama de 
legitățile progresului economic și social, de condițiile spe
cifice ale țării noastre — stadiul dezvoltării forțelor de 
producție, nivelul de cultură și instrucție al populației, de 
tradițiile istorice și naționale ale poporului, de faptul că 
procesul construcției socialiste în țara noastre are loc în 
condițiile existenței sistemului mondial socialist și colabo
rării din cadrul acestui sistem. Luarea în considerare a 
acestor factori a dus la concluzia că numai promovînd o 
politică consecventă marxist-leninistă, ancorată în realită
țile românești poate fi asigurată victoria unei noi orînduiri.

Partidul a canalizat activitatea creatoare a poporului 
in direcțiile hotăritoare ale conștiinței socialiste: lichidarea 
exploatării omului de către om prin instaurarea proprie
tății socialiste asupra mijloacelor de producție, crearea ba
zei tehnico-materiale a socialismului prin industrializarea 
țării, crearea conștiinței socialiste și creșterea nivelului de 
cultură și instrucțiune al întregului popor, dezvoltarea con
tinuă a democrației socialiste prin participarea oamenilor 
muncii în dubla lor calitate de proprietari și beneficiari la 
soluționarea tuturor problemelor construcției socialiste.

Perfecționarea și modernizarea structurii economiei au 
stat în centrul atenției partidului. Pe baza unei susținute 
activități de industrializare a țării, industria a devenit ra
mura conducătoare a economiei care creează 60 la sută din 
venitul național al țării. însuși profilul industriei româ
nești a suferit modificări esențiale, locul central revenind 
ramurilor hotăritoare pentru progresul economic și teh
nic, pentru valorificarea superioară a resurselor naturale 
și de muncă. Energetica, metalurgia, construcția de ma
șini,^chimia, dezvoltîndu-se cu prioritate au ajuns la sfîr- 
șitul anului trecut să dea 52,4 la sută din producția indus
trială a țării.

Faptul că industria a devenit pivotul dezvoltării tutu
ror celorlalte ramuri, a permis agriculturii să capete ener
gia și mijloacele tehnice necesare pentru perfecționarea ei. 
Asistăm, de asemenea, la extinderea mecanizării și indus
trializării lucrărilor de construcții la modernizarea trans
porturilor, comerțului și celorlalte activități.

Procesul de ridicare treptată a tuturor zonelor țării a 
căpătat noi dimensiuni în cincinalul trecut, numeroase obiec
tive economice, îndeosebi industriale, fiind amplasate în 
județele mai puțin dezvoltate, realizîndu-se în aceste ju
dețe un ritm de dezvoltare superior mediei pe țară.

Starea de relativă înapoiere economică de la care am

Gh. RADULESCU
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CONTINUITATE 
a succeselor 

la cariera din Bănija
Primele zile ale noului tri

mestru constituie un prilej de 
raportare a continuității suc
ceselor din primul pătrar al 
anului. Printre colectivele al 
căror efort se canalizeză înspre 
obținerea unor rezultate meri
tuoase în activitatea de produc
ție, se numără și acela al ca
rierei de calcar de la Bănița. 
După ce în lunile ianuarie, fe
bruarie și martie, din pîntece- 
le muntelui, au fost extrase cu 
4 728 tone mai mult calcar me- 
talv.r-'- decît prevedea planul 
de producție pe acea perioadă, 
în primele 13 zile ale acestui 
trimestru, datorită unei și mai 
judicioase organizări a muncii, 
a asistenței tehnice corespunză
toare a fost posibilă realizarea 
unei veritabile performanțe. In 
scurta perioadă trecută din a- 
prilie minerii de la Bănița au 
expediat beneficiarilor o can
titate de calcar superioră cu 
2 000 de tone cifrei planificate. 
La realizarea acestui frumos 
succes și-au adus aportul mi

nerii Ion Cioboș, Dionisie He- 
geduș I, Petru Stoica, Dumitru 
Vulpe, excavatoristul Gheor
ghe Ceaușu, Ion Bodor, Vasiie 
Paraschiv, mecanicul de loco
motivă Gheorghe Bratu. La 
buna desfășurare a întregului 
proces de producție au contri
buit prin indicații și coordo
nare precisă, o serie de maiștri 
cum sînt comunștii Moise Măg- 
duș și Solomon Ciolan.

La începutul acestui an, mi
nerii de la Bănița s-au anga
jat să realizeze în cinstea glo
riosului semicentenar al par
tidului o depășire de 2 000 de 
tone. In cadrul unei adunări a 
comuniștilor de aici angajamen
tul inițial a fost majorat cu 
încă 1 000 de tone. Iată însă 
că. prin eforturi lăudabile, nu
mai pînă la această oră buche
tul succeselor colectivului 
carierei este întregit de aproape 
7 000 de tone de calcar extrase 
suplimentar existînd premi
sele creșterii acestei cifre pînă 
la 8 mai.
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Gingașe mărturii ale primăverii. Fotoi C. CONSTANTIN

Plenara Comitetului 
municipal de partid

• Ansamblul artistic al ar
matei populare coreene între
prinde un turneu în țara 
noastră. Timp de trei săptă- 
mîni, artiștii coreeni vor pre
zenta spectacole muzical-co- 
regrafice în București, Bra
șov, Cluj, Iași și Pitești.

© In apropierea orașului 
Zalău a fost forată prima 
sondă de apă tarmală din

județul Sălaj, cu un debit 
de 20 litri pe secundă. Apa, 
a cărei temperatură constan
tă depășește 40 grade Cel
sius, are proprietăți asemă
nătoare cu izvoarele termale 
din zona Oradiei. încă în a- 
cest an, aici va începe con
strucția unei baze de trata
ment medical și de agrement, 
preconizîndu-se asocierea tra
tamentului termoacvatic cu 
turba, de Stoboru, cunoscută 
pentru calitățile sale anti
biotice.

® Au început lucrările de 
modernizare a drumului na
țional Vălenii de Munte — 
Săcele, menit să desconges
tioneze circulația pe actuala 
șosea Ploiești — Brașov. De 
asemenea, continuă moderni
zarea șoselei Potloagele — 
Prejmer, care va asigura o 
mai bună legătură între su
dul Moldovei și Transilvania.

A

Iui rețeaua

Ieri după-amiază, în sala ma
re a clubului C.C.P., a avut 
loc plenara Comitetului muni
cipal Petroșani al P.C.R. Au 
participat, alături de membrii 
comitetului municipal, secreta
rii comitetelor de partid, pre
ședinții comitetelor sindicate
lor, secretarii comitetelor U.T.C.. 
conducătorii întreprinderilor și 
instituțiilor din cadrul munici
piului, membrii comisiilor eco
nomice și organizatorice, apa
ratul de partid, vicepreședinții 
comitetelor executive ale consi
liilor populare, municipal și o- 
rășenești. Din partea Comitetu
lui județean Hunedoara al 
P.C.R.. la lucrările plenarei a 
participat tovarășul Aurel Bul
gărea. secretar al comitetului 
județean de partid.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul Clement 
Negruț, prim-secretar al comi
tetului municipal de partid.

Plenara a adoptat următoa
rea ordine de zi i

1. Referatul privind preocu
parea organelor și organizați
ilor de partid din unitățile eco
nomice ale municipiului pentru 
realizarea sarcinilor de plan și 
angajamentelor, concluziile ce 
se desprind pentru activitatea 
de viitor.

2. Probleme organizatorice.
Continuînd practica promo

vată de mai mult timp de către 
organul municipal de par
tid, în lumina indicațiilor con
ducerii superioare de partid, 
privind continua perfecționare 
a stilului și metodelor de mun
că, în cadrul plenarei au fost 
prezentate scurte informări a- 
supra activității proprii, desfă
șurate în perioada analizată de 
tovarășii loan Geană, Nicolae 
Aldica și Dumitru Țurnă, ca 
membri ai comitetului muni
cipal de partid.

In cadrul primului punct al 
ordinei de zi, tovarășul Gheor- 
ghe Feier, secretar al comite
tului municipal de partid, a

făcut o amplă informare asu
pra stadiului realizărilor eco
nomice ale municipiului obți
nute în primul trimestru al 
acestui an, scoțînd în evidență 
preocuparea organelor și orga
nizațiilor de partid pentru mo
bilizarea colectivelor de mun
că la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Vorbitorul 
a subliniat faptul că, pc an
samblul economiei municipiu
lui, s-au obținut rezultate va
loroase, dar, cu toate acestea, 
existînd încă rămîneri în urmă 
în unele unități și sectoare de 
activitate, se impune ca în pe
rioada ce a mai rămas pînă 
la aniversarea partidului, să 
sporească eforturile tuturor or
ganizațiilor de partid, ale tu
turor comuniștilor pentru a 
asigura îndeplinirea exempla
ră a indicatorilor de plan, a 
angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă.

Pe marginea referatului au 
luat cuvin tul tovarășii Gheor- 
ghe Săcăluș, secretar al comi
tetului de partid al minei 
Vulcan. Dionisie Bartha, mi
ner, șef de brigadă la mina 
Livezeni. Nicolae Bădica, di
rectorul Petroșani, Ion
Rădulescu, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Pe- 
trila, Gheorghe Mirică. directorul 
Preparației cărbunelui Coroești, 
Ion Lăsat, directorul Șantie
rului Valea Jiului al T.C.M.M., 
Vaier Dan, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Uri- 
cani, Dumitru Țurnă, directo
rul Grupului de șantiere al 
T.C.H. și Petru Roman, direc
torul general al Centralei căr
bunelui Petroșani, care s-au re
ferit la activitatea desfășurată 
de organizațiile de partid, de 
colectivele de muncă din care 
fac parte, la succesele cu care 
acestea au încheiat primul tri
mestru al anului, la proble
mele asupra cărora organele și 
organizațiile de partid împre
ună cu comitetele de direcție

vor trebui să-și îndrepte mal 
mult atenția pentru a ridica 
activitatea colectivelor lor la 
înălțimea exigențelor actuale.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
Aurel Bulgărea. Apreciind re
zultatele pozitive pe care co
lectivele de muncă din Valea 
Jiului. îndrumate cu competen
ță de organele și organizațiile 
de partid, le-au obținut în pri
mul trimestru al anului, ■ vor
bitorul a scos în evidență fap
tul că, pe linia mobilizării tu
turor unităților economice, sec
toarelor, brigăzilor și formați
ilor de lucru, organele și or
ganizațiile de partid trebuie să 
se preocupe mai mult de ridi
carea calitativă și creșterea e- 
ficienței muncii de partid. In a- 
cest sens, vorbitorul a reco
mandat ca în dezbaterile adu
nărilor generale să se analizeze 
nu numai caracterul general 
al problemelor de producție ci 
aspectele practice, concrete ale 
acesteia.

In cadrul punctului doi al 
ordinei de zi. plenara a adop
tat măsuri organizatorice. La 
indicațiile biroului comitetului 
județean de partid, plenara a 
adoptat eliberarea din funcția 
de secretar al comitetului mu
nicipal a tovarășului Gheorghe 
Furdui. urmînd să primească 
alte însărcinări. De asemenea, 
plenara a ales, cu unanimitate 
de voturi, în funcția- de secre
tar cu probleme organizatorice 
pe tovarășul Toan Ghinea. A 
fost cooptat ca membru al co
mitetului municipal de partid 
tovarășul Loghin Popa căruia i 
s-a încredințat funcția de șefi 
al secției organizatorice. Au 
mai fost cooptați tovarășul Va- 
sile Oros, prim-secretar al Co
mitetului municipal Petroșani 
al U.T.C., ca membru supleant 
al biroului comitetului municH 
pal de partid, iar' tovarășul 
Nicolae Lețu ca membru al co
mitetului municipal de partid.

Programul de instruire a propagandiștilor 
din învățămîntul de partid

In ziua de joi, 15 aprilie, ora 17, vor parti
cipa la instruire propagandiștii care conduc 
cercurile de i

— probleme de bază ale filozofiei marxist- 
leniniste (studiu individual);

— teoria conducerii în administrația de 
stat;

— construcția de stat în R.S.R.

La ora 18, vor participa propagandiștii 
,care conduc cercurile de: Statutul P.C.R. 
și Educația moral-cetățenească.

In ziua de vineri, 16 aprilie, ora 17, va 
avea loc instruirea propagandiștilor de la 
ciclurile de expuneri.

Instruirea va avea loc în sala cabinetului 
municipal de pai tid pentru toți propagan
diștii, conform programului mai sus anunțat.

comercială

a municipiului

EFORTURI SUSJIIIUTE

Partidul și statul nostru acordă o atenție deosebită creș
terii nivelului de trai al populației, bunăstării și prosperi
tății întregului popor. In acest sens, întîlnirile și consfătui
rile organelor superioare de partid și de stat, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu personal, cu oameni ai muncii au 
devenit deosebit de frecvente și de utile, rezultatul lor în- 
semnînd de fiecare dată noi trepte de dezvoltare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, insenmînd în același, timp 
aderența tot mai pronunțată la politica partidului nostru. 
Asemenea întîlniri și consfătuiri s-au extins și la nivelul 
organelor de partid și de stat de la județe, municipii și 
orașe, cu care prilej sînt dezbătute cele mai importante 
aspecte ale vieții și activității tuturor cetățenilor patriei.

Pe această linie a întîlnirii și consultării cu oameni ai 
muncii. în scopul cunoașterii mai îndeaproape a probleme
lor ce-i frămîntă și a luării unor măsuri operative și efi
ciente, s-a înscris și consfătuirea de lucru pe teme de co
merț organizată marți după-amiază la Casa de cultură din 
Petroșani, în prezența tovarășilor Ioachim Moga, prim-se
cretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R. și 
Clement Negruț, prim-secretar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R. Au participat factorii comerciali de 
răspundere din întreg județul Hunedoara, reprezentanți ai 
ministerului de resort, deputați, membri ai comisiilor de 
control obștesc, gospodine.

In rîndurile care urmează vom consemna cîteva din 
principalele probleme aduse în discuție și asupra cărora 
s-a insistat mai mult.

Rezultatele bune

evidente
Esle evident pentru oricine 

că și în domeniul comerțului 
Văii Jiului — ca în toate ra
murile de activitate — s-au fă
cut, in ultimul timp, importanți 
pași înainte. Vorbesc de la sine 
noile și modernele complexe 
comerciale, abundența de măr
furi, grija sporită pentru des
facerea lor, creșterea gradului 
de responsabilitate al lucrăto
rilor din comerț. Grăitori în a-

și indicatorii de 
la finele anului

cest sens sînt 
plan obținuți 
trecut și pe primele luni ale 
acestui an de organizațiile co
merciale din Valea Jiului — în
deosebi de O.C.L, Alimentara 
și de C.L.F. Multe unități co
merciale vechi, care nu mai sa
tisfăceau exigențele mereu cres- 
cinde alo populației au fost ex-

Nu intimplător l-am găsit pe Huria Căciulescu, în seara 
spectacolului cu „Se caută o vedetă", jos, intr-o cămăruță 
din subsolul Casei de cultură . Degajat total, prins parcă 
in mrejele unei melancolii spășite, cunoscutul comic al re
vistei românești ne-a contrariat așteptările poate și pentru 
că locul in care l-am aflat multiplicat in oglinzi suspicioase 
și luminat insistent de puzderia de raze ale becurilor cu 
sau fără globuri proiectoare, ni s-a părut cel mai neprie
tenos colțișor pentru un om care nu vrea să-și trădeze 
gîndurile sau obsesiile... Eram — ca atare — convinși, încă 
înainte de a începe dialogul pentru care am străbătut în 
lung și-n lat culisele, că nu vom obține nici o destăinuire 
senzațională, nici o confesiune pe care, de obicei, unii ci
titori o caută, cu sufletul la gură, intr-un interviu cit de 
mic și ne consolam cu gîndul că, de fapt, aceste destăinuiri 
sînt pur și simplu iluzii. Pentru că, se știe, acei oameni ai 
scenei și ecranului, la care noi cîleodată — și nu de pu
ține ori — privim de jos in sus, se confesează, la drept 
vorbind, oricînd, prin ei înșiși, pe scenă sau pe ecran. Și 
totuși, nu știm de ce, poate doar pentru a evita un refuz 
politicos, de pe poziția solicitantului timid in fața funcțio
narului cu preocupări cotidiene abandonate și ginduri aiu
rea, am început convorbirea cu o... gidilare nepretențioasă :

Viorel TEODORESCU
Foto I Ion LIC1U
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REALISTE A PARTIDULUI
(Urmare din pag. J)

jx.rnit a impus îmbinarea factorilor extensivi cu cei inten
sivi, aceștia din urmă căpătind în anii construcției socia
liste o importanță din ce in ce mai marc. In industrie și 
agricultură, in toate domeniile de activitate pătrund tot 
mai mult cuceririle tehnico-științifice, Sf introduc tehnologii 
moderne, crește gradul de mecanizare și automatizare, spo
rește numărul cadrelor cu pregătire superioare și medie, 
se ridică gradul de calificare, se extinde aplicarea meto
delor de organizare științifică a producției și a muncii. 
Accentuarea factorilor intensivi constituie o caracteristică 
dominantă a procesului de edificare socialistă in țara noas
tră.

Rezultatele conducerii de către partid a procesului de 
construcție economică sint evidente în întreaga activitate. 
La sfîrșitul cincinalului 19GG—1970 — etapa cea mai rod
nică a edificării socialismului în patria noastră — România 
se înfățișează ca o țară cu o economie dinamică și sănă
toasă în plin proces de modernizare, capabilă să înainteze 
hotărit pe drumul progresului și civilizației.

Producția globală industrială a întregului an 1938 șe 
realizează, în prezent, in numai 22 de zile. Ritmul mediu 
anual, unul din cei mai sintetici indicatori ai creșterii eco
nomice a fost in anii cincinalului trecut de 12 la sută, re- 
prezentînd unul din cele mai înalte ritmuri de dezvoltare 
economică atinse pe plan mondial. Productivitatea muncii 
pe un salariat a crescut in industrie cu 45 la sută, depă- 
șindu-se prevederile cincinalului.

înaltul dinamism al economiei românești este astăzi 
un fapt cunoscut și recunoscut in lume. Datorită acestui 
dinamism, țara noastră ocupă poziții tot mai avansate in 
economia mondială. Menținera unei rate înalțe a acumu-. 
lării, mobilizarea unor eforturi importante in investiții, fo
losirea cit mai rațională a resurselor materiale și umane 
sint obligatorii pentru lichidarea rămincrii in urmă față de 
țările cu economie avansată. Rezultatele obținute in dez
voltarea economiei, in desfășurarea întregului proces al 
construcției socialiste învederează justețea politicii gene
rale a partidului nostru, care ■=<* bucură de aprobarea una
nimă a poporului.

Punind in centrul atenției dezvoltarea economică a 
țării, partidul se ocupă in permanență de îmbunătățirea pro
priei sale organizări și activități, de extinderea legăturilor 
directe cu oamenii muncii, de folosirea inepuizabilelor 
energii pe care le generează orinduirea socialistă.

Partidul Comunist Român, stabilind la cel de-al X-lea 
Congres programul de activitate pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a conturat pentru fiecare 
domeniu liniile directoare, sarcinile de îndeplinit, căile și 
mijloacele de realizare ale acestora. In acest program, con
cretizat după Congres într-o serie de documente de im
portanță majoră își găsesc expresie înțelepciunea, spiritul 
novator și caracterul științific al politicii partidului.

Partidul Comunist Român acordă toată atenția perfec
ționării, organizării și conducerii economiei naționale, a în
tregii vieți sociale. Apropierea conducerii organelor cen
trale de unitățile de jos, creșterea competenței in exerci
tarea atribuțiilor întreprinderilor, valorificarea inițiativelor 
oamenilor muncii, îmbunătățirea stilului și metodelor orga
nismelor de conducere colectivă instituite în toate dome 
niile vieții, creșterea aportului reprezentanților salariați- 
lor, instituționalizarca adunărilor generale ale salariaților 
ca organe de decizie in toate problemele majore din în
treprinderi, exercitarea controlului muncitoresc, perfecțio
narea legislației — sînt numai cîteva din direcțiile de per
fecționare a sistemului de conducere a vieții economice și 
sociale. Măsurile adoptate de partid, în toate aceste domenii 
de importanță majoră, exercită o puternică înrîurire po
zitivă asupra întregii noastre dezvoltări, contribuind Ia 
înaintarea fermă a României spre culmile societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Expresia concretă a talentului elevilorJnrnnl 
<lc 

va<*an(ă
Cunoașterea fi cultivarea ap

titudinilor, înclinațiilor și talen
tului elevilor, fn special artis
tice, este un aspect educațional, 
neînțeles întotdeauna fn întrea
ga sa complexitate și profun
zime formativă. Cadrele didac
tice — pentru că lor le revine 
aproape întreaga rcsponsabili-

fale fn acest sens — trebuie 
să-și structureze întreaga mun
că de educație artistică pe o 
idee modestă, realistă fi efi
cientă : frecventind arta, nu 
este obligatoriu ca toți elevii 
să devină artiști. Esențial este 
că acest eoni act le imprimă o 
sensibilitate în fața frumosului

Trei sugestii pentru 
o activitate

I. AMINTIRILE CLASEI. 
Despre această activitate, deși 
am „învățat-o" cu ani în urmă, 
nu am amintit niciodată poate 
tocmai pentru faptul că îmi 
este dragă și că am așteptat 
vremea cînd o voi organiza cu 
pionierii din detașamentul meu. 
O înapoiez astăzi pionierilor 
din Valea Jiului, convins că o 
vor organiza așa cum am gîn- 
dit-o.

Se recomandă în primul rînd 
pentru școlile mai vechi, care 
au pregătit pe băncile lor mai 
multe generații.

Pionierii dintr-un anumit de
tașament se interesează despre 
foștii elevi ai școlii, de toate 
vîrstele, care muncesc in loca
litate sau în apropiere și care 
fiind elevi au învățat in sala 
lor de clasă. Ii invită la o în- 
tîlnire pentru care detașamen
tul se pregătește sărbătorește 
(aspectul clasei, flori, program 
artistic, atenții etc.).

Oaspeții — muncitori, ingi
neri, intelectuali, profesori, stu- 
denți, elevi din școlile post-ge- 
nerale ocupă loc fn bănci (de 
preferință în cele în care au 
stat, elevi fiind).

Li se pun întrebări despre 
anii de școală, despre meseriile 
și munca lor; pionierii primesc

pioniereasca
sfaturi. Se spun și întîmplări, 
amintiri vesele legate de clasa 
în care au învățat. Cei cu me
rite deosebite pe plan social, 
în producție pot fi făcuți pio
nieri de onoare.

Pionierii le înapoiază vizita 
la locul de muncă ș.a.m.d.

Mai cu seamă pentru clasele 
mari, obligate să discute de 
cîteva ori pe an despre „Ce 
voi deveni" și .Ce meserie 
să-rai aleg" o asemenea acti
vitate este întreit utilă.

II. ASTAZI VA PREZENTAM 
UN CAMPION OLIMPIC (un 
om de știință, un alpinist, un 
artist, o echipă de fotbal etc.).

Activitatea este pregătită de 
cîțiva pionieri cu sprijinul co
mandantului sau al unui pro
fesor. Prezentarea se poale,-face 
_pe viu" sau pe bază de mate
rial făptic (articole, literatură, 
fotografii, filme). înscriind ac
tivitatea în „programul" de ac
țiuni care urmăresc conturarea 
idealului de viață la elevi, ea 
se poate relua periodic.

III. CUM SE CIȘTIG/X ȘI 
CUM SE GOSPODĂRESC BA
NII. Iată o activitate sau mai 
multe activități cu aceăslă te
mă care la prima vedere nu 
spune prea multe. Sînt însă, 
suficiente cîteva întrebări pen
tru a o impune atenției: Știu 
pionierii cura cîștigă părinții 
lor banii: ce alte valori, în a- 
fara celei de cumpărare au ba
nii cîștigați de părinți ? Pre
țuiesc pionierii banii ? Știu să-i 
gospodărească ? De ce atâția a- 
dolescenți și tineri devin risi
pitori ?

Activitățile pot fi concepute 
sub formă de discuții (purta
te de către comandant sau de 
către oameni invitați); sub for
mă de dezbatere liberă sau 
printr-un șir de activități prac
tice (cîștigarea unor sume din 
acțiuni pionierești : spectacole, 
valorificarea plantelor medici
nale, a fructelor de pădure, a 
sticlelor și borcanelor, econo
misirea la C.E.C., organizarea 
unor excursii, tabere sau pro
curarea unor materiale de prac
tică cultural-sporti vă).

Prof. Gligor HAȘA

Interlocutor: HORIA CACIOLESCU
(Urmare din pag. 1)

— Maestre Horia Căciulescu, sinteți beneficiarul unui 
titlu de invidiat : un foarte popular și excelent actor comic. 
Spuneți-ne, de fel sinteți un om foarte vesel ?

— Da.
— Atît ? Scurt și clar.
— Da. Atit.
— Mai știți
— Mai știu, 

adică. Ba, mai 
chestie hazlie.

— Hazlie ? I
— Sigur. Păi dacă m-ar fi făcut halterofil, aveați c 

raj să intrați peste mine aici ? Așa, ce v-ați zis, hai, că e... 
inofensiv!

— ...E greu să-i faceți pe oameni să rida ?
— E greu. Dacă n-ai har e și mai greu...
— De cine, deci, depinde ?
— Dacă, de exemplu, eu zic ceva pe scenă și lumea din 

sală ride, socotesc că e meritul meu...
— Și invers ?
— Dacă nu ride, e vina autorilor textului, .săvârșit" 

verbal de mine...
— Numai a autorilor textului ?
— A autorilor, am zis, nu ?
— Da. Bine, fie...
— Nu „fie*. E vina autorilor textului. Cred că ne-nțe- 

legem ?
— Dumneavoastră sfințiți rîsul de la prima apariție, 

înainte de prima replică, deci. Aveți nevoie să fiți înzes
trat, în teatru, neapărat de replici foarte spirituale ?

— Normal. Eu apar pe scenă nu doar in fața unor oa
meni care să izbucnească în rîs de cum deschid gura, mă 
adresez unui public divers, vreau să-i satisfac pe toți 
spectatorii.

— Dacă se adaugă și farmecul interpretului...

Concis și clar.
de cînd aveți’, haz?
De cină mă știu. De cină m-a făcut mama 
mult, însuși faptul că m-am născut e o...

cu-

— Ei. asta-i! Farmecul! Și farmecul!
— Am dori să aflăm, de ce, replici cu aceeași încăr

cătură de umor, spuse de comici diferiți, fie că stîrnesc in 
sală tunete de risete, fie că aștern peste spectatori o mu
țenie de înmormintare ?

— Depinde de, ceea ce numim noi in limbaj actoricesc, 
creditul la public. Nu oricine are credit la public. Sau, cu 
alte cut iute, asta înseamnă a reuși să treci rampa. Nu orice 
actor, din atiția ciți încearcă, trec rampa...

— Aveți vreun actor preferat ?
— Da. Unul singur. Pe Puiu Călinescu.
— Mulți îl contestă...
— Mulți îl apreciază...
— Dumneavoastră îl apreciați pentru asemănarea...
— Fără aluzii ! E un actor adevărat.
— Cîteva întrebări telegrafice : vă nemulțumește ceva ?
— Nu. Sint mulțumit de totul. Pînă și de mine.1
— Ce calitate aveți ?
— Sint sincer. Și, uneori, am pierdut...
— Cusur ?
— Sint neprietenos.
— Aveți, cumva, o dorință puternică, adică, cum să 

spun, aprigă ?
— Aprigă?! Așa-i că sint aprig? Bine, aprigă să fie! 

Am o dorință : să se toarne o comedie muzicală cu Horia 
Căciulescu in rolul titular.

— Și nu se toarnă ?
— Cine știe cînd ! Deocamdată se caută doar rețete de 

succes. Și, in momentul actual, după cum se vede, filmul 
istoric are trecere.

— Păi, ați jucat și în „Miliai Viteazul"...
— Pe cei ce încearcă să fie răutăcios de spirituali ii 

anunț că, în partea a doua a spectacolului, am un mono
log greu și... trebuie să repet.

— Mulțumesc. Și scuzați pentru deranj.
— Nici un deranj. Aștept ziarul. La revedere!
— La revedere, maestre!
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și, călăuziți cu tact, învață să 
aprecieze și să disce.arnă valoa
rea artistică (muzicală, plastică, 
literară). Experimentele pSihO- 
pcdagogice demonstrează că 
personalitatea omului este mar
cată uneori iremediabil de e- 
ducația din copilărie. In acest 
cadru trebuie plasate și expo
zițiile de desene sau pictură 
existente la unele școli din Va
lea Jiului.

Cercul de artă plastică de la 
Liceul din Vulcan a organizat 
o interesantă expoziție în cins- 
stea semicentenarului. Predo
minantă este acuarela, intr-un 
țel mai simplu și la indemîna 
copiilor, dar cu efecte plastice 
surprinzătoare, de o delicată 
transparență. Am putea aminti 
mulți elevi care dovedesc in
dubitabile calități plastice: 
Dorina Carpen (Pasăre măias
tră), Florica Ciulea 'Peisaj), 
Elena Voitea (Furtună — cu e- 
fecte coloristice și optice ne
așteptate), Irina Pardos (In re
creație). Andrei Faluvegi (Dez
lănțuire) și mulți alții.

Temele și ideile plastice sînt 
dintre cele mai diverse, osci
lează de la un realism suis-ge- 
neris, fabulos, parcă interferîn- 
du-se cu basmul, pînă la por
trete și realism anticipativ de 
imaginație fDan Borza — Anul 
2000).

Fiecare desen cuprinde in si
ne o întreagă lume a copilă
riei. O expoziție de desene ale 
copiilor obligă la asocieri, u- 
nele tablouri șochează privito
rul prin tente expresioniste sau 
impresioniste, în fond explica
bile pentru perioada infantilă 
carnet -v-zată prin imaginație 
exuberantă și acut simț colo- 
ristic, uneori nenuanțat, ci pri
mar. Se singularizează .Portret 
de fată" de Sabina Floroiu, 
..Portret" și „Pasărea măiastră"

de Daniela Purice, „Portretul 
mamei", un frumos desen ma
ro- negru pe fond verde, al e- 
levei llodica Cimpeanu, .De 
ziua mamei" al Danielei Puri
ce, desen armonios, eu linii 
grațioase.

In fața unor atari manifes
tări artistice ale elevilor sar
cina profesorului de desen An
drei Vass este destul de difi
cilă : trebuie să-i învețe să-și 
disciplineze munca, să selecteze 
din asaltul imaginației doar ce 
este mai scmnijicativ, să armo
nizeze culorile. Cum se reali
zează acest (apt de, educație 
artistică ?

— Cercul de artă plastică — 
spunea prof. Andrei Vass este 
deschis oricărui elev și. ceea 
ce este mai important, el poate 
sta atit timp cit se simte a- 
tras. Am considerat că in peri
metrul talentului obligativita
tea este neavenită, ba poale fi 
chiar dăunătoare In acest fel 
s-a format un cerc de frecven
tatori pasionali dintre care aș 
aminti elevii Ida Imre. Florica 
Ciulea, Doina Palade și Daniela 
Purice. In curind vom ieși in 
natură pentru a picta direct, 
fără ajutorul desenului, și caut 
să-i inițiez in pictura pe sticlă.

Deocamdată expoziția de de
sene de la liceul din Vulcan 
este o manifestare izolată de 
acest gen (ceva similar mai e- 
xistă la școala generală nr. 3 
Petrila-Lonea). Ea este grăitoare 
pentru aceste preocupări pri
vind educația artistică a ele- 
vilor școlilor generale, pentru 
căile prin care se poate sensi
biliza copilul. Pe lingă semni
ficațiile de natură pedagogică 
ce se pot extrage, expoziția are 
o valoare intrinsecă, artistică, 
ce se va accentua in timp.

T. SPATARU

EFORTURI
tinse și modernizate, altele au 
fost înzestrate cu mobilier co
respunzător, au fost dotate cu 
instalații moderne. S-a manifes
tat mai multă grijă pentru a- 
provizionarea ritmică și îndes
tulătoare a magazinelor, pentru 
prezentarea și desfacerea măr
furilor, pentru pregătirea și re
partizarea cadrelor. Faptul că 
planurile de vînzări au fost în 
bună parte realizate și unele 
chiar depășite explică abunden
ța de produse, cu unele excep
ții de natură obiectivă. In mul
te unități comerciale ești mai 
bine primit și deservit ca în 
urmă cu cîtva timp, au dis
părut în bună parte o serie de

Disciplina —
Problema aspectului discipli

nar — privit sub toate laturile 
sale — a reieșit din cuvîntul 
mai multor participant la dis
cuții, fiind catalogată ca o ca
racteristică esențială a fiecărui 
lucrător din comerț. Faptul că, 
uneori, pe alocuri, oamenii 
sînt lăsațj să aștepte mult timp 
în magazin sau în restaurant 
pînă sînt serviți, că nu se dă 
restul, că se servește cu lipsă 
la gramaj, se diluează băutu
rile, nu se respectă rețetarele, 
se încalcă programul de lucru, 
se servește preferențial, sînt 
tot atîtea abateri disciplinare 
care atîrnă greu în balanța re
zultatelor respectivelor unități 
comerciale. Unii gestionari de 
restaurante cum sînt cei de la 
„Cina" Lupeni, „Minerul" Pe
troșani, „Cărbunele" Lonea și 
destui alții se preocupă insufi
cient de bunul mers al unită
ților pe care le conduc, stau 
prea puțin timp în localuri, nu 
coordonează cu exigență și a- 
utoritate activitatea lucrătorilor 
din subordine, dînd acestora 
prilejul să comită repetate a- 
bateri de la disciplina muncii. 
Mai mult, în unele unități ale 
T.A.P.L. sînt tolerate abaterile 
unor lucrători, ceea ce face ca 
respectivii să-și amplifice gre
șelile, lezînd astfel însuși pres
tigiul unității, al organizației 
comerciale.

Diversificare,

SUSȚINUTE PENTRU MAI BINE
aspecte negative care umbreau 
comerțul Văii Jiului.

Toate aceste lucruri bune sînt 
evidente, de toată lumea cunos
cute și apreciate ca atare. Nu 
este în intenția noastră, nu a 
fost nici în intenția consfă
tuirii la care ne-am referit, de 
a pune cap la cap succesele 
— nu nesemnificative — din 
comerțul Văii Jiului. Important 
este — așa cum s-a subliniat 
la consfătuirea de lucru amin
tită — să semnalăm deficiențe
le care mai persistă în comer
țul Văii Jiului, pentru ca fac
torii competenți 
punzători să ia 
noștință de ele 
cu consecvență 
narea lor.

Petroșani, Constantin Ma- 
membru al unei comisii

șr direct răs- 
mai atent cu- 
și să militeze 
pentru elimi-

stat 
zilu, 
de control obștesc din Lupeni); 
lipsa unor unități cu specific 
local. în care să găsești mîncâ- 
ruri cu tradiție în Valea Jiu
lui și băuturi diverse ; necesi
tatea înființării unor unități 
..Gospodina" bine aproviziona
te și a unor restaurante diete
tice. ținîndu-se cont că cea 
mai mare morbiditate în Valea 
Jiului e cauzată de boli ale 
aparatului digestiv (Dumitru 
Ghițan gestionarul .restaurantu
lui ..Parîngul** Petroșani, medi
cul Ovidiu Frâțilă, Enteric Far- 
caș, directorul I.I.L Petroșani). 
Alți vorbitori — Elena Savu, 
gospodină. Constantin Mazilu 
— au evidențiat insuficiența

spațiului unor magazine alimen
tare în Lupeni și în cartierul 
Aeroport — Petroșani, precum 
și necesitatea unor piețe noi pe 
raza acelorași teritorii.

O problemă căreia i s-a acor
dat mare atenție a fost reor
ganizarea cabanelor, buna lor 
aprovizionare și deservire a 
turiștilor, îneît ele să servească | 
eficient scopul pentru care au‘ 
fost construite. Pretutindeni,] 
însă, în unitățile comercialei 
din localități și la cabane, tre-/ 
buie diversificată și substan
țial îmbunătățită gama prepara
telor culinare și a băuturilor, 
reprofilarea unor unități pe 
specific local și pe regim die
tetic, păstrarea unei îgiene de-< 
săvîrșite;

pe primul plan
Atît la T.A.P.L., O.C.L. Ali

mentara, O.C.L. Produse indus
triale sau C.L.F. — au sublini
at unii vorbitori — există lu
crători care uzează de tot felul 
de metode neprincipiale, nea
venite și retrograde, pe care îi 
interesează prea puțin serviciul 
în sine, dar sînt extrem de 
grijulii cu ei înșiși, cu proprii
le buzunare. Unii servesc plic
tisiți și indiferenți, cu încetini
torul, alțî) vorbesc necuviincios 
cu cumpărătorii și clienții, ser
vesc pe sprinceană, își taie cota 
parte din produsul vîndut și 
din banii încasați pe el sau, 
mai grav, își vîră mîinile pînă 
la coate în marele buzunar al 
statului. Nu vom argumenta, de 
data aceasta, cu exemple con
crete. Și nu pentru că nu am 
dispune de așa ceva, ci din 
considerente de... spațiu tipo
grafic.

Toate aceste aspecte discipli
nare au la bază și o insuficien
tă pregătire profesională, și o 
restanță la capitolul conștiință 
și conduită, dar și o slabă, preo
cupare a factorilor responsabili 
față de personalul din subordi
ne. Îngăduința excesivă, ome
nia greșit aplicată și greșit în
țeleasă, trecerea cu vederea pe 
motive de interes — toate ge
nerează abateri, fărădelegi a- 
desea scump plătite de unii, 
deși cureaua de transmisie este 
lungă...

fructuos

Deși a sporit considerabil nu
mărul unităților comerciale în 
toate localitățile Văii Jiului, 
ele nu reușesc totuși să satis
facă cerințele populației, în 
creștere rapidă. Unele maga
zine alimentare funcționează în 
încăperi mici, neigienioe, gene- 
rînd aglomerații și discuții pe 
tema lipsei unor produse, deoa
rece nu există spații de depo
zitare, altele vînd produse de

specific local
tot felul, îngreunînd desfacerea 
mărfurilor curente, iar în multe 
magazine periferice aprovizio- 

nu se face ritmic, cu 
frecvent solicitate

narea 
mărfuri
de populație. Referitor la uni
tățile T.A.P.L., mulți vorbitori 
au subliniat aspectul igienic cu 
totul necorespunzător al loca
lurilor și al preparatelor cu
linare (medicul Ovidiu Frâțilă 
de la Inspectoratul sanitar de

pro- 
activ.

NE-

Participanții la consfătuire au 
subliniat și alte aspecte negative 
care mai persistă în comerțul 
Văii Jiului, dar pe care nu le 
vom mai aminti, fiind și ele 
binecunoscute de lucrătorii din 
comerț, de populație. Semnifi
cativ este că toți directorii or
ganizațiilor comerciale din ju
dețul Hunedoara, prezenți la 
consfătuire, și-au însușit criti- 
cile pronunțate la adresa lor și 
au asigurat asistența că vor 
depune toate eforturile pentru 
eliminarea pe cit va fi posibil 
a lipsurilor existente și 
inovarea unui comerț 
substanțial, civilizat.

Tovarășul CLEMENT
GRUȚ a vorbit despre rezulta
tele bune obținute în rețeaua 
comercială a Văii Jiului, 
pre preocuparea organelor 
nicipale de partid și de 
pentru dezvoltarea acestui 
tor de activitate. „Mai sînt 
și destule lipsuri — a 
vorbitorul. Nu se aplică opera
tiv și eficient sancțiuni celor 
care încalcă regulile de comerț, 
reparațiile unităților comercia
le parcurg un drum lent, ane
voios, iar curățenia lasă mult 
de dorit. Nu-i este permis ni
mănui să acopere abuzurile, să 
treacă cu vederea peste nere
guli, dar pentru a nu ajunge 
acolo să luăm din timp cele 
mai bune și mai chibzuite mă
suri. Cabanele să fie cit mai 
repede repuse în drepturile lor 
legitime, să fie adevărate locuri 
de destindere și agrement și 
nu ceea ce sint acum". Tova
rășul CLEMENT NEGRUȚ a 
făcut referiri concrete la sarci
nile imediate ale organizațiilor 
comerciale din Valea Jiului 
pentru diversificarea și îmbu
nătățirea activității.

Cuvinte bune despre activi
tatea comerțului din Valea Ji
ului a avut și tovarășul IOA- 
CHIM MOGA. Vorbitorul s-a 
referit însă pe larg la lipsurile 
existente, la măsurile de înlă
turare a lor, la metodele de

des- 
niu- 
stat 
sec- 
insă 
spus

muncă ale comitetelor de direc-'i 
ție, la exigența șî autoexigență 
care trebuie să-l caracterizeze • 
pe fiecare lucrător din comerț.’ 
„Se mai fac încă destule a-’’ 
buzuri in comerț — a apreciat] 
primul secretar al Comitetului] 
județean de partid. Unele măr
furi se vînd cu suprapreț, cu. 
lipsă la gramaj, se mai dilu
ează băuturile, nu prea se dă 
restul, se servește preferanțial, 
se vorbește necuviincios cu 
cumpărătorii și clîenții. Parti
dul și statul nostru acordă o 
grijă permanentă nivelului de 
trai al oamenilor muncii, iar 
locuitorii Văii Jiului se bucură de 
o atenție cu totul deosebită. Din 
păcate sînt încă prea multe de
ficiențe in comerț, generate nu 
dp lipsa fondului de marfă, ci 
de greșita orientare la repar-i 
tizarea produselor, de slaba 
gospodărire, prezentare și des
facere a mărfurilor, de unele 
practici nesănătoase ce sînt to
lerate prea mult. Toate aceste 
lipsuri pot și trebuie lichidate. 
Cum ? Prin eforiuri colective, 
prin întrajutorare reciprocă,! 
prin măsuri energice și oportu-j 
ne împotriva tuturor acelora1 
care încearcă să ne țină in loc,1 
care-și urmăresc doar propriile 
interese". Vorbitorul a accen
tuat necesitatea extinderii spa
țiilor unor unități comerciale, 
modernizarea altora. întrona
rea unei discipline ferme în 
toate unitățile comerciale, pen
tru toți lucrătorii, lichidarea a- 
buzurilor și a practicilor do 
înavuțire pe banii statului sau 
ai cumpărătorilor cinstiți. ..Este 
necesară o mai bună organiza
re a muncii, un sprijin 
substanțial și un control 
exigent din partea factorilor 
autorizați și astfel comerțul în 
Valea Jiului va înregistra re
zultate tot mai bune".

A fost un dialog fructuos al 
cărui ecou va fi auzit și 
aplicat in toate unitățile co
merciale din Valea Jiului.

mai 
mai
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La complexul .Corcești" din 
Vulcan, secția coafură, există 
o activitate bună, dusă de un 
personaj calificat și îndatori
tor, ce acordă multă solicitu
dine clientelei. Ca urmare, e 
multă vreme de cînd la aceas
tă unitate nu au mai fost în
registrate reclamații.

Singura care distonează în- 
tr-un anumit fel, este lucră- 
toarea Vizi Varvara. Nu din 
punct de vedere al priceperii 
profesionale. Pentru că sub 
acest aspect, nu dă probleme, 
dimpotrivă, lucrează frumos, 
bazîndu-se și pe o îndelungă 
experiență.

Dar, dacă pe parcursul a- 
nilor a reușit să se pună la

punct cu meseria se dovedeș
te a fi mult deficitară în ceea 
ce privește atitudinile pe care 
înțelege să le manifeste. Așa 
de pildă, nu de puține ori, o- 
bișnuiește pur și simplu să re-

tivul că respectiva șefă de 
schimb e... prea tinără și o- 
ricum, la o vechime ca aceea 
a numitei Vizi Varvara, nu se 
potrivește.

Cei în drept de a aprecia

O SESIZARE
fuze clientela să lucreze du
pă preferințe. De asemenea, 
nu consideră necesar să țină 
seama de observațiile șefei 
de schimb Pădureanu Aurora. 
Iar aceasta, îndeosebi pe ino-

un asemenea lucru au însă 
o altă părere. Fapt pentru 
care au și considerat că to
varășa Pădureanu este foarte 
potrivită pentru răspunderea 
ce i s-a dat.

Așa stînd lucrurile, celei 
în cauză nu-i rămîne altceva 
mai bun de făcut decît să 
se încadreze fără comentariu 
în- disciplina de atelier. Altfel 
s-ar putea naște niște comen
tarii care să o indispună rău 
de tot.

Am considerat util să facem 
sesizarea de față nu numai 
pentru tovarășa Vizi, ci și 
pentru tovarășul Oprișa Mihai, 
președintele cooperativei, care, 
deși cunoaște ceea ce am a- 
rătat noi aici, s-a mulțumii 
să ia poziția omului ce nu 
știe nimic.

După scrisoarea tovarășei
M. DRAGIIICI

I
§
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COMISIA DE PROPAGANDA 
catalizator al activității

• SPORT 9 SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

organizației de bază
Prin traducerea în viață a 

lietârîrilor C.C. al P.C.R, din 
10—13 decembrie 1969, privind 
organizarea și funcționarea co
misiilor pe probleme, menite de 
o sprijini organele de partid 
în mvHioa de îndrumare și con
trol. s-a asigurat membrilor 
organelor de partid cadrul or
ganizatoric care le oferă posi
bilitatea de a participa direct 
și permanent la o activitate 
continuă, organizată, putința 
de a-și îndeplini mult mai bi
ne mandatul încredințat. In 
acest sens, comitetul de partid 
al minei Petrila s-a orientat 
ca, din componența comisiilor 
pe probleme, pe lîngă mem
brii comitetului să facă parte 
și alți membri de partid cu 
multă experiență în activitatea 
econorrycă și politică, cadre cu 
munci de răspundere care își 
aduc contribuția la rezolvarea 
sarcinilor ce stau în fața co
lectivului.

Programele de activitate ale 
comisiilor pe probleme apro
bate în prealabil de biroul co
mitetului de partid oglindesc 
principalele probleme cuprinse 
ân planurile de muncă ale 
comitetului. Astfel, în trimes
trul care a trecut, comisia de 
propagandă și-a fixat obiec
tive concrete izvorîte din pla
nul de muncă al comitetului, 
menite să însuflețească brigă
zile de mineri, contribuind ne
mijlocit la rezolvarea tuturor 
problemelor ridicate în unita
tea noastră.

Una din preocupările de bază 
ale comisiei a fost ridicarea 
gradului de cunoștințe politico 
—profesionale ale membrilor 
de partid, făcînd totul pentru 

[educarea acestora prin formele 
^existente ca: invățămintul de 
partid, 
dezbateri ideologice în adună
rile generale ale organizațiilor 
de bază, munca de la om la 
om. munca cultural—educati
vă de masă și altele.

Invățămintul de partid a 
constituit una din laturile ce
le mai importante ale propa
gandei. menite să contribuie la 
înfăptuirea politici: partidului, 
la realizarea sarcinilor econo
mice, culturale și sociale. Din 
aceste considerente, încă de 
la începutul anului, învățămîn- 
tului de partid i s-a acordat 
atenția cuvenită înșâși prin 
alegerea formelor corespunză
toare nivelului de cunoștințe 
pl diferitelor categorii de cur- 
sanți și selecționarea propagan
diștilor. La ora actuală exista 
.forme de învățămînt care au 
.reușit să transmită cursanților 
jtemeinice cunoștințe economi- 
îce, istorice și politice, contri- 
Ibuind în felul acesta la creș
terea combativității organiza
țiilor de partid, a comuniști
lor față de manifestările retro
grade. La obținerea acestor 
rezultate o contribuție de sea
mă au adus-o propagandiștii 
Gheorghe Giuglea, Francisc 
Donin, Eustațiu Lungu, Ioan 
Dodică, care au fost îndeaproa
pe sprijiniți de,către birourile 
organizațiilor de partid ai căror 
secretari sînt Gheorghe Ce- 
naru, loan Bodenloz, Nicolae 
Bulz și alții. Pentru continua 
ridicare a nivelului politic și 
ideologic al membrilor de par
tid, comisia de propagandă, în 
baza indicațiilor organelor su
perioare de partid a inițiat or
ganizarea dezbaterilor ideologi
ce pe diferite teme stabilite 
într-un plan tematic bine ales. 
In acest sens, în cursul lunii 
februarie. în cadrul organiza
ției de bază serviciul general 
al cărui secretar este tovară
șul Ion Penu a avut loc o dez
batere model pe tema „Sarci
nile colectivului E.M. Petrila, 
izvorîte din planul cincinal 
1971—1975", la care au fost in
vitați să participe toți secreta-

invățămintul de 
expuneri, informări,

bază.rii organizațiilor de
De la începutul anului 1970 

și pînă în prezent, în rîndurile 
organizațiilor noastre de bază 
au fost primiți un număr de 
54 de noi membri. Este adevă
rat că acești tovarăși au fost 
selecționați cu multa grijă, ti
tlul de membru de partid fiind 
acordat celor mai destoinici 
oameni ai muncii. Cu toate a- 
cestea, nu putem afirma că cei 
primiți în partid sînt comuniști 
formați. De aceea am conside
rat că este necesar să-i ajutăm 
să capete deprinderi caracteris
tice comuniștilor, să-și lărgească 
orizontul de gindire și capaci
tatea de orientare politică. Pen
tru aceasta s-a făcut o evidență 
a membrilor de partid noi pri
miți în ultimii doi ani, în- 
tocmindu-se un plan tematic

VIAȚA DE PARTID
stabilindu-se un colectiv de 
lectori care trimestrial susțin 
expuneri pe diferite teme. In 
cursul acestei luni, tov. Cojo
caru Gheorghe, membru al bi
roului comitetului de partid a 
și ținut o expunere pe tema s 
„Calitatea de membru de par
tid. întărirea continuă a rindu- 
rilor partidului și educarea 
comuniștilor".

Și în cadrul colectivului nos
tru, în anul acesta întrecerea 
socialistă a luat un nou avînt, 
ca urmare a chemării lansate 
exploatărilor miniere din ju
deț, prin care muncitorii, teh
nicienii și inginerii exploatării 
noastre s-au angajat să-și 
sporească eforturile pentru ca 
planul de producție să fie de
pășit la toți indicatorii.

Comisia de propagandă a spri
jinit comitetul sindicatului în 
această acțiune, indieîndu-i să 
organizeze discuții în grupele 
sindicale privind sarcinile ce 
revin colectivului în actualul 
cincinal, să popularizeze rezul
tatele obținute în întrecere, prin 
intermediul panourilor și gra
ficelor. Gazeta de perete 
nerul", prin tematica sa, con
tribuie la crearea unei atmos
fere combative împotriva celor

certați cu disciplina, informînd 
oamenii muncii despre cele mai 
frumoase realizări obținute de 
brigăzile miniere.

Cunoașterea de către membrii 
comisiilor pe probleme a sar
cinilor ce revin fiecărei comisii 
în parte permite colaborarea 
dintre acestea în scopul spriji
nirii producției. Astfel, în fața 
comisiei economice a stat sar
cina reducerii absențelor ne
motivate și ridicării indicelui 
de folosire a timpului de lucru. 
Prin acțiunea comună a celor 
două comisii, s-a reușit ca, față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut, să se reducă absențele 
nemotivate cu 25 la sută și să 
se depășească indicele de folo
sire a timpului de lucru prevă
zut pe primele două luni ale 
acestui an cu 0,5 la sută.

In stilul de muncă al comi
tetului de partid s-a încetățe
nit metoda ca la instruirile pe
riodice ale organelor de partid 
să fie invitați și membrii comi
siilor pe probleme care nu fac 
parte din organ spre a fi in
formați asupra 
sarcini ce revin organelor 
organizațiilor de partid.

Ca urmare a muncii politico- 
ideologice desfășurate sub con
ducerea comisiei de propagan
dă, organele și organizațiile de 
partid, de sindicat și organiza
țiile U.T.C. și-au intensificat 
eforturile pentru realizarea sar
cinilor ce le stau în față, efi
ciența muncii lor oglindindu-se 
în depășirea sarcinilor de plan 
pe primele trei luni ale aces
tui an cu peste 3 000 tone căr
bune.

In întîmpinarca mărețului e- 
veniment de la 8 mai, comu
niștii, împreună cu ceilalți oa
meni ai muncii de la exploata
rea noastră desfășoară o activi
tate susținută pentru înfăptui
rea și depășirea angajamente
lor luate în întrecerea socialis
tă fiind convinși că, în felul 
acesta, își sporesc contribuția 
la dezvoltarea economică a țării 
noastre, la înflorirea și dezvol
tarea multilaterală a României 
socialiste.

Tiberiu SVOBODA 
membru al biroului comitetului 

de partid E.M. Petrila

Viața literarâ.

La volan 
pentru conducătorii 
uto.

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

001 <le seri.

emisiune
a-
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Telejurnalul de seară.

20,00 50 de ani în 50 de evo
cări.

20,10 Istorie vie.
Pîinea industrială — re
portaj.

20,40 „Ciocirlia" pe micul e- 
cran.

principalelor
și

21,05 Aventuri în epoca de 
piatră — film de desene 
animate.

21,35 Planeta se grăbește.
Film documentar de 
montaj.

22,10 Pe strunele viorilor lui 
Mantovani.

22,40 Telejurnalul de noapte.
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Știința înaintează
lubitorii handbalului din Va

lea Jiului știu, desigur, că în 
vara anului trecut formația 
Știința Petroșani a retrogradat 
cu nepermisă ușurință din di
vizia B. Dar handbaliștii stu- 
denți nu și-au pierdut încrede
rea în ei, s-au ambiționat mai 
mult, dorind cu orice preț* să 
revină în divizia secundă de 
handbal a țării. Ei s-au pregă
tit cu seriozitate la sală și în 
aer liber, au terminat neînvin
și campionatul județului Hune
doara, obținînd astfel dreptul 
de participare la barajul pentru 
promovarea în divizia B.

Zilele 
redacție 
inței — 
care am 
bire :

— Ce
— Se

— Faza eliminatorie consu
mată în zilele de 10 și 11 a- 
prilie la Oradea.

— Cu cine v-ați întilnit ?
— Am avut o adversară des

tul de puternică, tot o fostă di
vizionară B — Voința Baia Ma
re. Echipa noastră s-a mobilizat 
însă și a cîștigat ambele me

trecute ne-a vizitat la 
noul antrenor al Ști- 
Vasile Mârgulcscu, cu 
avut o scurtă convor-

fac ..băieții" ?
pregătesc cu conștiin

ciozitate. Cu toții sînt hotărîți 
să revină în divizia B. De fapt, 
primul pas l-am și făcut. Sau 
mai bine zis al doilea, pentru 
că primul a fost cîștigarea cam
pionatului județean.

— Care este acest pas ?

ciuri la diferențe apreciabile. 
Sîmbătă am susținut meciul tur 
pe care l-am cîștigat cu scwul 
de 25—14, iar duminică partida 
ne-a revenit tot nouă cu 24—11.

— Cum a mers echipa, ce lot 
ați folosit ?

— Am deplasat la Oradea și 
am folosit următorii jucători : 
Loy, Cosma, Cioară, Dan, Lupui, 
Mastici, Ion Constantin, Chiri- 
ac, Brașoveanu, Albu, Fancsaly, 
Belketi. Toți au dat maximum 
de randament, dovedind că 
sînt interesați să revină în di
vizia B.

— Și acum ?
— O lună de zile de pregăti-

șah Campionatul
orășenesc Lupeni

spre...
re și mai intensă pentru ca la 
turneul final să ne comportăm 
la fel de bine.

— Cind și unde va avea loc 
turneul final ?

— In zilele de 9, 10, 11 mai 
ne vom întîlni la Reghin cu 
alte lîei candidate la divizia B 
— cîșligăloare ale fazelor in- 
terjudețene.

— Va fi, desigur, o confrun
tare dirză, dificilă...

— Fără îndoială. Toate cele 
patru echipe doresc în egală mă
sură să promoveze în divizia 
secundă de handbal a țării, să 
facă mîndria localităților în ca
re activează.

— Speranțe ?
— Avem. Băieții sînt conști- 

cnți că trebuie să se pregăteas
că mai mult și mai bine, sînt 
conștienți că barajul nu va fi 
ușor, dar sînt la fel de conști
enți că trebuie să facă totul 
pentru a reveni în divizia B.

— Cum sînteți ajutați de con
ducerea clubului în acest sens?

— Sîntem ajutați foarte mult 
sub toate aspectele. Atît con
ducerea C.S.U. Știința Petro
șani, personal președintele clu
bului — conf. dr. ing. Nicolae 
Iliaș, președintele secției de 
handbal — lector Dumitru Cati 
ne acordă tot sprijinul necesar 
și noi dorim să răsplătim cum 
se cuvine acest ajutor.

VIOREL 
TÎLMACIU

conducerea
tehnică

a echipei 
JIUL

Dumitru GHEONEA

Pentru a împrăștia anu
mite zvonuri, l-am solicitat 
pe mg. Otto Abraham, pre
ședintele secției de fotbal a 
clubului Jiul, să nr răspun
dă la citeva înlreljări.

— Ce s-a înlimplat cu 
antrenorul Ion Bălănescu ?

— După cnm am comu
nicat și ziarului ..Sportul", 
schimbarea conducerii tehni
ce a echipei de fotbal este 
temporară. Starea sănătății 
antrenorului Bălănescu ne-a 
determinat să încredințăm 
conducerea pregătirilor Jiului 
antrenorului Viorel Tîlmaciu. 
Antrenorul Bălănescu va 
rămîne în cadrul clubului 
nostru. Deocamdată va trebui 
să suporte un riguros con
trol medical, dună care va 
pleca pentru o perioadă 
într-o stațiune balneo-clima- 
terică.

— Altceva, Se auzea de un 
turneu al unei echipe din R. 
D. Germană în această peri
oadă de întrerupere a cam
pionatului...

— Nu. Altul va fi progra
mul echipei. Joi, echipa Jiul 
va juca la Lugoj iar sîmbă
tă va întîlni, probabil, aici, 
; casă, pe C.F.R. Chit In caz 
că se declină această proba- 
hilitat». vom c°-° ^edera'î»! 
de fotbal o echipă suedeză 
din cele care ne vîzitează în 
prezent tara, pentru un meci 
la Petroșani, sîmbătă. 
oreeătiri obișnuite în 
rea meciului cu C.F.R. 
șoara.

Intre 15 martie—24 aprilie a.c., 
la Lupeni se desfășoară faza oră
șenească a campionatului repu
blican individual de șah. La 
startul întrecerilor s-au pre
zentat 20 de jucători, dar pe 
parcurs unii s-au retras ne
justificat, motivînd că nu au 
timp. Așa sînt: D. Florescu, 
A. Pangalos și S. Coman de la 
Preparația Lupeni, O. Diaco- 
nescu de la Energia Paroșeni, 
Nicolae Pavel de la Minerul 
Lupeni.

După consumarea a 10 runde, 
clasament conduce studentul

Ștefan Csavlovics, cu 9 >/2 
puncte, urmat de Gheorghe 
Cotorogea cu 9 puncte. O for
mă slabă manifestă Nicolae 
Cojocaru. campionul de anul 
trecut al orașului Lupeni, care 
a pierdut pînă acum 4 partide, 
nemaiavînd șanse de calificare 
pentru etapa municipală. In 
schimb se prezintă bine Octa
vian Chelariu de la Prepara
torul Lupeni.

Întrecerile sînt în plină des
fășurare.

Fază 
inter județeană

Una dintre fazele interju- 
dețene pentru calificarea în 
divizia B — rezervată echi
pelor feminine — s-a consu
mat sîmbătă și duminică la 
Petroșani. Și-au disputat în- 
tîietatea reprezentativele ju
dețelor Alba și Caras Severin. 
Mai bine pregătite, handba
listele din județul Alba au 
cîștigat ambele întîlniri ! 
II—2 și 20—8. calificîndu-se 
pentru etapa viitoare.

„Mi-

TRUFFAUT, ACTOR 
FILM

MIKLOS JANCSO ȘI FIL
MUL ISTORIC

CINE-COLABORAREA PA
SOLINI — MARIA CALLAS 

CONTINUA

Ion CIULAVU 
arbitru

PICTORUL PIRANDELLO

miniSotbal

Dumitru CORNEA

DECOLARE IMPROBABILA
«o

Numai doi dintre senatorii 
care -nu-și precizaseră poziția 
păstrau încă tăcere înainte de

cind că acesta apare singur, 
„deoarece o persoană de la Ca
sa Albă a sugerat și solicitat 
schimbarea, in interesul echi
tății".

pionierilor la 
desfășurat pri- 

a competi-

Fausto Pirandello, unul 
dintre reputații pictori itali
eni contemporani, fiu al scri
itorului Luigi Pirandello — 
își prezintă eu ocazia împli
nirii vîrstei de 70 de ani cele 
mai noi pînze la Galeriile de 
artă Ferrari din Milano.

Cunoscutul scriitor și regi
zor italian Pier Paolo Pasoli
ni intenționează să turneze în 
curînd un film după piesa 
lui Brecht „Mutter Courage". 
Pentru rolul principal el o 
are în vedere pe cîntăreața 
de operă Maria Callas care 
și-a făcut debutul în cinema
tografie tot într-un film al 
lui Pasolini — „Medeea".

Coproducția ungaro-france- 
ză „Sirokko", ultimul film al 
regizorului Miklos Jancso, se 
bucură de o bună apreciere 
în Ungaria. Filmul relatează 
atentatul de la Marsilia în 
care și-au pierdut viața re
gele Alexandru al Iugoslavi
ei și Louis Barthou, minis
trul de externe al Franței.

Franțois Truffaut 
tește un nou film, denumit, 
provizoriu, „Copilul sălbatic1-. 
Realizatorul ar fi și princi
palul interpret al peliculei, 
el urniînd să întruchipeze un 
medic’ care conduce, în anul 
1798, un institut de surdo- 
muți. Filmul narează educa
ția unui copil de 12 ani care 
a trăit pînă la această vîrstă 
în pădure, departe de civili-

primăverii
Ia

Din inițiativa Consiliului 
municipal Petroșani al Or- 
găfazâției ’ 
Vulcan s-a 
ma ediție 
ției dotată cu „Cupa primă
verii" la minifotbal. Au par
ticipat echipe reprezentînd 
clasele V—VIII de la școlile 
generale nr. 1, 2, 3, 4 și li
ceul din localitate. A lipsit 
nejustificat formația Școlii 
generale nr. 5. Jocurile au 
fost viu disputate, unele 
chiar de bună calitate, și 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : liceu — nr. 1 
(3—2); nr. 1 — nr. 3 (0—4); 
nr. 2 — nr. 5 (3—0) 
neprezentare ; nr. 3 — 
(0—1); liceu — nr. 2 (3—0).

Primul loc a fost ocupat 
de echipa liceului care a 
cîștigat astfel prima ediție 
a „Cupei primăverii" la mi
nifotbal. Pe locul secund s-a 
situat formația Școlii gene
rale nr. 2, iar locul III a 
revenit Școlii generale nr. 
3. S-au remarcat elevii — 
fotbaliști Ion Ilie, Gheorghe 
Ezoi (Școala nr. 2), Dan Voi- 
cu, Ion Crecan, Vasile Hen- 
ter (Liceu), Cornel Roibu, 
Alexandru Nagy (Școala nr.

La căminul T.C.M.M. din 
Vulcan va avea loc mîine o 
interesantă discuție pe tema 
păstrării și îngrijirii avutului 
obștesc. Cu această ocazie, 
tovarășul Cristea Răcaru, se
cretar al Comitetului orășe
nesc U.T.C., va vorbi tineri
lor căminiști despre „Exigen
ța în respectarea obligațiilor 
profesionale și prevenirea o- 
ricăror abateri de la etica 
comunistă".

ELEVI
in excursie
Printre acțiunile organizate 

în vacanța de primăvară pen
tru elevii claselor I—IV de la 
Școala generală din Aninoasa 
se numără și excursiile. Un 
grup de 34 elevi a fost în 
excursie la Hațeg unde a vi
zitat Combinatul de carne, Fa
brica de conserve și rezervația 
de zimbri, 
getusa a 
romane de 
și muzeul.

Apoi, la Sarmize- 
admirat vestigiile 

pe aceste meleaguri

Iosif ȘIMO 
corespondent

— „Nu cumva se pune stavi
lă progresului" ? se întreabă 
cotidianul francez „Le Monde", 
referindu-se la consecințele po
sibile ale refuzului Senatului 
S.U.A. de a aproba fondurile 
necesare pentru construirea su
personicului american de pasa
geri S.S.T., pe care il compară 
cu un „Icar înlănțuit".

— Proiectul este o „nebunie 
colosală", nefiind viabil nici din 
punct de vedere economic, de
clară savanți de renume ca dr. 
James McDonald și dr. Paul 
Samuelson, laureat al Premiu
lui Nobel.

— „Albatrosul a murit îna
inte de a fi efectuat măcar pri
mul zbor", se exprimau cu sa
tisfacție adversarii supersonicu
lui după încheierea dezbateri
lor din Senat.

— „Din punct de vedere al 
guvernului, proiectul este mort" 
constată cu amărăciune minis
trul american al transporturi
lor, John Volpe.

argumente finind atît de scep
ticismul față de perspectivele 
rentabilității proiectului cit 
și, mai ales, de prioritatea con
servării mediului natural. Vo
tul încărcat de consecințe din 
cele două camere ale Congre
sului S.U.A. a pus capăt, deo
camdată, participării guvernului 
la succesele sau insuccesele po
sibile ale programului, plasind, 
in același timp, sub semnul în
trebării însăși construirea unui 
supersonic american.

republicane din Senat, 
Hugh Scott.

Intr-o ultimă încercare de a 
influența Senatul, Casa Albă 
îl acuzase în ajunul scrutinu
lui pe reporterul Dick Cavett, 
de la rețeaua de televiziune 
A.B.C., că a contribuit la votul 
negativ al Camerei Reprezen
tanților, cu o săptămînă înain
te, prin modul cum a prezen
tat opiniei publice programul 
S.S.T., și „sugerase" ca un pur
tător de cuvint al Administra-

Dilemele ultimilor 
nehotărîți și 
bătălia din Senat

Ajunul înfruntării 
decisive

In fapt, acestea sînt coordo
natele principale care, am pu
tea spune, jalonează bătălia 
formidabilă purtată în Statele 
Unite pro sau contra progra
mului S.S.T., cel mai contro
versat din întreaga istorie a a- 
eronauticii americane. De o 
parte s-au aflat guvernul, in
dustria aerospațială, sindicatele, 
și o serie de oameni politici și 
de știință. De cealaltă parte s-a 
constituit treptat un puternic 
grup de presiune avînd in frun
te o serie de senatori demo- 
crați cărora li s-au alăturat 
fracțiuni din ce in ce mai am
ple ale celor mai variate ca
tegorii sociale din S.U.A., cu

________________________

In ajunul votului din Senat, 
tensiunea ajunsese la maximum. 
Ambele tabere constatau că în 
Camera superioară a Congresu
lui dispuneau de forțe sensibil 
egale și căutau să arunce în 
luptă ultimele resurse pentru 
a obține cîștig de cauză. Pre
ședintele Nixon lansează un 
apel patetic Senatului, pentru 
a aproba ca guvernul să conti
nue finanțarea construirii celor 
două prototipuri ale supersoni
cului. La un „breakfast de lu
cru" cu liderii republicani din 
Congres, „președintele a vorbit 
cu multă pasiune și hotărîre, 
exprimindu-și convingerea fer
mă in necesitatea depășirii a- 
cestui important și dramatic im
pas", avea să mărturisească a- 
poi ziariștilor liderul minori-

diei să apară pe micul ecran. 
Cavett află despre acuzație cu 
numai citeva ore înainte de a 
înregistra un interviu cu direc
torul programului S.S.T., Wil
liam Magruder; în intenția lui 
Cavett, interviul urma să fie 
transmis seara, o dată cu un 
altul — cu senatorul William 
Proxmire, unul dintre cei mai 
fervenți adversari ai proiectu
lui. Administrația obiectează și 
la acest aranjament, argumen- 
tind că senatorul își expusese 
părerile cu o săptămînă îna
inte, iar Magruder aduce 
cazul in fața Comisiei fe
derale pentru comunicații, afir- 
mind că „jocul nu este loial". 
Proxmire renunță să apară, dar 
Cavett, prezentînd telespecta
torilor interviul lui Magruder, 
face o scurtă declarație pateti
că împotriva proiectului, expli-

începerea dezbaterilor — Mar
garet Chase Smith și fostul vi
cepreședinte Hubert Humphrey. 
Amindoi au fost supuși unei 
considerabile presiuni politice 
pentru a vota in favoarea pro
iectului : dacă se raliau, se spe
ra ca S.S.T. să fie salvat cu vo
tul vicepreședintelui Spiro Ag
new (lider al Senatului), care 
ar fi înclinat astfel balanța. 
Ca din întîmplare Casa Albă 
trimisese cu o zi înainte o scri
soare d-nei Smith prin care o 
informa că Administrația a re
venit asupra deciziei predece
sorului său, Lyndon Johnson, 
de a închide șantierele navale 
de la Portsmouth (Maine), din 
circumscripția ^acesteia. Dar, se- 
natoarea publică scrisoarea in 
dimineața zilei de 24 martie și 
anunță că s-a decis să voteze 
împotriva S.S.T.-ului.

După cum declara mai tirziU 
unui reporter, senatorul Hum
phrey a mărturisit că s-a aflat

în fața unei „decizii chinuitoare" 
pentru cariera sa politică. Cu 
excepția senatorului Birch Bayh 
care nu putuse să participe la 
vot, toți ceilalți democrați men
ționați ca posibili candidați la 
invenstitura partidului anun
țaseră că vor vota împotriva
5.5. T. Humphrey se afla la pri
mul său vot important de la re
întoarcerea in Senat, prins in
tre „datoriile politice" ale tre
cutului și ambițiile de viitor. 
De o parte, liderii centralei 
A.F.L.—C.I.O. inclusiv președin
tele acesteia George Meany, ii 
cereau să voteze în favoarea
5.5. T., amintindu-i că l-au spri
jinit in tot cursul carierei sale 
politice — și recunoștea ul
terior, intr-un interviu Hum
phrey, că este „foarte greu" să te 
decizi să votezi împotriva unei 
poziții sprijinite de A.F.L.— 
C.I.O. Pe de altă parte, majo
ritatea senatorilor democrați ii 
cereau insistent să voteze con
tra S.S.T. susținînd că este vor
ba de o „hotărîre simbolică" de 
însemnătate majoră. Unele sur
se de presă susțin chiar că lui 
Humphrey i s-a dat de înțeles 
că viitorul său politic depinde, 
în mare măsură, de acest vot. 
Senatorul Andersen nu ezita să 
declare că s-a decis să voteze 
împotriva S.S.T. numai dato
rită numărului mare de scri
sori și telegrame care ii cereau 
într-o proporție de 10 la 1, să 
respingă programul.

Rezultatul acestui joc com
plex al presiunilor : la sfirșitul 
dezbaterilor, 51 de senatori res
pingeau programul S.S.T., in 
timp ce 46 votau In favoarea Iul.

Paul DIACONU
(Va urma)

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Gioconda fără surîs 
(15—18 aprilie); Republica : 
Războiul domnițelor (15—18 
aprilie); LONEA — 7 Noiem
brie : Monștrii (15—17 apri
lie); Minerul: Petrecerea (15 
—18 aprilie); VULCAN : Tele
grame (15—18 aprilie); LU
PENI — Cultural : Mihai Vi
teazul, seriile I și II (12—18 
aprilie).
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Helsinki

și cooperării

Cuvîntarea președintelui
KosovoTifo la

0 nouă ipoteză...

simpozion au 
președintele

informează
Iugoslaviei, 

află

în Europa"

BELGRAD 14 (Agerpres). — întrunite în 
ședință comună, Prezidiul și Comitetul Exe
cutiv ale Conferinței federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia 
au ascultat o informare a locțiitorului secre
tarului de stat pentru afacerile externe. An
ton Vratușa. privind demersurile întreprinse 
de guvernul și Secretariatul de Stat ale Iugo-

slaviei pe lingă autoritățile competente sue
deze in legătură cu recentul atac al unor 
elemente teroriste ustașe împotriva Ambasa
dei iugoslave de la Stockholm, transmite a- 
genția Taniug. Condamnînd acest atac, Pre
zidiul și Comitetul Executiv atrag atenția 
asupra răspunderii ce revine autorităților 
suedeze în această privință.

IHIINHE ȘTIRI
VE

Sesiunea de primăvară 
a Uniunii interparlamentare mondiale

© Campionul european de 
box la cat. semimijlocie, engle
zul Ralph Charles, a obținut o 
discutabilă victorie prin desca
lificare în fata americanului 
Dorman Crawford, în gala dis
putată la Londra. Charles, care 
a devenit campion continental 
în urma unei victorii realizate 
în fața austriacului Orsolics, își 
va pune titlul în joc la 11 mai 
în fața francezului Menetrey. 
Meciul se va disputa ia Ge
neva.

tenis de la Johannesburg 
programat partidele

• © Turneul internațional de 
- ■’-*------ eburg a

___  r..... ...... „sferturi
lor" de finală ale probelor de 
simplu. La masculin, în cea mai 
’disputată partidă, jucătorul aus
tralian Fred Stolle l-a întrecut 
In patru seturi : 6—4, 4—6, 6—3, 
6—4 pe sud-africanul R. He
witt. Principalul favorit al con
cursului, australianul Ken Ro- 
sewall, l-a eliminat cu 6—2, 
6—2. 6—1 pe compatriotul său 
Owen Davidson.

In turneul feminin, Virginia 
Wade (Anglia) a învins-o cu 
7_6, 6—4 pe Patti Hogan
(S.U.A.). iar Evonne Goolagong 
(Australia) a eliminat-o cu 6—1, 
6—3 pe Patt Walkden 
blica Sud-Africană).

Președintele 1. acțiunii
U.C.D.— Rainer Barzel,

turneu- 
baschet 

,Cupa Al-

(Repu-

Luptele din Indochina
♦■

■
■
■

Comandamentul american a 
recunoscut că această „activi
tate aeriană" este foarte inten
să.

© In ziua a doua a 
lui internațional de 
(juniori), dotat cu 
bert Schweitzer", care se des
fășoară la Mannheim (R. F. a 
Germaniei), selecționata Fran
ței a învins cu scorul de 71—64 
formația S.U.A. Alte rezultate > 
Grupa I! Spania — Luxem
burg 85—61; Anglia — R. F. a

AMMAN 14 (Agerpres). — 
Primul ministru al Iordaniei, 
Wasfi Tall, a făcut marți 
seara o declarație radiodifu
zată în care a apreciat că 
hotărîrea Comitetului Central 
al organizației pentru elibe
rarea Palestinei de a retrage 
armele grele și fedainii înar
mați din Amman „constituie 
o măsură pozitivă în vede
rea normalizării relațiilor ior- 
daniano-palestiniene". Wasfi 
Tall a subliniat că această re
tragere creează bazele unei 
cooperări reale dintre cele 
două armate, punîndu-se ca
păt unor acțiuni care urmă
reau cultivarea disensiunilor 
dintre cele două părți. Ca 
răspuns la invitația mișcării 
palestiniene, a spus Wasfi 
Tall, guvernul de la Amman 

EiLj^âaeEasii ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Germaniei 102—93; Polonia — 
Grecia 70—55. Grupa a Il-a i 
Iugoslavia — Danemarca 135— 
39; Italia — Turcia 69—62.

© Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit la Suhl întîlnirea 
amicală de fotbal dintre selec
ționatele de tineret (jucători sub 
21 de ani) ale R. D. Germane 
și Olandei. La capătul unui 
meci echilibrat scorul a fost 
egal: 1—1 (0—0).

• In primul tur al turneu
lui internațional de tenis de la 
Charlotte (Carolina de Nord), 
jucătorul danez Torben Ulrich 
l-a învins cu 6—4, 7—5 pe a- 
mericanul Jim Osborne. Alte 
rezultate : Froehling (S.U.A.) — 
Mulligan (Australia) 6—3, 7—5; 
Van Dillen (S.U.A.) — Spear 
(Iugoslavia) 3—6, 6—3, 6—4.

© Turneul internațional mas
culin de baschet de la Praga 
s-a încheiat cu victoria primei 
reprezentative a Cehoslovaciei, 
urmată de Cehoslovacia B și 
R. D. Germană.

© In cadrul unui interviu, 
renumitul jucător brazilian de 
fotbal. Pele, a reafirmat că va 
mai juca numai 4 sezoane în 
echipa F. C. Santos, după care 
va renunța la activitatea com- 
petițională. Pele a subliniat din 
nou că la 11 iulie, cu ocazia 
meciului amical Brazilia — Aus
tria, își va lua „adio" de la 
echipa națională.

Pele a jucat timp de 13 ani 
în selecționata Braziliei, parti- 
cipind la 3 campionate mon
diale.

va sista in următoarele 
operațiunile de perchezițio- 
nare organizate în capitala 
țării pentru descoperirea de 
arme și muniții, iar trupele 
folosite *în cursul acestor mi
siuni vor fi retrase din oraș. 
De asemenea, Wasfi Tall a 
declarat că evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre oficialită
țile iordaniene și mișcarea 
palestiniană va determina a- 
nularea tuturor măsurilor ex
traordinare adoptate de către 
autorități. „In momentul de 
față, a spus Wasfi Tall, a fost 
creat climatul necesar pen
tru ca organismul recent creat 
— comitetul iordano-siriano- 
palestinian — să-și înceapă 
activitatea în vederea resta
bilirii depline a calmului în 
Iordania".

Simpozion „Perspective de creare 
a unui sistem trainic de securitate 

și cooperare
HELSINKI 14 (Agerpres). — 

La Helsinki a început miercuri 
simpozionul „Perspective <le 
creare a unui sistem trainic de 
securitate și cooperare în Eu
ropa", la care iau parte repre
zentanți ai opiniei publice din 
Anglia, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. I). Germană, R. F. 
a Germaniei, Franța, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și alte țări 
europene. Din țara noastră 
participă George Serafin, secre-

Dineu oferit de Norodom 
Sianuk cu prilejul Anului

Nou cambodgian
PEKIN 14 (Agerpres). — No

rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Național Unit, a oferit un 
dineu cu prilejul Anului Nou 
cambodgian.

Au luat parte Ciu En-lalj

Lucrările 
Plenarei 

Comitetului 
Central 

al Partidului 
Comunist 

Italian
ROMA 14 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : Miercuri după-a- 
miază, au început la Roma 
lucrările Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Italian. Pe ordinea 
de zi figurează un raport al 
lui Carlo Galluzzi, membru 
al Direcțiunii P.C.I., pe tema 
„Pentru o cotitură spre 
stînga în politica italiană, 
pentru o nouă avansare a 
P.C.I. cu prilejul alegerilor 
regionale din Sicilia, din 
luna iunie11, precum și rapor
tul ..Activitatea comuniștilor 
în vederea dezvoltării luptei 
și a unității tineretului, după 
Congresul al XIX-lea al Fe
derației Tineretului Comu
nist Italian", pe care îl pre
zintă Fernando di Giulio, 
membru al Direcțiunii parti
dului.

Continuă 
incidentele 

în Ulster
BELFAST 11 (Agerpres). 

— In Irlanda de nord, in
cidentele dintre populație și 
forțele de ordine continuă. 
După un calm relativ, sem
nalat la sfîrșitul săptămînii 
trecute, luni și marți, la Lon
donderry și în cartierul Bal- 
lymacraet din Belfast tensiu
nea a crescut din nou. Tru
pele britanice, aflate în Uls
ter, au intervenit imediat, 
încercînd să împrăștie mani
festațiile organizate atît de 
populația catolică, cît și de 
cea protestantă. In urma cioc
nirilor, mai multe persoane 
au fost rănite.

SAIGON 14 (Agerpres). — 
Comandamentul american dc 
la Saigon a anunțat marți că 
lupte puternice se desfășoară 
în regiunile răsăritene ale Cam- 
bodgiei. Trupele sud-vietname- 
ze dislocate în această țară au 
încercat să cucerească o poziție 
deținută de patrioți pe drumul 
național cambodgian nr. 7. 
Ele au înregistrat în această 
luptă pierderi care se ridică la 
peste 40 de morți și răniți.

In aceeași regiune, elicopte
rele americane au efectuat 460 
de raiduri în sprijinul unită
ților terestre sud-vietnameze. 

tar al Comitetului național pen
tru apărarea păcii.

Romesh Chandra, secretar ge
neral al Consiliului Mondial al 
Păcii, a prezentat o expunere 
privind „Rolul opiniei publice 
din Europa în rezolvarea pro
blemei securității 
europene"

Participanții la 
fost primiți de 
Finlandei, Urho Kekkonen.

premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Huan Iun- 
șen, șeful Statului Major Gene
ral al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, U Fa-sien, locțiitor 
al șefului statului major, Go 
Mo-jo, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, și alte persoane 
oficiale.

Premierul Ciu En-lai a trans
mis poporului khmer calde fe
licitări și a reafirmat hotărî
rea poporului chinez de a spri
jini popoarele din cele trei țări 
ale Indochinei în lupta lor îm
potriva agresorilor, îndeplinin- 
du-și, astfel, o datorie inlerna- 
ționalistă.

a 
este 

a

❖ Adunarea legislativă 
statului Minnesota, care 
controlată de republicani, 
autorizat pe procurorul general 
să se opună trimiterii de trupe 
in Vietnam, pentru faptul că 
războiul împotriva ac^sței țări 
este neconstituțional.

O Jorge Paladino, reprezen
tantul în Argentina al fostului 
președinte Juan Peron a sosit 
la Madrid. El urmează să aibă 
o serie de convorbiri cu fostul 
șef al statului argenfnian, cu 
care va examina perspectivele 
înapoierii acestuia la Buenos 
Aires.

♦ In localitatea Baton Rouge 
din Louisiana au început lucră
rile convenției anuale a Cen
tralei sindicale americane AFL- 
CIO. Luînd cuvîntul în prima 
zi a Convenției, senatorul Hu
bert Humphrey a declarat că 
situația economiei americane 
s-a înrăutățit în ultimii ani. 
Șomajul, recesiunea și inflaț a. 
a spus Humphrey, au devenit 
factorii care însoțesc economia 
americană.

♦ La Seul au loc puterniqe 
manifestații ale studenților sud- 
coreeni, în semn de protest fa
ță de politica administrației 
Pak Cijan Hi. Manifenstanții 
condamnă regimul de la Scul 
pentru faptul că a suprimat 
drepturile și libertățile elemen
tare ale cetățenilor. Ei protes
tează. de asemenea. împotriva 
recrutărilor forțate la care re
curge administrația Pak Cijan 
Hi pentru a trimite în Vietna
mul de sud efective militare, 
care luptă alături dc trupele 
americano-salgonezc.

Noul guvern argentinian 
al generalului Alejandro La- 
nusse a inițiat o serie de con
vorbiri cu lideri ai unor for
mațiuni politice din țară cu 
scopul declarat de a crea „cli
matul necesar revenirii la un 
regim constituțional". Așa-nu- 
mita „deschidere politică11, a- 
nunțată de șeful statului după 
preluarea puterii, vizează în 
primul rînd, remarcă observa
torii din capitala argentiniană, 
reglementarea raporturilor din
tre guvern și puternica organi
zație sindicală „Confederația 
generală a muncii11, de orien
tare peronistă.

SAIGON 14 (Agerpres). — 
Aviația americană a continuat 
să bombardeze intens regiunea 
din jurul bazei militare nr. 6, 
situată pe teritoriul sud-vietna- 
mez. După cum s-a anunțat, 
această bază este asediată, de 
Ia 1 aprilie, de unități ale Fron
tului Național de Eliberare. 
Pentru prima oară de la înce
perea războiului din Indochina,

CARACAS 14 (Agerpres). — 
Marți, s-a deschis sesiunea de 
primăvară a conferinței Uniunii 
interparlamentare mondiale, la 
care participă 500 de parlamen
tari din peste 50 de țări ale 
lumii. Din țara noastră parti
cipă o delegație compusă din 
Mihail Levente, președintele 
Grupului Român al Uniunii in- 
terpifrlamenlare, Tudor Drăga- 
nu, vicepreședinte, și Mircea 
Anghelescu, membru în Comi
tetul de conducere.

BELGRAD 14 (Agerpres). — 
Agenția Taniug 
că președintele 
Iosip Broz Tito, care se 
într-o vizită de cîteva zile în 
provincia autonomă Kosovo, a 
avut întâlniri și convorbiri cu 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, cu repre
zentanți ai vieții economice, ai 
minerilor din bazinul carboni
fer „Trepcea", a luat parte la 
mitinguri organizate în cinstea 
sa la Priștina și Gnilane. In 
cuvîntările rostite cu acest pri
lej, președintele Tito a relevat 
succesele obținute pe plan e- 
conomic, îndeosebi în privința 
exploatării bogățiilor naturale. 
Arătînd că rezultatele dobîn- 
dite de colectivele de muncă 
din această provincie sînt re-

© Agenția France Presse a- 
nunță că președintele Franței, 
Georges Pompidou, va participa, 
în ziua de 7 mai, la un zbor 
de încercare al prototipului a- 
vionului supersonic „Concorde". 
El va sosi cu acest aparat la 
Tolouse, unde va vizita insta
lațiile firmei SNIAS (Societa
tea națională industrială aero- 
spațială), care a construit avio
nul în colaborare cu o firmă 
britanică.

© Intr-un raport al Consi
liului industrial al Danemarcei 
privind rezultatele cercetărilor 
asupra dezvoltării relațiilor e- 
conomice și comerciale dintre 
Danemarca și Uniunea Sovietică 
se arată că această colaborare 
se dezvoltă favorabil, informea
ză agenția TASS. In perioada 
care s-a scurs de la închiderea 
expoziției industriale daneze de 
la Moscova, de anul trecut, în
tre U.R.S.S. și Danemarca au 
fost încheiate contracte în va
loare de 40 milioane coroane, 
scrie ziarul Aktuelt.

© Mareșalul Matvei Zaha
rov, șeful Statului Major Ge
neral al Forțelor Armate ale 
U.R.S.S., l-a primit pe Aii 
Nasser Mohammed, ministrul 
apărării al Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului, 
informează agenția TASS. Mi
nistrul yemenit al apărării a 
avut, de asemenea, o întreve
dere cu mareșalul Andrei Gre- 
ciko, ministrul apărării al U- 
niunii Sovietice.

© In localitatea Angra dos 
Reis din statul Rio de Janeiro 
a început construcția primei 
centrale atomo-electrice din 
Brazilia. Producția inițială a 
centralei, care va intra în 
funcțiune în 1976, va fi de 538 
milioane kWh,

© Agenția MEN anunță că 
un strat de petrol cu o grosime 
de 15 metri a fost descoperit 
la Abu Gharadik, în deșertul 
din vestul Egiptului, la o a- 
dîncime de 2 907 metri. Potri
vit aprecierilor experților, în 
prima etapă va putea fi ex
trasă zilnic o cantitate de 4 000 
barili de petrol.

anunță agenția France Presse, 
Statele Unite au folosit un nou 
tip de „bombe uriașe", cîntă- 
rind fiecare 7 tone și conside
rate a fi cele mai puternice 
din arsenalul nenuclear ameri
can. Prin utilizarea noului tip 
de bombe, comandamentul a- 
merican de la Saigon încearcă 
să creeze o breșă în încercuirea 
garnizoanei de la baza nr. 6.

Un purtător de cuvînt mili
tar saigonez a anunțat, pe de 
altă parte, că, in ultimele două 
săptămini, garnizoana de Ia ba- 

Sesiunea a fost deschisă de 
președintele Venezuelei, Rafael 
Caldera, care s-a referit, în 
discursul său, între altele, la 
problema relațiilor dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare. In context, Caldera 
a relevat că decalajul dintre 
aceste țări continuă să se a- 
dîncească. Țările în curs de 
dezvoltare, a spus președintele 
Caldera, nu mai pot admite 
ca angrenajul privind colabo- 

marcabile, președitele Tito a 
arătat, totodată, o serie de ne
ajunsuri. Vorbitorul a spus că 
ridicarea nivelului de trai și, în 
general, a nivelului dezvoltării 
economice a acestei provin
cii, una dintre cele mai slab 
dezvoltate din Iugoslavia, tre
buie să constituie o preocupare 
permanentă atît pentru orga
nele locale, cît și pentru cele 
de la nivelul republicii și fede
rației.

Președintele Tito a subliniat 
că scopul vizitei sale este de a 
cunoaște adevărata situație, de 
a se informa asupra greutăți
lor pe care le întîmpină aceas
tă provincie pc plan economic, 
de a cunoaște cum trăiesc 
muncitorii și dacă există ne
mulțumiri.

a sosit într-o vizită oficială la 
Washington. In cadrul convor
birilor pe care le va avea cu 
președintele Richard Nixon și 
cu oficialități ale Departamen
tului de Stat, vor fi abordate 
aspecte ale relațiilor Est-Vest, 
tratativele în legătură cu Ber
linul occidental și alte proble
me internaționale, anunță agen
ția D.P.A.

♦ La Praga, a fost semnat 
un protocol referitor la schim
burile de mărfuri dintre Ce
hoslovacia și Turcia pe anii 
1971—1972. După cum relatează 
agenția C.T.K., volumul comer
țului bilateral se va menține în 
perioada respectivă la un nivel 
aproximativ egal cu cel din 
anii trecuți. ,

> Greva de 19 zile a corpu
lui didactic din San Francisco 
s-a încheiat cu victoria greviș
tilor. Profesorii și învățătorii 
au reușit să obțină sporirea 
salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

♦ Președintele Richard Ni
xon l-a numit pe John Scaii 
în funcția de Consilier al Ca
sei albe. El va avea sarcina de 
a -explica opiniei publice a- 
mericane hotărîrile guvernului 
american în domeniul politicii 
externe.

Procesul intentat teroriști
lor canadieni Jacques Rose. 
Francis Simard și Bernard Lor- 
tie, acuzați de răpirea și ucide
rea ministrului muncii din gu
vernul Quebecului, Pierre La
porte. a fost amînat pînă la 3 
mai. In cursul dezbaterilor des
fășurate pînă acum au fost pre
zentate dovezi privind partici
parea celor trei la asasinarea 
iui Laporte, urmînd ca juriul 
să se retragă pentru deliberări.

O Peste 3 000 de țărani bra
zilieni înfometați au invadat 
marți micul oraș Aqua Preta 
din statul Pernambuco, pentru 
a cere autorităților alimente și 
cele necesare traiului. Potrivit 
ziarului „Jornal do Brasil", o 
anchetă recentă realizată de 
Institutul pentru alimentație 
din statul Pernambuco a con
statat că 40 la sută din locui
torii din zona Aqua Preta sînt 
subalimentați.

za nr. G a dus lipsă de alimen
te, apă și muniții, datorită fap
tului că forțele patriotice au 
împiedicat aterizarea elicopte
relor de transport americane.

XIENG QUANG 14 (Ager
pres). — Un comunicat difu
zat de agenția de presă Khao- 
șan Pathet Lao informează că, 
în cursul primelor trei Iu li 
ale acestui an. patrioții laoțieni 
au scos din luptă aproximativ 
22 400 de soldați și ofițeri din 
rîndul forțelor agresoare. 

rarea internațională în vederea 
dezvoltării să depindă de „fi
lantropia capricioasă a unor 
țări dezvoltate". In continuare, 
președintele Caldera a evocat 
recentul acord asupra sporirii 
prețului petrolului țărilor ex
portatoare, membre ale OPEC, 
subliniind că acesta constituie 
.un exemplu de justiție inter
națională, fruct al cooperării în
tre țările în curs de dezvol
tare".

Dezbaterile sesiunii continuă.

Deschiderea 
Tîrgului 

internațional 
de la 
Milano

ase- 
mi- 
ma-

ROMA 14. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : La 14 aprilie, s-a des
chis, într-un cadru festiv, cea 
de-a 49-a ediție a Tîrgului in
ternațional de la Milano, la ca
re participă 72 de țări — 27 
europene, 22 de pe continen
tul american, 16 africane, 6 din 
Asia, precum și Australia. Inau
gurarea a avut loc în prezența 
președintelui Republicii Italie
ne, Giuseppe Saragat, și a altor 
oficialități, precum și a șefilor 
misiunilor diplomatice ale ță
rilor participante, între care 
Iacob Ionașcu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România Ia 
Roma. A fost de față, de 
menea, ing. Traian Ispas, 
nistrul român al industriei 
terialelor de construcții.

La ceremonia inaugurală, 
fășurată în „Sala congreselor" 
din cadrul expoziției, a luat 
cuvîntul Adrio Casați, preșe
dintele tîrgului, care a prezen
tat caracteristicile acestuia, 
subliniind, totodată, rolul său 
în promovarea relațiilor eco
nomice internaționale, Silvio 
Gava, ministrul industriei, co
merțului și micilor meseriași, 
a relevat apoi semnificația tîr
gului de la Milano în viața e- 
conomică italiană.

des-

PROCES
BONN 14 (Agerpres). — In 

fața unui tribunal din Koblenz 
a început marți procesul in
tentat lui Friedrich Karl Via- 
Ion, fost secretar de stat la 
Ministerul Cooperării Economi
ce al R.F.G., care este acuzat 
de mărturie falsă în cursul 
procesului unor criminali de 
război naziști, desfășurat în a- 
celași oraș, în anul 1963. Vialon 
a ocupat funcții înalte în gu
vernul creștin-democrat al fos
tului cancelar Conrad Adenauer, 
fiind silit, însă, să demisioneze 
în anul 1961 din cauza acti
vității sale trecute în Partidul 
nazist.
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MOSCOVA 14 (Agerpres). 
— ...privitoare la originea 
„mărilor" de pe planeta Mar
te a emis astronomul ucrai
nean Ivan Koval. El a obser
vat că „mările" respective se 
disting bine numai pe fo
tografiile realizate cu filtru 
roșu și dispar în fotografi
ile realizate cu filtru 
violet. Intrucît atmosfera 
planetei Marte este de peste 
zece ori mai puțin groasă 
decit cea a pămîntului, Ko
val consideră că ea nu ar 
putea ascunde „mările" de 
telescoape cu filtre violete. 
Aceasta l-a făcut să emită 
ipoteza că „mările" respec
tive nu sînt altceva decît a- 
dincituri mari în suprafața 
planetei, unde atmosfera es
te mult mai groasă și este 
saturată' cu praf, care joacă 
rolul unor perdele opace, 
producînd iluzia unor con
centrări de apă.

Răpire
MONTEVIDEO 14 (Ager

pres). — Industriașul Uru
guayan Ricardo Ferres Terra 
a fost răpit de membrii or
ganizației ilegale de guerilă 
urbană „Tupaniaros".

Pentru majoritatea observa, 
lorilor din Montevideo, o- 
biectivul noii acțiuni a orga
nizației ilegale „Tupamaros" 
rămîne neelucidat. Ricardo 
Ferres, unul din cei mai bo- 
gați oameni de afaceri din 
America de Sud, „președin
tele orezăriilor naționale", 
nu a desfășurat o activitate 
politică decît cu ani în ur
mă, în cadrul organizației 
autodizolvate .Partidul ca
tolic al uniunii civice".

Totuși, surse guvernamen
tale apreciază că acest act ar 
putea fi în legătură cu in
tenția guvernului de a prelua, 
în caz de dificultăți finan
ciare, o parte a întreprinde
rilor industriașului răpit.
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