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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII 

FEDERALE A GERMANIEI.
GUSTAV HEINEMANN

r
INVESTIȚIILE MINIERE

■Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii rede ale 
a Germaniei, Gustav Heine
mann, împreună cu soțiile, au 
vizitat joi municipiul Brașov. 
Cei doi șefi de state au fost 
însoțiți din partea română de 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
a' Consiliului de Stat. Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, iar din 
partea R.F. a Germaniei, de 
.Waller Scheel, vicecancelar, mi

nistrul federal al afacerilor ex
terne, și de celelalte persoane 
oficiale din suita președintelui 
R.F. a Germaniei.

La intrarea în orașul Brașov, 
cei doi șefi de state au fost sa
lutați cordial de Constantin 
Drăgan, președintele Consiliu
lui Populai* județean, Constan
tin Cîrțînă, primarul nrinici- 
piului Brașov, și de alți repre
zentanți ai organelor locale, 
numeroși cetățeni.

Președintele Consiliului de 
Stal al României și președin

tele R.F. a Germaniei au vizi
tat apoi cunoscuta Uzină de a- 
utocamioane .Steagul Roșu". In 
fața unei machete, oaspeților li 
se prezintă o serie de date în 
legătură cu profilul unității și 
cu cele mai noi realizări ale 
constructorilor de autocamioane, 
cu preocupările colectivului u- 
zinci, privind diversificarea fa
bricației și îmbunătățirea cali
tății produselor.

La încheierea vizitei, direc
torul general al centralei,
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tOMLAKAT COMLA
cu privire la vizita în Republica Socialistă 
România a președintelui Republicii Federale 

a Germaniei., Gustav W Heinemann

După trecerea primelor 4 
luni din anul curent, planul 
valoric al investițiilor mi
niere prezintă, pe Valea Jiu
lui, o depășire de 5 la sută, 
ceea ce demonstrează că, în 
domeniul în cauză, de impor
tanță vitală pentru onorarea, 
in viitor, a tuturor indicato
rilor economici prevăzuți în 
minerit de către actualul cin
cinal, s-au depus eforturi atît 
din partea factorilor răspun
zători de la Centrala cărbu
nelui Petroșani, cît și a co
lectivelor exploatărilor minie
re, îndeosebi Bărbăteni, Pe- 
trila, Livezeni. Lupeni și Lo- 
nea. Totuși, planul fizic nu 
s-a realizat, 
rămîneri în 
lucrărilor de 
minele Uricani (— 460 m), 
Vulcan (— 102 m), Aninoasa 
(— 60 m), Dîlja (— 29 m) și 
Paroșeni (— 11 m). Minusul 
de metraj pe Valea Jiului 
se ridică la 140,6. In rigo
rile planului valoric nu s-au 
încadrat exploatările miniere 
Uricani și Vulcan care au. 
de fapt, restanțele cele mai 
mari și la fizic. Cum betonă-

să îie
realizate la
momentul
oportun 1

conscmnîndu-se 
urmă în sfera 

deschidere la

rile s-au realizat în perioada 
respectivă, rezultă că restan
țele pot fi puse, exclusiv, pe 
seama lucrărilor de săpare.

In urma unei discuții a- 
vute cu tov. ing. Ioan Kor- 
înoczky, inginerul șef, și tov. 
ing. Emeric Magyarosi, șeful 
serviciului metode, din cadrul 
C.C.P., a reieșit că, în mo
mentul de față — și. afir
mația este valabilă pentru 
toate unitățile miniere — nu 
se ține cont de o plasare în 
funcție dc profilul lucrări
lor, viteza de avansare scă- 
zînd o dată cu creșterea a-

cestuia. Faptul că se îngă
duie, de către factorii de 
bază ai minei, să se reali
zeze în multe locuri numai 
și numai productivitatea, a- 
duce, firesc, după sine, o se
rie întreagă dc neajunsuri 
ca înaintarea în ritm lent, 
utilizarea necorespunzătoare 
a utilajelor cu care sînt do
tate fronturile, etc. Nu-i de 
bun augur, în nici un caz, 
realitatea câ din ce în ce mai 
multe formații de lucru se 
mulțumesc cu înregistrarea 
unor viteze de avansare sub
mediocre — situate cu mult 
sub nivelul cerințelor și al 
dotării — spunîndu-și că da
că se atinge productivitatea 
cerută, asta e totul. Conduce
rea minei, conducerile sec
toarelor, cadrele medii teh
nice trebuie să acționeze cu 
mai multă hotărire. spriji
nite și îndrumate 
zația de partid, 
fiecare membru al 
fie conștient că

de organi- 
pentru ca 
brigăzii să 
nu numai

T. MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)
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INTERVIUL NOSTRU Sonda
La invitația președintelui Con

siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, pre
ședintele Republicii Federale a 
Germanici, Gustav W. Heine
mann, împreună cu soția sa. a 
făcut o vizită oficială in Ro
mânia intre 17 și 20 mai 1971.

Președintele Republicii Fede
rale a Germaniei a fost însoțit 
de Walter Scheel, vicecancelar 
și ministrul federal al aface
rilor externe, precum și de alte 
persoane oficiale.

In timpul șederii sale in Ro
mânia, președintele Heinemann 
și persoanele care l-au însoțit 
au vizitat unități economice și 
așezăminte culturale din Bucu
rești. Suceava și Brașov.

In cursul vizitei, președinte
lui federal i-a fost rezervată 
pretutindeni o primire cordială.

Președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav W. Heine
mann. au avut convorbiri, la 
care au participat :

Din partea Republicii Socia
liste România : Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri. Emil Bodnaraș. vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat. Cor
nelii! Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Cornel Burtică.

ministrul comerțului exterior 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Cor
nel Vladu, director in Ministe
rul Afacerilor Externe.

Din partea Republicii Fede
rale a Germaniei : Walter Scheel, 
vicecancelar și ministrul fede
ral al afacerilor externe, Die
trich Spangenberg, secretar de 
stat, șeful Oficiului Preziden
țial Federal, Conrad Ahlers, 
secretar de stat, șeful Oficiului 
Federal pentru Presă și Infor
mații al guvernului federal, 
Fritz Caspari, director ministe
rial. adjunct al șefului Oficiu
lui Prezidențial Federal, Bern 
von Staden, director ministerial, 
șeful Departamentului Politic 
din Ministerul Federal al Afa
cerilor Externe, Rcnate Finke- 
Osiander, consilier de legație, 
șeful referenturii pentru Europa 
de Est din Ministerul Federal 
al Afacerilor Externe.

Au participat, de asemenea. 
Constantin Oancea, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Bonn și Erich Stratling, 
ambasadorul Republicii Fede
rale a Germaniei la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă. Ele au 
prilejuit un larg schimb de 
vederi asupra stadiului și pers
pectivelor relațiilor bilaterale, 
precum și asupra unor proble

me internaționale de interes 
comun.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că, după stabi
lirea în anul 1967 a relațiilor 
diplomatice, raporturile dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Federală a Germa
niei s-au dezvoltat favorabil, a- 
vînd, totodată, o înrîurire po
zitivă pentru procesul de des
tindere in Europa și de nor
malizare a relațiilor între sta
tele europene.

Părțile au evidențiat creșterea 
in ultimii ani a volumului 
schimburilor comerciale, inten
sificarea cooperării economice 
și tehnico-științifice dintre cele 
două țări și au reliefat dorința 
de a promova în continuare 
cooperarea economică și tehni- 
co-științifică pe baze reciproc 
avantajoase.

Ambele părți au subliniat 
interesul reciproc și dorința de 
a încuraja creșterea in conti
nuare, cit mai echilibrată, a 
importurilor și exporturilor. In 
acest sens, părțile au convenit 
ca la intilnirea din toamna a- 
cestui an a Comisiei mixte de 
cooperare să se analizeze po
sibilitățile concrete pentru lăr
girea cooperării economice și 
tehnico-industriale, precum și 
colaborarea pe terțe piețe.

(Continuare în pag. a 4-a)

Am învățat
să înfrumusețăm,

să învățăm
să prețuim

edilitar- 
Marcată 
cetățeni

Plecarea de pe aeroportul Otopeni
Președintele Republicii ede 

rale a Germaniei, Gustav Hei
nemann, cu soția, Hilda Hei
nemann, și-a încheiat joi vizita 
oficială pe care a făcut-o în 
țara noastră, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
{Republicii Socialiste România. 
Kicolae Ceaușescu, și a soției 
sale. Elena Ceaușescu.

In această vizită, președintele 
Gust ‘V Heinemann a fost înso
țit de o delegație oficială alcă

tuită din : Walter Scheel, vice
cancelar și ministrul federal al 
afacerilor externe, Dietrich 
Spangenberg, secretar dc stat, 
șeful Oficiului Prezidențial Fe
deral, Conrad Ahlers, secretar 
de stat, șeful Oficiului Federal 
de Presă, și alte personalități.

Președintele Gustav Heine
mann. împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, sosesc la 
aeroportul internațional Oto
peni într-o mașină deschisă,

escortată de motocicliști. De-a 
lungul traseului și la aeroport, 
numeroși bucureșteni au salutat 
cu deosebită căldură pe cei doi 
șefi de stat, manifestîndu-și ast
fel sentimentele de stimă și 
prietenie, satisfacție pentru re
lațiile de colaborare existente 
între cele două state, aport în
semnat la progresul destinderii

(Continuare în pag. a 4-a)

S-a încheiat, deci, o primă etapă a acțiunilor 
gospodărești și dc înfrumusețare a localităților, 
de o evidentă notă de interes manifestat de mii de 
dornici să contribuie la acordarea unui plus de urbanitate 
orașelor, cartierelor, străzilor in care locuiesc, această primă 
etapă s-a soldat cu un bilanț sporit față de anii precedenți, 
un bilanț ilustrat pretutindeni, in perimetrul preocupărilor 
edilitare, de fapte vii, de rezultate mulțumitoare. Fără în
doială, rezultatele sînt o chintesență a spiritului civic, cetă
țenesc — situat din an în an pe trepte tot mai superioare 
ale înțelegerii unor necesități stringente — dar, totodată, 
și a preocupărilor dovedite de organele locale, de consi
liile populare din a căror activitate cotidiană dispare tot 
mai mult timiditatea în acțiuni, locul ei fiind luat de o com
petență sporită și inițiative lăudabile.

Pentru a afla mai pe larg amănunte despre preocupă
rile edililor, laborios conjugate cu ale miilor de cetățeni, 
ne-am adresat tovarășului WILHELM NEAG, prim-sccretar 
al comitetului orășenesc de partid Lupeni, președintele 
Consiliului popular orășenesc. Am ales orașul Lupeni cunos- 
cînd tradiția de pe aceste locuri, tradiție confirmată (le 
numeroși cetățeni care, o dată cu primăvara, devin gos
podari recunoscuți prin evidente fapte de vrednicie.

(Continuare tn pag. a 3-a)

PE TEME GOSPODĂREȘTI

5876
In ziua de 19 mai a.c. și-a 

început activitatea sonda 5 876, 
cea de-a 10-a din cadrul Șan
tierului secției de prospecțiuni 

. și explorări geologice Valea 
Jiului — Bărbăteni a I.P.E.G.H. 
Deva, care cercetează viitorul 
cîmp minier Cîmpu lui Neag. 
Sonda e dotată cu o instalație 
SG-1 200 (produs al Uzinelor de 
utilaj petrolier din Tîrgovîște), 
acționată hidraulic, avînd o i- 
dîncime maximă de forare dc 
1,2 km. Numărul mare de vi
teze — șase — îngăduie găsirea 
celui mai potrivit pas de avan
sare, în funcție de caracteris
ticile rocii sau stratificațieî 
străbătute.

® Utilaje noi 
la I.G.L. Petroșani

In scopul îmbunătățirii acti
vității și a operativității 
în executarea unor lucrări, 
întreprinderea de gospodă
rie locativă Petroșani a fost 
dotată în ultimul timp cu o se
rie de utilaje noi, moderne. 
Este vorba de trei schele auto- 
ridicătoare de mare productivi
tate (pot lucra pînă la 9 ni
vele), o schelă metalică tubu- 
lară, un autoutilitar TV, mai 
multe grinzi extensibile, beto
niere de 100 litri. Folosite cu 
pricepere, la randamentul ma
xim, aceste utilaje sînt ajutoare 
de nădejde în complexa activi
tate a lucrătorilor de la I.G.L.

© Despre aria plastică
Ciclul de activități culturale 

dedicate artelor plastice, intitu
lat „Maeștrii artei românești", 
pe care și l-a propus a-1 reali
za clubul sindicatelor din Pe- 
trila va fi reprezentat astăzi 
print r-o expunere despre Iosif 
Isac (1881 — 1958), pictor și 
grafician român. Acțiunea, care 
vădește interesul pentru artă, 
are loc în sala bibliotecii.

cultiiral-distractivă
Consiliul de conducere al 

clubului, în colaborare cu co
mitetul U.T.C. al E.M. Lupeni

Plenara
Consiliului 
municipal 

ai sindicatelor
Ieri, după-amiază. Ia Casa 

de cultură din Petroșani a 
avut ioc plenara Consiliului 
municipal al sindicatelor 
Participanții la plenară au 
dezbătut sarcinile organelor 
și organizațiilor sindicale 
reieșite din hotăririle Plena
rei C.C. al P.C.R. din februa
rie a.c. și a Congresului U- 
niunii Generale a Sindicale
lor din România.

La punctul doi al ordinei 
dc zi, plenara a soluționat li
nele probleme organizatorice.

Foto: C. CORNOIU

ȘCOALA POPULARA DE ARTA 
catalizator al talentului

înființată în 1953, Școala 
populară de artă din Petro
șani a pregătit în acest in
terval de timp mii de absol
venți. Este suficient să amin
tim că în acest an școlar se 
află înscriși 312 elevi care 
urmează diferite secții : canto, 
pian, vioară, instrumente de 
suflat, acordeon, actorie, țe- 
sut-cusut, pictură, toate reve- 
lîndu-le talentul, aptitudinile.

— Școala noastră, ne spu
nea prof. Gheorghe Popa, di
rector și entuziast animator 
âl mișcării artistice din Va
lea Jiului, pe lîngă faptul că 
șlefuiește, cultivă calitățile 
manifestate de amatori (se

lecționați în baza unui exa
minări a aptitudinilor și re
crutați la recomandarea clu
burilor, comitetelor sindicale, 
școlilor etc.), le furnizează și 
elemente fundamentale în 
vederea formării discernămîn- 
tului și oulturii artistice in
dispensabile. Mulți dintre cei 
care au urmat școala noas
tră au întărit considerabil 
mișcarea artistică, alții și-au 
format niște calități necesa
re oricărui receptor de artă. 
Aș putea exemplifica doar 
prin cîțiva: Petru Costan, 
Margareta Rocsak, Vladimir 
Ureche (dirijor la Petrila),

Ion Hamzu. Dafinel Duinea 
(acum instructor al cercului 
de artă plastică de la Lu
peni). Gheorghe Duțu și mulți. 
mulți alții cu calități artis
tice recunoscute acum.

La Școala populară de artă 
s-a format un colectiv pro
fesoral competent, pasionat 
și închegat. Să ne gîndim 
doar la Pataky Alexandru și 
actorul pensionar Alexandru 
Jeles, îndrumători omnipre- 
zenți, ca de altfel toți cei-

T. SPATARU

(Continuare în pag a 3-a)

va organiza, mîine după ora 
19, o seară cultural-distractivă 
pentru tinerii mineri din loca
litate.

® Consfătuire
In scopul unei mai temeinice 

cunoașteri a gustului și prefe
rințelor literare, biblioteca clu
bului din Lonea organizează 
astăzi, la ora 17, o consfătuire 
cu cititorii.

• în renovare
Zilele acestea, D.S.A.P.C. 

Deva a expediat documenta
ția pentru renovarea tera- 
sei-restaurant „Minerul" din 
Petroșani. Echipe de munci
tori ale întreprinderii de gos
podărie locativă vor executa 
aici lucrările concepute de 
proiectanți. După toate proba
bilitățile, terasa „Minierul", 
atît dc frecventată de local
nici. se va prezenta în noua 
haină încă în cursul acestui 
sezon.

• La Constanța, pe faleza 
portului turistic ,.Tomis", a 
fost dat în folosință, Ia în
treaga capacitate, hotelul „Pa- 
Jas", complet refăcut, într-e 
concepție arhitecturală origi
nală și cu dotări ultramoder
ne. El a fost inaugurat de 
un grup de turiști din Suedia, 
R.F, a Germaniei, Polonia, 
R.D. Germană, Turcia și Gre
cia.

© Stațiunile balneo-clima- 
terice din județul Neamț au 
intrat in noul sezon cu capa
cități de cazare și tratament 
mărite. Astfel, la Bălțătești a 
fost dat in folosință un nou 
pavilion de băi cu 100 de 
locuri, un alt pavilion similar 
fiind in faza finală de exe
cuție. Și-au mărit, de aseme
nea, capacitatea și stațiunile 
de odihnă de la Bicaz, Durău 
și Izvoru Muntelui, precum 
și campingurile și hanurile 
turistice.

(Agerpres)
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Explozii puternice in cen
trul stepei Karșino au vestit 
nașterea unui nou fluviu ca
re va aduce «pa dătătoare de 
viață spre păminturile fertile 
dar însetate ale Uzbekistanu- 
lui. Canalul va parcurge 200 
Icni prin cimpia arsă de soa
re, unde in prezent nici că
milele nu pot culege măcar

VINE ÎN DEȘERT
cileva fire de iarbă. După ce 
canalul ea fi terminat, stepa 
va arăta ca o oază minunată, 
apele vor veni pe culturile 
de bumbac, în grădini și vii.

Stepa Karșino din sudul 
Uzbekistanului are cel puțin 
1 milion hectare de pămin- 
turi fertile, și cu toate că pe 
aici curge marele fluviu Amu

Daria, irigarea ei constituie 
o problemă, deoarece stepa 
se află la o diferență dc ni
vel față de fluviu, echivalen
tă cu o casa cu 40 dc etaje.

Intr-un trecut nu prea în
depărtat, rezolvarea unei a- 
semenea probleme ar fi părut 
imposibilă. Dar să. nu uităm 
că in Uzbekistan, in ultimii

50 de ani, au fost construite 
canale care, puse cap la cap, 
depășesc de 15 ori lungimea 
Nilului. Această experiență 
vastă și, pe de altă parte, 
tehnica modernă au permis 
specialiștilor să înceapă lu
crările.

O scară formată din șase 
stafii de pompare va permite 
apelor fluviului să urce pină

Bogdan PAVELESCl

(Continuare în pug. a 4-a)
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.ht nimeri» totul e să nu 
fr lași bătut, chiar daca Ia 
un moment dat greutățile. di
ficultățile devin inerente, să 
In in stare să le depășești, 
mr cînd .eăruja a pornit la 
drum’, să te ții eu dinții 
pentru a nienfiiie rit nud". 
Cui intcle aparțin hilarului 
tehnician Virgil l'rsu. șeful 
sectorului IV al minei Vul
can. sector Iruntas pc exploa
tare. Ele < aprind nu nunuii 
o profesiune de credință, o 
e/lentare la care trebuie să 
răspundă — după viziunea 
șefului de sector — orice om 
rare s-a dăruit minei ci și 
realitatea definitorie a colec
tivului de muncă pe care-l 
coordonează.

faptele cm firmă cuvin- 
tele

Sectorul de care este vorba 
■zunsese eu mai multe luni 
in urmă la stagnare totală, 
hi o răminerc in urmă care 
răgea înapoi întreaga mină. 
Irigăzile suh plan, minusul 

in creștere, oameni descura- 
îați — iată elementele care 
au creat ldx un moment dat 
o situație a cărei reglemen
tar. părea pentru unele spi
rite chiar optimiste, aproape 
iluzorie. Or, în fond. totul 
depindea de oameni, își a- 
mintește acum, unul dintre 
interlocutorii noștri din con
ducerea minei. Intervențiile 
organizației de partid, ale 
■ onducerii exploatării au fost 
în măsură să determine un 
curs nou evoluției colecti
vului. In fruntea sectorului 
a fost numit tehnicianul Vir
gil l’-rsu. iar la locurile de 
muncă hotăritoare ale secto
rului, cele două abataje cu 
front lung, • are realizează 
de fapt producția sectorului, 
au fost aduse două brigăzi 
vrednice — ale comuniștilor 
Nicu Enache și Dumitru Ofi
lea. Ce a urmat în continua
re ? Cele două brigăzi — deci

Cum 

unii 
tineri 
viata 

si 
munca...

— De ce fur ? Pentru că. 
după ce vin de la serviciu (deci 
este încadrat în muncă. ia 
E M. Vulcan — n.n.), nu ani 
altă preocupare. Cu nevasta 
sini într-o '-cartă continua. Tre
buie să fac ceva. Și fur.

— De ce nu muncesc ? Pen
tru <ă nu-mi place. Sînt liber 
să fac ce vreau

lată ce mi răspuns la între
bările noastre doi tineri vin joși, 
sănătoși, - are văd viața și mun
ca într-un mod ciudat, neți- 
nînd cont de consecințele aces
tor considerente de existență, 
pe care le-, u suport :t și ărora

Somn ușor, în plină stradă... 
După cum toți pol să vadă !

sectorul — niciodată n-au 
mai rămas sub plan, iar d< 
la începutul anului au acu
mulat o depășire de peste 
17 000 tone cărbune. E o < i- 
fră oare spune totul : oame
nii și-au găsit echilibrul, co
lectivul și-a ciștigat încre
derea în sine. în forța și ra

DĂRUIRE
pentru 
prestigiul

comun
pacitalen sa de a învinge, de 
a obfine rezultate din ce in 
ce mai valoroase. Climatul 
nou e generat mai ales de 
optimismul tonic, efervescent 
ce caracterizează oamenii ce
lor două mari frontale, al 
căror exemplu mobilizează 
întregul efectiv al sectoru
lui. Asupra acestui exemplu 
merită să vorbim.

Cele două brigăzi există, 
se luptă pentru menținerea 
prestigiului lor ca două na

sînt din nou expuși.
.Aure) Cont are 22 de ani. 

A fost condamnat pînă acum 
de două ori. Ultima dată, be
neficiind de clemența legii, s-a 
întors printre ai săi. în de-'em- 
b ■ trecut, după numai o lună 
de detenție. S-a angajat la mina 
Vulcan. Dar după lucru, în loc 
să vină acasă, la soția sa și la 
cei doi copii ai lor. umbla 
hai-hui prin oraș, prin cârciumi, 
fura ce-i ieșea în cale. De la 
Ion Jeiean a furat în 23 februa
rie 45 lei și o pereche de cizme; 
în aceeași zi, lui Ionel Andrei 
i-a șterpelit o pereche de pan
tofi, una de pantaloni și un 
fî.ș ; iar pe Nicolae îosif l-a 
„ușurat14 de o haină. 10 lei și 
6 ouă. Nu alegea „marfa" : 
lua la rînd. Cu soția nu se în
țelegea pentru că femeia, după 
ce se întorcea obosită de pe 
șantier, nu-1 găsea acasă, lingă 
copii. Ba îi mai lua și din banii 
ci (și ai copiilor) și-i cheltuia 
pe băutură Sigur că asemenea 
preocupări aveau să-l readucă 
acolo unde mai fusese de două 
ori pentru acte similare. Pri
vește lotul cu ușurință. însăși 
viata. Și nu are decît 22 de ani. 
Ani atît de frumoși, irosiți în 
urîțenii.

Al doilea personaj, cel care 
nu vrea să muncească, este 
Mihai Sidău. Face parte din
ți-o galerie întreagă de indivizi
ca și el, care cutreieră arterele 
și bufetele Vulcanului semănând 
teroare printre oameni pașnici, 
consumînd cu fervoare aven
turi ieftine. Cuplu) Mihai Sidău 
—llie Maici (cu antecedente 
penale) este binecunoscut în 
Vulcan. Se plimbă tandru, mă
reț, atotputernic. Spre sfîrșitul 
anului trecut, Sidău a provo
cat un scandal in braseria 
„Intim". Aflat .pe fază", orga
nul de miliție l-a „stopat" la 
timp și „băiatul4* s-a ales cu 
două luni de închisoare, iar 
partenerul său de .spectacol* 

tice gemene. Abatajele lor, 
lungi de cite 100—120 m. sînt 
de fapt două panouri ale 
unui singur abataj, li despar
te doar un preabataj co
mun. Frontul pe care-l atacă 
cele două brigăzi in fiecare 
zi e același — stratul 18; 
mijloacele cu care sînt dotate 

cele două abataje sînt. 'de a- 
semenea, identice — combi
nele 2 K—52 și susținerea 
hidraulică cu stîlpi SVJ. 
După ce au jost mutate pe 
stratul ÎS — brigada lui 
Enache, in noiembrie anul 
trecut, iar cea a lui Milea 
de la 1 ianuarie a.c. — cei 
doi brigadieri și nucleele ve
chilor lor brigăzi au parcurs 
același drum dificil de la 
stagnare spre afirmare, de la 
dezorganizare la perfecționa 1. DVBEK

— Grigore Rislea — cu trei 
luni de închisoare. Dar pentru 
ei asta nu a fost o lecție de 
educație, ci una de răzbunare, 
de continuare eu mai multă 
violență a acțiunilor lor de 
vagabondaj și de scandal.

In ianuarie a.c. „șeful" (Mi
hai Sidău) și „banda14 lui 
(Miron Bănățean, Grigore Răs
tea. Margareta Bădica — mo
meală pentru naivi) pun la 
cale câteva acțiuni de ecou. 
După ce au consumat o canti
tate apreciabilă de băutură, 
s-au oferit să-l conducă pe 
Dumitru Muscalu — și acesta 
turmentat de alcool, cu o ma
șină, spre Petroșani. La un 
moment dat, opresc mașina, H 
jefuiesc pe Muscalu (îi iau hai
na și 50» de lei) și-l aruncă jos 
ca pe un bagaj. In aceeași zi, 
găsesc un alt naiv — aventu
rier și el — îl plimbă cu ma
șina, îi iau 1 350 lei și-l aban
donează fără regrete. Cele două 
victime — Dumitru Muscalu și 
Pândele Linca — nu sînt de 
i'ompălimit. Autori de plăceri 
ușoare, ei au dat dovadă de

INUMANITATEA RIGIDITĂȚII
Avem un tinerel talentat și 

harnic care își scrie istoria 
încă de pe băncile școlii. Stau 
mărturie rodul atîtor munci pa
triotice, laurii victorioși ai atâ
tor olimpiade științifice sau 
sp-’ t \e, proiectele > ideile 
înd.âznețe din care anele îi 
prcbgurează deja pe marii ar- 
irlccți și constructori ai vii
torului.

Avem dascăli valoroși, pasio
nați deschizători de drumuri, 
luminați mentori și înțelepți 
educatori ui acestei generații 
ce nu se vrea mai prejos decit 
oricare din generațiile eroice 
cc au precedat-o.

li avem pe toți -- școlari și 
dascăli — și ne mindrim cu 
ei, în ciuda unor sceptice la
mentări ale cîtorva flașnetari 
suferind de o incurabilă nos
talgie a trecutului, Ji avem, 
așa cum sînt, cu virtuțhle și 
cu slăbiciunile lor. Amintin- 
du-ne mereu despre cele dinții, 
nu le putem uita, sau ignora 
pe celelalte. Căci, pe marea au
tostradă ce duce spre o via
ță mai luminoasă acestea din 
ui mă stînjcnesc buna circula
ție a valorilor etice. Și, printre 
ele, EXCESUL DE ZEL EDU
CATIV, prin rigiditatea sa inu
mană — constituie un astfel 
de obstacol. Să nu fim, deci, 
indulgenți cu el. Comhătîndu-l, 
vom reaminti poate, unora, că și 
ei au fost cândva, tineri...

■A’

Cu aproape doi ani in urmă, 
o elevă batjocorită de un tânăr 
lipsit de scrupule — strecurat 
prin „contrabandă" în inima 
cj — ura radiată definitiv din 
scriptele unei școli locale, in- 
vocându-se autoritatea unor in
strucțiuni oficiale. 'Verdict cfva- 

rea fluxului tehnologie pe 
măsura pretențiilor utilaju
lui modern, de la descuraja
re la slăpinirea abatajului, 
a ciclului de producție, a 
tehnicii noi. In strădaniile 
pentru afirmare, intre cele 
două brigăzi s-a născut o ă- 
devurală emulație; emulație 
pentru perfecționarea muncii 
și menținerea in ordine a a- 
balajului, pentru obținerea 
de viteze sporite de avansa
re și randamente cit mai 
mari Spiritul de emulație 
naște mibiție, generează a- 
.Tigen/a fiecărei brigăzi lății 
de calitatea muncii și rezul
tatele proprii — dorința fi
rească de o liștiga, de a în
vinge dificultățile. Dar am
biția constituie și un stimu
lent leciproc. Fiecare brigadă 
iși stabilește ritmul, isi fixea
ză obiectivele de viitor în 
funcție de ritmul și rezulta
tele celeilalte. Și încă ceva : 
emulația nu exclude spriji
nul reciproc. Oamenii celor 
două brigăzi se înțeleg, se 
ajută. Intervine o defecțiune 
la utilajele uneia din bri
găzi ? Sar în ajutor și mine
rii din brigada vecină pentru 
ca stagnarea să fie remedia
tă cit mai urgent. Același 
lucru se intimplă și la sfir- 
șitul săplămînii de lucru cind 
la unul din abataje se ivește 
pericolul ca ciclul de opera
ții să nu poată fi încheiat. 
Brigăzile, oamenii se ajută, 
se încurajează, iși stimulează 
reciproc ambițiile, eforturile 
de a învinge, de a obține 
rezultate cit mai substanția
le in atingerea scopului co
mun : afirmarea și menține
rea prestigiului sectorului.

Or. acest prestigiu nu se 
menține altfel decit prin 
muncă dirză, comună și rod
nică, prin încărcătura faptică 
a dăruirii minerești.

I 
I 
I

I
I
i

exagerată naivitate și huliganii 
nu le-au iertat ..atașamentul".

Iată tineri care fără a ține 
seamă de opreliștile moralei și 
ale legilor societății noastre se 
dedau la acțiuni murdare. Legea 
a intervenit și va interveni ori de 
cîte ori faptele o vor reclama. 
Dar undeva, în mintea noastră, 
au rămas răspunsurile lor le
jere, simple, fără urmă de re
gret sau de recunoaștere a mun
cii și vieții adevărate, cinstite.

— De ce fur ? Pentru că, 
după ce vin de la serviciu, nu 
am altă preocupare. Cu nevas
ta sînt într-o ceartă continuă. 
Trebuie să fac ceva. Și fur.

— De ce nu muncesc ? Pen
tru că nu-mi place. Sînt liber 
să fac ce vreau.

Așa înțeleg unii tineri vțațaj 
munca, libertatea. Lecții despre 
aceste clemente, pentru ei, *sînt 
de prisos. Legea însă ii va 
trage la răspundere cu asprime. 
Pe ei și pe alții care gîndesc 
și procedează ca ci.

Ioan DURECI, 
maior de miliție

conic, cc făcea din tînăra fată 
o dubla victimă, adueînd-o in
pragul disperării.

Anul trecut, lot in numele
legii, un elev care a sustras1
niște ti*anzistori — din dorin
ța nestăpînită de a-și confec
ționa tin aparat — era la fel. 
exmatriculat și, printr-o ne
fastă „reacție in lanț" alungat 
de acasă de către un tată cu 
veleități de inchizitor. Sancțiu
nea cu toate consecințele ei. 
departe de a-l face mai bun. 
l-a aruncat din nou in brațele 
delincvenței.

Recent, in coloanele „Steagu 
lui roșu" sub titlul „Scrisoarea", 
ni se relata isprava unui diri
ginte care, fidel literei regula
mentului, sancționa o elevă 
îndrăgostită, dînd citire în fața 
întregii clase scrisorii de dra
goste pe care „eretica" o scri
sese sub impulsul unor senti
mente sincere. Gestul dască
lului, ca și hazul copios al uno
ra dintre colegi, au rănit-o a- 
dînc. Și poate, pentru muh 
timp.

Să nu fim înțeleși greșii. .Nu 
acuzăm, nu polemizăm și nici 
nu intenționăm să oferim lecții 
de pedagogie cuiva. încercăm 
doar reconsiderând critic exem
plele dc mai sus, din rațiuni 
pur preventive, să atragem a- 
tenția asupra unor măsuri care, 
după părerea noastră consti
tuie excese de zel educativ și 
care pol avea grave implicații 
de ordin personal și social.

★

Hegel spunea despre sancțiu
ne că este DREPTUL CELUI 
VINOVAT. „Exagera" cum au 
spus unii ? Poate. Dar, el su
blinia în felul acesta relația

s 
I
I
I

La secția de croitorie nr. !) a cooperativei ..Jiul" l-am surprins pe croitorul instructor Gb. 
Moise dînd utile indicații ucenicului Imre Gere. Foto : Ton LK'lU

r--------
Minorul Gheorghe Acliim, 

din Lupeni. este acum fe
ricit. Copilăriți lui a fost,

pînă în urmă cu doi ani. um
brită de neliniști. In 1969,

! însă, comisia de tutelă 
de pe lingă Consiliul popu
lar orășenesc i-a trasat nou) 
drum în viață. Funcționara 
Georgeta Bălan a vorbit 
mult și pe-ndelete ••» Gigei, 
ca de la mamă la fiu. Ochii 
lui melancolici îi sorbeau cu 
nesaț cuvintele, \chim a fost 
trimis Ia Casa de copii din 
Uricani, in clasa a Il-n. A 
găsit mediu bun și din pri
ma zi a devenit alrul decît 
cel "are fusese pînă Hunei. 
A început să învețe pe neră- 

i suflate să fie cuminte și or
donat. După un timp a fost 
numit responsabilul clasei. A 
fost apoi primit în rîndu) pio
nierilor. Clasa a IlI-a a ter
minat-o cu note maxime, fi
ind premiant. Copilăria lui 

| este fericită. Și acum, în cla
sa a IV-a, Achim învață bi
ne, își ascultă pedagogii, se 
înțelege eu colegii lui. se a- 
jută reciproc.

; Din cînd în cînd vine pe
! la Lupeni și întotdeauna nu 
i uită să treacă pe lă Consi- 
j liul popular orășenesc să-i a- 

rate Georgetei Bălan carne
tul de note, să-i mulțumeas
că pentru sfaturile părintești 
pe care i le-a dat și care au 
însemnat raze de lumină în 
viața lui.

Cu puțin timp în urmă, 
Georgeta Bălan a primit, la 
Consiliu) popular orășenesc, 
o invitație de la elevul Gheor- 

i glie Achim, de la Casa de 

\___________

intimă dintre sancțiune și a- 
balere pe care înțelepciunea 
populară a exprimat-o, atit de 
sugestiv. în criteriul cu valon 
re dc principiu ; DUI’A FAP
TĂ Șl RĂSPLATĂ. S-a respec
tat, oare, în exemplele date, 
acest principiu al simetrici și 
concordanței dintre abatere și 
sancțiune ? Căci, orice dispro
porție dintre ele, în sensul unui 
rigorism al sancțiunii face o- 
dioasă nu fapta ci „răsplata", 
anulînd astfel funcția educati
vă a acesteia. Sancțiunea, in 
acest caz, nu va fi acceptată 
căci nu convinge ; și nu con
vinge căcâ nu este dreaptă. Răul, 
deci, nu va fi prevenit pentru 
că cel ce se consideră neîn
dreptățit nu are ce îndrepta 
(după convingerile sale), lnti- 
adevăr, în primul exemplu e- 
Icva sancționată era victima 
unei brutalități. Care este vina 
ei ? Că s-a îndrăgostit, credul, 
de un tînăr ? M fi o judecată 
pe care o respinge chiar bunul 
simț. Și atunci, oare, vina ei 
este că a înfrînl niște instruc
țiuni care apărîhd moralitatea, 
condamnă aprioric (și nedife
rențiat) pierderea castității ? 
Dacă ar fi așa, trebuie să re
cunoaștem că atit norma care 
sancționează cil și verdictul dat 
pe baza ei, sînt, ele înșile, imo
rale căci condamnă deopotrivă 
pe autorul agresiunii și pe vic
tima ei. Dimpotrivă, o elemen
tară exigență etică — expresia 
umanismului socialist —*ar fi 
obligat la compătimire și. m u 
ales, la înțelegere din partea 
educatorilor și colegilor victi
mei.

Moralei noastre socialiste ii 
sînt străine exagerările, into
leranța sau toleranța excesivă. 

copij din Uricani. O invita 
din tot sufletul la ziua lui 
de naștere. „Ar fi cea mai 
mare supărare din viața mea 
dacă nu ați veni“ — îi scria 
Gigei. Nu-1 putea refuza.

Cînd căldura 
sufletului nostru 
ajunge expres 
la destinație

Știa că el este încă un copil, 
dar alîl de bun. Știa că lui 
ii va veni extrem de greu 
dacă ca nu va fi alături de 
el, la bucuria lui.

,,A fost copleșitoare Hitîl- 
nirea eu Achim, la ziua lui 
de naștere — ne spunea to
varășa Georgeta Bălan. L-am 
văzut parcă pum crește. Și 
ce mulțumire mai marc oua
te fi decît să ajuți un uni. 
Și mai mult — un copil care 
are nevoie de atîta îndruma
re și de afecțiune. Iar atunci 
cînd o) simte și recepționea

Xteistă și naturalistă, ea res
pinge atît prejudecățile ascetice 
cil .și libertinajul. Să nu inven
tăm, deci, erezii și mai ales 
să nu le căutăm în dramele 
omului. Din respect față de 
durere, să nu o jignim !

Cel de-al doilea fapt este di
ferit ; elevul era autorul unui 
delict. Fapt reprobabil, desi
gur. Dar care a fost motivul 
acestuia ? Pasiunea pentru teh
nică. Combătînd-o în maniera 
excesivă arătată nu am ucis-o 
înainte chiar de a o înțelege? 
Merita, oare, o astfel de faptă 
— frecventă dc altfel printre 
minori — o sancțiune atît de 
rigoristă și mai ales inadecvată 
făptuitorului, care-și dorea 
atît de mult un aparat ieșit 
din mintea și mîinile lui de 
„copil teribil" ? Consecințele 
cazului, ușa cum s-au văzul 
confirmă cu prisosință inuma- 
nitalea rigidității și de astă 
dată.

„Diagnosticul" pus în cel 
de-al treilea caz ne indică 
aceeași ..boală" a rigidității, dar 
iu una ținînd de tratamentul 
faptei, ci dc tactul pe
dagogului față dc făptuitor, de 
autoarea scrisorii. Care-i „ere
zia" ei ? Că a scris în orele de 
curs scrisoarea, sau că dragos
tea, nefigurind in... programele 
>colare, ar fi prohibită, ca și 
alcoolul sau țigara Indiferent 
de motivul prelucrării publice 
a scrisorii (in fața clasei) „is
prava" nu ține de metoda, ci 
de gafa pedagogică. Doar se 
știe de cind lumea, că iubirea 
și prietenia sînt școli ale uma
nismului, ale generozității îm
potrivă cinismului, egoismului 
și brutalității. Ce este rău in 
faptul că cineva visează la 

ză aceste sentimente înseam
nă că totul e bine și frumos, 
înseamnă că Ia împlinirea 
lui ai pus și tu o părticică 
din căldura sufletului tău".

Dacă toți am ajuta copiii 

cu ce avem noi mai bun... 
Dacă toți copiii nr primi cum 
se cuvine și nu ar uita aju
torul nostru...

Să ne deschidem sufletele 
în fața copiilor buni. Să-i 
aducem cu grijă pe drumuri
le line ale vieții pe toți co
piii cărora le lipsește căldu
ra căminului și dragostea 
părinților. Să crească mari și 
viguroși copiii de azi — ge
nerația de mîine a țării.

Dumitru GIIEONEA

clarul dc lună ? Oare, nu 
aceste meditații grave — chiar 
stângace — fac „înțelepciunea" 
tînărului și în vârsta adolescen
ței, cel mai pur univers al o- 
mului ?.

Dar lipsa de tact a pedago
gului este si imorală, frizând 
indecența: o taină a inimii, o 
sfântă intimitate, a fost „des
puiată" in public de veșminte
le ei. Este, la urma urmei, 
chiar mai mult : o impietate 
căci, în sanctuarul vieții inti
me, nu se exhibează, se „ofi
ciază". N-are importanță ce 
anume „mistere” se oficiază — 
ale adolescenței visătoare, sînt 
întotdeauna pure — și nici 
faptul că ne plac sau nu „idolii 
cuiva". Nu avem dreptul să le 
aducem vreo jignire și, cu atît 
mai mult, batjocura unor rîsete 
copioase, chiar dacă aceste»; 
aparțin unor adolescenți naivi. 
Dar oare, e numai naivitate în 
aceste rîsete, sau ceva mai grav : 
o îngrijorătoare lipsă de sensibi
litate umană ? Intoleranța în 
educație — cu excesul ei dt 
zel — seamănă leit cu cea re
ligioasă i este dogmatică. Ea nu 
cunoaște nuanțe, ci numai șa
bloane. Simplistă, ea face din- 
tr-un principiu călăuzitor, o 
dogmă și din orice rătăcire a 
vârstei tinere, o erezie condam
nabilă. Formalistă, ignorînd 
particularitățile cazului — pe 
care-l judecii prin litera moar
tă a normei și nu prin spiritul 
ei umanist — eu face din regu 
Iile generale de conduită, pon- 
cife, iar din abaterile de la 
acestea, delicte grave. Din edu
cator, mentor și „prieten" al 
elev ilui. pedagogul devine ..mo
nitorul" sau „gardianul" lui. 
iar din judecătorul luminat al 
unor greșeli, inchizitorul jnfle-

La cota 
133O..r lei

Printr-o mașinațiune simplă 
cabanierul Aladar Giindfuger, 
de la „Straja" — Lupeni, i-a 
sustras salariul pe perioada 
01—15111971 - în valoare de
1330 lei — omului de serviciu 
Nicolae Scurtu. Acesta din ur
mă își caută dreptare» la co
misia de judecată nr. 2 de pe 
lingă Consiliul popular orășe
nesc Lupeni. Dar mi o găseș
te. Probabil pentru că o caută 
cu luminarea fiindcă lampa o 
la Ala(dar)... asta-i situația, 
deși pe cabanier nu-1 cheamă... 
Aladin. Rezoluția comisiei e 
clară Madar Gundfuger este 
oh’igai -â-î plătească lui Nico
lae Scurtu suma de 1330 lei. 
Dar să-i plătească o dată. 
Că nici la munte nu se ponto 
acționa ca-n codru.

Bătăușul 
cu... cazier

Numele lui Vasile Mondora 
a mai apărut în ziarul nostru. 
Pentru abateri de la normele 
vieții sociale. Numele lui a fost- 
rostit și dincolo de gratii. Pen
tru ace'eași abateri. Și lotuși, 
Vasile Mondoca (din Lupeni) 
„perseverează" pe drumul... 
abrupt pe care s-a lansat. Cu 
cîtvu timp în urmă, l-a bătut 
crunt pe fratele său. care a 
avut nevoie de mai multe zile 
pentru refacere. A urmat, la 
rînd, măsurătorul de gaze Mi
hai Păvăluc, care a suportat 
nevinovat pumnii lui Mondoca. 
Mondoca a devenit în Lupeni 
o adevărată spaimă pentru oa
menii liniștiți. Pe el nu-1 poate 
îr.spăimînta nimeni ? !

De la botez...
— Și zici că vii, vecine, la 

botez. ? Te rog, zău ! Fără tine 
parcă n-are nici haz.

— Se poate să nu viu, ve
cine?' O aduc și pe nevastă- 
mea și pe soră-sa și pe cine 
mai vrei tu.

— De ajuns. Vă aștept cu 
plăcere.

Și a fost de ajuns, dar nu 
plăcut, să meargă Gheorghe 
Voinea cu nevasta și cu cum
nata :a botez, la Zamfir Vădu- 
voiu, din Lupeni, strada Vii
torului. bloc D L ap. II. pentru 
a începe scandalul. Pe motiv 
de vorbe „nețiobivite", Vădu- 
voiu a dat-o afară din aparta
mentul său pe cumnata lui 
Voinea, frâcturîndu-i piciorul. 
Apoi i intrat în acțiune Vei- 
nea și scandalul s-a încins și 
s-a întins. S-a întins pînă ia 
Comisia de judecată nr. 2 de 
pe lingă Consiliul popular oră
șenesc Lupeni (președinte de 
comisie — Grigore Cuțui, se
cretar — Mariana Manca). Și, 
pentru -:ă părțile nu acceptă 
împăcarea s-ar putea ca dru
mul de la botez să se termine 
la tribunal. Acolo pune pune» 
legea.

- uii ce ține inli-u mina deca
logul, și, în cealaltă, pe „Sfintul 
Nicolae” — eulemismul bilei.

Intr-o asemenea concepție i 
monitorului ui — teroarea sitei- 
natelor de altădată — educa
ția este redusă iu hesaj, iar 
elevul la un model idealizai, 
tot atît de convențional cu și 
codul moral restrictiv ce t se 
impune. Frustrat de bucuriile 
și elanurile vârstei, tânărul iș; 
formează o concepție sodomie.t 
uespre societate și despre oa
menii ei intoleranți, miopi și 
neînțelegători. In plan afectiv, 
i-esentimentui față de educatori 
se transformă in ostilitate față 
de instituțiile morale ale socie
tății. De aici, de la aceste Je- 
sentimente și pină la delincven
tă. nu este decit un pas. Cazul 
elevului delincvent, la care 
ne-am referit, este gruiter. Ri
giditatea naște efecte contra; i. 
Ea este inumană și, pi in carac
terul vi vetust, depășită.

Respectul țață de norme nu 
înseamnă fetișizarea lor. Reali
tatea. cu cazurile e' negative, 
nu încape întotdeauna in pa ii 
procuslian ul normei ; ea e- e 
mai complicata decu cea mai 
perfectă reprezentare despie 
sine. Mai bogată -ii pr n - 
p:ul pozitiv pe care îl conține, 
norma nu poate fi, deci, ap1 cu
lă acolo unde și vum nu se po
trivește față de particularită
țile c.iz.ului (intotdeauiiu s..v- i! 
cind este vorba de minori) \ 
proceda astfel, înseamnă a de
natura spiritul legii subslani i 
sa umană, ui tind totodată î 
orice rciiulă iși are excep' .• 
ci. Dar mai înseamnă ceva, t t 
atit de important: că uităm 
Fiea repede vă am fost cind.! 
tineri.

David \1ANIU
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19,15
19,20
19.30

emisia nit. 
limba per-

Am învățat să înfrumusețăm,
să învățăm să

(Urmare din f 1)

vă propti - 
tema adivi-

— Tovarășe Ncng, 
ne»»» să abordați 
taților gospodărești și dc infru- 
nnrvcțare <u o trecere ii» revistă 
a realizărilor din etapa inche- 
infă

— Biianțul acestei prime e- 
1ape. spre deosebire dc anii 
|M ci c«lcnț' este cu mult mai 
bogat în fapte. Din volumul 
• h lucrări pe care nc-ani pro
pus să-l executăm în acest an, 
apreciat la o \aloarc oproxi- 
mativă de 5 milioane lei, s-a 
executat pînă acum, prin mun
ci patriotică prestată dc mii 
«le cetățeni, un volum de lu
cruri care totalizează 3,2 mili
oane lei. Au fost executate nu
meroase lucruri la capitolul re
parații de străzi, trotuare, și 
întreținere dc drumuri, cifrate 
Iu aproape 300 mii lei. Ataca
rea lor s-a făcut de timpuriu, 
Sncă înainte de venirea primă
verii și continuă cu lucrări des- 

'C, sau care urmează să fie 
începute pe străzile ..23 Au
gust", „Tudor Vladimircscu*, 
„Avram lancu" și altele. Con
comitent cu aceasta au fost 
luate măsuri de reparare a po
lcurilor și podelelor de pe cu- 

insul orașului, dc îndreptare 
și taluzare a malurilor 
și refa ere 
8in.

— Deci 
imedial. a

Jiului
a zidurilor de spri-

lucrări de interes 
căror execuție 

impunea la ieșirea din iarnă..
— Ca și alte 

interes imediat, 
wcau o dalii cu 
măvară. Acestea 
fața orașului. Este vorba de 
curățirea și apoi amenajarea 
y« fielor verzi, plantarea arbuș
tilor, florilor, întreținerea parcu
rilor și aleilor din cartierele 
• le blocuri, amenajarea locuri
lor de joacă pentru copii, a 
bazelor sportive. Și în acest 
domeniu cetățenii au contribuit 
<u mult spirit de răspundere, 
(fin dorința firească de a-și ve
dea orașul primenit. Mulți ce- 
•ățeni nu au așteptat nici de 
această dată apelurile organe
lor locale și, în frunte cu de
putății, cu comitetele asociați
ilor de locatari au pornit cam
pania de primăvară curățin- 
«lu-și cu migală zonele din fața 
caselor, reparîndu-și gardurile 
și dependințele așa după cum

se

lucrări, tot de 
care se impu- 
inlrarea în pri
pei vesc de fapt 

Este
apoi

facc întotdeauna 
dar. In cari icrele i 
și în întregul oraș, 
plantare n arbuștilor 
tali, a trandafirilor pitici Șl Al
tor flori a ost viu susținută dc 
cetățeni, de sute de elevi. Pen
tru amenajarea incintelor în
treprinderilor și școlilor, un a- 
porl deosebit aparține colecti
velor mobilizate de tovarășii 
Dumitru Popeanăș, Emilian 
Mciuș, Victor Ardclcanu. Ro
diră Tatulici, Glleorghc Filip. 
Ion Costcscu, Natalia Aldicn, 
Liviu Munteanu, Adrian Ilorho- 
ianu și alții, directori de între
prinderi și școli. O mențiune 
deosebită doresc să o fac pen
tru aportul unor deputați prin- 

c i a c Ecatcrina Hidra, Laura 
Polar. Aron 
Barb, Nicolae 
Tomșn, Irina 
ncl Vasian și

— Bilanțul

Crislca. Eleonora 
Manta, Marin 

Naprodean, Cor
al altora.
este deci bogat. 

Pentru obținerea lui desigur ați 
intimpinat și greutăți. Rclata- 
(i-nc citeva amănunte si despre 
r.< castă față a lucrurilor.

Greutăți am intimpinat și 
nîmpinăm și la ora actuală. 

\sifel, conducerea I.G.C. Petro
șani se deplasează prea puțin 
pe raza orașului nostru pentru 
a supraveghea activitatea sa- 
lariaților săi. \llc neajunsuri 
aparțin direct sectorului din lo
calitate a) T.G.C. Să vă 
un exemplu : duminică, 16 
orașul nu a fost măturat, 
pit. curățat. Și nu e prima 
Deși sectorul dispune în 
ent de utilaje, acestea nu sînt 

folosite la capacitatea lor.
— In privința altor lucrări ?
— Sînteni inlîrziați cu multe 

'.ucrărj contractate cu I.G.C. 
pentru care întreprinderea pres
tatoare nu dovedește interesul 
cuvenit în vederea onorării con
tractelor. Din volumul de lu
crări ce se cifrează la aproape 
un milion Ici la capitolul a- 
menajări și asfaltări de dru
muri, I.G.C. nu va reuși să c- 
xecute prea mult dacă își men
ține actualul ritm de lucru. In 
prezent «e lucrează cu o sin
gură echipă formată din 6 oa
meni care dispun, bineînțeles, 
dc o dotare slabă, insuficientă.

\lte greutăți Ic înlîmpinăm 
din partea Grupului de con
strucții al T.C.II. care încă nu 
a început lucrările pentru noua 
piață, deși s-a emis dispoziția

NOTĂ Cine SUporfă
’Pentru a feri copiii de pe

ak uleie accidentelor de circu
lație sau alte întîmplări ne
prevăzute, grădinița drn cartie
rul Aeroport a fost împrejmui
tă încă dc la darea ei în fo
losință cu un gard metalic 
•pentru rare s-au cheltuit im
portante sume de bani.

In ultimul timp o bună parte 
- «lin gardul amintit a fost dis
trus, mai ales in dreptul punc
tului comercial de pe strada 
Independenței și a blocului nou 
-de locuințe care s-a construit 
Sn apropiere. Barele de fier 
stan îndoite și răsucite în toate 
părțile, iar tablele metalice 
sfoit rupte și aruncate de-a 
lungul zidului de beton. Intr-o 
stare asemănătoare se află și 
instalațiile din curtea grădini-

Iei montate pentru activitățile 
și joaca copiilor.

In fața acestei situații fie
care își pune întrebarea : cum 
au putut fi distruse ? Fiindcă, 
un lucru e clar: copiii de la 
grădiniță n-au făcut o aseme
nea ispravă ! Nu este 
creț faptul 
acestora au 
mai tinerii 
și-au făcut
curtea grădiniței, ci și o parte 
din muncitorii constructori care 
au lucrat la înălțarea blocului.

Dar, indiferent de gradul de 
vinovăție al 
încercat forța 
rele gardului, 
cert: partea 
refăcută. La 
de joacă din

un se
că la degradarea 
contribuit nu nu- 
din cartier, oare 
loc de joacă în

celor care și-au 
mușchilor cu ba- 

un lucru este 
distrusă trebuie 

fel și instalațiile 
curtea grădini

T V
VINERI 21 MAI

emisiunii.
Literatura

17,1'0 Deschiderea 
Teleșcoală. 
română—clasa a XIl-a : 
Mari reviste literare. Fi
zică — clasa a Xll-a : 
Evoluția concepțiilor 
despre structura luminii.

Din cuprins : 
emisiunii : a- 
copil ascultă- 

de soluții 
dv.

18,<H) Căminul.
Ancheta 
veți un
tor ? 1 ODD
pentru balcoanele 
Moda tricotajelor. Olarii
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PROGRAMUL I i 6,00 De 
6 la 9.30; 7,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rutier. Sport; 9,00 
Buletin de știri; 9,30 Memoria 
pâmînluiui românesc; 10,00 Bu
letin de știri: 10,05 Muzică 
populară din Dobrogea; 10,30 
Fonoteca pentru copii; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Din muzica 
popoarelor; 11,15 Consultație 
.juridică; 11,25 Tezaur româ
nesc; 12,00 Cintă Dan Ghera- 

1'2,10 Un interpret și ro
lurile sale; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferai; 13,00 Radiojurnal;

sim;

la

18.50

19,10
19.20

19,30
20,00
20.15

22,10
22,40
22,50

din Pisc. Știți ce este 
gastrotehnia ? Suplețe și 
sănătate fără pilule. 
Lumea copiilor. „O po
veste cu o ridiche". 
Tragerea Loto.
1 noi de seri — 
ne pentru cei 
Telejurnalul de 
Reflector.
Film artistic : 
îngerii au aripi' 
mieră pe țară. 
Cadran internațional. 
Telejurnalul de noapte. 
Baschet masculin : Ro
mânia — Lngaria — re
priza a Il-a. înregistra
re de Ia Katowice.

Numai

A v a n p re m i eră cotidiană; 
Cîntecul e pretutindeni; 
Compozitorul săptăminii; 
Itinerar folcloric muzical; 
Buletin de știri; 15,05 Re- 
economică: 15,30 Pagini

13,15 
13,27 
14.00
14.40 
15,00 
vista
vocale și orchestrale din muzi
ca de estradă; 16,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 16,15 
Muzică de promenadă; 16,30 Din 
melodiile lui Marius Mihail; 
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Pentru patrie; 17,30 Concert de 
muzică populară; 10,00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de seară; 
20,05 Zece melodii preferate;
20.40 Cîntcce populare: 20,55 
Știința la zi; 21,00 Bijuterii 
muzicale; 21,30 Revista șlagă
relor; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic. Sport; 22,30 
Concert de seară; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară 
— continuare; 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noctur
nă. (Buletine de știri la orele .’ 
2,00; 5,00).

Mica publicitate
V1ND cort de patru per

soane. Str. Dr. l’etru Groza 
nr. 39 Pelroșani — Aufmes- 
ser.

V1ND Dacia 1 300, excep
țională, 8 000 km, 30 stupi 
puternici. Voin Sabin, Valea 
Lupului, gara Baru — Hu
nedoara.

ra

de începere a acestora. Cil pri
vește activitalra de șantier des
fășurată de I.L.H.S., sugerăm 
constructorilor să urgenteze pro
bele de presiune pentru con
ductele pozate, )>cntru ea noi 
să putem continua refacerea zo
nelor afectate dc lucrările lor. 

Ce acțiuni de amploare 
in față, in această a doua 
in care am intrat ?

Continuăm amenajările în
cepute. Pentru a asigura con
diții de recreCre tot mai opti
me locuitorilor, tineretului, ne 
preot upăm in continuare de ba
zo de agrement de la puțul 
V. ca și de terminarea ailor 
baze sportive de In școlile nr. 
1 Și > și din apropierea spi
talului. Ne sini, dc asemenea, 
în ttenție ștrandul și stadio
nul tinde cetățenii au executat 
deja lucrări de renovare și îm
prospătare. Cele mai importan
te șantiere ale muncii patrio- 

însă, deschise la 
pîrîului Roșia, su- 
podului și șoselei 
Lopștcin, reface- 
dc scurgere între 

■ ..Vulcan- și „23 Au- 
amenajareu unor canale

tice vor fi, 
regularizarea 
praînălțarea 
în cartierul 
rea canalului 
străzile 
gust*, , 
pluviale.

— A fost executat, deci un 
mai mare volum de muncă pa
triotică. animată de edilii ora
șului, deputății din circumscrip
țiile electorale, conducătorii dc 
întreprinderi și instituții, orga
nizațiile de masă și ale U.T.C. 
Ce concluzie puteți (rage la 
începutul acestei

— Intr-adevăr, 
tn volum sporit 

Pînă în prezent 
realizările anului 
te 2 milioane lei. 
dâtore-șle, cum am mai afirmat, 
răspunderii cu care numeroși 
cetățeni au privit îndatorirea 
patriotică, cetățenească de a 
contribui la înfrumusețarea o- 
rașului lor. Concluzia ? Am a- 
cumulat experiență, am învă
țat să gospodărim, să înfrumu
sețăm. Ceea ce mai avem de 
învățat este să ne prețuim pro
pria noastră muncă, să nu de
teriorăm ce am făcut pînă în 
prezent ci. dimpotrivă, să ne 
îmbogățim an de an zestrea o- 
rașului eu noi lucrări, care 
să-j confere un grad de urba
nitate și civilizație tot mai a- 
vansat.

puleți
etape ?
s-a 
de 
am

trecut cu pes- 
Accasta se

ței. Pentru aceasta însă, tre
buie să se preocupe acum con
ducerea grădiniței care a stat 
pasivă atunci cînd 
distrugeau fără milă 
ochii îngăduitori ai

interesul sun propriu contea
ză, că interesul minei, al în
tregului colectiv in onora
rea tuturor indicatorilor, fă
ră excepție, sc impune a fi 
privit și respectat cu priori
tatea normală. Fi< are mem
bru al brigăzii sc cux inc să 
vadă < ă înseși roadele mm- 
cii lui. că însuși cîștigul lui 
dc mîine va fi afectai dc a- 
ceaslă nercalizare pe ansnm- 
plu, care — lui personal —, 
deocamdată, nu-i aduce nici 
un prejudiciu pecuniar. Cum 
poate fi satisfăcut un miner, 
un colectiv dc ortaci, cu un 
grad de utilizare a mașini
lor dc încărcai, in raport 
cu zilele lucrate, caic co
boară de la 59,7 
(E. M Bărbăteni) 
17 la sută (E. M. 
deci nici 35 la sută 
cînd s-a prevăzut

a 
in 
care

' la sută 
pînă la 

Paroșeni), 
pe bazin, 

o cifră 
rezonabilă, cuprinsă intre 60 
și 70 la sută ? Cum 
face să dormim în 
pace o viteză de 
cu folosirea mașinii 
cat, care nu se ridică, pe 
locuri, nici la 45 de metri 
(E. M. Bărbăteni)? S-a pro
gramat pe Valea Jiului 65 
dc metri și se raportează 
abia 51,7 metri... Oricum, e 
prea puțin și mindria mi
nerească ar avea și ea de 
spus ceva în această pri
vință...

Uricanii au fost analizați în 
citeva rînduri și conducerea 
minei, promptă și ascultă
toare, și-a prevăzut, in mod 
meticulos, 
a rămîncrilor 
anii anteriori. Și cu 
acestea, se continuă să 
fie plasate lucrările, să 
se urmărească, așa cum 
fi necesar, obligatoriu.

recuperarea chiar 
în armă din 
Și cu toate 

nu 
nu 
ar 
cu

toată răspiimlei ca, realizarea 
concretă a programării sta
bilite dc execuție.
I a lunii mai — să
- s-n obținui aici la 

rilc dc investiții doar 8,6 la 
sulă din planul lunar, 
mcntariilc in plus nu mai au 
rost.

Concluziile pe care Ic tra
gem :

C1 Prin preliminariih' pe 
lunile următoare, comitclcle 
• le direcție și factorii direct 
răspunzători de situați» in-

granwrc a dotării pe locuri 
•Ic muncă, cu transportarea 
Io timp a tuturor materiale
lor trebuincioase formațiilor 
«Ic lucru Și. în primul rînd, 
lot ceea re sc hotărăște «a 
bun să lie pus fără aminări. 
în aplicare.

Să sc vădească o preo
cupare continuă pentru rea
lizarea unui echilibru normal 
in ceea rc privește lucră
rile de săpare, belonare 
amenajare, adică 
dintre ele să fie 
căci numai astfel 
narea și calitatea
nu vor avea de suferii. Refe
ritor la amenajare, 
m» înlocuirii 
lemn
— cu
..amors.Ha 
totuși, 
centrală cil și cei dc la ex
ploatări, trebuie să dovedeas
că mai multă insistență în re
zolvarea grabnică a experi
mentării înlocuitorilor. încă in 
acest an.

In fina), mai remarcăm 
faptul ”ă unele dintre lucră
rile programate să se execu 
te în subteran în perioada 
malizată, nu au putut 
Iacale, fiind nemijlocit 
dilionate de terminarea 
punerea in funcțiune a 
investiții de suprafață
sînt. de exemplu, instalația 
dc adîheirc a puțului prin
cipal, instalația de extracție 
de la pulul auxiliar și fu- 
nicularul de steril, obiective 
dc scamă în cadrul E. M. Pa- 
roșeni. In sensu] amintit se 
putea, fără îndoială, să se 
facă mai mult și organele de 
resort trebuie în viitor să ac
ționeze cu mai mult?» hotă- 
rire și interes pentru pune
rea la punct și a acestei si
tuații.

proble- 
finverselor de 

- material deficitar 
prefabricate se iflă 

la nivelul C.C.P.. 
Otîl factorii de la

vestițiilor, de la unitățile mi
niere, trebuie neapărat să 
prevadă recuperarea întregii 
restanțe. In acest scop, în 
paralel cu planul curent, sc 
cerc de urgență o organizare 
superioară a proceselor de 
muncă la fronturile în cau
ză, o programare rațională 
întrutotul a lucrărilor în ve
derea realizării permanente a 
unor viteze de avansare co
respunzătoare, cu utilizarea, 
la parametrii stabiliți, a 
tării.

< Să sc manifeste un 
teres mai mare pentru
gurarea cu efective necesare 
a fronturilor de investiții, să 
se facă și să se urmărească 
cu toată răspunderea o pro-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Secretul din Santa Vit
toria (20—23 mai): Republica :

Patricia și (20—23
mai); LONEA 7 Noiem
brie: Prea mic pentru un 
război ații de mare (20—22 
mai) Minerul: 100 de cara
bine (20—23 mai); VULCAN : 
Cîntccelc mării (20—23 mai); 
BĂRBĂTENI : Castelul con
damnărilor (22—23 mai); LU- 
PENI — Cultural: Clanul si
cilienilor (20—24 mai).

lalți, în toate mișcările 
tislice ale amatorilor, 
vizitat clasa de țesut-cusut 
unde am admirai măiestria 
elevelor in confecționarea eo- 
voarelor care degajă un gust 
artistic elevat. Acum, cînd 
se apropie sfîrșitul anulai 
școlar, încep pregătirile pen
tru așa-numitele producții 
ale elevilor, spectacole repre
zentative, care mărturisesc e- 
voluția lor artistică și toate 
cunoștințele asimilate. Tot
odată, se organizează expozi
ții de țesălorie și arfă plas
tică.

După absolvire, școala nu 
mai are posibilitatea să ur
mărească evoluția foștilor e- 
levi. Este datoria cluburilor 
și casei de cultură, benefi
ciarii unei munci de pregă
tire ce se desfășoară în mal

mulți ani. care trebuie să-i 
asimileze in activitatea 
pentru a întări și instrui 
verse formații. Este lesne 
înțeles că statutul, rolul și 
zif.ia artistului amator s 
ridicat la un nivel superior 
și. deci, mișcarea artistică 
trebuie să reflecte acest pro
gres. Vieții spirituale din Va
lea Jiului ii este propriu un 
fenomen ale cărui proporții 
și semnificații majore numai 
socialismul le putea da : crea
tivitatea populară dc masă, 
exprimată in diverse pasiuni 
și manifestări ale amatoris
mului artistic. Tn această e- 
mulație își arc locul Școala 
populară de artă din Petro
șani. instituție de învățămînt 
aiiistio de masă care 
propus să școlarizeze i 
preții și 
țiilor de 
prinderi; 
case de

• și-a 
iriter- 

instructorii forma- 
amatori în între- 
instituții. cluburi, 

cultură.

10,00
11.15

Deschiderea emisiunii. 
Sport șj sănătate. 
Matineu pentru copii. 
Film serial Fiul Mării 
episodul Icebergurile.
Lumea copiilor. .Prieteni 
mari și mici". 
Viața satului.
Ciclul „Simfonii de Be
ethoven".
De strajă patriei.
In reluare. Ia cererea te-

pundem : Regimul de vîn- 
zare al locuințelor pro
prietate personală. 
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Un eveniment artistic : 
Hamlet la Elsinor de Wil
liam Shakespeare.
Coproducție danezo-brita
nică realizată ta castelul 
Kronborg de la Elsinor 
(partea 1).

lespectatorilor. 21,30 Reportaj TV.
Sclccțiuni din emisiunea — Imagini din Republica
Timpul Florilor. Populară Chineză

13,00 Emisiune în limba ma 21,45 Steaua fără nume — Mu 19,10
ghiară. zică populară. 19^0

14,30 Post Meridian 22.45 Telejurnalul de noapte. 19,30
Din sumar : Transmisie în Sport.
direct: „Tîrgul Moșilor în 23,00 închiderea emisiunii. 20,10
imagini și caricaturi- 20.25

19,20
19,30

20,15

— Desen animat ; Concurs 
internațional de nalație
— înregistrare de Ia pis
cina Crystal Palace din 
Londra: Noutăți la „E- 
lectrecord" ; Citeva minu
te în compania mimului 
bulgar Boris Amarantov.
— Sosire» în Cursa Pă
cii — ciclism ; Secvențe 
de telecinematecă ; Ge
rard Philipe ; Liane — 
mierorccital ; Definiția li
niarului dată de Valentin 
Silvestru.
— „Teatru scurt** : ..învin
gătorul lui Napoleon" — 
ecranizare după D. D. Pă- 
Irășcanu ; Dans in inter
pretarea lui Fred Astaire 
și Eleanor Powell : calei
doscop ; ..Tinerețea și bă- 
trîncțea automobilelor' 
comentariu 
fiare vecii: 
șoară cu 
Magdin.
— Serial 
„Planeta 
„La poalele Semenictilui*. 
Caleidoscop folcloric cu- 
prinzînd citeva dintre ie
le mai frumoase cînlecc s> 
jocuri populare românești, 
precum si cîntece popula
re germane și sîrbești «lin 
județul Caraș-Severin.
1 mii de seri.
Telejurnalul de seară.

Sport
Reportajul 
Călătoriile.
camionului
Film artistic.
Lancea ruptă. Un western 
dramatic interpretat de 
celebrii actori Spencer 
Tracy, Richard Widmark, 
Robert Wagner. Premieră 
pe țară.
Scene de opere comice 
și operele.
In program : „Bărbierul

in Sevilla" de Rossini, 
Cosifan tulte" de Mozart, 

„Liliacul* de Strauss, .My 
Fayr Lady* de Loewe. 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
închiderea emisiunii.

18,15

Deschiderea emisiunii. 
Ulniversai-Șbtron. 
Enciclopedie pentru topii. 
Mult e dulce 
să...
Confruntări.
— A gîndi cu 
priu.
— Modelul
Reportaj filmat.
— Glosar economic : Mar
ketingul.
Tragerea Pronoexpres.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Reflector.
Telecinemateca : llăituiți». 
Un film cu Dirk Bogard 
și Elisabeth Sellers Pre
mieră pe țară.
Antologie lirică.
Film TV. Yehudi MeiMK 
Iii» la București. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
Fotbal:
Dinamo Moscova — Selec
ționata lumii.
Transmisiune directă de 
Ia Moscova
In pauza meciului emisi
unea 1 601 de seri. 
Telejurnalul <Ie seară. 
Sport.
Desene animate.
Prin» plan ing. Maria 
Flucsă.
Planeta se grăbește.
Film documentar de mon
tai
Telejurnalul de noapte. 
Recitalul sopranei Corne
lia Gavrilescu.
închiderea emisiunii.

săptămîna
■

Deschiderea emisiunii. 
Aluzică corală.
E C R A N.
— Dezbatere asupra fil
mului : „Printre colinele 
verzi". M
Interviu cu autorul.
— Caleidoscop cultural-ar
tistic.
Stop-cadru.
— Autocontrolul in acți
une. Extinderea metodei la 
Fabrica de confecții din 
Craiova. Reportaj filmat.
— Industria locală : pre
zențe și absențe.
— Se fac premieri excep
ționale? Microanchetâ in 
întreprinderi din județul 
Suceava.
— Ne-ați intrebat, vă răs-

— 11,09 Tclcșcoală.
— Limba română — ana
liza literară a poemului 
..Ryga Crypto* de Ion 
bu.
— „Cheile privirii", 
elvețian prezentat Ia
cursul international ..Pre
miul Japonia'*
Deschiderea emisiunii. 
Revista literară TV.
Șleau» polară — cabinet 
de orientare școlară 
profesională.
Oamenii de la volan. 
Publicitate.
1 001 «le seri.
Telejurnalul de seară. 
Spori.
Drumul lemnului. 
Film documentar.
Scară de teatru : 
„Premiera” de John Crom
well.
Arte frumoase.
Medalion l-lorica Cordes-
cu.
Din înregistrările celui de
al IV-lea festival și con
curs internațional de mu
zică ușoară ..Cerbul de 
aur"
Recital Charles Trend.

Dcsehiile-oa emisiunii. 
Teleșcoală.
Ciclul de consultații pen
tru examenele de admitere. 
Noțiuni de Fizica solidu
lui : Conductibililalea c- 
lectrică.
Probleme de analiză ma
tematică (III).
Căminul
Lumea copiilor.
Glume., cu Iile. 
Tragerea Loto, 
l noi «Ie sori.
'Coleimnalul de seară. 
Spori.
Reflector.
Film artistic : Asul «le 
pică.
Producție a studiourilor 
din R.S. Cehoslovacă. 
Cadran international.
Din cuprins : Tîrgul de 
la Canton.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Deschiderca 
Emisiune in 
mană 
Publicitate.
Bună seara. 
Bună seara.
Publicitate

1 0(11 «le seri. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Tele-enci( lopedia
Film serial : Incoruptibi
lii.
Unu plus doi pe un ba
lansoar.
Muzică și umor «u Corina 
Cbiriac, Dumitru Furdui, 
Nicu Constantin, Nelu Ma
rinescu și Ion Grigorc. 
Telejurnalul do noapte. 
Săplămina sportivă, 
imhiderea emisiunii.
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iîusiai Heinemann
oas-

VIZITA DELEGAȚIEI Luptele
GUVERNAMENTALE din Vietnamulcelor 15 000 de salariați, 

uniri pentru cinstea ce li 
Scut prin această ' irită, 
dintele He'nvmann la iîn- 
'iu. a oferit în dar clubului 
i o combină muzicala și a 
muncitorii or, tehnicienilor 
linerilor, tuturor snlariați- 
c la „Steagul Roșu* sănă- 
i noi succese în activitatea

Sire amiază cei doi șefi de 
state și persoanele oficiale ca
re au însoțit în vizita prin 
municipiul Brașov s-au indrep- 
t.it spre renumita stațiune tu
ristică Poiana Brașovului. Ce
tățeni și turiști străini aflațî la 
odihnă salută cu prietenie pe 
oaspeți.

In saloanele restaurantului 
Sporturilor, președintele Consi
liului popular județean, Con-

oferit un dejun in onoare; 
șcdintelui Consiliului de 
al României, Nicolae Ceau 
și a soției sale, Elena Ccauț 
cu, a președintelui Republ 
Federale a Germaniei, Gus 
Heinemann, și soției sale, Hi 
Heinemann.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului 
popular județean și președinte
le Republicii Federale n Ger
maniei au rostit toasturi.

După dejun. președintele 
Consiliului de Stat al României 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele R.F. u Germaniei. Gustav 
Heinemann, au răspuns la între
bări ale unor ziariști vest-ger- 
mani.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Republicii Federale a 
Germaniei. Gustav Heinemann, 
și celelalte oficialități române 
și vest-germane care i-au în
soțit în vizita în municipiul 
Brașov s-au înapoiat cu un 
elicopter special la București.

ROMANE IN CUBA de sud

Lucrările celei de-a 14-a 
sesiuni a Scimuhii 

R. P. Polone

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. 1)

Apreciind progresele realizate 
in ultimii ani in colaborarea 
tehnico-științifică și culturală, 
părțile au exprimat, de aseme
nea. dorința de a dezvolta schim
burile în aceste domenii. In 
legătură cu aceasta urmează să 
aibă loc in curind convorbiri 
intre reprezentanții lor. In acest 
context, ele au preconizat în
ființarea, pe bază de reciproci
tate. a unor biblioteci in cele 
două țări.

Apreciind importanța contac
telor directe pentru o mai bu
nă cunoaștere și înțelegere re
ciprocă, cele două părți au ex
primat voința lor de a promo
va in continuare întîlnirile din
tre membri ai guvernelor și alți 
reprezentanți ai celor două sta
te. contactele pe linia organi
zațiilor obștești.

Ele au subliniat importanța 
pe care o acordă schimburilor 
pe linie de tineret și au expri
mat dorința de a dezvolta a- 
ceste schimburi și in viitor.

De asemenea, părțile vor în
curaja dezvoltarea în continu
are a turismului și vor spriji
ni acțiuni de cooperare in acest 
domeniu.

Cele două părți au făcut un 
schimb larg și util de vederi 
asupra problemelor internațio
nale actuale și îndeosebi asu
pra acelora care privesc pacea 
și securitatea Europei.

Ele au reafirmat convingerea 
că, in relațiile dintre toate sta
tele, respectarea principiilor in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc re
prezintă premisa esențială pen
tru instaurarea unei atmosfere 
de încredere și cooperare în 
lume.

Cele două părți s-au pronun 
(at pentru excluderea folosirii 
forței și a amenințării cu forța 
din viața internațională, pen
tru rezolvarea Pe cale pașnică 
a tuturor problemelor interna
ționale.

Părțile au subliniat importan
ta pe caro o acordă securității 
și cooperării in Europa, la ca
re să-și aducă nemijlocit con
tribuția toate 
te, indiferent 
sistemul lor 
Ele au hotărît . 
tactele reciproce, precum și cu 
celelalte state interesate, pen
tru pregătirea unei conferințe

statele interesa- 
de mărimea și 
social-economic, 

să continue con-

de securitate și să sprijine ac
țiunile de natură să servească 
acestui țel.

Ambele părți au constatat cu 
satisfacție rezultatele realizate 
pînă acum pentru destindere în 
Europa și și-au exprimat con
vingerea că semnarea tratatelor 
dintre U.RJS.S. și R.F. a Ger
maniei și R.P. Polonă și R.F. 
a Germaniei reprezintă o con
tribuție însemnată pentru întă
rirea păcii și securității în Euro
pa.

Ele și-au exprimat speranța 
că în tratativele care au loc în 
prezent în Europa vor putea fi 
găsite soluții deopotrivă accep
tabile- tuturor părților, în inte
resul păcii și al securității con
tinentului.

Pornind de la ideea că în 
lumea de astăzi pacea este in
divizibilă, părțile și-au mani
festat îngrijorarea in legătură cu 
perpetuarea în diferite părți ale 
lumii a unor focare de tensiu
ne și război, care periclitează 
pacea și securitatea.

Cele două părți și-au expri
mat dorința de a se pune capăt 
cit mai curind posibil tuturor 
acțiunilor bazate pe forță și ca 
problemele existente în lume 
să fie soluționate numai pe căi 
pașnice, cu respectarea drep
tului popoarelor de a-și hotărî 
singure destinele.

Apreciind importanța pe care 
ar avea-o pentru progresul u- 
manității și instaurarea unei 
păci durabile în lume, lichidarea 
subdezvoltării și înlăturarea ma
rilor decalaje dintre țările avan
sate și cele rămase în urmă, 
părțile au afirmat simpatia și 
sprijinul lor față de eforturile 
tinerelor state pe calea dezvol
tării lor în multiple domenii.

Cei doi președinți s-au decla
rat satisfăcuți de rezultatele vi
zitei și și-au exprimat convin
gerea că discuțiile amicale și 
sincere care au avut loc cu a- 
cest prilej au contribuit Ia a- 
dincirea relațiilor dintre cele 
două țări, precum și la înțele
gerea și colaborarea internațio
nală.

Președintele Republicii Fede
rale a Germaniei. Gustav W. 
Heinemann, și soția sa, au invi
tat pe președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu soția sa, 
să facă o vizită în R.F. a Ger
maniei. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, data vizitei 
urinind a fi stabilită pe cale 
diplomatică.

HAVANA 20 — Corespon
dentul Agerpres. Victor Stama- 
te. transmite : Tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației guverna
mentale române la lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comi
siei mixte romftno-cubaneze de 
colaborare economică și teh
nico-științifică, împreună cu 
membri ai delegației a vizitat 
miercuri zona minier-industria- 
lă Santa Lucia din provincia 
Pinar del Rio. In timpul vizitei, 
oaspetele român a fost însoțit 
de Carlos Rafael Rodriguez, pre
ședintele Comisiei naționale cu
baneze de colaborare economică 
și tehnico-științifică, ministru 
de stat, Pedro Miret, ministrul 
industriei minelor, combustibilu
lui și metalurgiei, Augustin Na- 
varete, ministru adjunct, șeful 
Departamentului Minelor, pre
cum și de Vasile Mușat, amba
sadorul României Ia Havana.

Pe aeroportul din Pinar del

Rio, șeful delegației române a 
fost întîmpinat de comandan
tul Julio Camacho, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim- 
secrclar al Comitetului provin
cial de partid. Oaspeții s-au 
îndreptat apoi spre Santa Lucia, 
important centru de exploatare 
și de prelucrare a minereurilor 
neferoase, unde au vizitat in
stalațiile moderne ale fabricii 
..Patrice Lumumba". Directorul 
fabricii. Râul Arronte, și spe
cialiști din întreprindere au ex
plicat amănunțit procCsu) de 
producție și au vorbit despre 
perspectivele de dezvoltare, în 
cooperare cu România, a aces
tui centru industrial. In conti
nuare, a fost vizitat centrul tu
ristic Viniale.

Comandantul Julio Camacho 
a oferit un dejun în cinstea to
varășului Gheorghe Rădulescu 
șl a persoanelor care l-au în
soțit în vizita sa. Seara, oaspe
ții români s-au întors la Ha
vana.

SAIGON 20 (Agerpres). — 
Unități ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud au 
bombardat instalațiile milita
re americane amplasate în 
apropierea localității Con 
Thien, din Delta Mekongului. 
Agențiile de presă relatează, 
de asemenea, că la nu
mai 35 kilometri de Sai
gon, în provincia Hau 
Nghia, au avut loc cioc
niri violente între grupuri 
ale palrioților și efectivele i- 
namice. Aviația americană a 
intervenit în cursul luptelor 
— a anunțat un purtător de 
cuvînt al comandamentului 
forțelor S.U.A. Lupte grele 
între forțele F.N.E. și unități 
americano-saigonezc au fost 
semnalate, totodată. în regiu
nea U Minh, precum și în 
valea A Shau.

In ultimele 24 de ore. bom
bardierele americane „B-52" 
au efectuat noi raiduri în 
zona seotentrională a Vietna
mului de sud — informează 
agenția Associated Press.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). - 
In prezența lui Edward Gierek, 
priin-secretar al C.C. al P.M.U.P.. 
Joz.ef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Po
lone, Piotr Jaroszewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
și a altor conducători de stat 
polonezi, joi au început la Var
șovia lucrările celei de-a 14-a 
sesiuni a Seimului R. P. Polo
ne. Pe ordinea de zi a lucră
rilor, menționează agenția PAP. 
figurează raportul guvernului cu 
privire la proiectele de lege 
despre contravenții și preve
deri suplimentare la lege, co
dul de procedură privind con-

travențiile și prevederi supli
mentare și legea privind struc
tura Colegiului pentru rezolva
rea cazurilor de contravenție.

Seimul a satisfăcut cererea 
adresată de Wladyslaw Gomul
ka de a fi eliberat din funcția 
de membru al Consiliului de 
Stat al R. P. Polone.

După cum transmite agen
ția PAP, printre invitații care 
au participat la dezbaterile de 
joi ale Seimului s-a numărat 
și Wolfgang Mischnick, preșe
dintele fracțiunii parlamentare 
a Partidului Liber-Democrat din 
Bundestagul vest-german, aflat 
în vizită la Varșovia.

Pentru un acord privind 
limitarea desfășurării siste

mului de apărare antirachetă
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isdale (llepu- i 
mă)—Gorman, I
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Icaiorut . 

lulovici I 
, 6—3, '
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<*i Tentsmanii romani lin- 
Năstase și Ion Țiriac s-au ca
lificat in ...........
de dublu 
turneului 
Bruxelles, 
român a
7—5 perechea Ismail el Sha- 
fei (Republica Arabă Unită)— 
Brian Fairlie (Noua Zeelan- 
dă). Alte rezultate : Dent 
(Australia), Drysdale 
blica Sud-Africar
Smith (S.U.A.) 8—6, 6—4;
Carmichael. Ruff els 'Austra
lia) — Drossart, Hombergen 
(Belgia) 7—5. 3—6, 6—4.

semifinalele probei 
bărbați din cadrul 
internațional de la 
In „sferturi", cuplul 

eliminat cu 7—5,

$ Turneul internațional de 
tenis de la Bournemouth a 
programat partidele din „sfer
turile" de finală ale probei 
de simplu masculin. Jucătorul 
iugoslav Zeliko Frani 
l-a eliminat cu 6—4...........
6—1 pe. sud-africanul Robert 
Maud, englezul Mark Cox l-a 
învins cu 
6—3

8—6, 6—1, 3—6,
pe compatriotul său 1

S
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Plecarea de pe aeroportul Otopeni
(Urmare din pag. 1)

și securității pe continentul nos
tru și în întreaga lume.

La aeroport, erau prezenți 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, cu 
soția. Elena Maurer, Emil Bod- 
naraș. Manea Mănescu. Ștefan 
Peterfi, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, Emil Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Dumitru Popa, 
primarul general al Capitalei, 
Constantin Stătescu. 1 ’
Consiliului de Stat, 
Măncscu, ministrul 
externe, împreună c 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, generali 
și ofițeri superiori, precum și 
numeroși ziariști români și 
străini.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, împre-

secretarul 
, Cornel iu 

afacerilor 
cu soțiile,

una cu președintele Gustav 
Heinemann trec în revistă gar
da de onoare. Comandantul 
gărzii prezintă raportul. Sînt 
intonate imnurile de stat ale 
celor două țări. In semn de 
salut se trag 21 salve de ar
tilerie. Președintele Republicii 
Federale a Germaniei salută 
drapelul de stat al Republicii 
Socialiste România, și în fața 
militarilor rostește în limba ro
mână : „Bună ziua ostași".

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și soția sa conduc apoi 
la avion pe oaspeți. La scara 
navei aeriene își iau un cor
dial rămas bun.

La ora 18,30 avionul oficial 
decolează, fiind escortat pînă ia 
frontiera de stat a României 
de avioane cu reacție ale for
țelor noastre armate.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

lu lacul de acumulare cu o 
capacitate de 800 milioane 
mc care va asigura reglarea 
debitului in canal, iar mo
toare cu turbine de înălți
mea unui om vor asigura 
pomparea apei la altitudinea 
necesară.

Dar canalul din stepa Kar- 
șino nu este singurul care 
se construiește in Uzbekistan. 
In noul cincinal aici se pre
vede asigurarea irigării unei 
uprafețe de 500 000 ha de

întrunirea „INTERMETAL**
de

BUDAPESTA 20 — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite: La 
Salgotarjan (R.P. Ungară) 
s-au desfășurat lucrările celei 
de-a 25-a sesiuni a organiza
ției „Intermetal", din care 
fac parte întreprinderi din

Ia Budapesta
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria 
și U.R.S.S. In afara delega
țiilor țărilor membre ale or
ganizației, la lucrări au fost 
prezenți, în calitate de obser
vatori, reprezentanți ai între
prinderii de comerț exterior

„Metalimport" din România 
și ai Uniunii uzinelor siderur
gice din Iugoslavia. In cadrul 
sesiunii au fost dezbătute 
probleme ale schimbului re
ciproc de produse siderurgi
ce între țările membre ale 
„Intermetal".

I
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O delegație guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, condusă 
de Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
al doilea vicepreședinte -al Ca
binetului de Miniștri, a sosit la 
Khartum, la invitația guvernu
lui sudanez.

Guvernele R. P. Mongole 
și Iranului au căzut de acord 
să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadori, in
formează ziarul mongol „Unen“.

lui cosmic și a planetelor sis
temului solar, U.R.S.S. a pro
cedat miercuri, la ora 16,23 
G.M.T., la lansarea unei stații 
interplanetare automate „Mars- 
2“, anunță agenția TASS. Sco
pul principal al lansării îl con
stituie realizarea unei serii de 
experiențe științifice privind 
planeta Marte și spațiul din a- 
propierea acesteia.

@ Președintele Republicii 
Sierra Leone, Siaka Stevens, a 
procedat la o remaniere a gu
vernului. Conducerea Ministeru
lui de Externe a fost preluată 
de Solomon Pratt, care îl în
locuiește pe Cyril Patrie Fory, 
numit ministru al sănătății.

Regele Feisal al Arabici 
Saudite a sosit joi la Tokio, 
pentru o vizită de șase zile în 
Japonia, la invitația guvernu
lui acestei țări.

Guvernul dominican a de
cretat închiderea pe o perioadă 
nelimitată a colegiilor particu
lare din capitală ca urmare a 
demonstrațiilor de protest ale 
studenților și corpului profeso
ral împotriva activității teroris
te, desfășurate de grupările de 
dreapta, și a represiunii poli
țienești.

uulf iu desert
stepă și deșert numai pentru 
cultura bumbacului și apro
vizionarea cu apă a sisteme
lor de irigație existente deja, 
astfel incit ele să asigure in
tegral irigarea unui milion 
hectare al pămintului culti
vate.

Un alt canal va începe in 
apropiere de orașul Buhara. 
El va avea lungimea de 233 
km și un debit de 270 mc 
de apă pe secundă, separind 
păminturile fertile, deja va
lorificate ,de dunele de nisip

mișcător și protejindu-le ast
fel împotriva unuia din cei 
mai mari dușmani ai agricul
turii. De asemenea, pe cursul 
superior al fluviului Sir Da
ria se construiește un canal 
de 162 km, iar in zonele cele 
mai secetoase se construiesc 
cinci lacuri de acumulare, 
datorită cărora totalul apei 
strînse in mările construite 
de mina omului în Uzbekis
tan va ajunge la 10 mili
arde mc.

Apa vine in deșert...

Senatul
american
a respins

amendamentul
Mansfield

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — In Senatul S.U.A. 
s-au desfășurat miercuri dez
baterile asupra amendamen
tului Mansfield referitor la 
reducerea cu 50 la sută a e- 
fectivului trupelor americane 
din Europa occidentală și a- 
supra unor formule de com
promis prezentate la amen
dament. Propunerea liderului 
majorității democrate a fost 
reSpinsă cu 61 de voturi, con
tra 36. De asemenea, au fost 
respinse variantele de com
promis.

Dezbaterile, ca și votul, au 
fost precedate de o masivă 
campanie declanșată de ad
ministrație pentru a deter
mina Senatul să nu accepte 
nici unul dintre textele pro
puse. In ciuda respingerii 
propunerilor de reducere a 
trupelor americane din Euro
pa occidentală, dezbaterile 
relevă însă — după cum a- 
preciază agenția Associated 
Press — „existența unui larg 
consens în rîndul senatorilor 
că o reducere a trupelor a- 
mericane din Europa trebuie 
să fie operată".

0 declarație 
a Ministerului 

Afacerilor 
Externe al R. D. 

Vietnam
HANOI 20 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publi
cității o declarație în care 
condamnă bombardamentele 
întreprinse de aviația ameri
cană în ultimul timp asupra 
teritoriului nord-vietnamez. 
Declarația menționează că la 
17 mai avioane americane, 
printre care și avioane de 
tipul „B-52", au bombardat 
localitatea Huolng Lap. To
todată, baterii de artilerie a- 
mericanc, amplasate in par
tea de sud a zonei demilita
rizate, au bomdardat locali
tatea Vinh Son. Bombarda
mentele, reluate la 18 mai 
și asupra altor localități din 
provincia Ha Tinh, au provo
cat pierderi de vieți ome
nești și bunuri materiale.

Ministerul Afacerilor Exter
ne, se subliniază în declara
ție. cere ca S.U.A. să pună 
capăt definitiv tuturor acte
lor de încălcare a suverani
tății și securității R.D. Viet
nam,

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Guvernul Uniunii Sovietice și 
guvernul Statelor Unite ale A- 
mericii, analizînd desfășurarea 
convorbirilor sovieto-americane 
cu privire la limitarea înar
mărilor strategice, au conve
nit să-și concentreze eforturile 
în anul în curs în vederea pre
gătirii unui acord privind li-

mitarea desfășurării sistemului 
de apărare antirachetă — a- 
nunță agenția T.A.S.S. De ase
menea, s-a convenit ca, la în
cheierea acordului privind sis
temul de apărare antirachetă, 
să fie stabilite și unele măsuri 
îh domeniul limitării înarmări
lor strategice ofensive.

Declarațiile 
premierului canadian

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Intr-o conferință de presă or
ganizată la Moscova, unde se 
află în vizită oficială, premi
erul Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, a declarat că în 
cursul convorbirilor sale cu 
conducătorii sovietici au fost 
discutate în amănunțime pro
punerile făcute de Leonid Brej- 
nev cu'privire la reducerea for-

țelor armate și a înarmărilor 
în Europa Centrală. In ceea ce 
ne privește, a subliniat el, vom 
chibzui ce se poate face pen
tru realizarea acestor propu
neri.

Premierul canadian t, anun
țat, de asemenea, că l-a invi
tat pc Alexei Kosîghin să vi
ziteze Canada, invitat a fiind, 
în principiu, acceptară.
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£) La Salzburg s-a dispu- | 
tal returul semifinalei „Cu- i 
pei Europei Centrale" la fot- I 
bal intre echipa locală Atis- . 
tria și formația Csepel Buda- I 
pesta. Victoria a revenit gaz- ■

I

9
ger Taylor, iar chilianul Jaime 
Fillol a dispus cu 3—6, 8—6, 
6—4, 2—6, 6—2 de francezul 
Pierre Barthes.

delor cu scorul de 4—1 (3—1). 
In primul joc fotbaliștii ma
ghiari au ciștigat cu 2—0, 
astfel că echipa austriacă s-a 
calificat pentru finala corn- | 
petiției în care va intilni pe 
invingătoarea meciului M.T.K. | 
Budapesta - Celik (lugosla- i 
via 1 ]

g£ A început turneul inter
național triunghiular de fot
bal de la Saragossa. In pri
mul meci, echipa vest-germa- 
nă C. Koln a terminat la 
egalitate: l—l (1—0) cu for
mația F. C. Saragossa. La a- 
cest turneu mai participă e- 
chipa belgiană Anderlecht.

® In meci retur pentru 
preliminariile turneului olim
pic de fotbal, la Ankara, e- 
chipa Spaniei a învins cu sco
rul de 1—0 (0—0) selecțio
nata Turciei. Jocul a fost ex
celent condus de arbitrul ro
mân Gheorghe Timona.

- @ Peste 12 000 de specta-
I tori au urmărit la Sao Paulo 
j meciurile din prima zi a tur- 
■ neului final 
| lui mondial
| chet.!
I 
I
I
I
I

al campionatu- 
feminin de bas-

ln partida derby, reprezen
tativa Cehoslovaciei a învins 
cu scorul de 55—53 (27—32) 
formația Japoniei. Selecțio
nata U.R.S.S. a întrecut la 
capătul unui joc spectaculos 
echipa Coreei de Sud cu 
rul de 89—67 (44—26).

„Deschiderea politică" și peronismul
In urmă cu un an fostul pre

ședinte argentinian, Juan Peron, 
aflat în prezent în exil la Ma
drid, declara săptămînalului 
spaniol „Triunfo" : „Mă voi în
toarce în Argentina la momen
tul oportun, dacă acest lucru 
va servi țării". Afirmația, re
petată de altfel deseori, capătă 
acum o anumită semnificație 
deoarece generalul Alejandro 
Lanusse, într-un gest politic ce 
în urmă cu cîteva luni părea im
posibil, a invitat pe liderul pe
ron ist să participe la consultări 
în vederea „revenirii la norma
lizarea democratică". Inițiativa 
guvernului argentinian a sur
prins multă lume, dar mai a- 
les i-a entuziasmat pe nume
roșii adepți ai lui Peron.

Gestul lui Lanusse nu pare 
de loc să se fi născut dintr-un 
impuls momentan, ci mai de
grabă este fructul unei elabo
rări atente în înaltele sfere a- 
le armatei, încă din timpul gu
vernării lui Roberto Levingston. 
Ofițeri superiori de la statul 
major au avut atunci contacte 
cu liderii coaliției politice alcă
tuită în principal din peroniști 
și radicali. Din acele contacte, 
îndeosebi cu reprezentantul spe
cial al lui Peron în Argentina, 
Jorge Daniel Paladino, s-a des
prins ca o concluzie viabilita
tea unui acord cu șeful justi- 
țialist. De atunci datează o 
declarație a lui Paladino, nu 
prea băgată în seamă în acel 
moment, anunțînd că „Peron 
se va întoarce cu consimțămîn-

tul autorităților". După înlătu
rarea lui Levingston, explorarea 
unui acord național — „fără 
discriminări", după cum se pro
mite, a devenit o chestiune 
concretă. Diverși lideri politici, 
au început să defileze prin in
cinta palatului prezidențial, în
să cînd i-a venit rîndul lui 
Paladino, acesta s-â scuzat, spu- 
nînd că mai întîi trebuie să se 
consulte cu Peron. Tot în a

In ce privește revefiirea lui 
Peron, a fost admisă posibili
tatea unei așa-numite „Legi a 
uitării", în virtutea căreia ar 
dispare diversele bariere juri
dice create acum 16 ani ca mă
sură preventivă contra intenți
ilor de reîntoarcere ale exila
tului. Numai că uitarea trecutu
lui, ca în istoriile de amor cal
culat, ar fi condiționată de a- 
numite angajamente. După vei'-

CORESPONDENȚĂ

cele zile, conducerea Confede
rației generale a muncii, con
trolată de liderii peroniști, era 
primită de președintele Lanu
sse. Se știa dinainte că C.G.T. 
va cere formal revenirea lui 
Peron și o participare a sin
dicatelor la nivelele de decizie 
ale guvernului. La reuniune, 
Lanusse a manevrat cu multă 
abilitate, ascultînd cu atenție 
și apoi definindu-se în urmă
torii termeni față de peronism: 
„Dacă prin peronism se înțe
lege o forță democratică, de 
inspirație națională și socială, 
atunci are toate ușile deschise". 
Iii a avertizat însă categorie 
că „nu trebuie să se confunde 
revendicările sociale ale pero
nismului cu manifestările tero
riste", și că „nu va exista dia
log cu violența", \

siunea cea mai vehiculată în 
momentul de față la Buenos Ai
res, pasul acesta ar fi legat de o 
înțelegere prin care guvernul 
ar acorda ample garanții de 
instituționalizare a peronismului 
și de participare a lui fără res
tricții la viitoarele alegeri sau 
chiar permisul formal de reîn
toarcere a lui Peron, cu condi
ția ca acesta să renunțe la 
conducerea mișcării. Cu alte 
cuvinte, justițialismul ar putea 
fi integrat plenar în viața po
litică, în schimb șeful său su
prem să se resemneze la con
diția de simbol. Exigența e ex
plicabilă : un sondaj de opinie 
publicat recent de revista ar- 
gentiniană „Panorama", arată 
că Peron întrunește preferințe
le a 52 la sută din argentinieni 
pentru ocuparea președinție:.

ceea ce contravine evident pla
nurilor oficiale.

Aprobînd dialogul eu guver
nul. Peron a ținut să sublinie
ze că acest lucru „nu însemn «i 
încă nici un angajament". >ă- 
mînind ca decizia finală să ‘.ie 
luată ulterior. Deocamdată io
tul pare să indice tendința de 
a prelungi faza tatonărilor pen
tru a verifica gradul real al 
controlului deținut de președin
tele Lanusse. Cu toate că săp- 
tămîna trecută a fost descone- 
rită o grupare conspirativă în 
rîndurile unor sectoare militare, 
controlul poate fi considerai) 
totuși ferm asupra armatei. :tr 
în sfera civilă continuarea re
prizelor de dialog alimentează 
speranțe și evită neplăceri. Un 
punct esențial al tacticii folosi
te de actualii guvernanți se re
feră la prelungirea .Junii de 
miere" cu liderii moderați ai 
Confederației generale a muncii, 
pentru a contracara astfel ten
dințele radicale din sînul cen
tralei de la Cordoba, care res
pinge orice colaborare cu gu
vernul.

Așadar, promisa .Deschidere 
politică" din Argentina avan
sează cu încetul, dar înlr-o am
bianță complexă și minată de 
o permanentă tensiune socială, 
care poate în orice moment 
anuleze dialogul inițiat și
impună probabil al(i termeni 
de discuție.

Vasile OROS
Corespondentul Agerpres la 

Rio de Janeiro
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