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Munca
cu agitatorii, 

o sarcină
permanentă

confruntă 
să posede 
de activi- 
acesta să 
cu presti-

Fiind purtători de cuvînt ai organelor și organizațiilor 
de partid, in numele și din însărcinarea cărora lucrează, 
agitatorii au nevoie de o îndrumare permanentă, să fie aju
tați să cunoască bine sarcinile care se pun în fata acestora, 
să stăpinească temeinic problemele cu care se 
organizațiile de partid respective. Lor li se cere 
serioase cunoștințe intr-o sferă largă de domenii 
late. însăși denumirea de agitator presupune ca 
fie bine pregătit din punct de vedere profesional,
giu în fața maselor, exemplu în muncă, să fie un om ca- i 
pabil să explice sensul liotăririlor de partid și de stat, să ■ 
transmită sarcini și să mobilizeze colectivele de oameni ai ' 
muncii la realizarea lor. să intervină cu autoritatea sa 1 
morală ori de cite ori se intilnește cu abateri de la nor- 1 
mele de conviețuire in societate. In fața agitatorilor stă o 1 
gamă uriașă de preocupări, cu tot atitea modalități și posi- 1 
bilități de intervenție.

Spre a se obține rezultate bune în munca politică de 
masă, pentru ca activitatea colectivelor de agitatori să fie ' 
cit mai fructuoasă, este absolut necesar ca fiecare birou , 
de organizație de bază să-și statornicească un sistem de , 
lucru cu ei, de pregătire temeinică a acestora. Aceasta , 
presupune căutarea de asemenea modalități, mijloace de , 
informare continuă a lor care să-i ajute să fie tot timpul , 
in miezul problemelor, la curent cu tot ce apare nou și i 
înaintat, în domeniile in care muncesc. Așa se și explică i 
că in practica multor birouri și comitete ale organizațiilor ; 
de partid, printre care și cele de Ia minele Petrila, Lonea, 
Lupeni, s-a statornicit bunul obicei de a instrui periodic i 
colectivele de agitatori. Pe baza unor tematici bine chibzuite -i 
și cît mai variate, strins legate de specificul muncii din di- i 
versete sectoare, secții ale unităților respective, acestea atrag 1 
cadrele de specialitate și îi ajută pe agitatori să-și lăr- 1 
eească necontenit orizontul de cunoștințe.

Din preocupările multor organizații de partid pentru 1 
instruirea și pregătirea agitatorilor, se poate desprinde 
ușor preocuparea acestora de a ține mereu la curent pe , 
agitatori cu sarcinile majore care se ridică în fața unită- ' 
ților, a secțiilor, sectoarelor unde ei lucrează. In acest scop 
birourile se îngrijesc să prezinte periodic în fața agita- 
torilor cele mai actuale probleme care se desprind din 
documentele de partid, din ședințele și plenarele corni- ( 
tetelor de partid, din ședințele comitetelor de direcție, con- ( 
siliilor de administrație, din diferitele analize decadale, ( 
lunare, din adunările generale ale organizațiilor de partid. ( 
Viața a confirmat că atunci cînd colectivul de agitatori ( 
cunoaște problemele, ce preocupări are organizația de ( 
partid intr-o anumită etapă, atunci și intervențiile lui sint < 
mai eficace, au o ținută precisă și merg mai la concret. <

Se știe că nu există problemă mai importantă a cărei < 
rezolvare să nu necesite, pe lingă analizarea și dezbaterea * 
ei in diferite adunări, ședințe, pe lingă stabilirea de mă- * 
suri tehnico-organizatorice și o susținută activitate politică * 
de la om la om, dusă în mod sistematic și cu orientare 
concretă. De aici decurge și cerința ca agitatorul să vină în ( 
fața maselor cu idei care să se bucure de atenția celor că- ( 
rora li se adresează, cu argumente convingătoare. Pentru că ( 
forța de convingere a cuvîntului rostit în fața maselor își ( 
are izvorul tocmai în faptul că pune direct, fără ocolișuri, ( 
problemele, pornește nu de la îndemnuri generale, ci de la (

S. BARBU
(Continuare în pag. a 3-a)

Un panou sinoptic i 
sporul realizat în 
semestrul I a.c., de 
către sectorul III al 
minei Aninoasa se 
apropie de 1500 de 
tone. Planul înde
plinit ritmic, lună de 
lună. Colectivul cu 
cele mai puține to
ne rebutate pentru 
șist vizibil. Consum 
de lemn — minim. 
De două luni, pregă
tirile se efectuează 
conform prelimina
rului, fără să se so
licite nici o armătu
ră nouă. Firesc, e- 
conomii apreciabile 
la prețul de cost.

Am căutat un nu
cleu viu, care să lu
mineze ca un far 
acest tablou sinop
tic. L-am găsit în u- 
merii alăturați, în 
brațele vînjoase, de 
mineri destoinici, în 
inima cu puls unic 
a brigăzii lui Vasile 
Mereuță. O brigadă 
tînără, media de 
vîrstă 30 de ani... Ea 
execută și preabata
jele și atacările la 
fronturile de
stratul 13... Asta ca 
să extragă aurul ne
gru, așa cum i-au 
„așternut" drumuri
le de acces către zi
uă. Adică bine. Co
munistul 
reuță — 
de mult 
jubiliară
de la crearea P.C.R. 
— își amintește de 
modalitatea, nu atît 
de lejeră pe cît s-ar

___________________

pe

Vasile Me- 
decorat nu 
cu medalia 
50 de ani

crede acum (brigada 
deține titlul de frun
tașă de cinci ani, 
fără întrerupere), a 
sudării colectivului. 
Procesul integrării 
s-a produs treptat. 
Acumulările cantita
tive au închis în ele 
și orele de osteneală, 
prelungite, fără obli
gație, pînă seara tîr- 
ziu, ale șefului de 
brigadă. La fiecare

succesiune de pași 
către noi surse de 
energie — avansea
ză cu 5, chiar 6 me
tri pe zi. Frumoase
le rezultate nu ne 
miră pre. mult, o 
dată ce cunoaștem 
că ele sînt izv'orîte 
din strădaniile, din 
capacitatea unor me
seriași capabili, a u- 
nor comuniști încer
cați în bătălia cu a-

SALTURI

intrare în schimb el 
se afla între oame
ni, nu exista unul 
care să nu aibă ce
va de învățat... Se 
preluaseră, 
două abataje, 
tan, și acolo 
iau să lucreze 
ni care nu-și 
zau planul nicioda
tă... Dăruirea, perse
verentă, răbdarea, 
s-au adăugat, clipă 
după clipă, muncii. 
Și saltul calitativ a 
venit cu puterea vi
nei legități obiective. 
Productivitatea a 
crescut fără încetare. 
Randamentul mediu, 
pe luna trecută, de
pășește 9 tone pe 
post. Preabatajele —

atunci, 
simul- 
trebu-
oame- 
reali-

dineul, cum sînt 
Gheorghe Vîslă sau 
Gheorghe Munteanu. 
Tineri crescuți in 
brigadă ca Mihai 
Iordăchescu, Orest 
Mereuță. Ilie Bălici. 
proaspeți 'absolvenți 
ai școlii de califica
re, știu să se... bată 
pentru fiecare tonă, 
sînt ambițioși, tena
ce, „bățoși" (ultimul 
epitet l-am prins de 
pe buzele șefului de 
sector, Constantin 
Florea). Un aspect 
întîmplător 1 „famili- 
a° lui Vasile Mere
uță conține mai bine 
de trei sferturi mol
doveni... Oltenii „de 
sămînță" i Constantin 
Neacșu — un miner

și jumătate — și 
Ion Bădeață. Totu-i 
că ei sînt uniți prin- 
tr-un liant puternic: 
al înțelegerii, al în- 
tr-ajutorării, de la 
spiritul căreia nime
ni, fără excepție, nu 
se abate.

Lui Vasile Mereu
ță i s-a dus vestea 
că se pricepe, nevo
ie mare, să „umble" 
la sufletele oameni
lor, să le scormo
nească, să le desco
pere comori. Adică, 
ar fi un veritabil 
psiholog, un neîntre
cut pedagog. Fără 
îndoială că aceasta 
nu-i departe de ade
văr. Dar altceva am 
dori să-i relevăm : 
preocuparea, nu nu
mai de a da tone de 
cărbune, pur și sim
plu. ci și de a în
griji utilajele, de a 
asimila mereu noul. 
A propus, nu de 
mult, un sistem îm
bunătățit de arma
re a 
dintre
preabataje. Economi
coasă în ceea ce pri
vește consumul de 

lemn, rezistentă, sus
ținerea îngăduie spa
țiu larg pentru tran
sport. Un fel 
„scară de acces", 
aspect plăcut, 
mare eficiență.
salt 
tul
om nou, cu gîndire 
nouă.

intersecțiilor 
atacări ș:

de 
cu 
de

Un
către nou. Fruc- 
efortului unui

T. MORAR
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Conținut bogat, caracter militant învățămîntului de partid

In calitate de responsabil al 
comisiei de propagandă și a- 
gitație a comitetului de partid 
de la E. M. Petrila am stu
diat propunerile prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice de 
educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii, amplu 
argumentate în expunerea sus
ținută de secretarul nostru ge
neral la Consfătuirea de lucru 
a activului de partid din do
meniul ideologici -și activității 
politico-educative.

încercând să fac o evaluare 
a nivelului activității poljțico- 
educative pc care am desfă- 
șurat-o pînă în prezent în spi
ritul înaltelor exigențe pe care 
le formulează acum conducerea 
partidului, ajung la concluzia 
că avem foarte p-”'te de fă

cut. O comparație bunăoară în
tre actuala cerință și modul 
cum s-a încheiat recentul an 
al învățămîntului de partid, 
scoate în evidență multe ne- 
impliniri. laturi negative. De
sigur, aș greși afirmînd că co
mitetul nostru de partid nu 
arc rezultate ori nu s-a stră
duit pentru întărirea activită
ții ideologice, a muncii poli
tice de masă în scopul edu
cării comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii. Insă din a- 
naliza activității desfășurate 
pînă în prezent, în lumina ac
tualelor cerințe, rezultă că da
torită manifestărilor de forma
lism și superficialitate formele 
muncii politico-educative nu au 
constituit întotdeauna un in
strument activ, combativ de 
luptă împotriva manifestărilor 
negative.

Acum, după publicarea mă
surilor propuse dc secretarul ge

neral al partidului nostru, în
țeleg cu claritate că trebuie să 
transformăm întreaga noastră 
activitate politico-idcologică în- 
tr-un instrument viu, convin
gător și eficient pentru răs- 
pîndirea în rîndul oamenilor 
muncii a ideilor nobile ce a- 
nimă întreaga activitate crea
toare a partidului nostru.

Sînt hotărît, împreună cu toți 
comuniștii din cadrul minei 
noastre care lucrăm în dome
niul muncii politico-ideologice 
să dezvoltăm în cadrul fiecă
rei organizații de partid spiri
tul de responsabilitate pentru 
pregătirea politico-idcologică a 
comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii. In acest sens 
în câdrul comitetului de partid 
vom lua toate măsurile în ve
derea asigurării unui conținut 
bogat al noului an al învăță
mîntului de partid, selecționînd 
in acest sens propagandiști bi

ne pregătiți care să cunoască 
perfect atît realizările cît și 
deficiențele manifestate în di
ferite sectoare de activitate 
pentru a fi în măsură să în
drepte dezbaterile din cercuri 
spre desprinderea unor conclu
zii utile pentru îmbunătățirea 
activității de viitor.

In indicațiile secretarului ge
neral al partidului nostru văd 
un program amplu dc gîndire 
și acțiune, o chemare către toți 
comuniștii în scopul perfecțio
nării continue a muncii poli
tico-educative. Ca membru al 
Partidului Comunist Român, mă 
angajez să fac totul pentru ca 
prețioasele indicații să fie tra
duse în viață.

Tiberiu SVOBODA, 
responsabilul comisiei 

de propagandă și agitație 
a comitetului de partid 

al E. M. Petrila

Sarcini sporite in fata școlii și a slujitorilor ei
Am citit cu un justificat 

interes recenta expunere a 
secretarului general al parti
dului, venită să completeze 
și să nuanțeze propunerile 
făcute nu cu mult timp îna
inte. <*-ceste  documente, ale 
căror Idei novatoare pline 
de dinamism, profunzime, 
spir!t partinic conturează un 
vaet și strălucit program de 
acțiune pe linia dezvoltării 
continue a conștiinței socia
liste a oamenilor muncii din 
țara noastră, au fost primi
te cu un sincer entuziasm și 
cu o deplină adeziune.

Ca activist în domeniul 
muncii cu pionerii îmi dau 
foarte bine seama de impor
tanța excepțională a observa
ții? x făcute de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, privitoa
re la deficiențele care mai 
dăinuie în activitatea ideo
logică și educativă a școlii 
cu toate însemnatele succese 
care s-au conturat în aceste 
domenii in ultimii ani. Or
ganizația pionierilor numără 
astăzi în Valea Jiului peste 
9 000 de copii care sînt cres
cuți în spiritul dragostei ne- 
țărmuite față de patrie șl 
partid, al dragostei și respec
tului față de muncă și de 
cuceririle revoluționare obți
nute în anii socialismului. 
Numeroasele acțiuni menite 
să cultive cele mai nobile 
sentimente în inimile copi
ilor, realizate Ia nivelul fie
cărui detașament, a fiecărei 
unități de la școlile din mu

nicipiul nostru, sînt o măr
turie în această privință. Dar 
este știut că viața nu bate 
pasul pe loc, că pe măsură 
ce înaintăm în timp sporesc 
tot mai mult și sarcinile pu
se de societate școlii și edu
catorilor. Expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu a a- 
vut și menirea de a ne rea
minti aceasta, de a ne dina
miza și de a ne atrage aten
ția asupra aspectelor nega
tive ori insuficient avute în 
vedere pînă acum, pentru a 
nu mai repeta unele greșeli 
în viitor.

In lumina recentei expu
neri, Consiliul municipal al 
Organizației pionierilor se 
va strădui să-și intensifice 
și să-și diversifice activita

tea, perpetuînd acele forme 
utile educative, pline de con
ținut, precum întilnirile cu 
primii secretari ai comitete
lor de partid, cu ilegaliștii, 
cu muncitori destoinici și 
oameni de cultură, știință și 
artă, activitățile ateist-știin- 
țifice, acțiunile social-utile 
etc., căutînd în același timp 
noi și atractive forme de 
propagare în rîndul pionie
rilor și școlarilor a ideilor 
partidului, pentru ridicarea 
calitativă a procesului in- 
structiv-educativ la nivelul 
impus de întreaga dezvoltare 
a țării noastre în acești ani.

Prof. Victor IAȚENCO 
Președinte al Consiliului mu
nicipal al Organizației pio

nierilor
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30000 m.c. 
oxigen 

peste planul 
semestrial

Fabrica de oxigen industrial 
Livezeni este una din secțiile 
fruntașe ale Uzinei de utilaj 
minier Petroșani. Realizarea 
lună de lună a sarcinilor de 
pian și a angajamentelor luate 
iii întrecerea socialistă se da- 
toresc conducerii competente a 
activității de către organizația 
de partid, sprijinului grupei 
sindicale și comitetului U.T.C., 
eforturilor susținute file colecti
vului secției pentru satisface
rea cerințelor de oxigen indus
trial de bună calitate atît ale 
unităților din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani cît și ale 
unui însemnat număr de în
treprinderi și instituții din ju
deț și din afara acestuia. Pe 
lingă producția de bază — o- 
xigenul — fabrica mai execu
tă lucrări de mici reparații și 
dc verificare a tuburilor.

— Față de planul nostru pc 
semestrul întîi al anului 1971 
— ne spunea șeful secției, to
varășul Ionel Hebedeanu — 
am realizat o producție de o- 
xigen industrial cu 30 000 mc 
mai mare decît prevederile. 
La prețul dc cost s-au reali
zat, în șase luni, economii su
plimentare de 157 000 lei.

Factorii de bază ai succese
lor noastre au fost, preocupa
rea față de întreținera și folo
sirea la capacitatea maximii a 
instalațiilor, operativitatea de 
care a dat dovadă întregul co
lectiv în remedierea defecțiu
nilor.

Pornind de la realizările ob
ținute în primul semestru, teh
nicienii și muncitorii fabricii 
dc oxigen sînt în măsură să 
pună, pînă la sfîrșitul anului 
la dispoziția economiei naționa
le importante cantități de oxi
gen industrial de bună calitate.

D. IOSIF

La Comitetul Central, în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a avut loc ședința Consiliului 

Învățămîntului Superior
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, în ziua de 16 iulie, la 
sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința Consiliului In- 
vățămîntului Superior, care a 
dezbătut propunerile Ministeru
lui învățămîntului în ve
derea îmbunătățirii proce
sului instructiv-educativ și a 
sistemului de organizare a în
vățămîntului superior.

La ședința Consiliului învăță
mîntului Superior au participat 
tovarășii : Manea Măncscu, 
Leonte Răutu, Miron Constan- 
tinescu, precum și miniștri, alți 
conducători ai unor ministere. 
Uniunii Tineretului Comunist, 
ai Academiei Republicii Socia
liste România, Academiei de 
științe sociale și politice. Aca
demiei de științe agricole și 
silvice, Academiei de științe 
medicale și ai altor instituții 
centrale, ai Uniunii asociațiilor 
studențești, reprezentanți ai 
organizațiilor de partid din 
centrele universitare, cadre di
dactice din învățămîntul supe
rior.

După un cuvînt de deschide
re rostit de ministrul învăță
mîntului, Mircea Malița, la 
dezbateri au luat cuvîntul : 
Radu Prișcu, rectorul Institu
tului de Construcții din Bucu
rești, Cristofor Simionescu, 
rectorul Institutului Politehnic

din Iași, Ștefan Pascu, rectorul 
Universității Babeș-Bolyai din 
Cluj. Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare. Stan Soare, 
prorector al Institutului de 
Petrol, Gaze și Geologie din 
București, Ion Anton, șef de 
catedră la Facultatea de meca
nică a Institutului Politehnic 
din Timișoara, Gheorghe Puș- 
kaș, rectorul Institutului de 
Medicină și Farmacie din Tg. 
Mureș, Gheorghe Cazan, secre
tar al Comitetului de partid dc 
la Universitatea din București, 
Miron Con stan tinescu, președin
tele Academiei de științe so
ciale și politice. Emil Negru- 
țiu, rectorul Institutului Agro
nomic din Cluj, Cornel Pacos
te, prim-secretar al Comitetului 
de partid al Centrului Univer
sitar București, Ion Ursu, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, Leonte 
Răutu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Theodor 
Burghele, rectorul Institutului 
de Medicină și Farmacie din 
București, Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului Economic, 
Ascanio Damian, rectorul Insti
tutului de Arhitectură din 
București, George Bărănescu, 
rectorul Institutului Politehnic 
din București, Constantin Ena- 
che, secretarul Comitetului de 
Partid de la Academia de ști
ințe economice din București, 
Și Ion Creangă, rectorul Uni
versității ..Alexandru Ioan 
Cuza" din Iași.

Vorbitorii au analizat în 
spirit critic activitatea desfășu
rată pînă în prezent în învă
țămîntul superior, au făcut nu
meroase propuneri pentru îm-» 
bunătățirea programului pre
zentat, în vederea perfecționării 
sistemului de predare a tutu
ror disciplinelor, îmbinării 
strînse a învățămîntului cu 
practioa de producție și cu cer
cetarea științifică, a ridicării la 
un nivel superior a activității 
ideologice și educative și de 
predare a științelor sociale. Dez
baterile Directivelor Comitetu
lui Central al P.C.R., privind 
dezvoltarea învățămîntului în 
România, a indicațiilor cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea anului universitar 1970— 
1971 și a măsurilor preconizate 
în propunerile secretarului ge
neral al partidului și adoptate 
de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R.. precum și în expune
rea sa la recenta Consfătuire 
de lucru a aotivului de partid 
din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural- 
educative.

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care a făcut o am
plă expunere, asupra liniilo» 
directoare privind perfecționarea 
întregului proces instructiv-edu« 
cativ din învățămîntul supe-' 
rior, legării strînse a acestuii 
de practică, de cerințele dez
voltării noastre sociale. '

Instalarea noului președinte 
al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă

Vineri dimineața a avut loc. 
ședința de instalare a tovară
șului Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., în funcția 
de președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

La ședință ău luat parte 
membri ai Consiliului Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, președinți ai uniunilor de 
creație, membri ai conducerii 
unor ministere, instituții de 
știință, artă și cultură, organi
zații de masă și obștești, per
sonalități ale vieții noastre ști
ințifice, culturale și artistice, 
precum și cadre cu munci de 
răspundere din C.S.C.A.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului

Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Pană a subliniat în
semnătatea măsurilor adoptate 
de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind mai buna or
ganizare a activității Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă în cadrul aplicării hotărî- 
rilor de întărire a muncii po- 
lilico-ideologice și cultural-edu
cative, a sarcinilor ce revin 
Comitetului, ca organism de 
partid și de stat, in conducerea 
și îndrumarea activității cultu
ral artistice din țara noastră.

Tovarășul Dumitru Popescu a

asigurat Comitetul Central al 
partidului, personal pe tpvară- 
șul Nicolae Ceaușescu, că lucră-» 
torii Comitetului de Stat pen-» 
tru Cultură și Artă vor munci 
cu răspundere pentru a aduce 
la îndeplinire sarcinile mari 
ce le-au fost încredințate, că' 
vor acționa consecvent pentru 
întărirea spiritului partinic, re-» 
voluționar în întreaga aotivita-» 
te cultural-artistică, pentru 
transpunerea în viață a pro
gramului amplu de măsuri tra
sat prin expunerea secretarului 
general al partidului.

Vicepreședinți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă 
sînt tovarășii Dumitru Ghișe, 
Ion Brad. Ion Dodu Bălan și 
Ion Jinga.

(Agerpres).
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Te-am intilnit de atitea ori 
incit — mărturisesc franc — 
ai început să mă interesezi. 
Te-am intilnit la o cafea, la 
„varice", privind absent in 
fundul ceștii, așteptind parcă 
„revelația" unui moment su
prem care refuza să te atin
gă... Te-am intilnit și la ci
nematograf, brusc metamor
fozat in agresiv sonor (min- 
cai semințe și împingeai cu 
piciorul scaunul din fața ta, 
gol din intimplare). Te-am 
intilnit pe „corso", după ze
ce, închipuind plimbări și 
materializînd jalnice parăzi, 
cu alții de teapa ta (sau poa
te tot tu erai, multiplicat). 
Te-am regăsit pe o bancă in 
parc, comentator (neautorizat 
— ignorai faptul...) al modei 
feminine. M-ai uluit atunci 
cu stereotipia limbajului tău. 
te-am invidiat pentru felul 
in care reușeai să comunici 
„impresii" din citeva cuvin
te, cu o frecvență care adu
cea a tic: „gagică", „mișto", 
„baban" etc. Te-am... admi
rat pentru că erai un poli
glot de rasă: cu pronunția nu 
stăteai prea bine, dar, oricum, 
„cîntai" în vreo 15 limbi...

Evident, nu pătrundeai tu 
sensul cuvintelor din textele 
acelea, mă îndoiesc că știai 
din franceză mai mult de 
„mersi", iar din germană mai 

decit „bite". Te-am re- 
și in autobuz incer-

<osa iei la „vrajeala' 
tînără cu o altă ocupație de
cit a ta (e drept nu atît de 
„liberă"). M-ai izbit, deunăzi, 
pe stradă, ieșeai

■ dintr-o „bombă" 
cerut scuze, dar 
„obosit" să le primești. Ai 
aruncat in scirbă țigara și ai 
privit undeva in gol, de par
că ai fi vrut să te agăți de 
ceva. Te-am văzut odată la

prăbușit 
și mi-am 
erai prea

-3

bibliotecă (am fost foarte e- 
moționat, da, nu mă înșelam, 
TU ERAI, încercam chiar re
gretul pentru „optica" mea 
deformată, dar m-ai liniștit 
repede, doreai ceva ușor 
„digerabil..."). Te-am auzit 
comunicind unui amic de 
plictiseală, la - un pahar in 
plus „proiectele" tale de vi
itor : ai dansat ieri cu fata 
unui ștab, ai impresia că te 
place, i-ai mărturisit că te-ai 
vrea legat cu „veriguță" și 
ea n-a spus nu... S-ar putea 
să ai... baftă, s-ar putea să 
dai „lovitura”. Dar, uite, îți 
propun aeva, intr-o discuție 
ca de la om la om, o altă 
„lovitură": CE-AR FI SA 
INTRI INTR-O FABRICA? 
Să vezi (evident, nu doar j,
atît...) CUM se „lucrează a- 1
colo. Sau citește ziarele la Al
„anunțuri". Poate găsești ii
vreunul care să ți se pară >
interesant... Iar dacă oamenii 1
care muncesc, știu ei ceva ||
cînd spun că „munca inno- «|
bilează pe om", eu te asigur »
de reușita „loviturii". Și nu- 1
mai atunci, vorba unui șine- A
cher, „Te-ai făcut bre, om !" î

I

Lucian STROCHI
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Vși sa joace

150 de ani
de la nașterea

îndreptă-

iui malfatoare

VASilE
aprind.

C era im ca Foto: T. MARICOIU
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E

obligația 
curg liber 
o subtilă

afirmă cu 
G.

A I K O V S K 1“

de
cu

de originalitate și 
in

eroică. 
eforturilor 

contur, 
limba 
litera-

idei înalte, de notițe 
de crezări superstiți- 
datini strămoșești și, 
seamă, de frumuseți 

fără
literaturile străine.

(are. 
metrică a 
coagulind 
si adincă

Omul știe

așudar. 
de ca- 

aetiv și

să ciute

Pe ecrane

„Alecsandri scria Ibrâi- 
Icanu — are soarta mai tutu
ror scriitorilor deveniți -clasi
ci'. Numele lui este onorat, 
admirat, citai necontenit, dar 
opera sa este puțin cerceta
tă. $i
> ăci Alecsandri are pagini 
moașe «are ar satisface și 
cititorul modern, dacă ar 
unde să Ie caute".

Meritele lui 
deschizător de < 
leratura română 
ți incontestabile, 
iiiul poet 
(uit și a 
inspirație 
el a fost 
Ftriitori care au căutat, pro
gramatic, să îmbogățească fi- 
iava dramaturgie românească 
t timpului cu lucrări de valoare 
ți lot el a impus in literatura 
noastră specii noi. precum pas
telul, oda. poema eroică, etc. 
Datorită mai ales 
iui Alecsandri au prins 
intre 184U și 1870, atit 
română literară cit și 
tura noastră modernă.

Conștient «le tulburătoarele 
«ugetări si simțuri ascunse 
in creația orală a poporului, 
Alecsandri va fi printre primii 
noștri oameni de cultură care 
va colinda satele și munții 
pentru a culege folclorul, pen- 
Iro a-1 prelucra si tipări. „Co- 
i.’ori neprețuite de simțiri du
ioase. de 
istorice.
ease, 
mai 
pline 
r ea mân 
poeziile noastre populare 
scrie bardul
< om pun o 
demnă «le a 
ca un titlu 
nația română".

Poetul a fost un 
fervent a) vremurilor 
artist — cum ; 
zi — angajat, 
însuși la toate 
ceri politice, culturale 
prin care a trecut 
modernă românească 
coiul trecut in plină 
fozâ. Astfel se face 
Alecsandri ne-au rămas stihuri 
de un vibrant patriotism, de 
jj nealterată robustețe. cum 
rint de pildă aceste versuri 
din „Odă ostașilor români" : 

..O! români, în fața voastră 
colo-n tainica cea zare,/ Vedeți

citat
sa este puțin
i se face o nedreptate, 

tru
pe 
ști

Alecsandri de 
drumuri în li- 

sint multiple 
El a fost în

carc a pre- 
ca sursă de 

populară.

român
folosit
literatura

printre primii noștri 
care 

să

de la Mircești — 
avere națională, 
fi scoasă la lumină 
de glorie pentru

cronicar 
sale, un 

am spune astă- 
participant el 
marile prefa- 

și sociale 
societatea 

din se- 
metamor- 
că de la

rază care-ncet, încet 
răsare/ Străbatind prin umbra 
deasă de lungi secoli adunată 
E voiosul fapt «le ziuă mult 
dorită, mult visată.,/ E lumina 
reînvierii, e luceafărul speră- 
rei./ E triumful luptei noastre, 
soarele neatirnărei !

Alecsandri n-a fost, 
un poet contemplativ, 
binet, ci un militant 
curajos care a făcut din litera
tură o armă politică in mina 
participanților la mișcarea re
voluționară de la 1848, la rea
lizarea Unirii celor două prin

cipate românești, la dobîndi- 
rea neatirnării de la 1877. Ver
surile sale au înflăcărat cuge
tele. au mișcat mulțimile și 
au inspăiminlat pe retrograzi. 
..Hora Unirii', pusă pe note, 
a fost un adevărat imn națio
nal și a rămas pină astăzi «a 
una din lucrările cele mai 
populare ale noastre.

Originalitatea lui Alecsandri 
a răzbătut cu toată vigoarea 
in ..Pasteluri' in care percep
ția nuanțată a naturii, policro
mia și delicatețea descrierilor, 
evocarea plină de fior a tablo
urilor rămin

Teatrul 
inegal ca 
stufos și 
conține in 
trăsăturile 
mai tirziu 
Davilla. ale lui Caragiale. o- 
ferind, in același timp, prin 
Despot-vodă" și „Fîntîna Blan- 
duziei" unele din primele suc
cese de prestigiu ale literaturii 
dramatice naționale. Scriitorul 
a căutat, după propria-i mărtu
risire. să-și facă din teatru

note definitorii.
Alecsandri, deși 

artistică, 
de variat, 
multe din 
opere de

lui
valoare 

derutant 
germene 
marilor

ale lui Delavrancea, 
ale lui Caragiale, 

in același timp,

un organ spre biciuirea 
v urilor rele și a ridicolelor 
cietății noastre".

Proza este, fără îndoială, 
mai trainic compartiment 
•iperei lui Alecsandri. Incepind 
«u . Hm heticra de la Florența”, 
cu .Istoria unui galbin', ro
manul abia schițai „Dridri" și 
euntinuind cu jurnalele «le că
lătorie „O plimbare la munte", 
..O călătorie in .Africa' etc., 
luate paginile de proză ales 
(â talentul narativ, umorul, fi
nețea observației, spiritul cri
tic (chiar dacă în mai mică 
măsură invenția) pe care le po
seda Alecsandri și care, neîn
grădite de 
versurilor.
pagini de 
frumusețe.

-Dar —
țire același G. Ibrăileanu — 
teatrul și proza lui Alescandri, 
pastelurile sale, alte eîteva pa
gini reușite, ca și partea sa de 
contribuție la poezia populară, 
încă n-ar putea să-i confere 
titlul de scriitor mare". La în
trebarea ..prin ce este mare 
Ale sandri" Ibrăileanu enume
ra o întreagă gamă de calități, 
intre care : întinderea și vari
etatea operei, contribuția poli
tică. prețuirea literaturii popu
lare, cultivarea unor genuri 
literare noi, poziția sa de bun 
simț in problemele limbii lite
rare ș.a.m.d. ...Această multila
teralitate. această universalita
te a preocupării, a activității 
și a operei sale — coni hide 
criticul citat — este mărimea 
lui Alecsandri". Chiar și fără 
existența unora din aceste me
rite poetul — cetățean, patrio
tul înfocat Alecsandri și-ar fi 
asigurat pentru totdeauna un 
loc de frunte în istoria litere
lor românești chiar și numai 
prin descoperirea și publicarea 
acelei comori neprețuite a spi
ritualității românești, care este 
balada populară „Miorița". 
Pentru toate aceste calități, 
pentru toată activitatea sa li
terară si politică, pentru încre
derea sa nețărmurită în viito
rul poporului român, pentru e- 
fortul neostenit pe care l-a 
depus la făurirea spiritualită
ții și configurației României 
moderne se cuvine ca acum. 
Ia 150 de ani de la nașterea 
sa. să-i închinăm un gînd de 
mulțumire și de pioasă aduce
re aminte.

Un film care își propune să refacă portretul 
unui mare compozitor — Ceaikovski. Regizo
rul Igor Talankin (filmul este o producție 
a studiourilor Mosfilm) a dorit să dezvăluie 
aspectele intime ale creației, să arate cum 
au luat naștere capodopere ale muzicii cum 
sînt ..Lacul lebedelor", „Dama de pică".

..Ceaikovski" este un film de epocă din ale 
cărui imagini se desprinde portretul compo
zitorului. biografia lui. O creație cu totul 
remarcabilă o constituie interpretarea com-

Constanța : vestigii istorice 
din vechiul Tomis

Foto i N. MOLDOVEANU

DOR
Inimă de dor. 
Inimă de brad 
Cit îmi e de dor 
Flacără să ard ! 
Inimă albastră 
Du-te pină hăt — 
Tinerețea noastră 
Ad-o îndărăt. 
Cu același chip 
Primenit de tună — 
Caută-n nisip 
Dragostea nebună.

din șipul sfint 
sorbim licoare — 
sîntem pămînt 

privighetoare.
D. KELMER

Patrie spun, și un văzduh 
cuprind, 

pămînt 
frunte,

Șuvoi de sevă urcă din 
spre

Lumina ta-i în fructul 
ce-1

Și care veșnicia vrea
să-nfrunte !...

Aripa mi e prinsă -n 
cadcnțarea vie. 

zborului, spre soarele din 
viitor, 

lingă fiii tăi viața-mi știe 
ascuHe-un «int nemuritor !

pozitorului de către Innokenli Smoktunovski, 
actor cu largi, nuanțate și elegante posibili
tăți artistice. Jocul de o mare sugestie, ochii 
expresivi și scrutători, rămin o solidă punte 
de legătură cu personalitatea reală a perso
najului, dau contururi vii și impresionante.

Filmul ..Ceaikovski" este ecranizarea unei 
biografii celebre de o frumusețe aparte. Spec
tatorului îi este prilejuită și bucuria de a 
asculta muzica lui Ceaikovski. Filmul rulea

ză la cinematograful „Republica".

de 
ei. 
la 
e-

șare a programului lunar in 
mai multe locuri coincide cu o 
mai redusă frecvență a acțiu
nilor inițiale de această insti
tui ic.

La celelalte cluburi din Va-

a’ O problemă ceva mai veche 
• a activității cluburilor din Va- 
: lea Jiului — a căror substan
ță" osie mișcarea culturală 
masă, în țoală complexitatea 
de' la formele artistice pînă 
acțiuni legate de problemele
conomițe de ultimă oră, poli- 
tico-ideologice, educative și ști
ințifice — este formată de par
ticiparea redusă a oamenilor. 
Căutam, altă dată, originea a- 
ceslui fenomen și o aflam in 
lipsa de interes sau în formele 
neadecvate actualității ce ca
racterizează multe acțiuni, ori fn 
organizare defectuoasă. Intr-o 
măsură, această concluzie, ce 
se mai desprinde încă din pro
gramele de activitate lunară, 
râmîne valabilă. Aducem în 
liscuț-ie un alt aspect al ches
tiunii, pe cit de paradoxal pe 
itît de bogat în consecințe ne
gative : modalitățile utilizate de 
cluburi în popularizarea activi
tăților curente.

Dacă cineva ar dori să știe 
anume îi oferă intr-o anu

me zi cluburile din Lonea, Pe
lrila. Aninoasa. Vulcan. Lupeni 
sau Casa 
șani. ar 
ficultâți, 
neînvins, 
ipoteticul 
afișat discret .un program săp- 
tămînal, defalcat pe zile : A- 
bandonarea obiceiului de afi-

de cultură din Petro- 
întîmpina destule di- 
unele dintre ele d.e 
La Casa de cultură 
doritor află în hol.

Rcintilnirea cu o instituție de cultură care și-a format 
bun renume prin muncă asiduă, talent și devoțiune nu 

poate fi decit plăcută, imprimind un sentiment de respect 
și admirație. Arn li înclinați să socotim această realitate 
ca avind un secret anume, dar, observind constanta și 
profunda admirație pentru valorile autentue ale bogatului 
nostru folclor, transmis din generație in generație, aseme
nea unui dar prețios, trebuie să închei tot prin a constata 
vă izvorul acestor succese îl formează munca și vocația 
pentru o activitate dificila — aceea de a^tirist cult ural 
fervent. Este o trăsătură a personalității invătăloarei Ma
ria Pătrășcoiu. directoare a căminului cultural din Cimpa. 
a cărei activitate se intinde de-a lungul multor ani. In 
acest cămin, o încăpere s-a 1 ransjormat. in mod inroluntar 
desigur, intr-o adevărată „sală a trofeelor" : o mulțime de 
diplome care au răsplătit eforturile artistice in teatru, bri
găzi artistice, soliști vocali și instrumentali. Și acest feno
men artistic este viu și in plin dinamism, intr-o vizibilă 
mișcare de perfecționare. „Acum, spunea directoarea clu
bului, începem o nouă fază de pregătire: in vederea Festi
valului cintecului și dansului de pe ./iu, la care participă 
județul nostru alături de formații din C.orj și Doi). O pri
mă etapă va fi in 6 august, la Lainici. Căminul nostru ca 
prezenta dansuri locale, soliști de muzică populară. Tre
cem acum prin momente mai dificile, de ordin organizato
ric, determinate fiind de specificul activității de aici — 
este timpul cind cea mai mare parte dintre artiștii ama
tori sint antrenați în lucrări specifice sezonului. Dar vom 
trece cu bine peste ele. vom arăta, ca și altă dată, că la 
Cimpa oamenii știu să cînte și să joace frumos..."

Activitatea culturală îmbracă mai multe aspecte la 
Cimpa: diverse conferințe pe teme științifice, politico- 
ideologice. educative, susținute de un corp de lectori bin-' 
pregătiți, seri culturale, întreceri sportive etc. Felul cum 
sînt concepute aceste activități, nivelul lor calitativ cit si 
accesibilitatea sînt foarte evidente privind numărul măr
ul localnicilor care le urmăresc. Tot ei constată și evoluția 
artistică a forma:iilor care. <u regularitate, oferă specta
cole lin ultimul an. de pildă, au fost prezentate spectacolele 
„Citadela sfărimată". „Cinel-Cinel“, „Haplea". „De-ale lui Pă
cală". acum avîndu-se in vedere comedia ..Mireasa cu 
mașină").

învățătoarea M. Pătrășcoiu și bibliotecara Ana Cruntă 
rostesc cu simpatie numele artiștilor amatori. în număi 
ce se rotunjește neîntrerupt: Saca Grecea. Dumitru iiăxo- 
leanu. Irina Ciort. Pascu Zgircea, Ileana Fănic, Marilena 
Sas. Viorel Daj. Gheorghe Munteanu. Gheorghe Mihăilă.

Este un așezămînt de cultură cu activitate și reolizăr- 
frumoase. Fără îndoială, munca de aici ar fi și mai demn' 
de a capta interesul dacă Comitetul de cultură și artă a! 
județului Hunedoara și Casa de creație ar manifesta mai 
multă inț- legare pentru căminele culturale din Valea Jiu
lui. In totalitatea activității sale, căminul cultural din 
Cimpa iși indeplinește scopul cultural-' ducatir în virtu
tea ‘ăruia există, oferă localnicilor activități utile și edu
cative, diverse și atractive, descoperă și încearcă să va
lorifice talentul in formele sale multiple.

tecii. La Lonea, Pelrila, Vulcan 
nici măcar atît nu se face. Tov. 
Aure) Hlușcu, director al clu
bului din Lonea afirma că „se 
practică o metodă cu afi.șe-tip*. 
Dar ce cuprind ele ? Seri de

Reticența cluburilor
și reflexul
ei cultural

tr-un anonimat aproape dcpi'O. 
La elaborarea activității ce 

perspectivă își dau concursul 
cei ce dirijează cluburile co
mitetele sindicatelor și a*e 
U.T.C. Mai mult, pe lingă fre
care club există un consiliu de 
conducere ai cărui membt ur
măresc diverse sectoare bme 
stabilite. Teoretic, deci, există 
o organizare foarte riguroasă 
dar cum sc realizează ea 
mod concret ? Iată un aspect 
pe care consiliul municipal aJ 
sindicatelor și comitetul muni
cipal U T.C. ar trebui să-1 ur
mărească și să-l dezlege. Penii» 
că, în Valea Jin'ui, forma de 
muncă predominantă a devenii 
aotivila'ea 
tura 
cînd 
ficat 
luînd
festate
lice. Orienlarea și ideea că e- 
mul trebuie să găsească i club 
doar posibilități de distracție 
e falsă Informarea exactă și 
promptă despre ■ e« i ce se pe
trece in aceste li a.șe de cul
tură. coroborată • u alte aspecte, 
de natură substanțială, poale 
constitui un bun prilej de ana
liză a activității cluburilor sin
dicatelor și de schimbare a p- 
ticii actuale privind specifici— 
tatea muncii cul’nrale de ma
să.

inform
în mod
pe un
adeseori

neatractive.

leu Jiului, pi:ramul poale fi 
găsit doar... intre coperțile u- 
nor dosare. Așadar, se fac pla
nuri de activități, pretutindeni 
există int< nția de a capta în

clina, prin 
Peste tot descope- 

spectacole din 
Jiului. In fața clu-

Aninoasa, de pildă, 
vitrină a cinemato-

de activități, 
i intenția de a 

teresul omului, dar 
ce metode ? 
ri anunțuri de 
afara Văii 
bului din 
se află o 
vrafului și o alta pentru cărți 
noi, apărute in rafturile biblio-

dans, serbări impcncșli, con
cursuri etc. Oare numai la ast
fel de activități se rezumă c- 
fortul cultural al unui club? 
Actualei stări de lucruri ii gă
sim doar două explicații : ori lo
cuitorii nu sînt informați din- 
tr-o teamă de a nu-i decepțio
na în 
pur și 
nimeni
Cert este că activitatea culturală 
propriu-zisă sc desfășoară în

așteplărilc lor. ori că, 
simplu, nu s-a gîndit 
la asemenea lucruri (?).

distractivă, la
tre educativă tre
cu tofil nejusta-* 
plan secundar și 

forme de manij 
cvasi-didac- 

ea și ideea

începuturi promițătoare
Daca, pină nu de mult, con- 

s.tolam o regret ibilă inerție și 
o za iniiiuiAei a clubului sin
dicatelor din Lonea, acum luăm 
contact cu o reală eflorescentă 
artistică. Deși parțială, ea e 
notabilă. Cea mai sensibilă re- 
v'nhzare o cunoaște formația 
‘U teatru. Ir. primăvara aces
tui an a prezentat mai multe 
spectacole cu piesa ..Oameni 
care tac* de Al. Voitin. S-a 
bucurat de un succes .leaștep- 

de frumos, fiind un pie- 
țjcs indiciu asupra înclinații
lor oamenilor spre acest gen 
nrUstic.

An aflat că a fc-t mar un
hrvep’-it ce este urmat- um 
tn mai multă îndră/aeajâ. No-
»a piesă la car-, 
perseverentă 
lat bun car
M jță Tâna 
tur: edaca*

se lucrează cu 
comedia -Bă- 
iipsuri" de 

•j largi ser.-
tre

rar.c- tale. De bună seamă, for-
r> ,:a fixează •:?. repc.: riu 
adecvat pcsibîlxtătiior ei ir.- 
fce pretat’.ve aflate Ir.’.r-o " -
bi’ă as e dențâ. Se cuvine să 

vcA-n • ontrAV A for- 
•urlle i^giznrulvî . — a? în- 
>pirat Tlti Udrea, e instruct 
torului Geo Bucur — anima
te.- al terlrLui de e:..aiori d:n

Petroșani și Lonea —. sceno
grafia corectă și funcțională 
a lui Grațian Morar, ale echi
pei formate din Puiu Ivano- 
vici. Șt. I'erenczi, M. Diaco- 
nescu, I. Cazacu. Elena Hlușcu, 
N. Bumbea, Tiberiu și Florii-a 
Fekete. Din experiența acumu
lată în scurt timp de către 
acești actori amatori pot tra
ge învățăminte folositoare și 
alte cluburi din Valea Jiului 
unde astfel de activități se .af
lă într-un punct mort.

Premiera spectacolului va 
avea loc. după luate probabi
litățile, in cursul acestei luni. 
De fapt luna iulie e bogată 
la clubul din Lonea : se mai 
pregătește și montajul folclo
ric ..Măsuratul oilor" (instruc
tor Tonn D'jțu), spe-’ -ol de 
muzică populară cu specific 
local, brodat pe un obicei al 
acestor meleaguri. Este con
ceput din dansuri, taraf și so- 
liști vocai:. formații ce se află 
în plin proces de evoluție ca
litativă.

Deși încă deficitară în anu
mite ■ r/ipa;- ’.v/ -;-
‘ea clubului din Lonea se res
tructurează și îmbogățește cu 
fiecare săplămînă.

Pagină realizată de T. SPATARU și C. PASCU

S-a încheiat stagiunea 1970- 
1971. Pe plan național a fost 
un an teatral dinamic, marcat 
de manifestări dintre cele mai 
importante, o încununare con- 
slituind-o ...Zilele dramaturgiei 
originale". O meditație asupra 
stagiunii teatrului de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani este, 
așadar, oportună și necesară.

Tn esența sa teatrul are două 
funcțiuni — estetică și social- 
educativă. Cum un spectacol 
teatral suficient în sine, pen
tru sine 'adică nepresupunînd 
spectatorul), nu poate fi con- 
ceput. cele două atribute sînt 
reductibile doar la unul — cel 
educativ. Un teatru trăiește în 
și pentru spectator, are datoria 
sâ-i călăuzească acestuia gus
tul și simțirea, să-i insufle i- 
deile care frămîntă conștiința 
epocii. Funcția socială a teatru
lui. neabdicînd de la exigența 
artistică, -e accentuează în anii 
sot îalismului, eu atît mai mult 
în actuala perioadă, devenind 
un prețios instrument de mo
delare a conștiinței. In acest 
context trebuie privită și apre
ciată activitatea teatrului din 
Petroșani.

Relieful stagiunii a fost va
riat. a uprins piese din dra
maturgia clasică și contempo
rană, românească și universală J 
..Părinți teribili" de Jean Coc
teau, „Avarul* de Mol icre, 
-Doamna Spiriduș" de Calderon 
de ]a Bai a. -Pleacă berzele* 
de Ion Minulcscu, „Patru oa
meni fără nume" de Radu Bă- 
di.'ă. „Timp și adevăr" de Eu
genia Busuifx-erinn. „Spargere

la miezul nopții" de Miroslav 
.Mitronici, două spectacole pen
tru elevi. Sub raport cantita
tiv activitatea teatrului impre
sionează, însă aspectul funda
mental este un altul, din cl 
disociindu-se două întrebări ■ 
cum a răspuns așteptărilor și 
exigențelor publicului, în pri
mul rînd local, și, legal de a- 
e; 'ta, cu-m s-a consolidat pres-

precedent a sosit doar un sin
gur absolvent, Radu Xeag, care 
a părăsit teatrul la mijlocul 
stagiunii). De ce se manifestă 
fenomenul fluctuației în această 
instituție artistică și de ce an
trenează doar tinerii ? Iată în
trebarea de fond. Nu cumva 
dintr-o insatisfacție de ordin 
profesional, din lipsa perspec
tivei de evoluție artistică se

locali au rămas fără ecou. Fi
ind montate în grabă — în 
mod paradoxal, deoarece se op
tase din toamnă pentru ele —, 
deși piesa apăruse în 1970, cu 
distribuție Iota] nepotrivită, ele 
mărturisesc o minimă exigență 
irtistică. Celelalte spectacole au 
trecut aproape neobservate, rc- 
mareîndu-se prin vicii de fond 
speetacologic și mediocritate

punct nevralgie care, netămă
duit, se agravează. Conducerea 
teatrului trebuie să fie mai rea
listă în a cîntări cu luciditate 
posibilitățile artistice ale ac
tualei trupe, să caute îmbogă
țirea ei cu noi talente, cărora 
să li se ofere perspectivele îm
plinirii artistice. E vorba de 
ceva mai multă ambiție și dra
goste pentru teatru.

CRONICĂ
la sfîrșif de stagiune teatrală

tigiul teatrului în urma aces
tei stagiuni ?

Se vorbește în ultimii ani de 
o „criză a teatrului* manifes
tată, în principul, prin scăde
rea numărului de spectatori. 
Fără îndoială că există un ade
văr în această problemă insa 
lumea teatrală nu se lasă co
pleșită de această constatare, 
ci caută cu înverșunare noi și 
noi formule spectaculare și lu- 
ră i dramatice care să recâș

tige atenția omului, să cores
pundă întrebărilor lui existen
țiale. Fenomenul se detectea
ză și în activitatea artistică a 
teatrului din Petroșani, chiar 
se amplifică prin unele trăsă
turi strict individuale. Directo
rul teatrului. Iov. Petru Stoi- 

>n, arăta că una din marile 
dificultăți este personalul, de- 
fi- ikir : 'ipsesc tinerii (în anul

petrece acest • lucru ?
Colectivul artistic numără 33 

de oameni, u ei s-au montat 
9 spectacole. Cele de succes 
au fost „Părinți teribili” și „A- 
varul", ambele in montarea re
gizoarei Marietta Sadova, și 
..Patru oameni fără nume" în 
regia lui Călin Florian. De fapt 
adevăratul su ces, artistic și de 
public, chiar, a fost „Părinți 
teribili", „.Avarul" a sucombat 
la mijlocul stagiunii prin ple
carea a doi actori; „Patru oa
meni fără nume" și „Timp și 
adevăr" (spectacole dedicate se
micentenarului partidului, cu 
conținut ideologic dens și plin 
de semnificații) au avut un slab 
nivel artistic, motiv pentru ca
re, la Craiova, în cadrul „Zi
lelor dramaturgiei originale", 
au fost nefavorabil apreciate, 
iar în conștiința spectatorilor

cele montate de regizorul tea
trului, Marcel Șoma. O come
die cu mai mult succes, in a 
doua parte a stagiunii, a fost 
„Spargere la miezul nopții" 
(regia — Călin Florian).

Daca in 1966 numărul £pec- 
tatorilor la sediu oscila intre 
2o și 25 de mii. în acest an 

■I a scăzut la aproximativ 10 
mii. Actuala optică a teatru
lui. potrivit căreia sala, mai 
retrasă, și agenția de bilete ar 
fi principalul impediment c 
destul de ciudată și greu plau
zibilă. Sixotim că atît timp cil 
spectacolele sint intr-adevăr re
marcabile, omul din Valea Jiu
lui devine spectator consecvent. 
S« ăderca numărului de specta
tori. destul de vertiginoasă, su
gerează cu destulă fidelitate și 
diminuarea calității spectacole
lor. Aresta este adevăratul

O problemă foarte interesan
tă o constituie relația teatru
lui cu spectatorii. In ultimul 
timp se pare că aceasta e ba
zată pe o ignorare reciprocă 
(media spectatorilor la sediu 
este de 237 pe spectacol — 
redusă, deci, și revelatoare'). 
Intîlnirile cu spectatorii au lip
sit în această stagiune, în mod 
inexplicabil deoarece ar fi sin
gurul prilej de i se cunoaște 
reciproc, de a se afla in ce di
recție se îndreaptă preferința 
generală. Aspectul educativ al 
teatrului se manifestă mai preg
nant în formarea spectatorului. 
Atitudinea în acest sens reiese 
cu limpezime din soarta prea- 
multdiscutatului și regretatului 
studio denumit „Teatrul de 
miercuri", ('um această chestiu
ne am analizat-o cu alt pri
lej. nu mai revenim tisupra ei.

Înainte de deschiderea sta
giunii aflam do la directorul 
teatrului despre o intenție no
vatoare — asimilarea, oarecum, 
a genului estradei. Intenția s-a 
concretizat în primăvară prin 
angajarea, ca figm-anți, a mem
brilor formației de muzică u- 
șoară ce s-a intitulat „Astral-. 
„Nu e o noutate, ne sponca 
tov. Petru Stoican. au ma fă
cut-o și alte teatre din țară E 
rentabilă. Dorim să facă ilus
trații muzicale la teatrul de 
proză (primul, probabil. în sep
tembrie) și să realizeze '-pec- 
tacole de muzică ușoară" De 
acord eă e rentabilă o ascm«'- 
nea inițiativă dar încă nu ne 
putem imagina cum poate a- 
compania o piesă clasică, de 
pildă, formația de acest gen 1 
Probabil că se vor monta nu
mai lucrări a.șa-numite „mo
derne". Mai degrabă acest fapt 
aduce a renunțare la impera
tivele artistice ale teatrului 
dramatic și căutarea unor so
luții de compromis, dar ren
tabile.

„Sub raportul realizărilor ar
tistice. stagiunea depășește ca
lificativul satisfăcător — a a- 
preciat iov. P. Stoican. Sîn
tem con.știenți și de slăbiciu
nile noastre, totuși cred că am 
satisfăcut exigentele pub!i« ului 
din Petroșani". Această on- 
cluzie. privită cu un ochi im
parțial. se dovedește a fi uni
laterală și e generată tocmai 
de necunoașterea publicului ca
re poate fi și față de teatru 
entuziast și generos. Așa cum 
a dovedit-o cu alte prilejuri.
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Nu căutatî că...
vizitat la 
tineri ie- 

prin țară, 
municipiul 

Ja ziar cu

Zilele trecute ne-a 
redacție un grup de 
țenî care, in circuit 
au trecut și prin 
nostru. Au venit 
cropul, mărturisit, de a ne ară
ta că, deși au căutat la toate 
chioșcurile de pe strada Repu
blicii și la poștă, nu au găsit 
vederi in orașul Petroșani. 
Păcat, spuneau ti cerii excursio
niști, mulți dintre noi facem, 
în amintirea unor astfel de ex
cursii. colecții de ilustrate!. 
I-ar fi interesat ilustrate re
prezentând Casa de cultură. In
stitutul de mine, vederi pano
ramice ale noilor construcții 
de locuințe, ale împrejurimilor 
ntit de frumoase pe care le-au 
vizitat..

Avînd în vedere faptul că 
fc-intem in plin sezon estival, că 
orașul nostru intră în circuitul 
unui mare număr de excursii, 
că zilnic sin tem vizitați de tu-

Lipsă de respect 
fa|ă 

de vecini
Conviețuirea în comun im

pune cultivarea relațiilor so
ciale bazate pe respectarea 
drepturilor și a obligaț’iler 
egale pentru toți cetățenii. 
Așa înțeleg sâ trăiască marea 
majoritate a familiilor, res- 
pectînd munca și liniștea ve
cinilor de apartament. Dar 
mai există unii locatari ca
re se abat de la aceste nor
me ale eticii sociale. Printre 
aceștia se numără și familia 
lui Dumitru Ailoaie din blo
cul C-3, cartierul „7 Noiem
brie” din Petrila, care nopți 
la rînd organizează în apar
tamentul nr. 11 pe care-1 de
țin, chefuri soldate cu scan
daluri din cauza cărora ve
cinii nu se pot odihni. Că fa
milia Iui Dumitru Ailoaie nu 
are nici respect față de ve
cinii din bloc o dovedește 
mai ales comportarea aceste
ia după intervențiile respon
sabilului de scară Ioan Mi- 
rion, care a rugat-o, în nu
mele tuturor locatarilor, să 
.nu mai provoace scandaluri. 
Drept răspuns la această 
tervenție, in seara de 11 
nie, familia lui Dumitru 
loaie a organizat în mod 
monstrativ un nou chef,
mat de scandal pînă dimi
neața.

După această demonstrație 
a lipsei de respect față de 
munca și liniștea vecinilor, 
comitetul de bloc a cerut 
Consiliului popular al orașu
lui Petrila, mutarea familiei 
Ailoaie în altă parte, precum 
și sancționarea pentru aba
terile săvârșite. Informat des- 

‘ pre cele discutate la ședin
ța locatarilor. Dumitru Ailoa
ie a făcut o nouă demonstra
ție, în fața blocului de data 
aceasta, amenințând și înju
rând pe toată lumea.

Cazul în discuție constitu
ie manifestarea unei menta
lități reprobabile, a dispre
țului față de normele eticii 
sociale. De aceea considerăm 
că atît Consiliul popular al 
orașului Petrila cît și orga
nele de miliție trebuie să ia 
măsurile ce se impun. Nimă
nui nu-i este permis să în
calce legile și nimeni nu are 
dreptul să-și bată joc de li
niștea vecinilor săi.

C. II.

Steagu/ roșu

nu găsiți vederi

unor 
hîrtii

în prezent aveți o 
in muncă de- numai J-’i

nu pu-

să nu 
conduceri, 

tot ce de
cont in uare.

3

Dacă nu erau
pescarii

Și răbdarea
are limită
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Nu moi mergn

ii

otino, Gelu ■ 
Jean Con- I MăcarRăspundem de-ar fi senin

re-

MICAPentru pensionarea la

consuma- 
la crama

inaccesibil intre zidurile ho- 
telului-fortărcațâ, el nu a în
târziat prea mult ca să intre 
în acțiune.

o cramă"

elui în ca- 
Deficiența a fost remedi- 
iar pentru tergiversarea 

c»

Petroșani

________/

riști care solicită la chioșcuri 
ilustrate, am pornit pe urmele 
celor sesizate de grupul de ti
neri ieșeni.

Intr-adevăr. în chioșcuri, la 
poștă, nu se găsesc vederi, nici 
în alb-negru, nici colorate din 
municipiul Petroșani. Se caută 
mult, ne spun vânzătorii, dar 
nu avem decit unele vederi 
reprezentând masivul Retezat, 
sau orașul Deva. Poșta, care 
trebuie sâ ne aprovizioneze, nu 
dispune nici ea de vederi din 
Petroșani.

L-am rugat pe tovarășul di
riginte al Oficiului de poștă și 
telecomunicații Petroșani, să 
ne spună cărui fapt se dato
rează lipsa de ilustrate din 
municipiul nostru ?

..Problema ne este cunoscută 
și se află în atenția noastră 
— nc-a declarat interlocutorul. 
Am intervenit în mai 
rânduri sesizînd lipsa de

tratc. )□ nivelul cerințelor, 
rului nostru tutelar, fără 
să ca pînă in momentul de 
ță sâ se rezolve ceva. Ținînd 
seama de doleanțele vizitato
rilor și ale localnicilor, vom 
face noi demersuri la Direcția 
județeană Deva, soli citind ve
deri din municipiul Petroșani 
<i împrejurimi".

Reținem stăruința de pînă 
acum a conducerii O.P.T. Pe
troșani dar nu putem 
amintim, aceleiași 
obligația de a face 
pin de de ea, în 
pentru a determina forurile de 
resort să acopere, cit mai cu- 
rînd acest gol din materialul 
de informare pe care avem da
toria să-l oferim localnicilor 
și mai cu seamă vizitatorilor 
— imaginea fotografică 
nii ipiului

unea cu agitatorii, o sarcina permanentă
(Urmare din pag. 1)

r

realități, de la cele ce se petrec in jurul și sub ochii că
rora ii sc- adresează

Așa se și explică de ce în practica multor birouri și 
cornițele ale organizațiilor de parlid, ca cele de Ia minele 
Lupeni. Aninoasa, Lonca, Petrila a intrat bunul obicei ca 
pe lingă instructajele periodice pe care le dau agitatorilor, 
îndrumă în mod permanent activitatea acestora, le orien
tează mereu pașii, ajutindu-i să desfășoare o astfel de ac
tivitate politică de Ia om Ia om, prin care să explice poli
tica partidului, prevederile, hotăririlc sale intr-o strînsă le
gătură cu problemele locale. Prezența la serviciu a oame
nilor, modul cum folosesc ei timpul de lucru, organizarea 
cit mai riguroasă a producției și a muncii, preocuparea pen
tru continua îmbunătățire a calității produselor, grija față 
de avutul obștesc, ca și alte aspecte concrete care privesc 
buna desfășurare a activității pentru îndeplinirea in mod 
exemplar a sarcinilor de plan, sint obiective asupra cărora 
acționează influența mereu crescindă a agitatorilor.

Pe lingă aspectele subliniate mai sus, mai trebuie men
ționat și faptul că în munca cu agitatorii se impune ca o 
cerință de prim ordin, o foarte mare operativitate. In ace
lași timp însă, este absolut necesar ca în legătură cu fie
care hotărîre a partidului privind politica internă sau in
ternațională, viața economică sau social-culturală să se în
treprindă nu numai acțiuni de popularizare, ci și de expli
care aprofundată a ideilor fundamentale, esențiale, de a se 
milita prin intermediul procesului educativ pentru a Ie 
transforma în convingeri proprii. Or, și în această privință 
agitatorii au un rol foarte important. Fiind în permanență 
in mijlocul oamenilor, lucrînd alături de ci, agitatorii au 
posibilitatea să cunoască starea de spirit a maselor, să in-

TV

cititorilor
• NICOLAE B. PETRILA. 

In conformitate cu prevederile 
articolelor 84—96 din Codul 
Familiei, copiii pot fi obligați 
la pensie de întreținere pen
tru părinți, cînd aceștia se a- 
flă în nevoie. E necesară ac
țiune civilă la judecătoria ca
ro poate fi îndreptată fie îm
potriva unui singur fiu, fie îm
potriva tuturor. Pensia urmea
ză a se stabili în funcție de 
nevoile celor care o cer și de 
posibilitățile celor care trebuie 
s-o plătească. Acționarea ' în 
Justiție e scutită de taxa de 
timbre. E suficientă o simplă 
cerere scrisă.

IOAN FURDUI, PENSIO
NAR DE INVALIDITATE, LU
PENI. ___
limită de vîrstă sînt necesari 
25 de ani vechime în cimpul 
muncii și vîrstă de 60 ani. In-

FILE
DE VACANȚĂ

„Trimestrul pionieresc" — cum se mai numește va
canța de vară a elevilor este in toi. Nenumărate sint po
sibilitățile oferite pentru organizarea și petrecerea in mod 
util și plăcut a acestor binemeritate zile de vacanță. Fete 
și băieți, purtători ai cravatelor roșii, se află in tabere la 
munte sau la mare, in excursii și drumeții, zările sînt stră
bătute de cintecul lor vesel și tineresc. Oriunde vei po
posi, la Costinești sau Timișoara, in nordul Moldovei sau 
Turnu Severin, pe litoral sau pe crestele încă înzăpezite 
ale Carpaților inima iți va tresălta de bucurie intilnind 
pe neobosiții căutători ai frumosului, dornici să cunoască 
patria și poporul, să confrunte pe viu trecutul glorios cu 
măreția prezentului.

Dacă stai să-i asculți nu știi cui să-i dai întîietate. 
Cei peste 40 de pionieri din Valea Jiului ce și-au petrecut 
o parte din vacanță in tabăra de la Costinești nu vor uita 
frumoasele zile de plajă și baie dar nici imaginea măre
țelor construcții ale litoralului, iar cei din tabăra de la 
Olteni — Covasna au venit înarmați cu noi subiecte, idei, 
inlimplări de neuitat, dornici să le aștearnă in paginile 
viitoarelor reviste școlare. Dar. colegii lor din Vulcan au 
parcă pretenția că sint mai „bine documentați". Excursia 
interjudețeană la care au luat parte le-a prilejuit inlîlnirea 
și reintîlnirea cu multe din frumoasele noastre orașe: 
Clujul, vechi centru cultural cu renumita grădină botanică, 
Oradea cu vestitele băi termale de la Felix, Aradul și Ti
mișoara cu importantele obiective industriale, inundate de 
verdeață și trandafiri.

Multi insă dintre pionierii Văii Jiului iși petrec tim
pul lor liber in cadrul taberelor și cluburilor organizate 
in școli. Aici ei participă la drumețiile organizate in îm
prejurimile orașelor, la activitățile desfășurate pe terenurile 
de sport, in sălile cluburilor. Astfel, in orașul Petrila zilele 
trecute au avut loc două interesante concursuri de fotbal 
și înot. La fotbal, lupta s-a dat între echipele școlilor ge
nerale nr. 1. 2, 5 și liceu, pentru ciștigarea trofeului „Cupa 
cutezătorii", lnvingînd cei mai buni, trofeul a revenit, la 
categoria 10—12 ani, echipei de la Școala generală nr. 1, 
iar la categoria 12—14 ani echipei Școlii generale nr. 5. 
La • oncursul de înot. „Cupa pescărușul argintiu" a revenit 
Școlii generale nr. 2 Petrila. iar Ia individual au fost obți
nute următoarele rezultate: CATEGORIA 10—12 ANI: 1. 
Petru Apostol — Școala generală nr. 2; 2. Laslo Loder — 
Școala generală nr. 1 ; Sorin Rotaru — Școala generală 
-c. 5. CATEGORIA ’2—N ANI : 1. Tibor Ciongay — Școala 
generală nr. 1 ; 2. Pompei Retegan — Școala generală nr. 2; 
3. Gheorghe Fross — Școala generală nr. 2.

Merită menționată comportarea foarte bună a pionieru
lui Tibor Ciongay de la Școala generală nr. 1.

Iată doar cîteva din activitățile pionierești in aceste 
zile însorite de vacanță.

i Lucreția BELDIMAN
Consiliul municipal al Organizației pionierilor —

k_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

trucît 
chime 
ani și vîrstă de 54 ani, 
leți fȚ pensionat pentru limi
tă de vîrstă. Pensia pentru li
mită de vîrstă se calculează 
la salariul corespunzător func
ției ocupate la data pensionă
rii de invaliditate.

< UN GRUP DE CETĂȚE
NI, ANINOASA. închiderea în 
timpul orarului de lucru a 
magazinului nr. 41 pentru 
.30—40 minute, s-a datorat 
faptului că cele două vânză
toare s-au prezentat la dispen
sarul medical la vizita 
dică obligatorie pentru 
ații din comerț.
• ELENA COLȚAN, 

NEA. Călătorilor nu le 
permis să arunce în autobuz 
hîrtii ș.a. așa cum ați procedat 
dv. cu ambalajul înghețatei po
lar. Respectul față de ceilalți 
călători, față de igiena mij
loacelor de transport în comun 
obligă cetățenii la o asemenea 
comportare care elimină nece
sitatea, așa cum pretindeți, a 
instalării în autobuze a 
coșuri unde să se arunce 
etc.

® M. M. VULCAN. In cazul 
că v-ați transferat, la cerere, 
pentru a vă urma soțul, res
pectând termenul de 90 de zile 
de încadrare în noul loc de 
muncă, se consideră că avei 
o vechime neîntreruptă î: 
muncă de 6 ani, ceea ce vă d 
dreptul la un concediu de 16 
zile lucrătoare.
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15.30 Deschiderea emisiunii I 
Tenis de cimp: România I 
— R.F. a Germaniei, in ■ 
finala grupei B din zona | 
europeană a „Cupei Da- | 
vis". Partida de dublu. | 
Transmisiune directă de | 
la Arena Progresul j

17.30 Emisiune in limba ger- .
mană. I

18.15 Bună seara, fele ! J
Bună seara, băieți ! I

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. I
19.30 Telejurnalul de seară. *
20,10 Tele-enciclopedia. |

Din cuprins : Adamclisi, p 
Sahara ; Breviar ; Nord, p 

21,00 Desen animat. E
21.15 Intilnire cu... Venus. I

Spectacol muzical-dis- * 
tractiv transmis din Sta- I 
țiunea Venus : (
Momente vesele cu : Didi | 
fonescu, Dem. Rădules- | 
cu, Mihai Fotino, ’ 
Manolache, J 
stantin. »
Dans comic cu Francisc I 
Valkay și Dorina Fleșe- . 
riu. [’
Fabule interpretate*  'de

Ion Finteșteanu. '
22,40 Telejurnalul de noapte ‘ 
22,50 Sâptămîna sportivă. [

perio- 
salari-

In noaptea de 25 noiembrie 
1966, un domn sosit din Bos
ton, intr-un tren particular, 
s-a instalat împreună cu nu- 
meroasa-i suită in somptuo
sul palat Desert Inn. El a 
închiriat etajul al optulea in 
întregime și o parte din al 
șaptelea. La ordinul său, as
censorul a fost blocat pentru 
etajele opt și șapte, ușile au 
fost închise ermetic Afară, 
gărzi înarmate vegheau zi și 
noapte. Misteriosul locatar 
incognito nu primea pe ni
meni în afară de cîțiva 
domni, mereu aceiași. Zvo
nuri neliniștitoare s-au por
nit să circule prin oraș și 
administrația hotelului l-a 
rugat politicos să și facă ba
gajele. Atunci misteriosul per
sonaj a cumpărat întreg ho
telul, cu sălile lui de joc, ga
raje și terenurile învecinate, 
pentru suma de 13.3 milioa
na dedări.

Anonimatul enigmaticului 
personaj nu a durat prea 
mult timp : locatarul și apoi 
proprietarul Des-rt inn-ului 
nu era altul dceit Howard 
Hughes, omul cel mai bogat 
din Statele Unite după petro
listul Paul Gelty, care s-a 
instalat, de altfel, de mai 
mult timp în Marea Rritanie. 
Howard Hughes „valorează"

două miliarde d 
o avere fabuloasă și deci, in 
(ora liberei întreprinderi, o 
putere fabuloasă.

Citva timp. Hughes a ră
mas in expectativă și a evi 
la*,  să-și manii este prezenta 
în Nevada. Dar rămînînd in 
continuare invizibil și

APARIȚIA LUI MAHEU

tervină cu promptitudine 
să lămurească problemele

Cu toate că marea majoritate a comitetelor și birou
rilor organizațiilor de partid au înțeles bine rostul, locul și 
rolul agitatorilor, se mai întîlnesc încă, din păcate, și or
ganizații care minimalizează ajutorul pe care-I pot primi 
din partea agitatorilor. Nu rareori se întîlnesc situații cind 
se constată neajunsuri in munca unor colective, se întim- 
pină serioase greutăți în îndeplinirea planului, apar anu
mite fenomene negative, ori o experiență valoroasă, iar 
organizațiile de partid trec cu multă ușurință pe lingă ase
menea stări de lucruri, nu Ic sesizează la timp și nici nu 
informează colectivele de agitatori despre aceste situații, 
nu fac apel la sprijinul și forța lor de influențare în mase.

Este evident, iar practica a dovedit acest lucru, că anu
mite obiective pe care și le propun organizațiile de partid 
pot fi realizate cu mai multă ușurință și Ia timp numai 
dacă ele sînt cunoscute temeinic de agitatori, iar. prin in
termediul acestora, de către toți oamenii muncii. De aceea, 
unele birouri de organizații do bază obișnuiesc să aducă la 
cunoștința agitatorilor planul lor de muncă, obiectivele ce 
și Ie propun să le îndeplinească în etapa cuprisă în ele. 
Altele însă, ignorează acest lucru, ceea ce, firește, este in 
detrimentul îmbunătățirii muncii. De aceea, credem că este 
timpul ca fiecare birou și comitet de partid să-și revadă 
in mod serios stilul și metodele de lucru cu agitatorii. Nu
mai așa aceștia vor putea să-și ducă la bun sfârșit misiunea 
ce Ie-a fost încredințată, să fie Ia înălțimea marilor răspun
deri ce revin muncii politice de la om la om în lumina pro
gramului de măsuri elaborat de conducerea partidului, în 
baza prețioaselor indicații ale secretarului nostru general 
pentru îmbunătățirea activității ideologice, a muncii poli
tico-educative.

și să combată anumite zvonuri, 
care Se ridică.

1
I
I
I

De la corespondentul nos- 
u Ion Goga om primit, o 
•sizare în sensul că la răs- 
'ticca de drumuri Petro- 
mi — Lupeni — Tg. Jiu se 

află un morman de scindări, 
dulapi și alte materiale de 
construcții lăsate de I.L.H.S. 
de izbeliște. In ziua de 21 iu
nie a observat cum un „gos
podar" din partea locului, in 
văzul celor ce așteptau au
tobuzul in static, alegea scin
duri. Cind să plece însă a 
fost oprit de niște pescari 
care l-au lămurit cum că a- 
vutul este obștesc și nu se 
cuvine să-l însușească. Dacă 
nu erau pescarii, omul ar fi 
plecat liniștit acasă. Certitu
dini insă nu sint că n-ar mai 
Ji și alții tentați să se în
frupte din aceste materiale . 
de care nimeni n-are grijă. 
Poate iși vor aminti stăpinii- 
lor cum că le aparțin.

PE URMELE
MATERIALELOR PUBLICALE

In 10 iunie a.c. a apărut în 
ziarul nostru, sub titlul de mai 
sus, o însemnare în care se 
vorbea despre atitudinea lipsi
tă de respect față de 
tori a barmanei de 
„Odobești” Petroșani.

In articolul „Să fim înțeleși" 
publicat in „Steagul roșu’ nr 
6690 se arăta că în baia loca- 
taiului loan Opriș din Petrila 
se scurgea, de timp îndelun
gat, apa provenită de la o con
ductă defectă dintr-un alt a- 
partament. Cunoscînd că reme
dierea defecțiunii îi revenea 
gospodăriei de locuințe, loca
tar ui I. O. a intervenit în r 
petale rîndjJri la sectorul Pe
trila, fără ca acesta să ia mă
suri, fiind astfel nevoit să soli
cite ajutorul redacției.

miliardar. Maheu a cumpărat 
în numele lui Hughes cinci 
hoteluri, cu sălile lor de joc, 
la Las Vegas și unul la lîeno. 
Apoi el a mai cumpărat în
că citcva case de joc, vaste 
loturi, mine de aur și argint 
părăsite. A cumpărat, de ase
menea. aerodromul local, te-

i A â 1

Hughes a făcut să intre in 
joc un oarecare mister Ro
bert Maheu. Acest om de 
5-1 ani, masiv, tăiat parcă in 
piatră, se prezenta peste tot 
ca omul de încredere, mina 
dreaptă a atotputernicului

renurile de golf, fostul ranch 
al lui Krupp, o companie de 
transporturi aeriene, o stație 
de televiziune... Pe scurt, se 
crease impresia că Hughes in
tenționează să cumpere tot 
Las Vegasul. De aici, o oa
recare efervescență: s-a cal
culat cam ciți dolari investi
se deja în oraș, s-a evaluat 
prețul noului său fief din 
Nevada ; cifra totală avansa
tă era colosală — 300 milioa
ne dolari.

Referindu-se la articolul res
pectiv, conducerea T.A.P.L. ne 
răspunde că, după cercetarea 
celor relatate în ziar, a hotă- 
rit sancționarea, cu mustrare, 
a barmanei Vasilica Văcărea- 
nu.

Referindu-se la nota critică 
apărută în ziar, conducerea 
I.G.L. Petroșani ne informează 
că „Din cercetarea efectuată 
la fața locului rezultă că cef& 
sesizate de locatar corespund 
cu realitatea. Infiltrația de 
apă a provenit de la locatarul 
care stă deasupra 
uză. ~ 
ată. 
lucrării a fost sancționat 
reținerea de 10 la sută din sa- 

instalatorul Viorel Demian"

PROGRAMUL I i 6,00—8,30 
Muzică și actualități; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,03 La 
microfon, melodia preferată 
(continuare): 9,30 Miorița;
10,00 Buletin de știri; 10.05 
Fragmente din operete; 10,20 
Piese instrumentale de Dan 
Voiculescu; 10.30 Din țările 
socialiste: 11,00 Buletin de 
știri: 11,05 Dansuri de estra
dă: 11.15 Radioclub turistic;
11.30 Corul Madrigal; 12,00 
Cântă Horst Kruger: 12,10 
Selecțiuni din opera Tran
dafirii Doftanei" de Norbert 
Petri; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Radiorecording; 15.00 
Buletin de știri; 16,00 Radio
jurnal: 17,00 Știință, Tehnică, 
Fantezie; 17.30 Concert de 
muzică populară cu Tita Băr- 
bulescu și Nicolae Sabău; 
18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seară: 20,05 Zece me
lodii preferate: 20,40 Știința 
la zi; 20,45 La hanul melo
diilor; 21,30 Revista șlagăre
lor; 22,00 Radiojurnal: 22.30 
Tonomatu-1 ritmurilor; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Tono- 
matul ritmurilor (continuare); 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

Sint mulți ani de cind 
loan Munteanu locuiește la 
casa cu nr. 10 de pe strada 
23 August din Lupeni. In 
ziua de 5 ianuarie a.c.. sec
torul I.G.L. Lupeni a înce
put să execute repara!ii ca
pitale la clădirea respectivă. 
După terminarea lucrărilor 
interioare, au început și cele 
exterioare. Au început cu de
molarea verandei dar de ter
minat nu s-au terminat nici 
pînă fn prezent. Ce e drept, 
lucrătorii I.G.L.-ului vin in 
fiecare zi dar nici nu încep 
bine lucrul că și sint trimiși 
in altă parte unde, cică, e 
mai urgent. Dacă lucrurile 
vor avansa în același ritm, 
reparația capitală nu se va 
termina nici pînă la iarnă. 
Ponoasele insă le trag loca
tarii cărora ploaia le degra
dează bunurile, ajunge pe 
contoarele electrice consti
tuind un permanent peri< ol 
de scurt-circuit și chiar in
cendiu. Locatarii au așteptat, 
dar acum au ajuns la capă
tul răbdării. Vorba aceea.- 
Si răbdarea are limită, așa

PUBLICITATE
'omiliile Cosma și Heghe- 

duș, mulțumesc pe această 
cale prietenilor și cunoscuți- 
lor care au fost alături de 
ele în momentele grele pri
cinuite de pierderea soțului 
și tatălui Iosif Cosma.

Dacă-mi amintesc bine, ve
chea re(ea electrică de pe 
strada Alexandru Schia din 
Petrila a fost schimbată in? 
primăvara anului trecut,^ 
Stilpi noi din beton arm&Ț., 
rețea nouă, doar necazurile 
cu iluminatul public au ră
mas tot cele vechi. Din cele 
șaisprezece becuri, unul pe 
fiecare stilp, cite credeți că 
luminau în noaptea de 2 iu
lie ? Vă spun eu cu pre
cizie. Nici unul. Veneau mi-’ 
nerii din șut, fiindcă stre- 
da-i aproape de mină, și de 
cite ori călcau in vreo băl
toacă adresau cuvinte puțin 
măgulitoare celor ce răspund 
de iluminatul public al ora
șului. S-ar mai descurca ei 
cumva dacă cerul ar fi senin. 
Atunci regina nopții și ste
lele le-ar lumina calea, dar 
așa; umblă prin beznă. Ge-ar 
fi dacă i-am scoate, în miez 
de noapte, pe cei de la sec
torul din Petrila, al Secției 
de distribuire a energiei e- 
lectrice din Petroșani, la 
plimbare pe strada respecti
vă ? Eu unul cred că s-ar 

mai repede lumina.
D. CRIȘAN

Banii au întotdeauna
în Las Vegas. „Dolari curați", 
voiau să-și liniștească cuge
tul oamenii de bună-credin- 
ță. Adică bani care nu prove
neau din surse criminale, cum 
avea obiceiul să și-i procure 
businessul loca). Care au fost 
reacțiile Mafiei ? I’resa ame
ricană s-a arătat discretă a- 
supra acestui punct, dînd de 
înțeles că ..banii curați’ i-ar 
înlocui treptat-treptat pe cei 
„murdari". Totodată, niciun 
conflict vizibil neinregistrin- 
du-se intre vechii și noii in
vestigatori de capitaluri, iar 
businessul jocurilor de noroc 
prosperînd in continuare, se 
putea crede că cele două 
înalte părți contractante s-au 
pus de acord.

Contrar patronului său care 
nu catadicsea să-și deschidă 
ușile administrației locale, 
Maheu a stabilii relații amicale 
cu republicanul Paul Laxalt, 
guvernatorul statului, cu 
primarul, șeriful, judecătorii 
orașului, pe scurt cu toate 
personajele influente și utile 
Ia nevoie. Se părea că Maheu, 
și nu sechestratul voluntar 
Hughes, a devenit marele om 
al Las Vegasului.

Pe neașteptate, lovitura de 
teatru : Howard Hughes dis
pare din hotelul său, la fel 
de tăcut și misterios cum a- 
păruse in oraș cu patru ani 
înainte. *
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Semnarea protocolului privind 
schimburile de mărfuri dintre 
Republica Socialistă România 

și Republica Arabă Unită
La ministerul Comerțului Ex

terior a fost semnat vineri 
'după-amîază protocolul privind 
schimburile de mărfuri intre 
Republica Socialista România 
și Republica Arabă Unită pe 
perioada 1 iulie 1971 — 30 iu
nie 1972.

Listele privind exportul de 
mărfuri românești prevăd : ma
șini și utilaje (printre care 
tractoare, mașini-unelte. echi
pament petrolier, echipament 
electric), produse ale industriei

chimice, produse petroliere, 
produse ale industrie' lemnu
lui. precum și altele, iar cele 
privind exportul Republicii A- 
rabe Unite consemnează i bum
bac. fire de bumbac, produse 
textile, țiței, precum și alte 
produse agricole și manufactu
rate.

Documentul prevede, de ase
menea, creșterea schimburilor 
comerciale între cele doua țări 
față de prevederile Protocolu
lui anterior.

Ședința
ambasadorilor
U.R.S.S, S.U.A.,

Angliei
și Franței

Incidentele din Iordania
în legătură

AMMAN 16 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Co
mandamentului forțelor rezis
tenței palestiniene din Beirut, 
citat de agențiile M.E.N.. A.P.. 
France Presse și Reuter, a 
anunțat că unități de tancuri 
lordaniene. sprijinite de arti
lerie, au atacat vineri ultimele

poziții întărite deținute de fe- 
daini în regiunea Ajloun din 
nordul Iordaniei. El a mențio
nat, totodată, că artileria ior
daniană a bombardat deosebit 
de intens căile și mijloacele de 
aprovizionare ale comandouri
lor din această zonă.

cu situația
Berlinului
occidental

• MOSCOVA 16. — Cores
pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite : La Mos
cova a avut loc a 7-a ședin
ță a Grupei de lucru pentru 
colaborare economică și teh- 
nico-științifică între Republi
ca Socialistă România și U- 
niunea Republicilor Sovietice 
Socialiste in domeniul indus
triei chimice și petrochimice. 
La ședință s-au analizat noile 
posibilități de majorare a 
livrărilor reciproce de pro
duse chimice și utilaje pen
tru industria- chimică și pe
trochimică pe perioada 1972- 
1975, precum și probleme pri
vind colaborarea științifică 
româno-sovietică dome
niile respective.

ITALIA

DIFICULTĂȚI DE NATURĂ 
STRUCTURALĂ

Rezoluțiile adoptate de 
întîlnirea parlamentarilor 

din țările baltice 
și din nordul Europei

BERLIN 16 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, la War- 
nemunde, în apropiere de Ros
tock, în R.D.G., a luat sfîrșit 
întîlnirea parlamentarilor și a 
pltor reprezentanți ai opiniei 
publice din țările baltice și 
din nordul Europei, la care au 
participat reprezentanți din 
U.R.S.S., R.D. Germană, Dane
marca, Finlanda, Polonia, Su
edia, Norvegia și Islanda.

Participanții, relevă agenția 
’A.D.N., au adoptat rezoluții cu 
privire la necesitatea convocă
rii conferinței europene pentru 
securitate, recunoașterea R D. 
Germane și în legătură cu pro
blemele ridicate de protejarea 
mediului înconjurător.

Parlamentarii și alte perso
nalități ale vieții publice din 
țările baltice și nord-europene, 
se arată în prima rezoluție, 
constată că a sosit timpul pen
tru tinerea unei conferințe ce- 
neral-euroDcne în problema se 
'carității. Ei consideră necesar 
să fie începută, fără intîrz:ere, 
pregătirea practică a conferin
ței, conform propunerii guver
nului finlandez și a altor gu

verne. In declarație sînt salu
tate propunerile făcute în ulti
mul timp cu privire la dezar
mare și lichidarea bazelor mili
tare străine. înainte de toate 
în centrul Europei, precum și 
eforturile spre interzicerea și 
distrugerea tuturor armeior 
nucleare.

înfăptuirea securității euro
pene, precum și interesele sta
telor riverane Mării Baltice și 
ale popoarelor acestora, se ara
tă în a doua rezoluție, recla
mă normalizarea relațiilor în
tre toate statele europene. A- 
ceasta include recunoașterea 
deplină din punct de vedere 
al dreptului internațional a 
R.D. Germane, precum și sta
bilirea de relații diplomatice 
normale cu R.D.G. și cu R.F.G. 
Participanții la conferință își 
exprimă speranța că realismul 
manifestat în politica R.F.G. cu 
prilejul semnării tratatelor cu 
Uniunea Sovietică și Polonia 
se va aplica și în raporturile 
R.F.G. cu R.D.G.

In ultima rezoluție adoptată 
se relevă oportunitatea colabo
rării în vederea ocrotirii me
diului înconjurător.

BERLINUL OCCIDENTAL 16 
(Agerpres). — Cea de-a 24-a 
ședință de lucru dih cadrul con- • 
vorbirilor dintre ambasadorii 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei
Franței în problemele leg 
de situația Berlinului occiden
tal s-a desfășurat vineri, 
clădirea fostului Consiliu 
control din Berlinul occidental. 
S-a stabilit ca viitoarea reuni
une a celor patru ambasadori 
să aibă loc la 22 iulie e.c. A- 
ceasta va fi precedată de con
sultări la nivel de experți.

—♦—

Experimentul 
lui Geoffrey 

Rippon
© Geoffrey Rippon, minis

trul britanic însărcinat cu 
problemele europene, șeful 
delegației britanice la nego
cierile cu reprezentanții „ce
lor șase", a încercat recent 
un experiment interesant. El 
a organizat în circumscripția 
sa, Hexham, din comitatul 
Northumberland, un fel de 
„referendum", prin care ale
gătorii au fost rugați să se 
pronunțe în legătură cu pro
blema aderării Marii Britanii 
la Piața comună. 75 la sută 
dintre cei solicitați să-și ex
prime părerea s-au arătat 
ostili aderării.

Noua clădire a Institutului dt Comunicații din Sofia, 
dotată cu echipament modern pentru <> cit mai bună pre
gătire a cursanților.

I’EKIN 16 (Agerpres). — Agenția China Nouă transmite ur
mătorul comunicat : Premierul Ciu En-lai și dr. Henri Kissinger, 
consilierul președintelui Nixon pentru problemele securității na
ționale, au avut convorbiri la Pekin între 9 și 11 iulie 1971.

Luind cunoștință de- dorința expresă a președintelui Nixon 
de a vizita Republica Populară Chineză, premierul Ciu En-lai 
a adresat, in numele guvernului Republicii Populare Chineze, o 
invitație președintelui Nixon de a vizita China la o dată conve
nabilă înainte de luna mai 1972.

Președintele Nixon a acceptat această invitație cu plăcere, 
întîlnirea dintre conducătorii Chinei și Statelor Unite va 

avea ca scop căutarea normalizării relațiilor între cele două țări, 
precum și un schimb de vederi asupra problemelor care intere
sează cele două părți. —

★

Misiune de anchetă a O.N.U. 
trimisă în regiunea de frontieră 
dintre Senegal și Guineea Bissau

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a ho
tărî t joi seara, cu 13 voturi pen
tru și 2 abțineri (Statele U- 
nite și Marea Britanie), trimi
terea unei misiuni speciale de 
anchetă în regiunile de fron
tieră dintre Senegal și Guineea 
Bissau (teritoriu aflat parțial 
sub dominația colonialiștilor 
portughezi). Misiunea, care va 
fi asistată de experți militari, 
urmează să se informeze asu
pra situației din această regiu

ne unde, potrivit plîngerii for
mulate de către autoritățile de 
la Dakar, forțele militare por
tugheze au pătruns pe terito
riul Senegalului, procedînd la 
minarea unor zone din apropie
rea frontierei.

Hotărînd trimiterea acestei 
misiuni, Consiliul de Securita
te a condamnat, totodată, „ac
tele de violență și de distru
gere ale forțelor portugheze din 
Guineea Bissau împotriva popu
lației și a satelor din Senegal *.

Cooperarea economică 
sovieto-polonă 

se dezvoltă cu succes
MOSCOVA 16 (Agerpres). 

— La Moscova a luat sfîrșit 
joi cea de-a 11-a ședință a 
Comisiei interguvernamentale 
sovieto-polone de colaborare 
economică și tehnico-științi- 
ficâ. Cu acest prilej, infor
mează agenția TASS, au fost 
examinate rezultatele convor
birilor privind încheierea u- 
nui acord comercial între 
cele două țări pe următorii 
cinci ani. Părțile au consta

tat că cooperarea economică 
sovieto-polonă se dezvoltă cu 
succes. Anul acesta, volumul 
schimburilor comerciale din
tre U.R.S.S. și Polonia va fi 
cu 9 la sută mai mare decît 
în 1970, ridieîndu-se la 2,5 
miliarde ruble. Agenția pre
cizează că în următorii cinci 
ani volumul comerțului bila
teral va crește cu 63 la sută, 
atingînd 13,3 miliarde ruble.

Comunicatul întîlnirii de la Kiev a 
opiniei publice sovietice și

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
După cum am mai anunțat, la 
Kiev a avut loc a șasea ;n- 
tîlnire „Dartmouth", a repre
zentanților opiniei publice so
vietice și americane (denumită 
astfel după localitatea unde s-a 
flesfășurat prima manifestare 
'de acest fel). Printre partici
panții sovietici la întîlnire, pre
cizează agenția T.A.S.S., s-au 
numărat Alexandr Korneiciuk, 
vicepreședinte al Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii, 
Nikolai Blohin, președintele In
stitutului pentru relații sovieto- 
americane, Gheorghi Arbatov, 
'directorul Institutului pentru 
S.U.A. al Academiei de Științe 
e U.R.S.S., deputați în Sovietul 
Suprem, oameni de știință șl 
arta. Din partea americană au 
fost prezenți senatorii Frank 
'Church și Mark Hatfield, Da- 
VI d Rockefeller, președintele

Iui „Chase Manhattan Bank", 
Milton Eisenhower, rectorul 
Universității „John Hopkins", 
Charles Yost, fost reprezentant 
al S.U.A. la O.N.U., alte per
sonalități politice și sociale.

Comunicatul comun dat pu
blicității la 16 iulie, la înche
ierea întîlnirii, relevă convin
gerea participanților că dezvol
tarea volumului comerțului so- 
vieto-american și a altor ferme 
de cooperare economică va 
contribui la îmbunătățirea cli
matului politic și la soluționa
rea problemelor în suspensie 
între cele două țări. Ei s-au 
pronunțat pentru normalizarea 
comerțului dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. prin anularea legislați
ei și practicilor care ridică ba
riere în calea schimburilor li
bere de mărfuri nestrategice. 
Comunicatul relevă că exista 
temeiuri pentru colaborarea pe

Programul noului guvern
în dezbaterea

Dietei japoneze
16. — Corespondentul 
Florea Țuiu, transmi- 
japoneză a fost con- 
cea de-a 66-a sesiune

TOKIO 
Agerpres, 
te : Dieta 
vocată în
extraordinară pentru a dezbate 
programul noului guvern, for
mat după remanierea de săp- 
tămîna trecută și a alege noile 
organe ale Camerei Consilieri
lor (Superioară) — după reîn
noirea, la 27 iulie, a jumătate 
din numărul membrilor ei.

Partidele opoziției declară că 
acordul de retrocedare a Oki- 
nawei va constitui unul din 
punctele de dispută ale sesi
unii, întrucît nu este suficientă 
numai „încrederea în ameri
cani", așa 
pentru a-i 
că armele 
wa vor fi 
retrocedarea insulei. împreună 
cu partidele opoziției, presa 
japoneză cere argumente reale 
și convingătoare privind Ine
xistența armelor nucleara în 
insulă, după retrocedare. Cel 
mai mare cotidian de limbă 
japoneză „Asahi" scrie că, 
pentru a risipi îndoielile în a-

ceastă problemă, .nu este „con
vingător faptul că guvernul are 
încredere în S.U.A.". Ziarul 
întreabă pe primul ministru de 
ce nu confirmă în mod public 
înlăturarea armelor nucleare 
din Okinawa, tocmai în vede
rea așezării relațiilor japono- 
americane pe o bază de reală 
încredere reciprocă.

„încrederea în 
cum a afirmat Sato 
convinge pe cetățeni 
nucleare din Okina- 
evacuate înainte de

reprezentanților 
americane
viitor a celor două țări în do
meniul coordonării eforturilor 
în cadrul programului de stu
diere a Cosmosului, precum șl 
pentru participarea activă a 
oamenilor de știință sovietici și 
americani la realizarea progra
melor internaționale de cerce
tări atmosferice și oceanogra- 
fice.

Participanții la întîlnire au 
subliniat necesitatea încetării 
cît mai grabnice a războiului 
din Vietnam, s-au pronunțat 
pentru instaurarea urgentă a 
unei păci trainice în Orientul 
Apropiat și au evidențiat im
portanța unor acorduri con
structive, îndreptate spre îm
bunătățirea situației în Europa.

Părțile au relevat importan
ța coexistenței pașnice ,j sta
telor cu sisteme sociale diferite 
și a strînsei cooperări interna
ționale.

în rîndurile 
inginerilor 
americani

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— Numărul inginerilor ame
ricani care, din cauza șoma
jului, nu-și pot utiliza cu
noștințele devine din ce în 
ce mai impresionant. Ame
nințați de creșterea șomaju
lui în rîndurile lor, ingine
rii și oamenii de știință a- 
mericani au creat un comitet 
pentru răspundere socială, 
menit să le apere interesele 
grav afectate.

• Tenorul român Ludovic 
Spiess e interpretat rolul lui 
Radames din opera „Aida" 
de Giuseppe Verdi, la inau
gurarea celei de-a 30-a sta
giuni de vară a Operei din 
Roma, la Termele lui Cara
calla. Spectacolul s-a bucurat 
de un deosebit succes. La ac
tuala stagiune — care se des
fășoară sub semnul sărbăto
ririi a 100 de ani de la pri
ma reprezentație a operei 
„Aida" — participă renumiți 
soliști vocali din lumea în
treagă.

• Avocații cunoscutei mi
litante de culoare Angela 
Davis, victima unei înscenări 
judiciare puse la cale de că
tre autoritățile S.U.A., au de
pus Ia Curtea de Apel a sta
tului California o cerere prin 
care solicită disculparea acu
zatei. Ei și-au exprimat con-

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— Intr-o declarație televizată, 
făcută în studiourile din Bur
bank (California) ale companiei 
N.B.C., președintele Nixon a 
relevat că, după cum a subli
niat cu mai multe prilejuri în 
ultimii trei ani, nu poate exista 
în lume o pace stabilă și dura- 

-'"bilă fără participarea Republi
cii Populare Chineze și a po
porului său de 750 milioane de 
oameni. ..De aceea, a spus el, 
am luat inițiativa, în cîteva 
domenii, de a deschide ușa unor 
relații normale între cele două 
țări ale noastre. In acest scop, 
am trimis pe consilierul meu 
pentru problemele securității 
naționale. Henry Kissinger, la 
Pekin, în cursul recentului său 
-turneu în lume, pentru a avea 
convorbiri cu premierul Ciu 
En-lai. Am luat hotărîrea de 
a întreprinde această acțiune, 
a spus președintele Nixon în 
continuare, datorită convingerii 
mele profunde că toate țările 
vor avea de cîștigat 
ma unei reduceri a 
■lor și a unor relații 
între Statele Unite și 
Populară Chineză".

de pe ur- 
încordări- 
mai bune 
Republica

★

NAȚIUNILE UNITE 16 (A- 
gerpres). — Referindu-se la 
vizită în Republica Populară 
Chineză a președintelui S.U.A., 
secretarul _ ' ~”
U Thant, a dat publicității o 
declarație în care a relevat că 
„acest eveniment este de bun 
augur nu numai pentru relațiile 
dintre cele două țări, ci și pen
tru soarta viitoare a Organiza
ției Națiunilor Unite".

’eneral al O.N.U

• Agenția TASS anunță 
că Alexei Kosîghin. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, a primit vi
neri pe David Rockefeller. 
Frank Church, James Gavin 
și Charles Yost, cunoscuți 
oameni politici și de afaceri 
din S.U.A., care au participat 
la cea de-a șasea întîlnire 
„Dartmouth" a reprezentan
ților opiniei publice sovietice 
și americane de la Kiev.

Cu acest prilej, menționea
ză agenția, au fost discutate 
o serie de probleme interna
ționale actuale, precum și li
nele aspecte privind relațiile 
sovieto-americane.

• In orașul Szeged din R. P. Ungaria s-a desfășurat 
cel de-al 11-lea festival international de folclor al sindi
catelor ungare. Spectacolele prezentate cu acest prilej de 
ansamblul folcloric românesc 
un frumos succes, ansamblul 
doilea al festivalului.

bucurat ele 
premiul al

Guvernul italian a anunțat, 
cu cîteva zile în urmă, adop
tarea unor măsuri anticonjunc- 
turale pentru stimularea reluă
rii activității economice. Măsu
rile — care ar urma să capete 
caracter de lege în timp de 60 
de zile de la adoptare, prin 
aprobarea lor de către parla
ment — au în vedere unele 
credite destinate noilor inves
tiții, intervenții în favoarea 
dezvoltării agriculturii, degre
vări pentru micile întreprin
deri din Mezzogiomo (sudul 
țării). Prezentînd deciziile ca
binetului de centru-stînga, pre
mierul Emilio Colombo a spus 
textual: „Dar aceasta nu este 
de ajuns". O apreciere asemă
nătoare aparține și ministrului 
bugetului și programului eco
nomic, Antonio Giolitti, care 
consideră măsurile anticonjunc- 
turale „necesare, dar nu sufi
ciente". Asemenea declarații, 
făcute de surse mai mult decît 
autorizate,- necesită însă unele 
precizări.

„O primă explicație — scrie 
cotidianul „Corriere della Sera" 
— este că faza tot mai critică 
prin care trece sistemul eco
nomic italian nu este de natură 
ciclică sau conjuncturală, ci de 
natură structurală. Ea nu de
rivă dintr-o funcționare înce
tinită a mecanismelor care stau 
la baza producției, cum ar fi. 
de exemplu, o reducere a ce
rerii sau o restrîngere a credi
telor, ci dintr-o defecțiune a 
structurii acestor mecanisme".

Guvernatorul Băncii Italiei, 
Carii, nu a ezitat să sublinie
ze că, „începînd din 1969, sis
temul economic al țării a fost 
grav rănit". De altfel, cifrele 
vorbesc de la sine. In primele 
cinci luni ale anului în curs, 
s-a înregistrat în Italia o re
ducere a producției industriale 
cu 3 la sută față de 1970. Pen
tru o echilibrare a balanței, 
devin astfel necesare, în semes
tru] al doilea, o creștere de 
peste 6 la sută a producției și 
investiții în valoare de peste 
500 miliarde lire, potrivit sur
selor guvernamentale.

Cît privește utilizarea în pro
ducție a brațelor de muncă, 
ultima anchetă a Institutului 
central de statistică din Roma 
relevă că, dintr-o populație de 
54 milioane locuitori, forța de 
muncă reprezintă peste 19 milioa
ne unități. Anul acesta numărul 
șomerilor înregistrați este de 
566 000, cu 28 000 mai mulți 
decît în 1970. Un fenomen ca
racteristic pentru Italia este și 
emigrația. Se poate vorbi, în 
ultimii zece ani. despre un a- 
devărat exod al forței de mun
că italiene, îndeosebi din sudul 
țării — zonă agricolă, rămasă 
în urmă din punct de vedere 
economic — spre nordul indus
trializat al Italiei dar, mai a- 
les. peste hotarele țării. 750 000. 
de persoane au părăsit Mezzo- 
giorno, emigrînd în căutare de 
lucru, numai în anii 1962—1969. 
Arii se cuvine să amintim de
zechilibrul constant în dezvol
tarea economică a Italiei, în
tre nord și sud. Concentrarea 
marii industrii în nordul țării 
și faptul că nu s-au investit 
sumele necesare nici mecaniză
rii agriculturii, nici creării de 
noi zone industriale în Mezzo- 
giorno. a determinat menține
rea și chiar agravarea unei 
stări de fapt ce datează de se
cole. „Depășirea dualismului 
nord-sud trebuie să fie obiec-

tivul central Și dominant al 
politicii social-economice italie
ne", a declarat zilele trecute 
Paolo Emilio Taviani, ministru 
însărcinat cu problemele sudu
lui, în cursul dezbaterilor din 
Senat asupra noii legi în fa
voarea dezvoltării Mezzogiorno- 
ului.

Parlamentul este chemat să 
decidă, după cum arătam, a- 
supra ..pachetului de măsuri 
anticonjuncturale" în vederea 
relansării economiei, asupra 
noii legi privind „il Mezzo- 
giorno" și a altor reforme a 
căror realizare o cer cu insis
tență oamenii muncii. Intre a- 
cestea amintim reforma în do
meniul construcției de locuin
țe, a asistenței sanitare, refor
ma fiscală, a transportului și 
a sistemului de învățămînt u- 
niversitar. Valul de greve din 
ultimele luni, acțiunile sindi
cale unitare conduse de cele 
trei mari centrale de orientări 
politice diferite — C.G.T.L.,
C.I.S.L. și U.I.L. — au în cen
trul revendicărilor urgentarea 
punerii în practică a reforme
lor cu caracter economico-so- 
cial. In momentul de față sa 
află in curs „Săptămîna de 
luptă" a lucrătorilor din con
strucții, care cer asigurarea lo
cului de muncă (între sectoa
rele în care s-a înregistrat o 
mare reducere a investițiilor se 
af-lă și cel al construcțiilor) și 
aplicarea reformelor privind re
glementarea politicii în dome
niul construcțiilor de locuințe, 
a cărei aprobare este tergiver
sată în parlament.

O altă „Săptămînă de luptă", 
la care au luat parte peste 1,5 
milioane agricultori, a avut în 
centrul revendicărilor reforme 
pentru modernizarea agricultu
rii. lărgirea lucrărilor de iri
gații și împăduriri, acțiuni e- 
ficace pentru dezvoltarea su
dului, reducerea șomajului și 
a emigrației. In regiunile Apug- 
lia. Emilia, Veneto, Campagna 
și Umbria, sute de mii de păl
mași se află în grevă, cerînd 
înnoirea contractelor de mun
că. Și în Sicilia a fost anun
țată, pentru 18—25 iulie, o săp
tămînă de acțiuni revendicati
ve. Printr-un acord cu patro
natul în favoarea personalului 
— considerat de sindicate ca 
pozitiv — s-au încheiat cu a- 
proximativ o săptămînă în ur
mă grevele perlate ale celor 
peste 200 000 de salariați din 
întreprinderile hoteliere (sector 
deosebit de important pentru 
turismul italian). Feroviarii, lu
crătorii din administrația pu
blică. minerii, textiliștii, mun
citorii portuari — sînt numai 
cîteva categorii ale căror ac
țiuni revendicative pentru asi
gurarea locului de muncă, îm
bunătățirea condițiilor de lucru 
și de trai, pentru reforme de
mocratice s-au desfășurat, luna 
aceasta sau au loc în prezent.

Realitățile economice ale Ita
liei — specifice sistemului ca
pitalist — solicită cu insistență 
urgentarea aplicării reformelor 
amintite. Dar, pentru ca aceasta 
să intre în vigoare, este ne
cesară finanțarea lor. Potrivit 
unor cercuri economice, în con
dițiile actuale Italia nu dispu
ne de suficiente resurse în a- 
cest scop. Intră astfel în discu
ție o nouă problemă — acee3 
a priorităților ce ar urma să 
fie acordate unora sau altora 
dintre chestiunile grave ce frai 
mintă Italia.

Silvia COM AN

'ingerea că „dovezile" pe ca
re autoritățile le folosesc pen
tru a demonstra vinovăția 
Angelei Davis nu rezistă u- 
nei analize amănunțite. „Ac
țiunile /Xngelei Davis nu 
poartă pecetea unor acțiuni 
criminale, ea nu a încălcat 
nici o lege", subliniază avo
cații apărării.

• Noua inițiativă a Gu
vernului Revoluționai- Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud continuă să stâr
nească un larg ecou în Sta
tele Unite ale Americii. 
„Pentru prima dată, în trei 
ani de convorbiri, scrie „New 
York Times", sfîrșitul războ
iului poate 6ă devină o rea
litate". „Nu dorim, scrie la 
rîndul său, „New York Post", 
ca peste cinci ani să citim 
alte documente care să ne 
demonstreze ce șansă impor
tantă pentru realizarea păcii 
a fost irosită în vara anului 
1971“.

• „Buletinul oficial al sta
tului" djn Spania a publicat, 
la 16 iulie, o „lege specială"-

• In urma recentului cutremur care s-a abătut asupra 
a patru provincii chiliene, au fost distruse aproape 20 000 
de locuințe sătești, a declarat ministrul chilian al agri
culturii, Jacques Chonchol. Localitățile rurale cele mai 
afectate sînt Petorca și diferite comune din apropiere de 
Santiago. Guvernul, a anunțat Jacques Chonchol, a luat 
masuri de ajutorare prin credite a familiilor sinistrate. Tot
odată, a fost mobilizat un important număr de arhitecți 
și studenți pentru a ajuta la reconstrucția localităților 
distruse.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

succesoruluide desemnare a
lui Franco, în persoana prin
țului Juan Carlos de Bour
bon. In lege se precizează 
că Juan Carlos va exercita 
funcțiile lui Franco, „în ca
zul absenței acestuia de pe 
teritoriul spaniol sau în caz 
de boală".

UN NOU GUVERN IN BIRMANIA
• In baza unei hotărîri a 

Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane — organul 
suprem al puterii de stat — 
în Birmania a fost format un

nou guvern. Postul de prim- 
ministru este deținut, ca și 
pînă acum, de generalul Ne 
Win, care își menține, de a- 
semenea, funcția de ministru 
al apărării.
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