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La unitățile miniere ale Văii Jiului

Ritmul de realizare a lucrărilor
de pregătire se cere grabnic accelerat!

E arhicunoscut făptui că de 
modul în care se realizează. în 
cadrul lucrărilor miniere, pre
gătirile necesare, depinde vi
itorul extracției de cărbune, in
trarea în funcțiune la terme
nele stabilite a noilor capaci
tăți de producție. Așa că nu 
ere rost sâ insistăm prea mult 
asupra importanței asigurării 
liniei de front, în consonanță 
cu accelerata creștere a nive
lului extracției de „diamante 
negre". prevăzută atît în ac
tualul cincinal, cît și in pers
pectiva mai îndepărtată. Nu a- 
vem nici o îndoială asupra rea
lității că și colectivele de mun
că de la minele Văii Jiului își 
dau perfect de bine seama de 
necesitatea onorării sarcinilor in 
domeniu] ca atare și, totuși, re
zultatele obținute în acest sens 
pe primele nouă luni ale a- 
ciului curent se situează cu 
mult sub cota cerințelor, a re
surselor omenești și materiale 
de care dispun, la ora actuală, 
unitățile în cauză. Cu planul 
pregătirilor realizat se prezintă 
r.umai E. M. Bărbăteni, iar mi
na Lupeni raportează efectua
rea lucrărilor respective în pro
porție de 96 la sută. Bilanțuri 
cu totul necorespunzâtoare sînt 
consemnate la exploatările mi
niere Aninoasa și Uricani (50 
la sută și, respectiv, 68 la sută). 
61ab prezentîndu-se la capitolul 
pregătiri și restul exploatărilor, 
unde proporția de îndeplinire 
se plasează între 80 și 85 la 
sută.

Discuția purtată pe această 
temă cu tov. ing. Emeric Ma- 
gyarosi, șeful serviciului metode 
din Centrala cărbunelui Petro
șani, a debutat, firesc, sub sem
nul îngrijorării :

— Soluționarea în bune con
diții a problemei acute a pre-

golirilor ne-a captat și pină a- 
cum o parte considerabilă a 
preocupărilor; totuși persistarea 
în realizări slabe ne-a făcut să 
accentuăm. în ultima perioadă, 
ritmul intervențiilor la factorii 
în drept de la unitățile minie
re în scopul găsirii unor căi 
fertile de redresare a situației. 
Peste tot în cadrul prellmina- 
relor recente s-au analizat cu 
conducerile - minelor stadiile pe 
obiective concrete, lucrările ce 
trebuie mai cu seamă urgen
tate. In programele stabilite s-a 
avut în vedere și recuperarea 
rămîneriior în urmă în anumite 
puncte sau zone, mă refer în
deosebi la pregătirile aferente 
stratului 4, din blocul III, de

la E. M. Aninoasa, stratul 13, 
blocul 0, de la mina Vulcan, 
stratul 17—18, blocul III, și 15. 
blocul V, de la E. M. Uricani. 
Se impune cu acuitate o pla
sare corespunzătoare a lucră
rilor respective cu efectivele 
necesare realizării volumelor 
stabilite, folosirea, la întreaga 
capacitate, a utilajelor din do
tarea unităților și a formațiilor 
de lucru pentru sporirea ca
denței de înaintare a frontu
rilor in cauză; aici am în ve
dere, în special, minele Ani
noasa și Lonea, la această din 
urmă unitate revendieîndu-se,

Tr. MULLER
(Continuare in pag. a 3-a)

CADRE LA NIVELUL

TRANSPORTULUI MODERN
Importanta acțiune de creș

tere a capacității de trans
port și de sporire a gradului 
de siguranță în condițiile u- 
nor viteze de circulație a tre
nurilor de călători și marfă 
tot mai mari — începută cu 
ani în urmă din grija parti
dului și statului nostru — 
prin trecerea treptată la die- 
selizarea și electrificarea trans
portului feroviar, în zonele 
cu relief accidentat, a cu
prins și Valea Jiului.- Se 
lucrează intens la pregătirea 
condițiilor necesare electrifi
cării liniei Filiași — Petro
șani — Mintia. Paralel cu 
aceste lucrări se ridică. încă 
de acum, problema selecțio
nării și specializării mecani
cilor necesari locomotivelor 
electrice. Din cadrul depou
lui de locomotive Petroșani 
au fost recrutați — în baza 
unei atente examinări asu
pra pregătirii profesionale, 
aptitudinilor organizatorice și 
profilului moral-politic, cu- 
noscuții mecanici dieseliști 
Gligor Crișan. Aurel Marcu,

Ioan Dascălu, Francisc Boze- 
ro, Francisc Szekereș, loan 
Cuțureanu și Iosif Urechia- 
tu. La centrul de pregătire 
Caransebeș unde sînt trimiși, 
mecanicilor li se face o pre
gătire teoretică de o lună, 
înainte de autorizarea în 
noua funcție, completîndu-se 
cunoștințele practice prin a- 
sistență pe locomotivele elec
trice în circulație.

Pe linia acelorași preocu
pări, în cadrul depoului s-a 
încheiat zilele acestea un alt 
curs de pregătire profesiona
lă pentru funcțiile de me
canic ajutor pentru locomo
tivele Diesel și fochișli pen
tru locomotivele cu abur. 
La curs au participat 30 de 
salariați de la ateliarele de- 
pourilor Simeria. Teiuș, și 
Petroșani, care, după o pre
gătire teoretică de două luni 
și practică de o lună pe lo
comotivă, au fost autorizați 
să îndeplinească noile fune-

Nicolae Ceaușescu,
la festivitățile consacrate
aniversarii statului iranian

Intîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu Șahinșahul Iranului, 

AryamehrMohammad Reza Pahlavi

Român, tovarășului 
mit CtAUȘESCU,

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România, 
întrunit în plenară lărgită pen
tru a analiza activitatea poli- 
tico-idcologică și cultural-edu- 
cativă desfășurată de sindicate 
și sarcinile ce le revin in vasta 
activitate organizată și condusă 
de partid pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a tuturor oamenilor muncii, își 
exprimă totala adeziune și a- 
probare față de programul de 
măsuri adoptat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., pro
gram profund partinic, marxist- 
lenînist, pătruns de un înalt 
spirit revoluționar și patriotic.

Plenara lărgită a Consiliului 
Central al U.G.S.R. acordă o 
înaltă apreciere bogăției de i- 
dei, cu înaltă valoare teoretică 
și practică, cuprinse în expu
nerea dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prezentată 
la Consfătuirea de lucru a ac
tivului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității cul
tural-educative, considerjnd căa- 
cest valoros document de partid 
are o excepțională însemnă
tate pentru întreaga viață spiri
tuală a poporului nostru, pen
tru făurirea și dezvoltarea con-

Rezultatele strălucite

științei socialiste a omului nou 
— constructor a| societății so
cialiste și comuniste.

Clasa muncitoare, toți oame
nii muncii au desfășurat o eroi
că și rodnică activitate — sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român — obținind rezultate re
marcabile în dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, în în
treaga operă de construire a 
societății socialiste, de ridicare 
a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului nostru 
popor.
obținute de poporul nostru în 
făurirea și consolidarea socie
tății noi, socialiste demonstrea
ză înalta conștiință socialistă a 
clasei noastre muncitoare, devo
tamentul său nemărginit față de 
politica Partidului Comunist 
Român.

Analizind cu responsabilitate 
partinică, cu un dezvoltat spirit 
critic și autocritic activitatea 
politico-ideologică și cultural-e- 
ducativă desfășurată pină în 
prezent de sindicate, partici
pants la plenara lărgită a Con
siliului Central ai U.G.S.R. au 
relevat că, deși s-au obținut li
nele rezultate bune, activitatea

(Continuare în pag. a 4-a)

Vineri. 15 octombrie, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a avut o în- 
tilnlrc cu Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Ary
amehr.

Au fost de față George Ma- 
covescu. prim-adjunct ui minis
trului afacerilor externe și 
ambasadorul României la Te
heran, Alexandru Boabă.

In cadrul convorbirii care a

avut l'jc, h-.it exprimată c<<n 
vingereu că vizita în Iran a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. ca 
și întilnirllc precedente ale ce
lor doi .șefi de stat, marchează 
momenle importante in dezvol
tare.» relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și po
poarele noastre.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și Șahinșahul Iranu
lui au făcut un fructuos schimb

de vederi cu pn- <c Iu stadiul 
actual al relațiilor româno-ira- 
niene și la posibilitățile de ri
dicare u acestor i pe o treaptă 
superioară'. în folosul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii.

Au fost abordate, de aseme
nea. probleme actuale ale situa
ției internaționale.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

A

Intîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al Uniunii Sovietice, Nikolai Podgornîi
tovarășul Nicolae 
președintele Consi-

Vineri,
Ceaușescu, 
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit 
cu președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii So
vietice, Nikolai Podgornîi.

In cadrul întâlnirii, lu care 
au participai George Macovescu. 
prim-adjunct al ministrului a- 
faccrilor externe, și Nikolai 
Firiubin, ministru adjunct al 
afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, au fost discutate pro-

bleme referiți».ii c hi relațiile 
dintre cele două state și au fost 
trecute în revistă probleme ale 
vieții internaționale.

Intîlnirea și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cal- 

tovărășească.

Președintele Consiliului 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 

Republicii Socialiste Federative 
losip Broz Tito

Nibolae 
Consi-

dă.

CU președintele 
Iugoslavia,

Vineri, tovarășul 
Ceaușescu, președintele 
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit cu 
tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

împreună cu cei doi preșe
dinți, se aflau tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Tito.

A

Intîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Indiei, V.

Au fost de față George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe al țâ
rii noastre. Rata Dugonici, mem
bru al Președinției Republicii, 
și Anton Vratușa, membru al 
Vecei Executive Federale.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc. au fost abordate pro-

bleme de interes reciproc, pre
cum și unele probleme actuale 
ale .situației internaționale.

Cei doi președinți au căzut 
de acord să se întîlnească în a 
doua parte a lunii noiembrie.

Intîlnirea Și convorbirile pri
lejuite s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

V. Giri
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, s-a 
întîlnit în cursul zilei de vineri

V.

ORGANIZAȚIILE U.T.C. DIN ȘCOLI
FORȚE DINAMICE ALE MUNCII EDUCATIVE

cu președintele Indiei, V.
Giri.

Au fost prezenți secretarul 
stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, Baianargi, și primul 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al României.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, cei doi 
șefi de stat au evocat momente
le deose' -’e ale vizitei făcute

intîlnirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu 

Pakistanului, 
Khan

de

in India de președintele Nicolae 
Ceaușescu, evoluția pozitivă a 
raporturilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări. 
Au = fost abordate, totodată, pro
bleme ale actualității interna
ționale.

Intîlnirea s-a desfășurat în-* 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Am început un nou an de in- 
vățămînt cu multe obligații și 
multe exigențe. Este anul șco
lar care a primit învestitura de 
a face o cotitură, aceasta în- 
semnînd perfecționare, inovație, 
modernizare. E anul de învăță- 
mînt căruia i s-a încredințat 
responsabilitatea de a forma 
mai bine generația tînără pen
tru muncă și viață. Despre a- 
cest deziderat major în educa
rea elevilor noștri am discutat 
recent cu cadre didactice și se
cretari ai organizațiilor U.T.C. 
din școlile municipiului nostru.

In general discuțiile au relie
fat interesul sporit pentru ca 
organizațiile U.T.C. ale elevilor 
să se situeze permanent în pro
cesul educativ prin acțiuni pro
prii, bine gîndite, să contribuie 
la crearea unui nou climat de 
muncă, de disciplină, să aducă 
un plus valoric substanțial în 
pregătirea politico-ideologică a 
elevilor, în sporirea autoexigen- 
ței lor la învățătură. In spiri
tul propunerilor de măsuri și a 
ideilor înaintate promovate de 
partidul nostru, trebuie să ară
tăm că au fost „scăpate 
către unele organizații

tocmai acele forme și mijloace 
obștești care să conducă la 
creșterea răspunderii elevilor în 
însușirea cunoștințelor teoretice 
și practice, la formarea unui 
larg orizont în cultura genera
lă, la antrenarea lor într-un 
studiu individual perseverent și 
continuu, la formarea unei opi
nii combative împotriva acelor 
care nu învață și nu respectă 
disciplina școlară. Numărul 
mare de corigenți și repetenți, 
creșterea numărului de elevi cu 
note scăzute la purtare, menți
nerea an de an a foarte puține 
cercuri tehnico-aplicative, obți
nerea unui număr mic de pre
mii la olimpiadele pe obiecte 
(mai ales la faza pe țară) pre
cum și insuficienta activitate de 
educare patriotică, estetică și 
ateist-științifică ne determină 
să clarificăm în continuare co
ordonatele, direcțiile în care or
ganizațiile U.T.C. din școli tre
buie să acționeze.

In acest an școlar, în centrul 
atenției organizațiilor U. T. C. 
din școli trebuie să stea mun
ca politico-ideologică orientată 
spre cunoașterea problemelor 
fundamentale ale etapei pe careD. IOSIF

Cum se prezintă aprovizionarea

mare, producătorii evită să

Cornel I1OGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

an- 
mai 
Lu- 
luat

și igiena piețelor din Valea Jiului"

o străbatem, cuprinse în hotă- 
rîrile Congresului al X-lea al 
P.C.R., în expunerea tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU la 
adunarea solemnă consacrată 
împlinirii a 50 de ani de la 
crearea partidului, studierea, 
înțelegerea și aplicarea în viață 
a propunerilor de măsuri pre
zentate de conducerea partidu
lui pentru îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice și de e- 
ducare comunistă. Informările 
politice, cercurile de științe so- 
cial-filozofice, economie politi
că, etică, estetică, sociologie^ is
torie, cercurile de studiere a 
statutului U.T.C., dialogurile cu 
activiștii de partid, cu vechi co
muniști, dicționarele și cadra
nele politice, mesele rotunde, 
cluburile de informare politică, 
conferințele, expunerile, 
zentarea unor luptători 
muniști, sînt forme ce 
trebui să-și găsească un 
pregnant în activitatea 
ganizațiilor U.T.C. din i 
Formele de învățămînt ideolo
gic care se vor organiza la ni
velul fiecărei clase cu o tema
tică bine aleasă își propun nu 
numai să ofere posibilitatea de 
cunoaștere, de împlinire a cu
noștințelor din procesul de în-

pre- 
co- 
vor 

i loc 
or- 

școli.

Prof. Vasile VACARU 
secretar 

al comitetului municipal 
U.T.C. Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

cu președintele 
Yahia

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, s-a 
întîlnit cu președintele Pakista
nului, Yahia Khan.

Au participat primul adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne al țării noastre, precum și 
secretarul de stat pentru aface
rile externe, Sultan Mohammed 
Khan.

Reamintindu-și cu plăcere de

intilniiea anterioară pe care au 
avut-o cu prilejul celei de-a 
XXV-a sesiuni a Organizației 
Națiunilor Unite, cei doi pre
ședinți au abordat, în cadrul 
convorbirii avute, probleme a- 
le relațiilor bilaterale, precum 
și unele probleme ale situației 
internaționale.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușescu, a trimisului 
special al Republicii Populare 

festivitățile 
Iran

Chineze la

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Clang Tung, trimisul 
special al Republicii Populare 
Chineze la festivitățile de la 
Persepolis, prilejuite de aniver-

sarea întemeierii statului per
san.

Convorbirea s-a desfășura^ 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★ ★ ★

In urma apariției articolului 
„Cum se prezintă aproviziona
rea și igiena piețelor din Valea 
Jiului" (Steagul roșu nr. 6 779) 
am primit răspunsuri din par
tea comitetelor executive ale 
consiliilor populare Lupeni, Pe
trila și Vulcan precum și din 
partea Direcției comerciale ju
dețene Deva. Redăm în cele ce 
urmează cîteva spicuiri din a- 
ceste răspunsuri. .In cadrul ar
ticolului amintit — se spune in 
adresa nr. 56/27 august 1971, a 
Comitetului executiv al Consi
liului popular Lupeni — au fost 
redate și aspecte din piața o- 
rașului nostru față de care s-au 
luat o serie de măsuri. Printre 
acestea amintim : intensificarea 
controlului în piață efectuat de 
membrii comitetului executiv, 
inspecția comercială de stat,

inspecția sanitară și organele 
de miliție, asigurarea unei a- 
provizionari cît mai bune a u- 
nităților C.L.F, cu produse de 
bună calitate, completarea zil
nică 8 mercurialului din piață 
cu prețurile tuturor produselor. 
Se va acorda mai multă aten
ție calității și prezentării pro
duselor pe piață. In privința 
aprovizionării cu păsări, s-a 
luat legătura cu conducerea in- 
tercooperativelor care s-a 
gajat să livreze cantități 
mari de păsări în orașul 
peni. Măsuri eficiente s-au
pentru menținerea curățeniei’'. 
In încheiere, răspunsul Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular Lupeni precizează: 
«conținutul articolului ne-a a- 
jutat în stabilirea unor măsuri 
eficiente pentru îmbunătățirea

aprovizionării și a igienei pie
ții*.

O recentă verificare în piața 
orașului Lupeni ne-a demon
strat că organele locale au tre
cut la materializarea măsurilor 
stabilite. Se impune totuși mai 
multa operativitate și perseve
rență pentru ca populația să re
simtă eficiența și utilitatea a- 
cestor măsuri.

„Slaba aprovizionare cu legu
me și fructe — se recunoaște 
in adresa nr. 5 379/30 august 
1971 a Comitetului executiv al 
Consiliului popular Petrila — 
se datorește faptului că aici nu 
există decît o singură piață în 
partea de sus a orașului (Lo
nea) cu o capacitate de desfa
cere redusă, lai- distanța de 
transport, de la gara Petroșani 
la această piață, fiind prea

se 
deplaseze la Petrila. In privin
ța construcției noii piețe în o- 
rașul Petrila, organele locale au 
stabilit amplasamentul acesteia. 
S-a stabilit tema de proiectare 
și a fost depusă la Institutul 
de proiectări al județului unde 
se află în curs de realizare. In 
ce privește construcția propriu- 
zisă a pieții, din informațiile 
pe care Je avem din partea or
ganelor superioare, execuția nu 
se va realiza decît în 1972 din 
cauza lipsei de fonduri de in
vestiții pe anul in cura". In
tr-adevăr lucrurile așa se pre
zintă dar aceasta nu înseamnă 
că organele comerciale locale

A
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Cultură

Manifestările prilejuite de a- 
niversarea a 2 500 de ani de la 
întemeierea statului iranian au 
culminat, vineri, la Persepolis, 
cu parada armatelor, reprezen- 
tînd simbolic toate dinastiile 
imperiului persan, începînd cu 
străvechii ahmenizi și pînă in 
zilele noastre.

La festivități, care au avut 
loc în prezența Șahinșahului 
Iranului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr. și a împărăte
sei Farah, au luat parte înalți 
oaspeți de peste hotare. In tri
buna oficială s-au aflat preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena Ceaușescu.

Cavaleri purtînd vestminte ai
doma celor din timpul lui Cy
rus au deschis parada, înmînînd 
suveranului iranian un mesaj 
simbolic de fidelitate.

In cuvintarea rostită cu acest 
prilej, șahinșahul a mulțumit 
oaspeților străini pentru prezen
ța lor la Persepolis și a expri
mat dorința de a continua tra-

pace, dreptate și pro- 
națiunii iraniene.

dițiile de
greș

In 
filat 
cînd 
nizîlor, perșilor, saranizilor.

Pe platformele monumente
lor persepoliene, erau, de ase
menea, reconstituite momente 
de seamă din istoria milenară 
a perșilor, sugerind continuita
tea civilizației de pe aceste me
leaguri, ca și istoria nouă, do
minată de eforturi spre progres 
și modernizare.

Seara, șahinșahul Iranului și 
soția sa au oferit un dineu în 
cinstea șefilor de stat și guvern, 
a celorlalte înalte personalități 
prezente la festivități. Au luat 
parte președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, sărbătoreas
că.

ale 
uniforme de epocă, au de- 
apoi unități militare, evo- 
armatele kavelilor, ahme-

Reportajul vizitei a fost reali
zat de :

Ion MARGIN EA NU
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L u p e n I
Luni IX o< fombrie, ora 14. la (’reparația cărbunelui din 

Lupeni va fi organizată o dezbatere pe tema „Disciplina de 
producție -determinantă in realizarea indicatorilor de plan ', 
condusă de inginerul Victor Corpadca.

Vulcan
sala 'Ic ședințe a clubului orc loc marți 19 octom

brie, ora 17,30, un simpozion lilciar închinat memoriei lui 
Mihan Sadovennu avfnd ce temfi Romanii) istoric* cu 
' xemphficuii pe «Frații .Meri-, .Ni .iară Potcoavă" și Mi- 
tren Cocor’*,

<Z) 
V) 
V)

L o n e a
Marți 19 octombrie, ura IH, la biblioteca clubului mun

citoresc se deschide o intoresan.ă si inedită expoziție de carie 
tehnică din domeniul minier și electromecanic minier

„ȘTAFETA NEVAZUTA“
„tu socotesc vii cei care-mi 

creează mie baze pentru o pro
ducție normala și cel care Îmi 
face la Baia Marc sau la Ga
lați un pinion, o șaibă, o bucșă 
îmi transmit ele fapt din cla
nul lor de viață. Ei. cu il trans
mit mai departe. Și atunci «in
fern cu toții intr-un fc| de șta
fetă nevăzută care Tace o cursă 
lungă, unică 
fragment de 
ză piesu -Șu 
■’au) Evcrac.

lunii1

de Paul KVERAC

in istorie.. 
replică 

ifcta ne 
operă 

tindă actualitate în < 
formulă metaforice, 

lectica vieț

Acest 
explicltea- 

•văzutfi* de 
de fremâ- 

care. într-o 
este sur

prinsa dialectica vieții, făurirea 
istoriei. «Ștafeta nevăzută" se 
înscrie, astfel, printre cele mai 
bune (și foarte puține) lucrări 
dramatice românești contempo
rane care tratea.â probleme de 
fond ale societății noastre actu
ale. este cu adevărat un teatru 
de idei politic, profund anga- 
|at în realitate.

In esența lui intimă teatrul 
este o instituție cultm -educa
tiva și politică, un principal 
factor care modelează conștiin
ța omului. Opțiunea asupra ma
terialului literar este, implicit, 
un program artistic-ideologic. 
Orientarea Teatrului de stat 
Valea Jiului din Petroșani spre 
.piesa „Ștafeta nevăzută" — 
spectacol cu rare sâmbăta tre
cută a fost inaugurală stagiu
nea 1971—1972 — echivalează 
cu o adeziune conștientă și to
tală la importantele sarcini oe-i 
revin în actualitate. Scena po
tențează valențele ideologic-ar- 
tistice ale piesei, le promovează 
moi viu. scena este declanșa
toare de întrebări și generator 
dc idei militante, dinamice.

Paul Everac și-a const 
măiestrie piesa, a antren 
sonaje numeroase — di 
cea mai mare parte sînt

a.cc - intr-un conflict cum* 
nuc-politic de deosebit interes 
ideatic. Reușește să creeze o 
tipologie umană din care se des
prinde cu claritate figura co
munistului. constructor «I so
cialismului. dinamic, competent, 
cu o conștiință înaltă care-1 în
deamnă stăruitor să studieze 
cauza faptelor, fenomenelor, sâ 
depășească simpla contemplare 
a efectelor. Inginerul Angliei 
Dobrian este directorul 'mei 
importante întreprinderi cure 
întârzie să producă la capacita
tea proiectată, energic și bun 
organizator, cu spirit penetrant,

arc un dramatic proces de con
știință când constată câ succe
sul lui are la bază munca ce
luilalt socotit nepotrivit. Va 
lupta și va reuși să reabilite
ze poziția politică și profesio
nală a predecesorului.

„Ștafeta nevăzută" este o pie
să dificilă de transpus pc sce
nă. însăși premiera din Petro
șani susține afirmația. Pentru 
că sînt cîteva obstacole impor
tante ce trebuie
distribuția, ritmul spectacolului, 
orientarea spre 
sau, mai subtilă, asupra psîho-

escaladate i

„teatral itate

CRONICA DRAMATICA

operează schimbări in uzină, 
unele dictate prea pripit. După 
puțin timp se produce revela
ția așteptată: spre stupoarea ce
lor care lucrau într-un sector 
cheie, producția se apropia de 
cea proiectată. Nimeni nu-și dă 
seama cum. toți își declină res
ponsabil i lalea surprinză iovului 
reviriment. Dobrian declanșea
ză o anchetă pentru a elucida 
„misterul" i fostul director, in
ginerul Velescu ua.c nu apare 
in piesă dar personalitatea lui 
se conturează în linii destul de 
precise în imaginația spectato
rului) se dovedește a fi fost 
nu un superficial, ci un foarte 
pasionat cercetător al tehnolo
giei foarte moderne din uzină, 
ale cărei secrete le descifra cu 
greu. Fusese un adevărat pto- 
□ ier. Inginerul Anghel Dobr.nn

logiei, mișcărilor și încărcăturii 
de idei.

Vaier Donca îl interpretează 
pe inginerul Dobrian. Și-a con
struit unilateral personajul con
trar evoluției din piesă i în 
spectacol urmărim un director 
îngînduraț, filozofic, capricios, 
impulsiv. Dar abia spre sfîrși- 
tul actului al doilea și, mai a- 
les, in al treilea, i se potrivește 
o asemenea mască. După spec
tacol nu rămii cu imaginea u- 
nui director energic, dinamic, 
plin de inițiativă, dar și apt să 
analizeze cu luciditate substra
tul unor fapte. Rolul pe care 
ni-1 propune Vaier Donca e, 
deci, neconvingător. Mult mai 
naturali sînt Dtimitru Drăcea 
(Sturza, secretar al organizației 
de partid). Nicolae Nicolae 
(prim-secretar) — foarte

ultură Pelro-

Foto • Ton T-.TCTU
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creat —, Nicolae Gheorghe (in
structor județean), Ruxandra 
Petru. Elisabeta Bel ba, Corvin 
Alcxe. Disonanțe mai sînt i 
Alcx. Codreanu aduce pe scenă 
un personaj straniu —ing. Ilies
cu de la departament. Era ne
voie să-l facă neapărat chiar 
un filfizon ? Sau Radu Ncag, 
nepotrivit în rolul secret irului 
județean ‘de pârtiei ; Mircea 
Zabalon îngroașă pînâ la cuti
oare caracterul de lichea ce 
umblă cu aranjamente. Vasile 
Duțu prea accentuează slugăr
nicia. Dintre rolurile episodice 
am reținut pe Mihai Oita, Geo 
Bucur. Jean Tomescu, Panl’na 
Codreanu.

Spectacolul, edificator pentru 
concepția regizorului Marcel 
Șoma, căruia în unele momente 
i-au scăpat de sub control per
sonajele. creînd scene (îndeo
sebi de grup) mai degrabă co
mice. Să fi văzut în piesă ac
cente de comedie ? Ne îndoim, 
în substanța ei fiind o dezba
tere ideologică foarte gravă. 
Ritmul spectacolului cînd tre
nează, cînd galopează, impri
mat fiind de starea ciudată a 
eroului principal. Scenografia, 
nici prea potrivită nici prea 
nepotrivită — mai degrabă ne
utră și fără personalitate — es
te semnată de Aurel Florea.

Impresia persistentă cu care 
se pleacă din sală este a lipsei 
de convingere. Spectacolul se 
rostogolește inegal, prea forțat, 
fără nuanțări — defecte care 
strică unei piese, mai ales aces
teia, generoasă din punct de ve
dere ideologic.

Spectacolul inaugural al tea
trului din Petroșani cu premi
era „Ștafeta nevăzută* este, de
ocamdată, neconcludent pentru 
posibilitățile artistice din actu
ala stagiune.

T. SPATARU

„lect urează" 
unei noi „șarje" 

a brigăzii artistice de a- 
gitație a O.C.L.

Legende
istorice*

cu talentul nostru
joviul, spontan și 
comunicativ, coni

Să servim folclorul

Bonom -și 
cuceritor de 
pozitorul Constantin Bobescu, 
'ilustră personalitate a muzicii 
românești, ne-a primit, in bi
roul directorului Casei de cul
tură a sindicatelor, cu o ve
selie de autenticitate extremă 
(„A venit și presa ! Poftim ! 
Niciunde nu poți scăpa de zia
riști. Intrebați-mă Sini dis
pus, sînt vesel, vedeți..."). 
Am căutat izvorul veseliei, al 
fascicolului de iradieri ale u- 
nei tinereți sufletești demne 
de invidiat și l-am aflat în- 
tr-o plăcută reîntâlnire, consu
mată doar cu cîteva minute 
mai înainte, in același birou, 
cu bătrânul profesor de la 
școala de muzică și urle plas
tice pelroșăneană, Ștefan Kosz- 
naș, cunoștință a maestrului 
Constantin Bobescu de pe vre
mea conservatorului „Astea" 
al anilor '28—’29.

— Despre ce să vorbesc ? 
Despre intiluirile mele cu l’e- 
troșaniul ? In 1942, da, in 1942, 
am cintat aici, într-o veche 
sală, la Casino. Pe atunci, să 
vină să cinte. aici, o orches
tră simfonică era o fantezie. 
O pură fontezie...

— Mui apoi ați compus pen
tru minerii din Valea Jiului 
un poem simfonic...

— Da. In iunie 1952. am fost 
din nou aici. Am cobori! in 
mină, la Lupeni. Cu Gheorghe 
Danga am fost. Să scriu poe
mul. Am. cunoscut minunății 
oameni ai acestor locuri. Din 
povestirile lor și din imagi
nea pe care 
despre ei și 
scris Forțat 
1-ain grăbit, 
ieși scurt și nereușit

k- . _______

mi-am format-o 
viața lor l-am, 
de împrejurări 
Credeam că va

Mi-ar fi

părut rău 1 N a fost nici scurt, 
nici nereușit. L-ați ascultat ?

— Da. Am fost în sală Ma
gistral I

— Tinere, scrie acolo că cu 
iubesc oamenii. Scrie că cca 
mai mare fericire a mea este 
aceea de a mă fi născut in 
țara aceasta frumoasă. Acum 
cîteva zile — asta nu nota, 
ascultă — am conversai cu 
ambasadoarea Cehoslovaciei la 
București. Și-mi vorbea cu a- 
lita căldură, cu cuvinte atit 
de meșteșugite, despre nordul 
Moldovei, despre niște locuri 
in care s-a simțit ca intr-o 
țară a miracolelor, că eu, din
tr-o dată, am început să mă 
simt... strîmtorat. micșorîndu- 
mă. Mi-e rușine pentru mine 
și pentru atiția alți locuitori 
ai României, că nu ne cunoaș
tem patria. Industria turismu
lui s-a dezvoltat mult. Dar da
că încă pe atit ar mai crește !

— Plecați, sper, din Petro
șani cu amintiri frumoase.

— Grozave! Locul și rea
lizările de aici merită să fie 
iubite. întreaga țară ! Și dacă 
tinerii care-și iubesc meleagu
rile mai îndrăgesc și muzica, 
drumul pe care-a u apucat-o 
e cel drept. Nu vă puteți 
plinge de lipsa spectacolelor 
aici, la Petroșani?!

— Nu. deși uneori...
— Orășelele României de azi 

nu mai lâncezesc in semiob
scuritate Vin în turnee trupe 
din toată tara, 
■nai avantajați 
tenii !

— Adevărata
vată

Parca sinteți 
decît bucureș-

artă, arta ele- 
,poposește" mai rar.
Cu altă ocazie sper să 

revin aici, să iau contact și

artistic cu publicul pelroșă- 
nean.

— Vă așteptăm 1 Acum l-ați 
cunoscut...

— Și-I iubesc. Ca pe cel de 
oriunde. Iți provoacă atîtea 
mari satisfacții marele public. 

Exp'.icați-vă I
— La Oslo. în Norvegia, 

tind ani cintat Rapsodia mea, 
întreaga sală s-a 
vioare, aclainind. 
lacrimile auzind 
românească esle 
recii

sculat in pi- 
Imi dădeau 

cum muzica 
elogiată de

nordici.
In ce țară ați întâlnit cei 
rafinați amatori de mu- 
simfonică ?
Nu știu. Pretutindeni e- 

xistă. In Iugoslavia, la Zagreb, 
de pildă, sau în Israel, la Ie
rusalim. sălile de spectacole 
erau înconjurate de oameni, 
de amatori dorpici de a ne 
auzi, care nu mai aveau Ioc-.

— Dintre toate operele dv., 
dintre toate compozițiile rea
lizate. care vă este mai apro
piată. care vă reprezintă mai 
deplin ?

— Pe toate Ic am la inimă 
și tuturora le găsesc cusururi.

In viață mereu înveți Și cînd 
irez; i â le știi |>e toate și 
alunei, sau poate tocmai a- 
tunci. greșești. Ars lunga. vita 
brevis.

— Ce nu îndrăgiți in artă, 
în muzică ?

— Pălăvrăgeala. Nu-i bună, 
să știi Nici în viată nu-i bu
na. E bine să spui lotul scurt, 
<le la inimă și bine...

— Aveți foarte multe com
poziții inspirate din folclor. 
E o predilecție ?

— E o menire. Trebuie să 
servim folclorul cu talentul 
nostru, mi «ă ne servim de 
folclor !

— Ce zic străinii despre mu
zica românească cu sevă fol
clorică ?

— In general, se vînturâ 
prin toate gazetele un singur 
cuvint : capodoperă. Are rost 
să-ți mai spun de ce ? Pen 
tru câ toți recunosc că fru
musețile României de azi sini 
neasemuite și muzica ei nu 
poate fi mai prejos.

Viorel TEODORESCU_______ >
LA PRIMELE AUTOGRAFE

Marginalii la o expoziție de caricaturi
imiIntr-adevăr caricaturile fra

ților Barbu tind să se debara
seze de lestul textului mergând 
pe linia unor iluștri ai genu
lui. Puține, foarte puține, sînt 
însoțite de comentarii, în timp 
ce altele sînt alcătuite din de- 
cupeuii, autorii intenționînd să 
le confere astfel un spor de 
expresivitate. Celelalte sînt 
compoziții care trădează o sen
sibilitate elevată, un nivel ra
finat de prezentare.

Expoziția în sine este etero
genă prin faptul că lucrările 
nu urmăresc o tematică bine 
conturată. Există insă tendința 
ca fiecare să-și sistematizeze ca
ricaturile ținând cont de temele 
predilecte. Astfel, în timp ce 
Ion Barbu militează împotri
va pericolului unei conflagra
ții mondiale, Mihai Barbu ata
că tejne sociale curente.

Sînt notabile, în primul cînd, 
o seamă de compoziții ca 
„Scaun cu picior de lemn", 
„Bicefalul" (deși ideea nu-i 
nouă)„Sinucigașul", „A fost un 
om și jumătate11, „Alea jacta

est", „Tabloul preferat", „Gin- 
ditorul", 
cheta".

Debutul 
produs la 
(1968—1969) la rubrica ..De la 
om la om" a ziarului „Scân
teia". Ion Băieșu i-a încurajat 
și stimulat dîndu-Je îndrumă
ri tematice și pub!icîndu-i. A 
început apoi o perioadă de 
muncă intensă.

Ion Barbu, care este și pre
ședintele „Erudit clubului" pe- 
trilcan, apreciază la cererea 
noastră lucrările lui Mihai.

— îmi place la el folosirea co
lajului și abordarea unor teme 
care momentan sînt inabordabile 
pentru mine. Mai are însă de 
lucru în ceea ce privește reda
rea ideii de spațiu și a certi
tudinii liniei.

Fratele său ii reproșează că 
nu știe încă să jaricaturizeze 
personajele feminine. „îmi place 
că are idei multe, foarte mul
te. deși nu le pune pe toate

Tandemul fraților Barbu a 
deschis prima sa expoziție de 
caricaturi ’ în foaierul mare al 
Casei de cultură din Petroșani. 
Caricatura ce se vrea „sinte
za" celor aproape o sută expu
se, reține atenția prin trans
miterea directă a intențiilor 
expozanților. E un creion, gen 
cătușă, dar fisurat de eforturi
le- celor doi frați. Pe un pa
nou alăturat sînt expuse de- 
cupeuri din aparițiile fraților 
Barbu în „Scînteia", „Amfi
teatru", „Scânteia tineretului". 
„Steagul roșu", „Sportul", „Ro
mânia literară". „Urzica".

„Expoziția noastră, fapt sin
gular în ultimii ani în Valea 
Jiului, ne-a declarat Mihai 
Barbu, student în anul III la 
I.M.P. și-a propus, după cum 
vedeți, să ofere vizitatorilor o 
gamă de desene în care ma
joritatea sînt fără cuvinte, căci 
desenul tinde să se debaraseze 
de balastul textului. Conside
răm că în desenul umoristic, 
„tăcerea e de aur*.

.Imperialism", ..Ra-

celor doi frați s-a 
distanță de un an

ca-, 
in

în valoare. Reușitele Ini 
devin stimuli."

Ion își propune să facă 
ricaturi tridimensionale șt
relief. Speră să cîștige o expo
ziție internațională pe tema 
luptei pentru pace. Bineînțeles, 
după ce va intra la facultatea 
de arte plastice.

Fratele mai mare își propune 
să aboideze caricatura politi
că. care i se pare cea mal e- 
ficientă. Să selecteze, să aibă 
mai multe variante la o idee,

să lucreze pe teme și să fie 
mai mult prezent în presă.

Încă de la primele autografe, 
Ion și Mihai Barbu, dau largi 
aripi visului. Racheta — creion, 
un alt „manifest" al lucrurilor, 
zboară spre planeta râvnită, a 
Caricaturii. încrederea Ier este 
alimentată de însăși medul 
nostru de viață, de faptul că 
în societatea noastră visul con
structiv este o obligativitate.

f. MIRCEA

intenții găsite și la alți crea
tori români, ea un mesaj vi
brant adresat contemporanilor 
săi pentru a pune în antiteză 
nimicnicia prezentului cu fala 
și strălucirea istoriei.

In cîte inimi n-a picurat seva 
înviorătoare a patriotismului 
din dialogul lui Ștefan cel 
Mare cu muma sa?

Reieșirea de sub tiparniță a 
„Legendelor istorice' este un act 
salutar, de pioșenie față de cel 
ce-a fost Dimitrie Bolintineanu.

manele „Anielka" și „Avanpos
tul", necunoscute încă publicu
lui nostru, inserează în pagi
nile lor scene din viața țără
nimii poloneze scoțând în re
lief capacitatea acesteia de a 
contribui la progresul națiunii. 
Numele său este cunoscut în 
România prin romanele „Farao
nul" și „Păpușa". „Faraonul" 
este o evocare reușită, veridi
că a teocrației Egiptului antic 
— filmul a contribuit la în
tregirea sensurilor — exprimînd 
subtil, și totuși pregnant, ati
tudinea anticlerical^ a lui Prus.

„Păpușa", roman de mare sen
sibilitate, zugrăvește societatea 
polonă din a doua jumătate a 
veacului XIX pe care-și pune 
amprenta dezvoltarea năvalnică 
a relațiilor capitaliste.

Noua ofertă a editurii, 
clamată, de altfel, îndelung de 
prietenii cărții, se bucură de 
aprecieri unanime și în ceea ce 
privește condițiile grafice.

„PÂ1’UȘĂ“

99'

in apus,
cu

cețoasă,
cu

IAMB

țipăt argonic de
țipăt blond

de soare
țipăt rece

de dimineață
țipăt negru

de trupuri goale, 
— trupuri negre și goale —

Ziarist militant pentru revo
luția de la 1848 și pentru Uni
rea Țărilor Române, Dimitrie 
Bolintineanu (1819—1872) cola
borează și la alte publicații pro
gresiste ale vremii ca, „Juni
mea română" și .România li
terară*. Cel ce a aplicat, ca 
membru în guvernul Alexandru 
loan Cuza, legea pentru secu
larizarea averilor mănăstirești 
își adună creația sa poetică în 
numeroase volume din care nu 
putem să nu cităm „Melodii ro
mâne-. .Nemesis’. „Eumenide- 
le sau satire politice". „Legende 
tău basme naționale In versuri".

Poetul cultivă legenda isto
rică prin care evocă figuri de 
croi din trecutul de luptă al 
poporului nostru. Nu este o re
întoarcere paseistă, sterilă, fă
cută doar de dragul „Vremuri
lor de aur", ci trebuie inter
pretată conform intențiilor sale,

Revoluționarul de la 1863, scri
itorul polonez Boleslaw Prus, 
plătește tribut prin creația sa, 
filozofiei pozitiviste. In finalul 
vieții, lovit în încrederea in u- 
manitate, dezgustat de dema
gogia. abuzurile Și silniciile so
cietății burgheze va scrie un 
roman (rămas neterminal) care 
confirmă elevarea concepției sale 
in direcția revoluției.

respirații

l'OKO, Petroșani : Vă răs- 
p u n d e m publicîndu-vă 
„Toamnă" pe care am consi
derat-o mai reprezentativă 
din setul de poezii pe care 
ni l-ați trimis recent.

Toamnă

POȘTA 
LITERARA

înălțate spre ceru, 
cu țipăt albastru 
E totul un țipăt 
Un țipăt 
Târziu.

— Sau o toamnă —
Jocuri sterile ca „Nume", 

..Agonie", „Umbre", „Răsărit" 
din încercările dumneavoas
tră nu-și pot găsi locul Sn

paginile noastre.
Vasile Blendea, Lupeni i 

„Legămintul" este animat de 
înalte și nobile idei. Dar, 
cum ..cu o floare nu se face 
primăvară", nici noi nu pu
tem dintr-o singură încerca
re să depistăm Poezia. Mai 
trimiteți și între timp anga- 
jați-vâ în lectura aprofun
dată a unor versuri de fac
turi diferite.

C. Ion, Cimpu lui Neag i 
Nu uitați că poezia are 
logică aparte decît cea 
prozei. Reveniți.
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Ritmul de realizare
a lucrărilor de pregătire 
se cere grabnic accelerat!

(Urmare din pay. 1)

«Brom târli cu energie pneumo
nii ti lacurilor de muncă St
orc o asigurare strirtă a bri- 
gârilor dc la înaintare tu tot 
< cea < e au nevoie pentru o des
fășurare normală a lucrului zil- 
»i<. deci o organizare superioa
ră a punctelor de lucru, și. in 
general, b activității pe intre- 
rv 1 flux extractiv. Eforturi deo- 
M-bite trebuie făcute in direc
tul oreanirării unor formații în
chegate. lapabilc să obțină con
stant viteze dc avansare dc 
M'—ion de metri Pe lună, fără 
b neglija insă realizarea și a
retorlallc
I-’ M. Vr

lucrări prevăzute. 1

hr ijfereir>î lucrărilor de pre
găliri să se urmărească cu

i-fwtuârii
xu) 1 și a ■■■ •
Folosirea mai bună n mașini
lor dc încărcat, a cărucioare
lor de perforat. îmbunătățirea 
tehnologiei dc extracție și ex
perimentarea toreretării pereți
lor in locul bandajării — iată 
picmisclc atingerii unor viteze 
dc avansare de 75 metri pe lu
nă in aceste lucrări.

— Ce ne puteți spune in le
gătură cu obligativitatea respec
tării normelor de calitate la lu
crările de pregătire. Se tine în
totdeauna cont de ca sau... ?

— Nu. nici sub aspect cali
tativ execut in pregătirilor nu co
respunde peste tot. așa cum ar 
trebui. Nu se respectă la toate 
punctele de lucru procesul teh
nologic fixat prin monografia

dc armare; lasă de dorit, u- 
neori, materializarea prevederi
lor referitoare la susținerea și 
amenajarea lucrărilor care să 
intre în timp util în funcție Și 
*■ i răspundă tuturor exicențe- 

■i lie exemplu, s-au făcu' con- 
rt-sii pe linia calității Im rări

te pregătire efectuate în 
■t'-atul 3, blocul II. la orizon
ul 440 al minei Dîlja.

— Ista înseamnă i.T muma 
politico-educativă in rindurilc 
formațiilor care execută aceste 
lucrări trebuie substanțial îm
bunătățită, că c necesar ca fic- 
< are om angajat in efectuarea 
obiectivelor respective sa fio 
adus la gradul de înțelegere co
respunzător, să fie el însuși 
convins efl-i neapărată nevoie 
■le aportul său «le conștiincio
zitate. do atenție concentrată, 
responsabilă. Din cele relațiile 
de dv. tragem concluzia că. 
in perioada iminentă, conduce
rile exploatărilor, conducerile 
sectoarelor, serviciile tehnologi
ce trebuie să urmărească cu 
mai multă răspundere îmbună
tățirea organizării lucrului și, 
mai ales, folosirea utilajelor pen
tru creșterea productivității 
muncii la fronturile lucrărilor 
de pregătire.

— Dar, și din partea noas
tră. a specialiștilor Centralei, 
se revendică o urmărire și un 
control mai eficient în dome
niul pregătirilor, o mai rodnică 
îndrumare, un sprijin mai con
cret și mai operativ la nivelul 
unităților în vederea rezolvării 
optime a tuturor problemelor 
ivite, a eliminării neajunsurilor 
care mai persistă in activita
tea de pregătire a liniei dc 
front viitoare.

..Cum se prezmfă
aprovizionarea și igiena
piețelor din V alea Jiului46

(Urmare din pag. 1) 

să nu facă nimic pentru îm
bunătățirea aprovizionării uni
tăților C.L F. și a .actualei pie
țe eu produse sezoniere soli
citate de populație. In orașul 
Petrila va trebui să se facă 
mai mult în această direcție. 
Comitetu] executiv, inspecția ’co
mercială și conducerile tuturor 
unităților alimentare C.L.F. au 
obligația dc a asigura cantită
țile de produse agro-al: men tare 
în funcție de cerințele reale ale 
populației de aici. Faptul că in 
orașul Petrila nu există la ora 
nctuală o piață corespunzătoare 
nu absolvă de răspundere nici 
un organ în această privință.

.Referitor la cele arătate în 
artico] despre situația pieții din 
orașul Vulcan — se spune in 
adresa nr. 9 251/16 septembrie 
1971 a Comitetului executiv al 
Consiliului popular Vulcan — 
informăm că administrația pie
ții a fost aspru trasă la răs
pundere și sancționată pentru 
neglijența pe care o manifestă 
privind curățenia in piață și 
nerespeelarea prețurilor stabi
lite’. In răspunsul Comitetului 
executiv de la Vulcan, nu se 
precizează nici o măsură pentru 
îmbunătățirea activității comer
ciale și aprovizionării, nu se 
specifică nimic în legătură cu 
igiena și curățenia pieții. Acest 
fapt demonstrează că în atenția 
organelor comerciale de la Vul
can problemele tratate în ma
terialul amintit nu și-au găsit 
Jocul impus de cerințele actua
le. De aceea considerăm că este 
absolut necesar să. se treacă 
imediat la stabilirea unui plan 
de măsuri care să fie pus ur
gent in aplicare. Numai cu ju
mătăți de măsură, aici nu se 
vor putea schimba lucrurile 
rele care persistă și la ora ac
tuală. In piața din Vulcan si
tuația nu s-a schimbat cu ni
mic față de ceea ce ancheta 
noastră a stabilit. In sprijinul 
acestei afirmații vine și con
statarea recentă a laboratorului 
de epidemiologie din Petroșani 
care a concluzionat cele rela
ta le in articolul despre piețe.

lată ce ne răspunde Direc
ția comercială județeană Deva, 
în adresa nr. 4 234 din 2 sep
tembrie 1971, la articolul .Cum 
se prezintă aprovizionarea și 
igiena piețelor din Valea Jiu
lui ?' _Vâ facem cunoscut că 
articolul respectiv l-am trimis 
ia I. J.P.V.L.F. Deva de la care 
urmează să primiți răspunsul 
(Dar răspunsul acesta nu l-am 
mai primit!) De întreținerea 
și igiena piețelor — scrie în 
continuare răspunsul — se o-

cupă .Administrația piețelor că
reia i-am atras și noi atenția 
asupra necesității urmăririi și 
ci ntrolării sistematice a între
gii activități din aceste piețe**. 
Pentru a vedea felul cum acesta 
se achită de sarcinile ce-i re
vin ne permitem să redăm și 
răspunsul Administrației piețe
lor din Petroșani, trimis cu a- 
dresa nr. 138/1971 in care se 
spune : „Nu am avut preț urile 
stabilite de comisie la o serie 
de produse astfel că nu le-am 
putut trece pe mercurial".

In răspuns nu se spune nici 
un cuvânt in legătură cu lip
surile semnalate, nu se indică 
nici o măsură pentru înlătu
rarea deficiențelor în asigurarea 
igienei pieții, despre produsele 
de slabă calitate prezentate pe- 
piață și vânzarea lor cu pre
țuri mai mari decât cele pre
văzute. .Această metodă de ig
norare a situației nemulțumi
toare existente in piața din Pe
troșani, de atâtea ori semna
lată în presă și adusă la cu
noștința organelor competente, 
a lăsat indiferenți pe cei care 
răspund de bunul mers al ac
tivității comerciale, de gospo
dărirea și administrarea acestei 
piețe. Dacă am întârziat să in
formăm cititorii asupra măsu
rilor luate de organele vizate 
în anchetă, am făcut-o din 
cauză că am așteptat răspun
surile din partea Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
Vulcan, primit abia în 28 sep
tembrie 1971, și al Inspecției 
comerciale de stat din cadrul 
Consiliului popular al munici
piului Petroșani, care nu a so
sit nici până azi.

Rămâne, deci, să cunoaștem 
ce poziție are Inspecția comer
cială de stat față de situația 
amintită privind aprovizionarea 
și igiena piețelor din Va’.ea Jiu
lui. Cum această poziție a ră
mas necunoscută, ca de altfel 
și a 1.J.P.V.L.F. Deva, nu numai 
redacției, ci și celor vizați ca 
răspunzători de activitatea co
mercială neeorespunzătoare din 
piețe, ne permitem să relevăm 
încă o dată indolența și lipsa 
de operativitate din partea a- 
cestei inspecții față de semna
lele critice, ceea ce traducem 
noi, înseamnă încurajarea ta
cită a unor stări de lucruri în 
totală contradicție cu sarcinile 
politico-economice trasate de 
partid pe linie.de comerț Poa
te că in urma acestei reveniri 
Inspecția comercială din Petro
șani își va reaminti datoriile și 
obligațiile ce-i revin și va lua 
măsuri în consecință. Redacția 
promite să le aducă la cunoș
tința cetățenilor.

SIMBATA 16 OCTOMBRIE

din școii 
acest an

fiecăruia

Avancronică

primului

Episodul IV. 
Tctcdivcrlisment. Dic
ționar vnu/icfll-distrac 

era .(

19,15 rublicMate.
19.20 1001 dc seri — emisii»

ne pentru cei mici.
19.30 Tch Innmlul dc scară.
20,00 Săplămina internați!)

nalS.
20,15 Tete cn< i c 1 o pe d i n.
21.10 Film ‘trial : Afoniișlii'

SIMBATA 16 OCTOMBRIE
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§ RĂSPUNDEM CITITORILOR
g

0
16.15 Deschiderea emisiunii.

Emisiune in limba ger
mană.

18.06 Bonă scara, fele ! Bună

Telejurnalul <Ic
Cintece și romanțe cu : 
Carmen llnnganti, Vn- 
sjlc Top, Maria Mom u, 
Gheorghe Top, Teodor 
Munlcanii.

ORGANIZAȚIILE II.J.i;

su] permanent pentru for 
politică, pentru lectura politică, 
pentru fundamentarea cunoștin
țelor de specialitate pe temeli
ile materialismului dialectic în
cât să putem spune că ucenicia 
vieții politice se face cu b ine 
rezultate in organizația tinere
tului comunist din școală.

Un obiectiv permanent al în
tregii activități a organizațiilor 
U.T.C. din școli va trebui sâ-1 
constituie educarea patriotici și 
internationalists, cultivarea sen
timentului de dragoste față de 
patrie și partid, a respectului 
și prețuirii față de lupta eroică 
dusă de clasa muncitoare, față 
de trecutul de luptă al poporu
lui nostru și față de realizările 
obținute sub conducerea P.C.R.. 
precum și educarea elevilor în 
spiritul responsabilității față de 
muncă, față de obligațiile so
ciale ce le au la vârsta anilor 
de școală. Clasa de elevi este 
primul colectiv care investește 
pe elev cu răspunderi socîa’e. 
Aici elevul învață să munceas
că. să fie demn, să fie respon
sabil. Organizațiile U.T.C. vor 
trebui să acționeze în sensul 
transformării fiecărei organiza
ții într-un colectiv care știe ce 
este răspunderea față de învă
țătură și acționează pentru ca 
toți elevii să-și îndeplinească 
exemolar îndatoririle. Recenta 
măsură de cuprindere în ora
rul școlii a activității tehnico- 
productive va trebui să fie pu
ternic susținută de organizațiile 
U.T.C. Acestea au sarcina de a 
crea un climat de muncă efer
vescent în rândul elevilor, de 
a-j determina să folosească in
tegral ziua consacrată practicii, 
dez.voltîndu-le sentimentul de 
producători ai bunurilor mate
riale și, implicit, o atitudine 
muncitorească. Tn școlile profe
sionale, în liceul industrial este

luj muncitoresc. Situația 
lă scoate în evidență : 
carențe în educarea elevi 
aceste unități de învățământ.

Este bine să arătăm că e ne
cesar. mai mult ca oricînd, ca 
cercurile Pe obiecte să îmbrace 
un caracter tehnico-productiv, 
în care produsele materiale ob
ținute de elevi să fie rodul 
muncii științifice aplicate în 
practică. Eficiența acțiunilor 
politico-educative desfășurate 
de către organizațiile U.T.C. din 
școli va trebui să sc simtă mai 
mult în activitatea de orienta
re a elevilor spre meseriile spe
cifice municipiului nostru. In 
colaborare cu organizația pio
nierilor va trebui să se găsească 
cele mai adecvate forme și 
modalități dc convingere științi
fică a elevilor, că singura sursă 
de bunuri materiale este mun
ca. munca rodnică a 
dintre noi.

Organizațiile U.T.C. 
sînt chemate ca în 
școlar să-și îmbunătățească 
substanțial colaborarea cu fa
milia. dar mai ales cu conduce
rea școlii, cu profesorii diri- 

• Relația profesor-elev tre
buie să îmbine, în afara chestiu
nilor de predare și ascultare, 
o conlucrare mai apropiată în 
clasă și în afara clasei. Alege
rile care au loc în aceste zile la 
nivel de clase, oferă organiza
țiilor U.T.C. posibilitatea înlă
turării cu fermitate a improvi
zației și superficialității, pentru 
fixarea unor obiective concrete, 
în spiritul indicațiilor partidu
lui. privind ridicarea niyeTipui 
procesului instructiv-educativ. 
obiective care să garanteze, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, succesul în pregătirea 
prin muncă și pentru mum 
tinerei generații.

ranoramă a barajului dc la Valea de Pești. Măreția și 
grandoarea lui nu poate fi imortalizată de la o asemenea 
depărtare de obiectivul aparatului. Apropiindu-te însă, miile 
dc tone de piatră care se descarcă zilnic il face impozant.

Și pe acel colos alb, de piatră, oamenii par
ca pe un furnicar...

SJEAGUl ROSG“

aprovizionarea
populației

In recenta sesiune a Con
siliului popular al orașului 
Uricani s-au dezbătut măsu
rile necesare pentru asigura
rea unei bune aprovizionări 
i ]XJpuiiițiej în perioada de 
iarnă. Accentul s-a pus pe a- 
provizionarea din timp cu 
produse ăgroalimentare a u- 
nităților de Ia exploatările 
forestiere Buta, A rea nu, Bi- 
lugu și Valea de Brazi, pre
cum și a acelora de la Cimpu 
lui Neag și șantierul de la 
Valea de Pești.

9 0 9

a

despre 
localitatea lor

FBDLM
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : B. D. în alertă (14—17 
oct.); Republica : Regele Lear, 
seriile 1 și II (14 — 17 oct);

LONEA — Minerul : Cum am 
declanșat al doilea război 
mondial (14—17 oct.); VUL
CAN : Prețul puterii (14—17 
oct.); BARBATENI ! Intilni- 
rea (15—17 oct.).

I). MAHCV

Nou macsazin 
alimentar

CU

autoservire

contribuția
1

cetățenilor
In linii generale electrifi

carea localității Cimpu lui 
Neag este terminată. Au mai 
rămas însă câteva case mai 
răzlețe neelec*r:.f:- »!e. De a- 
ceca, în prezent se continuă 
lucrările de electrificare la 
realizarea cărora contribuie 
și cetățenii. Pentru urgenta
rea lucrărilor de electrifica
re, locuitorii din Cimpu lui 
Neag au prestat muncă 
triotică pentru săparea 
pilor și plantarea stâlpilor. 
Deși casele lor sânt deja elec
trificate. promotorii acestor 
acțiuni sânt deputății Vasile 
Oprea și Ionică Ladislau.

LUCRĂRI
F. LLIE

C ainpionatu] diviziei A i.Ș) 
cursul cu etapa a VH-a, 
se consumă în trei „eta- 

— necesitate dictată de 
niidele de miercuri din cu- 

pe'.e europene. Primele do
uă întâlniri : ..U’ Craiova — 
Rapid și Dinamo — .U“
C'luj s . ii consumat ieri și au 
inrcgis'rat următoarele rezul
tate : .,U' Craiova — Rapid i 
3—0 și Dinamo — ..U’ Cluj 

-2.
Alte două partide; Steaua 

A S.A. și U.T.A. — F.C 
Argeș au lo. astăzi, de la ora 
15,30, șansele fiind sută la 
sută de partea formațiilor

DE MODERNIZARE
Pentru asfaltarea străzii 23 

August s-a alocai suma de 
82 000 lei. Lucrările au fost 
încredințate chipci de pava- 
tori condusă de Andrei Țiș- 
tea din cadrul sectorului 
I.G.C. Uricani. După ce au 
fixat bordurile și au așternut 
palul de piatră concasată. pa-

vatorii efectuează în prezent 
asfaltarea. Concomitent cu 
strada s-a amenajat și o sta
ție de autobuz. In noua stație 
s-au pus bănci și se află in
tr-un stadiu avansat construi
rea unui adăpost pentru că
lători.

fotbalistică

F. VEBER

ADOO
PROGRAMUL I : 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, melo
dia preferată (continuare);
9.30 Miorița; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Arii din operete;
10.30 Emisiune muzicală de la 
Moscova: 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Tangouri; 11,15 
Radioclub turistic; 11,30 Sub 
flamura partidului — cânte- 
ce; 12,00 Cântă Corina Chi-

riac; 12,10 Recital de opera;
12.30 întâlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Radiorecording; 15,00 Buletin 
de știri; 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Știință, tehnică, fante
zie; 17,30 Cântece și jocuri 
populare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta dc seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Știința la zi; 20,45 La hanul 
melodiilor; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Ritm și veselie — mu
zică de dans; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Dansul continuă; 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

După ce în cursul lunii au
gust a fost renovat și dotat 
cu mobilier nou, magazinul 
alimentar nr. 79 s-a redes
chis de curând. Activitatea li
ni lății se desfășoară acum pe 
două schimburi, fiind prima 
unitate din Uricani cu auto
servire. Aprovizionat din a- 
bundență cu un bogat sorti
ment de mărfuri, noul ma
gazin cu autoservire se bu
cură de aprecierea cumpără
torilor. Spre, a se crea con
diții mai bune de depozita
re și prezentare a mărfuri
lor, desfacerea produselor 
cerealiere se face acum în- 
tr-un alt local.

I. COJOCARU

Se înaljă complexul
de deservire

In apropiere de Casa de cultură, constructorii înalță un 
nou edificiu social, așteptat cu nerăbdare de locuitorii ora
șului nostru. Este vorba de complexul cooperatist de deser
vire în care vor funcționa ate'.iere de croitorie, cizmărie, 
frizerie, coafură și altele.

I. FRUNZĂ

IA URICANI

s
I
I 
I

• NICOLAE ALEXA. URICANI. Pentru 4 ani și cinci 
luni, cit aii lucrat nu se acordă pensie sau ajutor social. 
Penti u ajutor social este nevoie de o vechime in muncă 
de minimum 5 ani, iar pentru pensie de 10 ani.

• D. B. VULCAN. Calificarea in specialitatea de elec- 
ironist depanator de aparate de radio și TV se face prin 
școlile postliceale ale U.C.E.C.O.M. din București și Timi
șoara. Condițiile de admitere — prin oncure — studii medii 
și stagiul militar satisfăcut.

$ VASILE RAȚA. LUPENI. Conducerea Centralei căr
bunelui Petroșani ne informează că începând cu 1 august 
a. c. ați fost promovat, corect și corespunzător instrucțiu
nilor in vigoare' în categoria a 4-a, treapta a Il-a bază cu 
87 lei pe post, cunoscând că regulamentul nu prevede 97 
de lei. așa cum pretindeți dv.

< M. RASA, VULCAN, Vă comunicăm că ungajații 
-coși din producție pe o perioadă mai mare de 12 Juni pen
tru a fi trimiși să urmeze cursuri de pregătire profesională 
(de exemplu i școli tehnice de maiștri, cursuri post univer
sitare ele.) sau politice, vor primi in anul prezentării la 
'ocul de muncă, concediul de odihnă cu durata integrală, 
in consecință, dv. vi s-a acordat concediul corespunzător 
vechimii ân muncă.
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Ieșit la sfârșitul 
război mondial de sub con
trolul Germaniei, 
sud-vest african (Namibia) a 
fost administrat din 1920 de 
Africa de sud, in baza man
datului Societății Națiunilor. 
In 1946, guvernul sud-african 
a încercat să-l integreze U- 
niunii, invocind că aceasta ar 
fi dorința majorității popu
lației. Adunarea Generală a 
O.N.U. a cerut, însă, ca teri
toriul să fie plasat sub tutela 
Organizației Națiunilor Unite.

Africa de sud a refuzat insă 
să se supună acestei hotărâri, 
declarind că va continua să 
administreze teritoriul in spi
ritul principiilor mandatului 
Societății Națiunilor. Ca ur
mare a acestui refuz, O.N.U. 
a hotărit să verifice dacă A- 
frica de sud se achită de o- 
bligațiile internaționale ce-i 
reveneau in baza prevederilor 
mandatului.

In 1949, in timp ce o lege 
sud-africană întărea „legătu
rile de asociere" a teritoriului 
sud-vest african la Africa de 
sud, Adunarea Generală a ce
rut avizul Curții Internațio
nale de Justiție (C.I.J.) asu-

teritoriul

pra drepturilor și obligațiilor 
legale ce decurg din mandat.

La 11 iulie 1950, Curtea a 
declarat in unanimitate că 
sud-vestul african este încă un 
teritoriu în baza mandatului

sud nu este obligată legal sa 
integreze teritoriul în sistemul 
de tutelă al O.N.U.

In 1950, Adunarea Generală 
a creat un comitet special în
sărcinat să poarte convorbiri

internațional din 1920 și că 
Africa de sud nu are compe
tența legală să schimbe sta
tutul teritoriului fără consim- 
țâmîntul O.N.U. Cu o majori
tate de 12 voturi contra 2, 
Curtea a declarat că Africa 
de sud are obligația să trans
mită Națiunilor Unite petițiile 
provenind de la populația in
digenă și să prezinte rapoarte 
anuale asupra situației din te
ritoriu. Pe de altă parte, 
Curtea afirma că Africa de

cu Africa de sud. Guvernul 
sud-african a acceptat să ne
gocieze, dar nu a admis ca 
teritoriul să fie supravegheat 
de O.N.U., refuzind, dc ase
menea, să trimită rapoarte și 
petiții. După mai multe pro
puneri și contrapropuneri, con
vorbirile au ajuns in impas.

Intre 1953 și 1962, au fost 
instituite alte două 
pentru a negocia cu guvernul 
sud-african. Dintre 
propuneri cu care

comitete

multele 
s-au soldat

convorbirile, una, sugerata de 
Africa de sud, preconiza îm
părțirea teritoriului in două 

.părți : Zona nordică fiind pla
sată sub tutela O.N.U. și ad
ministrată de Africa de sud, 
și zona sudică, mai itopulatâ, 
integrată Africii de sud. Pro
punerea a fost respinsă de A- 
dunarea Generală, care a re
petat apelul in favoarea unor 
negocieri menite să ducă la 
punerea în aplicare a avizului 
din 1950 a| C.I.J.

In acest interval, în inte
riorul teritoriului generaliza
rea practicii apartheidului și 
agravarea tulburărilor au de
venit din ce în ce mai îngri
jorătoare.

14 decembrie I960 este o 
dată istorică în activitatea 
O.N.U. in domeniul decoloni
zării; ea marchează adoptarea 
rezoluției nr. I 514, cunoscută 
sub numele de „Declarația 
privind acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale".

In 1962, Adunarea Generală 
a hotărit dizolvarea Comite
tului special pentru sud-vestul 
african, funcțiile acestuia fi
ind preluate de Comitetul ce
lor 24 (creat in 1961, Comite
tul special, însărcinat cu stu-

dierca situației jn vederea 
plicării Declarației, avea 
ineeput 17 membri).

In 1964, Comitelui celor 
a cerut Africii de sud să 
nunțe la punerea în .
a recomandărilor Comisiei O- | 
deudaal — organism creat in L 
1962 dc Africa de sud, care ’ 
preconiza î...,—,___________
lui în „cămine" pentru dife
ritele grupuri etnice.

In cadrul sesiunii sale din 
1965, Adunarea Generală a 
reluat analizarea problemei 
teritoriului sud-vest african. / 
considerând orice tentativă de i 
împărțire a acestuia ca o vi

1 să re- i 
aplicare >

Africa de sud, care > 
împărțirea teritoriu- *

)

!

gazdă. Tn sfîrșit, pentru du
minică mai rămîn meciurile i 
C.F.R. — Politehnica ; Jiul
— S. G. Bacău; Crișul — 
Steagul roșu ; Petrolul — Fa
rul. Normal, echipele oaspete 
nu pot emite pretenții la 
vreun punct. Vecinele de cla
sament C.F.R. și Poli tehnica 
vor lupta de la egal la egal, 
insă ceferiștii au cîteva avan
taje care trebuie valorifica
te : terenul prgpriu, galeria 
entuziastă, unele întăritur» 
în echipă. Metamorfoza Cri- 
șului merge spre prima vic
torie, mai ales că nici bra
șovenii nu mai sînt cei de 
aeum cîțiva ani. Petrolul — 
Farul se anunță o confrun
tare echilibrată, cu victorie 
de partea ploieștenilor.

La Petroșani se anunță 
meci interesant. ,.Duo" Ra
dulescu se străduiește să-și 
propulseze echipa pe locurile 
din față ale clasamentului
— a Și reușit într-o bună 
măsură —, în vreme ce Jiul 
caută prima victorie pe teren 
propriu. Personal, cred că o 
va găsi mîine. Tn ..amicalul" 
de joi, în compania Aurului 
Brad, Jiu! s-a mișcat bine, 
a înscris 4 goluri, prin Li- 
bardi și Mulțescu — fiecare 
cîte 2 —. a lăsat speranțe 
publicului pentru un meci 
frumos mîine. Ne-a plăcut 
cum a evoluat îndeosebi MuJ- 
țescu, talentat, perspicace Șt 
periculos, Libardi, care a șu
tat foarte mult și puternic 
spre poartă, George viei și 
Ștocker. Antrenorul Eugen 
Iordache a încercat un nou 
cuplu de atacanți

lare a mandatului, și orice-în- 1 
cercare de anexare ca un act .’ 
de agresiune. Adunarea a con- ț 
damnat extinderea în această ț 
zonă a măsurilor de apartheid • 
și de discriminare, ca și po- ■ 
litica guvernului de sustragere ) 
de la obligațiile sale de a sa- | 
tisface drepturile economice | 
și politice ale populației au- < 
tohtone. Ea a invitat toate sta- . 
tele să acorde sprijin moral ’ 
și material luptei pentru li- ’ 
bcrtalea și independența acts- 
tui teritoriu. ț

I

_ i_._ __ . centrali 
Mulțescu — Stoian. însă ul
timul n-a dai randamentul 
scontat, la pauză fiind înlo
cuit cu Urmeș. Așteptăm în
crezători evoluția Jiului, fără 
să uităm că va avea în față 
un adversar incomod, care 
țintește spre loja clasamentu
lui. Credem totuși. în băie
ții noștri.

Repunem in discuție o pro
blemă de atâtea ori discutată: 
galeria. Am dori să auzim ga
leria Jiulm, obiectivă și ordo
nată, cum irumpe Ia fiecare 
fază frumoasă a echipei salt 
și mai ales atunci când fn- 
voriții ei trec prin momen
te critice. Să aplaudăm lucid 
fotbalul frumos, să fim bun» 
cavaleri cu adversarii noștri 
să ne încurajăm echipa

l \1DE 1IULI
(Va urma)

Dumitru GHEONEA
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PLENARA LĂRGITĂ 
A CONSILIULUI CENTRAL

AL U. G. S. R.

VIA ȚA INTERNAȚIONALĂ
■ 'I I i ■■ li1 III III

Programului adoptat de Corn 
tuJ Executiv al CC. al PC

lui Ntcolae Ceaușescu. u an

U.G.S.R<uetivișU de partid 
ie stat, cadre cu munci de

uniuni do creație. 
Uunilor sindicate-

dicatelor, directori ai cluburi
lor și caselor de cultură ale 
sindicatelor, bibliotecari și alți 
activiști din instituțiile cultu
ral-educative ale sindicatelor, 
reprezentanți ai presei.

Tovarășul Virgil Trofin. mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
ai P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România, 
a prezentat Raportul cu privi
re la activitatea politico-ideolo- 
gicâ desfășurată de sindicate și 
sarcinile -ce le revin, în lumina 
Programului de măsuri adoptat 
de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R., pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii.

In lumina exigențelor cerute 
de vastul program de educa
ție marxist-leninistă. revoluțio
nară și patriotică a oamenilor 
muncii, a întregului popor — 
inițiat de partid — a fost făcută 
o amplă și aprofundată analiză 
a modului în care sindicatele

Comitetului Central al Partidului Cnmunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Humân

fUrmare din pag. 1) 

în acest domeniu nu s-a ridicat 
la nivelul cerințelor și exigen
țelor actualei etape de dezvol
tare a construcției societății so
cialiste din patria noastră. Par
ticipanții la plenară și-au ma
nifestat hotărîrea de a munci 
neprecupețit, cu entuziasm și 
spirit revoluționar pentru înlă
turarea grabnică a neajunsuri
lor existente, pentru perfecțio
narea întregii activități politi
co-educative a sindicatelor.

In lumina programului adop
tat de Comitetul Executiv al 
Partidului Comunist Român, 
plenara lărgită a Consiliului 
Central al U.G.S.R. a adoptat 
un amplu plan de măsuri me
nit să îmbunătățească activita
tea politico-ideologică șj cultu- 
ral-educativă desfășurată de 
sindicate, să-i asigure un bo
gat conținut de idei și comba
tivitate revoluționară, pentru 
participarea și mai largă a ma
selor de oameni ai muncii la 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, realizarea exemplară a 
sarcinilor de producție și a an
gajamentelor asumate, dezvolta
rea unei atitudini înaintate față 
de muncă, grija plină de răs

COMUNICAT
cu privire la cea de-a 55-a ședință a Comitetului 

Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
Intre 12—14 octombrie, a a- 

vut loc la Moscova cea de-a 
55-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. La ședin
ță au participat : T. Țolov, 
prim-vicepreședinle al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgar,a. F. I-iamouz, 
vicepreședinte al Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, G. Weiss, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane. D. 
Gombojav. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Mongole, M. Ja- 
gielskv, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri a! Republi
ci; Populare Polone, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a) Repu
blicii Socialiste România, P. 
Valyi, vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țârănesc Ungar. M. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

In conformitate cu Convenția 
dintre C.A.E.R. și guvernul Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, la ședința Comitetu-- 
lui Executiv a participat. la 
examinarea unor probleme. M. 
Orlandici. membru f.l ConsiliUr 
luj Executiv Federal al R.S.F.I.

In centrul atenției ședinței 
Comitetului Executiv s-a aflat 
examinarea problemelor îndrep
tate spre realizarea unei serii 
'de acțiuni din Programul com
plex al adincirii și perfecționă
rii. în continuare, a colaboră
rii și dezv^l'-ări: integrării eco

cativă pentru formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, subliniindu- 
se sarcinile de mare răspunde
re ce revin sindicatelor pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea ol P.C.R . 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră.

1 r < . i ■
■' i' ' " 'J ’" Vasilc Cazan

— președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor Gorj ; 
Constantin Buzatu — președin
tele Comitetului sindicatului dc 
la Uzinele dc utilaj chimic 
.GriviUi Roșie* — București. 
Alexandru Crișan — președin
tele Consiliului județean al sin
dic r Maramureș. Petru 
Frone — președintele Comitetu
lui sindicatului de la Grupul 
industrial petrochimic Ploiești, 
loan Tătaru — președintele 
Consiliului județean al sindica
telor Vrancea, Elena Nac — 
președinta Comitetului sindica
tului de la Fabrica de confec
ții și tricotaje București, Cornel 
Sandu — membru al Biroului 
executiv al Consiliului județean 
a! sindicatelor Brașov. Alexan
dru Grecu — președintele Co
mitetului Uniunii sindicatelor 
din transporturi și telecomuni- 
catii. Bitay Pavel — membru 
în Biroul executiv al Consiliu
lui județean al sindicatelor Co- 
vasna. ștefan Olteanu, vicepre
ședinte al Comitetului Uniunii 
sindicatelor din comerț și co
operație. Constantin Năstase
— președintele Comitetu
lui sindicatului de la Ex
ploatarea minieră Lupeni, 
Salzbergcr Bella — directorul 
Clubului ..Constructorul" din 
Oradea. Vasile Popa — directo
rul Casc; de cultură a sindica
telor din Galați. Virgil Almășan 

pundere pentru buna gospodă
rire, dezvoltare și apărarea cu 
intransigență a bunurilor mate
riale ale proprietății socialiste, 
întărirea ordinii și disciplinei, 
la fiecare loc dc muncă, forma
rea și dezvoltarea opiniei de 
masă muncitorești, revoluționa
re împotriva atitudinilor înapo
iate, străine moralei noastre 
socialiste.

Sindicatele se vor preocupa 
ca instituțiile culturale — clu
burile, casele de cultură, biblio
tecile, formațiile cultural-artis- 
tice de amatori — să devină 
adevărate tribune de propagare 
a politicii marxist-lenîniste crea
toare a partidului nostru, de 
promovare consecventă a con
cepției revoluționare despre 
muncă și societate a clasei mun
citoare, pentru popularizarea ce
lor mai noi cuceriri ale științei, 
tehnicii, artei și culturii.
- Dind glas sentimentelor celor 
peste cinci milioane de oameni 
ai muncii organizați in sindicate
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — uniți 
în țeluri și aspirații comune, 
participanții la plenara lărgită 
a Consiliului Central al U.G.S.R. 
și-au manifestat unanim hotă
rirea ca sindicatele — sub con

nomice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Președintele Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru energie e- 
lectrică, P. Neporojnîi, a pre
zentat Comitetului Executiv 
raportul cu privire la activita
tea depusă și activitatea viitoa
re a Comisiei. La examinarea 
acestei probleme, au participat, 
de asemenea, președintele Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru folosirea energiei ato
mice in scopuri pașnice, A. Pe- 
trosianț, președintele Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
construcții de mașini, K. Pola- 
cek. directorul Direcției Centra
le de Dispecerat a sistemelor 
energetice interconectate „Pa
cea", Z. Oseniski.

Comitetul Executiv a relevat 
câ, in perioada precedentă, co
laborarea țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul electroe- 
nergeticii a contribuit la crește
rea producției de energie elec
trică, la sporirea puterii unitare 
a agregatelor și centralelor e- 
lectrice, la îmbunătățirea indi
catorilor tchnico-economici ai 
producției și la transmiterea e- 
nergiei electrice, la dezvoltarea 
liniilor interstatale pentru trans
portul energiei electrice Și la 
creșterea livrărilor reciproce de 
energie electrică.

Pornindu-se dc- la nevoile 
mereu crescînde ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. în ener
gie electrică, in cadrul exami
nării raportului s-a acordat o 
deosebită atenție acțiunilor vi
itoare privind dezvoltarea cola
borării țărilor in producția de

— vicepreședinte al Uniunii 
AilișliHr Pkrtici Natalia Popa
— vicepreședinte al Consiliu-' 
Iul județean al sindicatelor 
Cluj, Pavcl Ștefan — secretar 
nl Consiliului Central al
l G.S.R Wissorncr Matei — 
director adjunct la Întreprinde
rea de industrie localfi AMI'.I’ 
Sibin, Elena Isac — președinta 
Comitetului sindicatului de la 
întreprinderea „Țesătura'1 Iași. 
Ion Jingn — vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și E- 
ducațiel Socialiste, Constan
tin Diuculescu — preșe
dintele Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Lidia Oră dean, președinta Co
mitetului Uniunii sindicatelor 
din Unitățile sanitare, Nicolae 
Gavrilescu. vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Participanții la dezbateri au 
exprimat totala adeziune a oa
menilor muncii organizați în 
sindicate, față dc Programul e- 
laborat de conducerea partidu
lui în vederea formării și dez
voltării conștiinței socialiste a 
tuturor oamenilor muncii, a în
tregului popor și au făcut o a- 
naliză profundă, într-un puter
nic spirit critic și autocritic 
constructiv a activității desfă
șurate dc organele și organiza
țiile sindicale, de instituțiile 
cultural-educative ale sindica
telor pentru formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste a 
maselor, îndeplinirea sarcini
lor de producție și a angaja
mentelor asumate. înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.

Plenara lărgită a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
sindicatelor din România a a- 
probat un amplu program de 

ducerea partidului — să mun
cească cu perseverență revolu
ționară, cu pasiune și entuziasm 
pentru înfăptuirea luminosului 
program de educare marxist-le
ninistă a oamenilor muncii, pen
tru formarea și dezvoltarea con
științei socialiste, pentru edu
carea celor ce muncesc 
în spiritul patriotismului socia
list și internaționalismului pro
letar și afirmarea lor și mai 
deplină ca proprietari ai mij
loacelor de producție și princi
pali producători ai bunu
rilor materiale și spirituale ale 
societății noastre socialiste.

Conștienți de marile răspun
deri ce revin sindicatelor în ac
tuala etapă de dezvoltare a Ro
mâniei pe drumul socialismului 
și comunismului, ne angajăm 
în fața partidului, a clasei mun
citoare și a întregului popor, în 
fața Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, in 
frunte cu dumneavoastră tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să îm
bunătățim permanent munca 
politico-ideologică și cultural-e- 
ducativă desfășurată de sindi
cate, pentru sădirea în conștiin
ța și comportamentul fiecărui 
membru de sindicat a trăsătu
rilor caracteristice omului nou.

energie electrică, inclusiv în 
centralele atomo-electrice, în 
producția utilajelor electroener- 
getîce, precum și îmbunătățirii 
în continuare a funcționării în 
paralel a sistemelor energetice 
ale țărilor.

Comitetul Executiv a aprobat 
activitatea desfășurată de Co
misia permanentă C.A.E.R. pen
tru energie electrică, subliniind 
importanța deosebită a lucrări
lor organizate de Comisie în 
legătură cu problemele adînci- 
rii și perfecționării în continu
are a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste 
în domeniul electroenergeticii 
țărilor membre ale C.A.E.R., 
prevăzute în Programul com
plex, a recomandat țărilor și a 
trasat sarcină Comisiei să ela
boreze măsuri îndreptate spre 
satisfacerea mai deplină a ne
cesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. în energie electrică.

Comitetul Executiv al Consi
liului a examinat măsurile cu 
privire la pregătirea și trece
rea la cupla automată a mate
rialului rulant al căilor ferate 
cu ecartament de 1435 mm din 
țările membre ale C.A.E.R. și a 
adoptat recomandări corespun
zătoare.

Comitetul Executiv al C.A.E.R 
a adoptat, de asemenea, pro
punerile privind dezvoltarea co
laborării dintre țările interesate 
in ce privește problemele gos
podăririi apelor din bazinul Ti
sei, îndeosebi în problemele 
proiecției împotriva inundați
ilor și a viiturilor, ale protec
ției apei împotriva poluării și 
folosirii complexe a resurselor 

măsuri pentru îmbunătățirea 
activității polltico-ldcologlce și 
cultural-educative desfășurată 
dc sindicate.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la Ple
nara lărgită a Consiliului Ccn-. 
trai al U.G.S.R. au adoptat tex
tul unei scrisori adresată Con 
lotului Central al Partidului 
Comunist Român, personal to 
vi ișului Nicolae Ceaușescu.

Textul scrisorii a fost primi’ 
cu vii și îndelungi aplauze.

★
Plenara Consiliului Central al 

U.G.S.R. a eliberat pe tovară
șul Nicolae Gavrilescu din func
ția dc membru nl Comitetului 
Executiv și din funcția de vice
președinte al Consiliului Cen
tral nl U.G.S.R., deoarece ur
mează să primească alte însăr
cinări. Plenara a apreciat pozi
tiv activitatea pe care a desfă
șurat-o în conducerea sindica
telor.

Plenara a cooptat în Consiliu! 
Central al U.G.S.R. pe tovară
șul Constantin Mîndreanu și 
l-a ales în funcția de membru 
al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R. și 
de președinte al Consiliului 
pentru problemele de educație 
și cultură al Consiliului Central 
al U.G.S.R. De asemenea, Ple
nara a cooptat în Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. pe tovarășul 
Laurențîu Dragomirescu, preșe
dintele Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din Poligrafic, Pre
să, Radiodifuziune și Edituri 
și a scos din rîndurile membri
lor supleanți ai Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. pe tovarășul 
Dumitru Mazilu, care a dat do
vadă de indisciplină și lipsă de 
vigilență.

(Agerpres)

înaintat al societății noastre, 
pe deplin devotat partidului, 
patriei, cu o înaltă ținută mo
rală, demnă de prestigiul no
bilelor tradiții revoluționare și 
spirituale ale comuniștilor, ale 
clasei noastre muncitoare.

Participanții la plenara lărgi
tă a Consiliului Central al 
U.G.S.R. exprimind voința tu
turor oamenilor muncii, a orga
nelor și a organizațiilor sindi
cale, se angajează să muncească 
cu nețărmuit devotament pen
tru înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statu
lui nostru, să-și consacre în
treaga capacitate și putere de 
muncă pentru a transpune în 
viață sarcinile ce revin sindica
telor, pentru înfăptuirea cu suc
ces a hotărîrilor celui de-al X- 
lea Congres al P.C.R., pentru 
ridicarea poporului român pe 
culmile progresului, prosperită
ții și civilizației socialiste, pen
tru edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România.

Plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale a 

Sindicatelor din 
Republica Socialistă România

de apă.
La ședința Comitetului Exe

cutiv au fost examinate și a- 
doptate modalitatea și termene
le concrete de elaborare a mă
surilor privind dezvoltarea în 
continuar^ a colaborării în do
meniul transportului prin con
ducte pentru livrarea de țiței 
și gaze între țările membre 
ale C.A.E.K

Comitetul’ Executiv a exami
nat. de asemenea, problemele 
dezvoltării, în continuare, a le
găturilor directe dintre organe
le de stat și organizațiile eco
nomice corespunzătoare din ță
rile interesate membre ale 
C.A.E.R., în conformitate cu sar
cinile care decurg din Progra
mul complex.

D irecto rul Ins ti lutul ui i n ’ e r- 
național pentru probleme eco
nomice ale sistemului mondial 
socialist, M. Senin, a prezen- 
tat Comitetului Executiv o in
formare cu privire la începe
rea activității Institutului.

In cursul ședinței Comitetu
lui Executiv, au fost exominate 
și alte probleme ale colaborării 
economice și tehnico-științifice 
a țărilor membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a prevă
zut ca. la următoarele sale șe
dințe. să examineze probleme 
legate de realizarea unor acți
uni concrete din Programul 
complex al adincirii și perfec
ționării, în continuare, a cola
borării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

Electrificarea rurală
în India

I
)
I 
I
I 
I
I l
I
1
I
I 
I
I 
II

DELIII 15 (Agerpres),
Uniunea pentru. irigații Și 
Ministerul Energiei al Indie, 
au elaborat un program pre- 
văzind electrificarea a 233 000 
de sate și asigurarea cu ener
gie a 5 milioane de stații de 
pompare a apei potabile în pe
rioada 1971—1981.

Prin aplicarea acestui ma
siv program, estimat la 22 700

Vizita delegației 
guvernamentale 

române condusă 
de loan ftvram 

în R. P.
Chineză

PEKIN 15 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Premierul Consiliului de 
Stat Hl R.P. Chineze, Giu En-lai, 
a primit delegația guvernamen
tală română, condusă de loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini.

La primire au participat Ken 
Biao, membru al C.C. al P.C. 
chinez, Ci Pîn-fei, ministru ad- 
interim al afacerilor externe, 
Li Sui-cin, ministrul construc
țiilor de mașini, Pai Sian-kuo, 
ministrul comerțului exterior, 
Fan I. ministrul pentru relați
ile economice cu străinătatea, 
și alte persoane oficiale chine
ze.

A fost, de asemenea, prezent 
Aurel Duma, ambasadorul Ro
mâniei în R.P. Chineză.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

★

Ministrul loan Avram a avut 
vineri o întîlnire de lucru cu 
Pai Sian-kuo, ministrul comer
țului exterior al R.P. Chineze. 
In cadrul întîlnirii, desfășurată 
într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă, subliniată de dorin
ța comună de dezvoltare a re
lațiilor economice și a schim
burilor comerciale, au fost dis
cutate aspecte ale schimburilor 
pe anul 1972 și de perspectivă 
în domeniul construcțiilor de 
mașini, probleme privind creș
terea volumului și diversifica
rea schimburilor între cele do
uă țări,

★

In aceeași zi ambasadorul 
român în capitala Chinei a o- 
ferit o' recepție. Au participat 
Li Sui-cin, Pai Sian-kuo, Fan 
I, șj alte persoane oficiale chi
neze.

loan Avram și Li Shi-cin au 
toastat în sănătatea conducăto
rilor de partid și de stat ai ce
lor două țări, pentru dezvolta
rea continuă a prieteniei dintre 
cele doua partide, țări și popoa
re.

în R. P. D. 

Coreeană
PHENIAN 15 (Agerpres). — 

Delegația guvernamentală ro
mână, condusă de loan Avram, 
ministrul industriei construcți
ilor de mașini, care a efectuat 
o vizită în R.P.D, Coreeană, a 
fost primită de Kim Ir, prim- 
vicepreședinte al Cabinetului de 
miniștri al R.P.D. Coreene. Cu 
acest prilej, relatează A.C.T.C., 
a avut loc o convorbire priete
nească, la care au luat parte 
Kye Hyon Sun, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini nr. 1, și Pak Glii En, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior al R.P.D. Coreene. 
A fost prezent, de asemenea, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României la Phenian, 

de milioane rupii, aproxima
tiv 60 la sută din statele In
diei vor fi aprovizionate cu 
energie electrică și apă, De
taliile acestui plan dc perspec
tivă sint expuse în raportul 
„Electrificarea rurală in In
dia", în care se precizează că 
pină în prezent din cinci sa
te ale țării numai unul a 
fost electrificat.

Declarația
Ministerului de Externe 

al Republicii Chile
SANTIAGO DE CHILE 15 — 

Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite : Ministe
rul de Externe al Republicii 
Chile a dat publicității o de
clarație în care exprimă pozi
ția guvernului de la Santiago 
față de cererea formulată de 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
ca „autoritățile chiliene să-și 
reconsidere hotărirea de a nu 
indemniza societățile nord-ame- 
ricane Kennecott și Anaconda", 
naționalizate în luna iulie a.c. 
Declarația relevă că poziția 
S.U.A. evidențiază „nerecunoaș-

Situația din Namibia în dezbaterea 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— In Consiliul de Securitate 
al O.N.U. continuă dezbaterile 
in legătură cu situația din Na
mibia. Reprezentanții statelor 
Liberia, Burundi, Somalia și

REALITĂȚI PORTORICANE
.Ceea ce avem noi aici este 

un vechi și primitiv colonialism 
— nici cel puțin un așa-zis neo
colonialism sofisticat". In acest 
mod caracteriza recent Juan 
Mari Bras, secretarul general 
al partidului Mișcarea pentru 
independență din Porto Rico 
(M.P.I.). situația și sistemul re
lațiilor insulei cu S.U.A.

Se știe că legăturile actuale 
a'.e insulei Porto Rico cu S.U.A. 
sînt bazate pe constituția din 
1962 — un act care, în mod 
paradoxal, aparține numai Con
gresului american, — și care 
stabilea „Commonwealthul" insu
lei cu S.U.A. Potrivit acestei 
constituții, Porto Rico este su
pusă legilor federale, deși nu 
are nici un vot în Congresul 
american. Portoricanii nu pot 
vota pentru președintele S.U.A. 
cu toate câ cei 2,7 milioane lo
cuitori au cetățenia americană 
încă din 1917.

Limba oficială este spaniola, 
cum sint spaniole și legile ci
vile în vigoare, în timp ce co
dul penal este modelat după 
cel american.

Aceste discriminări evidente 
legiferate de codurile america
ne au dat naștere la numeroa
se acțiuni și demonstrații în 
favoarea autonomiei. De fapt a- 
cesle demonstrații nu sînt nici 
noi și nici neobișnuite pentru 
Porto Rico. Dorința de auto
nomie datează în această insulă 
chiar dinainte de anul 1898, 
cînd S.U.A. au ocupat-o, în ur
ma războiului americano-spa- 
niol. Ca o dovadă a acestei 
dorințe stă hotărirea guvernu
lui spaniol, luată cu un an 
înainte, de a garanta portorl- 
canilor o „Cartă a autonomiei". 
După război însă, portoricanii 
s-au trezit sub dominația unui 
alt guvern străin — cel al 
S.U.A.

La începutul lunii octombrie 
in Japonia s-a organizat pe 
scară națională o mare demon
strație dc protest împotriva 
clauzelor tratatului asupra O- 
kinawei, prin care vor fi men
ținute pe insulă baze militare 
americane. In foto : Demonstra
ție lingă baza militară america
nă Yokosuka, prefectura Kana
gawa. In fundal portul naval 
S.U.A. din Yokosuka.

terea dreptului suveran al sta
tului chilian de a adopta ho- 
tărîri în conformitate cu con
stituția și legile sale". Totoda
tă, în declarație este exprima
ta „preocuparea guvernului chi
lian față de referințele Depar
tamentului de Stat la posibile 
consecințe financiare negative 
pentru Chile și la alte efecte 
similare în materie de asisten
ță externa", menționînd că a- 
cestea reprezintă o presiune 
voalată asupra statului, care nu 
poate fi decît respinsă'.

Siria au condamnat politica 
rasistă a regimului de la Pre
toria și ocuparea ilegală a te
ritoriului Namibiei de către 
Republica Sud-Africană.

Aspirația spre autodetermina
re a continuat însă să fie vie 
de-a lungul anilor deși, .mode
lul" de asociere la S.U.A. cu 
evidente caracteristici discrimi
natorii pentru portoricani, a 
suferit modificări și îmbunătă
țiri. Cu toate că aparatul re
presiv instituit in insulă a fost 
și el perfecționat, totuși în 
1950, adepții proclamării inde
pendenței ocupaseră un oraș, 
decretînd separarea de S.U.A. 
In același timp, la Washing
ton, locuința președintelui de 
atunci, Harry Truman, era a- 
tacată cu bombe de adopții pro
clamării independenței insulei. 
In 1954, un alt act de curaj și 
disperare se producea în fața 
Capitoliului de la Washington : 
un grup de portoricani au des
chis focul împotriva unor con
gresmeni, rănind patru per
soane.

Astăzi, torța independenței 
cum o califică agenția A.P., 
continuă să ardă ou intensitate, 
fiind marcată de demonstrații 
periodice, de diferite acțiuni, 
printre care frecvente atentate 
împotriva proprietăților ameri
cane din insulă.

Un corespondent al agenției 
U.P.I. a avut recent întreve
deri cu o serie de membri ai 
partidelor care se pronunță 
pentru independență, din care 
s-a desprins dorința unanimă 
a acestor „independentistas" de 
a impune la alegerile din 1972 
o schimbare a actualului curs 
al politicii insulei. Vorbind des
pre aceste alegeri Ruben Bar
rios, președintele Partidului 
portorican al independenței, a 
declarat că partizanii desprin
derii de S.U.A. vor obține cu 
siguranță un număr suficient 
dc voturi care să-i impună pe 
6cena politică. Barrios, care a 
inițiat recent o campanie pen

Pace
Printre unitățile americane 

trimise să lupte in Vietna
mul de sud se află și o di
vizie aeropurtată avind nu 
mărul unu. Despre ea se spu
ne că este cea mai bine uli 
lată, in special cu elicoptere 
și că a fost creată cu mul|i 
ani in urmă de însuși McNa
mara, fostul ministru al a- 
părării al S.U.A. Aceste a- 
mănunle au fost scoase la 
iveală cu prilejul, nu prea 
măgulitor pentru creatorul 
diviziei, al insubordonării u 
nui număr de 54 de soldați 
Aceștia au înminat unui co
respondent de presă ameri 
can o scrisoare destinată 
Congresului, în cure iau po
ziție fățișă împotriva răz
boiului din Indochina, după 
ce refuzaseră să execute o 
misiune de luptă. Răzvrăliții 
nu sint nici primii și desi
gur nici ultimii care s-au să
turat de acest război.

N-am executat ordinele o- 
jițerilor, scriu ei, pentru că 
aceste ordine sini ilegale și 
pentru că aceasta ar fi în
semnat o adevărată sinuci
dere. Ni s-a spus că rolul 
nostru in Vietnam ar fi pur 
defensiv. Ori noi sintem ne- 
voiți să efectuăm tot timpul 
misiuni ofensive, ca aceea pe 
care am refuzat s-o ducem la 
îndeplinire. Cei care dau a- 
semenea ordine ar trebui să 
se gindească bine înainte de 
a o face și să nu ne trimită 
in plina noapte in afara ba
zei, cind se știe că putem 
fi atacați din orice colțișor. 
Nu vrem să murim I...

Baza unde a avut loc re
volta soldaților americani 
poartă un nume semnifica
tiv : Pace !

Oameni-cobai ?
A făcut mare vilvă in 

S.U.A. știrea despre aface
rea „cobailor umani". Este 
vorba despre experiențele u- 
nor medici de la Pentagon 
in legătură cu radiațiile ato
mice. Se spune că ar fi fost 
supuși probelor cîțiva bol
navi de cancer, nu pentru a 
se încerca vindecarea lor 
(intrucît aceștia erau și așa 
condamnați), ci pentru a se 
studia efectele radiațiilor a- 
tomice asupra omului, in ge
nerala.

Cei care au ordonat ase
menea experiențe socotesc 
poate că fac un lucru util, 
scrie în această privință .Le 
Monde". Firește, nu este pen
tru prima oară cind se fac 
experiențe pe om, in străda
nia de a se încerca salva
rea lui. Este insă cu totul 
altceva cind omul-cobai, su
pus probelor, este sacrificat 
cu bună știință. Are oare 
cineva dreptul să decidă cind 
poate fi curmat firul vieții 
omenești, chiar dacă nu mai 
sint nici un fel de speranțe 
de salvare ?

Mircea IORDACHE<_____  

tru a obliga marina americană 
să renunțe să mai folosească 
portul Culebra țJrept bază mi
litară, a recunoscut că forța 
mișcării pentru independență 
este diminuată de existența u- 
nor divergențe și a subliniat) 
că afirmarea acesteia impune o 
unire a eforturilor in vederea 
dobindirii unui succes în ale
gerile din 1972.

La baza tuturor mișcărilor 
pentru independență stă con
vingerea că desprinderea ce 
S.U.A. va putea îmbunătăți si
tuația economică a insulei. O 
sumară statistică atestă că gu
vernul portorican este obligat 
să împrumute anual 300 mili
oane dolari din S.U.A. pentru 
a face față necesităților. în 
timp ce firmele americane .din 
insulă investesc, în aceeași pe
rioadă. în străinătate, 800 mi
lioane dolari. Independența ar 
da posibilitate portoricanilor 
să-și * protejeze propria indus
trie împotriva ofensivei produ
selor americane, mai ales că 
actualul statut de asociere ’a 
S.U.A. nu le permite să ridice 
bariere vamale în calea pene
trației americane. Insula ar pu
tea. de asemenea, să-și exploa
teze sursele proprii și ieftine 
dc materii prime, în prezent a- 
flate în proprietatea investito
rilor americani.

Este adevărat că în Porto 
Rico există în prezent forțe 
politice puternice legate de ca
pitalul american Și care ar mai 
putea menține actualul statul) 
al insulei, dar unele fisuri a- 
părute în posibilitatea lor de 
influențare ca și intensitatea 
acțiunilor celor ce se pronun
ță in favoarea autodetermină
rii, vor putea obliga autorită
țile americane să acorde pînă 
la urmă independența acestui 
teritoriu.

I. SOCACIU
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