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La Petroșani

100
apartamente
in pregătire

pentru

Activitatea de partid cu caracter viu,
dinamic și combativ condiție

F.S.ll. Vulcan. Tinăra 
strungArițA Claudia Rim- 
boi surprinsă do obiec
tivul aparatului la locul 
ci dc muncă.

a adincirii democrației interne
In expunerea la plenara din 

3—5 noiembrie, tovarășul 
Ixicolae Ceaușescu arata : „Es
te necesar să se afirme și mai 
puternic rolul partidului dc 
forță politică conducătoare în 
toate sectoarele activității eco
nomico-sociale, fiecare organi
zație de partid trebuie să poar
te răspunderea și să acționeze 
pentru realizarea în viață a 
politicii partidului".

Unul din factorii cci mai im
portanți care concură la rea
lizarea acestui deziderat îl re
prezintă dezvoltarea democra
ției și întărirea disciplinei in
terne de partid, asigurarea ca
drului necesar unor dezbateri 
aprofundate și multilaterale a 
tuturor problemelor importnn- 
te. c-xprimârii deschise a opi
niilor, participării efective a 
comuniștilor la elaborarea și 
înfăptuirea hotârîrilor.

Ceea ce caracterizează acti
vitatea majorității organizațiilor 
de partid din municipiul nostru 
este faptul că pun în dezbate
rea comuniștilor cele mai im
portante aspecte ale producției 
și vieții interne de partid, asi
gură condiții ca ele să fie exa
minate cu toată exigența cuve
nită prin larga consultare a 
membrilor de partid asupra 
măsurilor și hotârîrilor ce ur
mează să fie adoptate, stimu
larea exprimării nestînjenite a 
părerilor, propunerilor și su
gestiilor, promovarea consec
ventă a criticii și autocriticii.

Comitetele de partid și orga
nizațiile de bază de la E.M. 
Lonea. E.M. Aninoasa. E.M Lu
peni. turnătoria U.U.M.P., nr. 
11 aeraj E.M. Vulcan, nr. 3 și 
transport — preparația I<upeni, 
sectorul I-E.M. Petrila și alte
le analizează principalele pro
bleme ale activității de pro
ducție, investiții, economico-fi- 
nanciare, ale vieții interne de 
partid, asigură dezbaterea co
lectivă a măsurilor și hotârî
rilor ce urmează să fie adop
tate, repartizează sarcini con
crete comuniștilor și examinea
ză modul în care sînt duse la 
îndeplinire, activitatea membri
lor birourilor și comitetelor de 
partid, urmărind aplicarea pro
punerilor și sugestiilor — mă-
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suri care contribuie la dezvol
tarea responsabilității membri
lor de partid, la educarea lor 
in spiritul disciplinei, al in
transigenței față de neajun
suri și abateri. Bunăoară, la 
mina Lonea există o strînsă le
gătură între faptul că sarcinile 
dc plan se îndeplinesc mai rit
mic și felul în care se desfă
șoară activitatea organizațiilor 
de partid. Comitetul dc partid, 
conslatînd deficiențe în stilul 
de muncă al comitetului de di
recție în crearea condițiilor 
pentru creșterea productivității 
muncii, a antrenat un colec
tiv format din membri ui co
mitetului de partid, membri ai 
birourilor organizațiilor de ba
ză. maiștri, ingineri care, pe 
baza controlului și a studiului 
efectuat au prezentat adunării 
activului de partid măsurile 
ce trebuie luate pentru reme
dierea neajunsurilor. In prea
labil, proiectul planului de mă
suri a fost prezentat membri
lor de partid din sectoarele 
productive.

O experiență bună a acu
mulat comitetul de partid de 
la E.M. Lupeni în a cărui prac
tică s-a încetățenit metoda con
sultării și antrenării membri
lor de partid la rezolvarea 
problemelor hotărîtoare pentru 
activitatea economică, politică 
și socială. Spre exemplu, pc 
baza discuțiilor organizate cu 
șefii de schimburi, șefii de bri
găzi, maiștrii mineri și elec
tromecanici, în vederea găsiri 
unor soluții corespunzătoare 
pentru îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan s-au făcut 96 
propuneri menite să ducă la 
îmbunătățirea activității tehni- 
co-productive a exploatării. E- 
ficiența consultării comuniști
lor în problemele majore este 
exprimată în faptul că dacă 
în luna august exploatarea a 
înregistrat un minus de 3100 
tone cărbune, prin aplicarea

măsurilor propuse, în luna sep
tembrie planul de producție a 
fost depășit cu 2100 tone, re
zultate bune obținîndu-se și în 
luna octombrie.

La U.U.M.P, de pildă, la e- 
laborarea unor materiale de 
analiză și a măsurilor pe teme 
cum sînt îmbunătățirea calită
ții produselor turnate, întări
rea disciplinei în producție au 
fost consultați șefi de brigăzi, 
maiștri și ingineri, comuniști 
cu experiență care au adus o 
contribuție substanțială la a- 
doptarca unor măsuri cores
punzătoare.

In ultima perioadă, adună
rile generaale de partid au 
avut un caracter mai viu, au 
reușit să determine participa
rea susținută a comuniștilor 
la dezbaterea problemelor, la 
realizarea obiectivelor ce stau 
în fața organizațiilor de bază. 
Astfel la organizațiile de ba
ză de la sectoarele 1 și 3 E.M. 
Lonea, II și III E.M. Pctrila, 
VI E.M. Lupeni, I.L.H.S. Uri-

câni, nr. 4 și 5 E.M. Aninoasa, 
asigurîndu-se o pregătire te
meinică a adunărilor generale, 
punîndu-se în dezbaterea lor 
cele mai stringente probleme 
care stau în fața comuniști
lor, a colectivelor de muncă, 
s-a asigurat un schimb de opi
nii în cunoștință de cauză, a- 
firmarea nestingherită a spiri
tului critic și autocritic, sta
bilirea concretă a ceea ce tre
buie făcut pentru înlăturarea 
neajunsurilor și îmbunătățirea 
continuă a muncii în toate do
meniile. Creîndu-se un aseme
nea cadru dezbaterilor, comu
niștii au manifestat spirit de 
combativitate împotriva atitu
dinii de superficialitate în re
zolvarea problemelor de apro
vizionare tehnico-materială, în 
asigurarea asistenței tehnice din 
partea unor maiștri și ’ ~’ 
neri, împotriva încălcării 
lității socialiste.

Rezultatele obținute în 
vitatea organelor și organiza-, 
țiilor de partid scot în eviden
ță faptul că acestea pun la ba
za activității principiul potri
vit căruia democrația este pri
vită în strînsă corelație cu dis
ciplina, ambele vizînd, în ulti
ma analiză, același țel i activi-

ingi- 
lega-

acti- •

(Continuare fn pag. a 3-a)
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Volumul cuprinde: Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la Programul 
Partidului Comunist Român pentru îmbunătă
țirea activității ideologice, ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și .educația socialistă a 
maselor, pentru așezarea relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste, cuvîntările participan- 
ților, cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la încheierea lucrărilor plenarei, Ho- 
tărîrea plenarei Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român.

recepție

a Acceleratul 422

In acest an, colectivul șan
tierului de construcții Petro
șani a avut sarcina realizării 
unui volum însemnat de lu
crări, printre care și aproape 
patru sute apartamente.

Folosind intensiv rezervele 
interne și metodele moderne 
de lucru — printre care mon
tarea blocurilor din panouri 
mari prefabricate —. con
structorii acestui șantier au 
reușit să predea in folosință 
pină acum blocurile D2-1 cu 
60 apartamente, 113 cu 60 a- 
parlamentc, E13 cu 20 apar
tamente, E3-1 cu 100 aparta
mente și HI-2 cu 20 aparta
mente, in total 260 aparta
mente noi.

In aceste zile, echipele de 
constructori — zugravi, par- 
chetari, mozaicari, instalatori 
— de pc șantier pregătesc 
pentru prezentarea la recep
ție un nou bloc — E3-2 — 
avind 100 apartamente pre
văzute cu confort modern și 
încălzire centrală. După pre
darea acestui bloc, construc
torilor petroșăneni le mai ră- 
mîne de predat doar un sin
gur bloc, D10 cu 31 aparta
mente, care .și cl va fi pre
dat pînă la sfârșitul lunii de
cembrie, rcalizîndu-se astfel 
integral sarcina de plan de 
391 apartamente prevăzută 
pentru acest an.

Tot acum, constructorii 
șantierului Petroșani, pregă
tesc pentru recepție și com
plexul de lucrări cuprinse în 
noua bază U.M.T.F. pe care 
au ridicat-o la Iscroni.

Șt. PUIU

VIZITA IN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA A 
MINISTRULUI AFACERI

LOR EXTERNE AL 
REGATULUI MAROC

nuntăa
oltenească Ciucea
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• •

RANDAMENTE SUPERIOARE 422

LA FRONTURI Amiază pe Jiu

T. MOLLER

a îosf oprit în stația

(Ager preș)

LOTRU
luminii

C. ZLAVOG

noiembrie.

la uni- 
pe Lo-

fulgcre 
așadar,

toate 
se pregătește 
geană de lu- 
va intra în

nr. 1. 
noiembrie,

în constelația

Trecerea la programul de lucru 
de 6 ore în subteran

presupune 
ASIGURAREA ÎNTOCMAI

Orchestra do muzică popu
lară „Doina Argeșului" prezin
tă luni, 29 noiembrie, la ora 
17 și la ora 20, în sala Casei 
de cultură, spectacolul „Ca la 
nunta oltenească", concert 
de Horia Șerbânescu și 
Ion Dolănescu. Regia artistică 
aparține lui Horia Șerbănescu, 
iar conducerea muzicală lui 
George Morcanu. Iși dau con
cursul Ion Dolănescu, Maria 
Ciobanu, Horia Șerbănescu, Mi- 
haela Păsărin ș. a.

Pentru prima dată trenul ac
celerat 422 a fost oprit în sta
ția Ciucea. In legătură cu acest 
eveniment, neînsemnat la pri
ma vedere, corespondentul A- 
gerpres, L. Roman, scrie ur
mătoarele.

Zilele trecute, mecanicul Ga- 
Vril Buzea mergea spre casă, 
pe șoseaua națională E 15, ca
re întovărășește calea ferată. 
Burnița accentua și mai mult 
întunericul care se lăsa în în
treaga zonă. Dar ochiul meca
nicului știe să vadă și prin

ceață. Deodată el observă, în
tr-o curbă, un autocamion cu 
încărcătură prăvălit peste lini
ile de fier. Știa că la ora a- 
ceea trecea acceleratul. A a- 
lergat, din toate puterile pînă 
la primul canton. Astfel, can
tonierul Vaier Chifor a putut 
da semnalul de alarmă care a 
fost imediat recepționat de im- 
pegații Petru Hendrea din sta
ția Ciucea și Florian Varc din 
Stația Poieni. Prin strădania 
mecanicului Gavril Buzea, ca
tastrofa a fost evitată. Obsta
colul a fost înlăturat cu ope
rativitate, iar acceleratul
care fortuit, oprise pentru pri
ma oară în stația Ciucea, și-a 
putut urma drumul normal.

La invitația ministrului a- 
facerilor externe, Corneliu 
Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al Regatului Ma
roc, dr. Abdellatif Filali, va 
face o vizită oficială in Re
publica Socialistă România, 
între 3 și 7 decembrie 1971.

Joi după-amiază, la cămi
nul muncitoresc al minei, a 
avut loc ședința comună a 
comitetului de partid și a co
mitetului de direcție, a co
mitetului sindicatului și a 
biroului U.T.C., a cadrelor 
tehnice de la E.M. Livezeni, 
în scopul analizării căilor și 
a modalităților de realizare 
a sarcinii de mare răspunde
re trasate de conducerea de 
partid .și de stat i trecerea la 
programul de lucru în schim
buri de 6 ore *n subteran, 
măsură de o excepțională în
semnătate, atît pe plan eco
nomic, cît și pe plan social, 
destinată să îmbunătățească 
condițiile de muncă și de 
viață ale minerilor noștri.

Am asistat la discuții ma
ture, deschise, principiale — 
bogate în propuneri care au 
demonstrat pe de o parte, a- 
deziunea unanimă a munci
torilor, a cadrelor inginerești 
și medii tehnice la noua ho- 
tărîre, cu avantaje incontes
tabile pentru oamenii care 
lucrează în subteran, iar, pe 
de altă parte, dorința fier
binte a parlicipanților la 
dezbateri de a completa cu 
idei și soluții cît mai bune, 
programul concret, întocmit 
de conducerea minei, sub 
îndrumarea comitetului de 
partid, pentru ca reușita in
troducerii schimbului redus 
de muncă să fie certă din 
prima zi.

Din informarea prezenta
tă de tov. ing. Miron Rebe- 
dea, inginerul șef al minei, a 
reieșit faptul că dacă se va

acționa cu toată fermitatea, 
de către toți factorii de răs
pundere ai unității, concreti
zarea măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice va avea efectul 
scontat, adică vor putea fi 
realizate atît sarcinile de 
producție în mod ritmic, cît 
și normele de muncă și cîști- 
gurile minerilor, cel puțin la 
nivelul atins în conjunctura 
schimbului de 8 ore.

Pentru îndeplinirea acestor 
obiective, în scopul unei cît 
mai depline cunoașteri a 
condițiilor materializării efi
ciente a planului de măsuri 
stabilit, urmează să se prelu
creze temeinic, pe schimburi, 
obligațiile care revin fiecă
rui salariat al minei o dată 
cu trecerea iminentă la re
gimul de 6 ore la frontul de 
lucru. Căci, nu trebuie să 
existe nici un om la mină 
care să nu știe exact ce are 
de făcut, care să nu-și cu
noască cu precizie, cu respon
sabilitate bine înțeleasă, ro
stul lui in ansamblul produc
tiv organizat pe temeiuri noi, 
perfecționate. „Problema tre
cerii în curînd la programul 
redus de lucru în subteran 
incumbă o mare răspundere 
din partea tuturor, de la di
rector pînă la ultimul anga
jat, a subliniat în interven
ția sa tov. ing. Gheorghe Da- 
videscu, inginerul șef cu in
vestițiile din C.C.P, Trebuie

(Continuare in pag. a 3-a)

Clubul sindicatelor din Lu
peni organizează astăzi o nouă 
„Zi a întreprinderii11, dedicată 
Fabricii „Viscoza". Cu acest 
prilej va avea loc și o masă 
rotundă pe tema îmbunătățirii 
calității producției. Un program 
de muzică ușoară urmat de 
dans vor încheia această ma
nifestare al cărei gen tinde să 
devină tradițional în Valea Jiu-

Programul Universității serale 
de marxism-leninism

Pentru zilele de 29 și 30 noiembrie 1971
ECONOMIE : anii II .și III, in ziua de luni, 29 noiembrie, 

ora 17, in sălile cabinetului municipal de partid;
FILOZOFIE : anii II și III, în ziua de marți, 30 noiem

brie, ora 18; cursurile se vor ține pentru anul II la cabinetul 
de partid, iar pentru anul III la școala generală

SOCIOLOGIE: anul III, în ziua de luni, 29 
ora 18, la cabinetul dc partid;

ESTETICA : anul III, în ziua dc marți, 30 
ora 18, la cabinetul de partid.

Ofensiva electrificării 
cunoaște răgaz. In timp ce la 
Porțile de Fier schelele se 
desprind una cite una de pe 
trupul masiv al marii cetăți 
a luminii, în Țara Loviștei, 
vatra unuia din primele vo
ievodate românești, se con
struiește cea mai marc hidro
centrală de pe rîurile interi
oare ale țării. Aici se vor 
produce anual 500 MW, adică 
900 milioane kWh energie e- 
lectrică, ceea ce depășește 
producția hidrocentralelor de 
la Bicaz și Argeș la un loc. 
Mulți dintre meșterii făurari 
ai noii cetăți a luminii, ca 
C. Sava, N. Pantca, I. Panai- 
tc, P. Roșu au deprins abe
cedarul marilor zidiri ener
getice la școala Bicazului, 
s-au specializat la școala tch-

Ne-am putea pune întreba
rea. De ce tocmai aici. Pen
tru că Lotru a avut din tot
deauna vocația captărilor. El 
strînge in drum spre vărsare 
peste 80 de afluienți. Potri
vit proiectelor, toți aceștia 
trebuiau prinși intr-un sin
gur nod, dincolo dc catarac
te, sus la Vidra.

Și ortacii lui Tudor Mora- 
ru. Paul Tihaniuc, Pavel O- 
țet, mineri care au răscolit 
măruntaiele atitor munți, au 
început să croiască galerii și 
tunele, adevărate magistrale

cepție, prin îndrăzneală, prin 
soluțiile tehnice. Prin am
plasarea centralei electrice 
in subteran, la o adîncime 
de 140 de metri, sub nivelul 
riului, se asigură o specta
culoasă cădere a apei într-o 
singură treaptă, de la o înăl
țime de 816 metri, vedere 
demnă de măreția marilor 
cascade naturale. De altfel, 
fiecare din cele 148 de obiec
tive din acest sistem hidro
energetic — baraj, castel, 
centrală subterană, lac de a- 
cumulare, galerii de aducți- 
une și de fugă, unele intrate 
în circuitul valorilor, altele 
definitivîndu-și treptat pro
porțiile, se înfățișează ca a- 
devărate capodopere, reali
zate cu soluții unice. Prin 
construcția barajului din ma-

nicii de pc Argeș pentru a-și 
desăvirși experiența 
versitatea luminii de 
tru.

Patru oameni, cu 
in ochi, au poposit 
în Țara Loviștei... După ce 
și-au rotit privirea peste în- 
crustațiile de mică, ce se în
fățișau de sub greutatea pă- 
mîntului, ca niște paiete pe 
catrința de sărbătoare a 
munților, peste toată înmăr- 
tnurîrea mileniilor din strîm- 
toarca aceea de piatră și co
dri au început o nouă operă, 
cu tonalități mai înalte. Ală
turi de cei patru constructori 
încercați s-au oprit mineri, 
betoniști, macaragii, șoferi și 
inulți alți oameni — unii ti
neri, neverosimil de tineri, 
cărora socialismul le-a creat 
posibilitatea de a se dcsăvîr- 
și ei înșiși ca autori ai unor 
capodopere cioplite in stînca 
muntelui, plămădite în ba
raje de tăria Carpaților, in 
mări sarinatice intramontanv.

subterane. Acum, după a- 
proapc cinci ani de muncă, 
unele sînt gata, iar altele 
înaintează cu 80—100 metri 
pe lună. La finișul acestei 
opere de proporții, magistra
lele subterane vor însuma 
peste 150 km, de heizeci de 
ori mai mult decît cele de la 
Bicaz, de 3 ori mai mult de
cît cele de pc Argeș. Prin a- 
ccste miraculoase albii sub
terane apele de pe întreaga 
vale a Lotrului, vor aluneca 
spre Vidra pentru a sfîrși 
intr-o mare alpină ce va a- 
coperi 10 km p. Aici. în fața 
mării atît de stranie, la al
titudinea de 1200 m., aici. în 
fața celor 340 milioane me
tri cubi de apă se ridică, a- 
semeni digurilor portuare, un 
baraj înalt de 115 metri. Rea
lizat din blocuri de stincă și 
argilă, însumînd peste 20 mi
lioane metri cubi, barajul re
prezintă o operă deosebit de 
ingenioasă, unică în sistemul 
energetic național, prin con-

teriale locale, ca urinare a 
soluției adoptate s-au econo
misii 180 000 tone materiale, 
din care se pot construi nici 
mai mult, nici mai puțin de 
36 000 de apartamente. La 
galeria forțată s-a folosit 
pentru prima dată în țară 
betonul fluid. Această solu
ție a permis ca betonul să 
curgă liber pe o lungime de 
1280 metri fără a necesita 
operații de vibrare la pune 
rea sa în operă. La construc
ția centralei subterane s-a 
adoptat, de asemenea, pen
tru prima oară in țară, ac
cesul direct printr-un tunel 
rutier de 1240 metri.

In aceste zile, cind Porțile 
de Fier fulgeră din 
puterile, Lotru 
să deschidă o 
mină. In 1972

(Continuare i
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NOTE

Dumitru 
clubului.

pe fiecare stradă, pe unde 
întinerind orașul.

Co- 
bra- 
mc- 
trec

Scriitorul GEORGES SIMENON a acordat un interviu 
revistei sovietice „fnostranaia Literatura". Interviul i-a lost 
luat de E. Schreiber, traducătorul romanelor sale in Ihr >.j 
rusă.

Clubul sindicatelor din Lupeni

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ueaușescu la consfă
tuirea de lucru a activului 
de partid din domeniul ideo- 
!og,ci șl al jitivitatii politi
ce și cultural-educative, pre
cum și cux întărea rostită la 
plenara Comitetului Central 
al partidului din 3—5 noiem
brie reprezintă două docu
mente programatice de o deo
sebită importanță care au 
marcat o vastă și profundă 
acțiune pe plan național de 
primenire a muncii de edu
cație comun.stă in rindul 
maselor. Ideile perene. îndru
mările prețioase, criticile a- 
duse unor fenomene negati
ve care s-au făcut simțite in 
ultimul timp au reținut aten
ția tuturor factorilor de răs
pundere din domeniul activi
tății ideologico-politice și cul
tura'-educative, a tuturor co
muniștilor, fapt care a avut 
urmări imediate și adinei a- 
le căror roade se întrevăd în
că de pe acum. „Este necesar 
— sublinia sec re tarul gene
ra) al partidului în expune
rea din 9 iulie — să luăm 
măsuri serioase in domeniul 
muncii cultural-educative de 
masă. Cluburile muncitorești, 
căminele culturale au deve
nit nu atît instituții de edu
cație cit mai mult instituții 
de distracție — și aceasta fă
ră un conținut educativ Și 
mai departe : „Cluburile
muncitorești, căminele cul
turale din sate trebuie să de
vină instituții de educație po
litică, socialistă a muncito
rilor, a celorlalți salariați. a 
țărănimii, a tuturor membri
lor societății noastre*.

In analiza activității clubu
lui sindicatelor din Lupeni, 
unul din cele mai importan
te lâcașe de cultură din Va
lea Jiului, am avut în ve
dere tocmai aceste semnifica
tive cuvinte ale secretarului 
general al partidului. Așadar, 
ce s-a întîmplat mai impor
tant la clubul din Lupeni 
după data de 9 iulie pină in 
prezent ? Din constatările 
noastre, precum și din rela
tările tovarășului ” 
Făiniș. directorul 
reiese că la început a existat 
© perioadă de tatonări, de a- 
nalize și reconsiderări ale 
unor activități, soldate în pri
mul rind cu o substanțială 
îmbogățire a planului de 
muncă in ceea ce privește 
acțiunile cu conținut politit 
și educativ. Dacă înainte de 
expunerea din iulie aceste 
planuri cuprindeau o acțiu
ne sau două pe teme politi
ce sau de educație, acum a- 
cestea sînt net predominante. 
Am numărat, astfel, nu mai 
puțin de 15 acțiuni de acest 
fel pe luna noiembrie, cu al
te cuvinte una la două zile. 
D.îr simpla introducere în 
planuri a acestor acțiuni nu 
a dus automat Ia sporirea 
numărului de participant), nu 
au constituit. în sine, un act 
de educație pentru simplul 
motiv că nu s-au găsit tot
deauna cele mai potrivite 
forme de materializare a lor. 
S-a practicat, mai ales, mo
dalitatea expunerilor, a con
ferințelor citite pe un ton in
color care plictiseau pe cei 
prezenți. Această practică, e- 
• :dent. nu a fost caracteristi
că doar clubului din Lu
peni. ea întîlnindu-se și la 
celelalte lăcașp similare din 
Valea Jiului.

In a doua etapă, care a în 
ceput cu vreo două luni în 
urmă, am putut remarca In 
activitate clubului din Lupeni 
un important pas înainte. Au 
fost abr.ndonate modalitățile 
expozitive plate, neinteresan- 
te. tre-eîndu-se la realizarea 
unor acțiuni politico-educa
tive diferențiate după virsta 
parlicipanților. după preocu
pările lor, acțiuni precedate 
sau urmate de scurte progra
me muzicale, de vizionări de 
filme din „producție* pro
prie ș.a.m d. Succesul acestor 
acțiuni a fost. bineînțeles, 
mult mai mare decît înainte. 
S-a observat apoi o preocu
pare susținută, responsabilă 
in privința promovării unor 
repertorii mai bine gîndite. 
adecvate posibilităților for
mațiilor care activează la 
club, mai elevate din punct 
de vedere artistic. Dacă în 
urmă cu un an ziarul nos
tru semnala pe un ton acid 
concesiile făcute prostului 
gust într-un spectacol rea-

.îzat de formațiile clubului, 
astăzi putem constata o mai 
prudentă alegere a colabora
torilor externi, o mai res
ponsabilă selectare a textelor 
de brigadă și a bucăților de 
muzică ușoară. înainte, la 10 
melodii de acest fel doar 
una-douâ erau românești; 
..stâzi însâ proporția accas- 
j s-a schimbat, ceea ce de

notă j binevenita schimbare 
de optică.

Un alt aspect care a um
brit în trecut activitatea clu
bului din Lupeni a fost prac
ticarea (clandestină) a unor 
jocuri pe bani. Ziarul nostiM 
a criticat, de asemenea, cu 
asprime conducerea clubului 
pentru tolerarea unor astfel 
de practici și urmările au 
fost că în luna septembrie s-a 
sistat pentru două săptămlni 
accesul în sala de jocuri a 
clubului, răgaz în care s-a 
stat de vorbă serios cu cei 
care frecventau sala, elimi- 
nîndu-i dintre aceștia pe 
toți cei care au încercat să 
transforme clubul în tripou.

Au fost inițiate în această 
a doua etapă, cum am de
finit-o, numeroase acțiuni de
dicate in special tineretului i 
intilniri cu vechi activiști de 
partid, cu mineri fruntași în 
producție, dezbateri pe tema 
comportării în societate, 
mese rotunde. simpozioane 
pe teme de politică internă 
și internațională ele. S-au re
luat joile tineretului, serile 
cultura l-distractive, informă
rile politice, dezbaterile pe 
teme profesionale, a fost 
reactivîzată brigada artistică 
de agitație, s-a preluat acțiu
nea cunoscută sub numele de 
„Ziua întreprinderii" care Ia 
Lupeni a purtat și denumi
rea mai adecvată de ..Ziua 
sectorului*. Intr-un cuvînt, 
la clubul din Lupeni s-a ob
servat un salt calitativ care 
s-a reliefat și prin atragerea 
unui număr sporit de parti
cipant! ia acțiunile de educa
re politică. Există astăzi la 
acest club formații de dan
suri. de muzică populară și 
ușoară, fanfară, cor și briga
dă artistică de agitație, pre
cum și cercuri de foto .și ci- 
neamatori, artă plastică, re
parații radio și televizoare, 
acordeon, croitorie, dactilo
graf ie și. de la 1 decembrie, 
balet. In cadrul acestor 
cercuri și formații activează 
peste 500 de salariați din în
treprinderile și instituțiile fă
rașului Lupeni.

Reliefind progresul calita
tiv constatat in activitatea 
din ultima perioadă a clu
bului sindicatelor din Lupeni 
nu putem trece cu vederea 
lipsurile, neîmplinirile care 
mai persistă și care Impie
tează asupra bunului mers 
a| acțiunii de educare politi
că și cultural-artîslică a oa
menilor muncii din n'-est o- 
raș. Sîntem dc acord în ac
tivitatea unor cercuri (cum 
sînt cele de foto și cincama- 
tori) au fost inițiate acțiuni 
îndrăznețe, au fost cucerite 
importante premii. Astfel, 
cercul de foto a inițiat un 
concurs interregional inter- 
cluburi de fotografii artistice 
la care au participat aproxi
mativ 50 de fotografi amatori 
și profesioniști de prestigiu re- 
cunoscuți din toate colțurile 
țării. De asemenea, membrii 
cineclubului au obținut un 
foarte merituos loc secund 
pe tară la concursul rezervat 
cineamatorilor precum și pre
miu) pentru cel mai bun film 
de animație în luna septem
brie la Hunedoara. Dar ce 
s-a întîmplat cu formațiile 
artistice? Ele nu au adus 
în acest an clubului nici un 
premiu de la numeroasele 
concursuri de toate felurile 
la care au participat. Faptul 
ni se pare nemulțumitor, cu 
atît mai mult cu cît el este, 
după cile .știm, fără prece
dent la clubul din Lupeni. 
Tn ciuda promisiunilor făcu
te în repetate rînduri. încă 
nu există nici acum o forma
ție de teatru la acest club, 
ceea ce. de asemenea, ni se 
pare neverosimil și nejusti
ficat. In privința brigăzii ar
tistice, aflăm că după unele 
mici „seisme* interne și-a 
reluat activitatea într-o for
mație parțial nouă și sub o 
altă conducere. De aseme
nea, formația de dansuri 
populare a fost reanimată și

reîmprospătată prin coopta
rea unor tineri, și mai' ales 
tinere, de la „Viscoza". Co- 
ruj, in schimb, iși duce acti
vitatea destul de fantomatic. 
Deși, teoretic, este format din 
90 de persoane care, tot teo
retic, repetă de la începutul 
anului, practic nu a „ieșit" in 
public decit de două ori, în 
luna mai, ceea ce — sâ re
cunoaștem — e prea puțin. 
In general, se remarcă o me
teahnă mai veche semnala
tă de noi și cu alte ocazii i 
formațiile repetă luni la rind 
dar aceste repetiții se finali
zează destul de sporadic in 
spectacole cu public. Cele 
citeva spectacole prezentate 
de aceste formații „în depla
sare" (în județul Gorj) nu 
pot suplini lipsa cvasitota- 
lă a aparițiilor pe propria 
scenă.

Întrebat de această stare 
de lucruri tov. Dumitru Făi- 
niș ne-a declarat că ea se 
dalorește parțial și lipsei de 
sprijin din partea majorității 
sindicatelor și comitetelor 
U.T.C. de la instituțiile și în
treprinderile din oraș care 
nu răspund cu promptitudi
ne, cu solicitudinea cuvenită 
apelurilor adresate de condu
cerea clubului și nu mobili
zează cadre care ar putea 
să-și aducă o substanțială 
contribuție ia bunul mei-s al 
formațiilor. Fără îndoiala, 
explicația e reală chiar dacă 
nu justifică întrutotul starea 
de lucruri la care ne referim. 
La aceasta se mai adaugă, 
după spusele aceluiaș inter
locutor. și practica contopi
rii cu prilejul unor ocazii fes
tive a formațiilor din Valea 
Jiului, fapt care îngreunea
ză activitatea din cadrul clu
bului. .Consider" — ne spu
nea tovarășul Făiniș — că 
la nivelul municipiului am 
putea realiza un puternic an
samblu artistic reprezentativ 
care să aibă un caracter per
manent. Dacă însă continuăm 
să reunim formațiile doar din 
cînd în cînd. nu facem nici 
un serviciu mișcării artisti
ce de amatori deoarece mi 
se poate obține o omogeni
zare a tuturor componențîlor, 
repetițiile în grabă și cu 
nervi îndepărtînd pe artiștii 
amatori de asemenea acți
uni*. Sîntem de acord cu a- 
ceste cuvinte care trebuie 
sâ rețină atenția consiliului 
local al sindicatelor.

Tot la capitolul nerealizări 
(sau mai bine zis la realizări 
parțiale) trebuie să consem
năm și lipsa de fantezie, de 
originalitate a unor acțiuni 
periodice. Sînt pur și simplu 
întîmplătoare concursurile de 
genul .cine știe, cîștigă* pe 
teme educative și politice, 
lipsesc apoi cu desăvîrșire 
activitățile realizate la su
gestia oamenilor muncii pen
tru simplul motiv că nu sînt 
consultate părerile acestora. 
Considerăm că clubul poate 
și trebuie să colaboreze cu 
școlile, cu organizația U.T.C. 
pentru inițierea unor consul
tații pentru părinți pe teme 
de educație, pe linia orien
tării profesionale și școlare. 
Ce se întîmplă apoi cu cercul 
literal- .Lira* care cu ani în 
urmă reunea cîțiva tineri cu 
reale calități, îndrumați de 
talentatul prozator Corneliu 
Rădulescu ? Clubul trebuie 
să acorde găzduirea și spri
jinul necesar acestui cerc pen
tru reluarea, la nivelul atins 
înain’e, a activității acestui 
cerc. E necesară apoi o preo
cupare deosebită pentru a- 
decvarea activității clubului 
la noul program de 6 ore al 
minerilor. Oamenii cîștigă 
două ore care pot fi dedicate 
culturii și educației. Să ne 
gindim cu seriozitate și răs
pundere ce le putem oferi 
în plus în acest timp 1

In concluzie, putem afirma 
că )a clubul din Lupeni s-au 
înțeles îndemnurile și cerin
țele exprimate de ultimele 
documente de partid, că 6-a 
trecut la o activitate mult 
diversificată și îmbunătăți
tă, că se constată un ferment 
novator, dar că mai sînt încă 
multe posibilități ți resurse 
neîndeajuns explorate și ex
ploatate, fapt care duce la 
ideea că pasul început tre
buie continuat cu toată fer
mitatea, exigența și răspun
derea.

Constantin PASC'U

GHEORGHE ANDRAȘ

Vezi prietene ?... Cile frunze sint, atîtea cin- 
tcce, atitea nume, atitea poeme...

Citește !...
Ion, Ghcorghc, Nicolae, Ana, Maria...
Sc primenesc cu primăverile și trăiesc mul

tiplu cit gorunul acesta in jurul căruia rotesc 
Carpații ; PATRIA...

O frunză, una singură mai caut să găsesc, 
să-mi scriu pe ca versul dc seară, cîntccu] ini
mii, apoi țărina poate să-mi acopere sufletul 
și cuvîntul.

Două drumuri duc spre gloria Patriei. Cel al 
iubirii și dăruirii noastre și ccl al muncii.

Uneori dimineața, uneori seara, ii văd nete
zind un amestec de noapte și de cîntec de rîu, 
topit in cuptoarele lor de metal din marginea 
străzilor.

Și ii văd aplecați cu dragoste, trăgind parcă 
pămintul întreg după ei, de aceste curele ne
gre de bitum.

Cînd au timp, ochii lor rid prietenoși, 
piii Ic privesc gesturile, uimiți de forța 
țelor pline. înnegrite de fum și-i însoțesc 
tru cu metru, 
titanii aceștia

Întrebare : Clic romane scrieți pc an?
Răspuns: La început scriam Cite șase romane pe . ii 

apoi cinci, iar acum am ajuns la trei. De aceea ultime |< 
mele producții literare sînt mai compacte, laconice, scris 
cu mare încordare fizică. Scriu foarte repede in condițiile 
unui efort nervos care poate dura citeva zile. Primul roman 
din an II scriu în februarie. Acesta este un roman ..pe ju
mătate facil" dc gentil „Trenului de Veneția*. Apoi, în tin 
pul vacanței do vară a elevilor, scriu coca ce cu numesc 
.romanul tragediei", foarte încordat și greu. Apoi, in sfii i'. 
în noiembrie mă apuc de un Maigret obișnuit. Si apoi o 
iau do la început...

întrebare : Nu vi se parc că vă Bubapreciați romanele 
dv. despre comisarul Maigret ?

Răspuns: Niciodată nu am afirmat acest lucru. Pentru 
inc, romanele sînt același lucru ca pentru un pictor o 

schiță după natură. Iată de plidă Derain. El făcea studii 
după natură și întoreîndu-se în oraș desena după ele ta
blouri pe pînză în ulei. Pentru mine Maigret este o schiță.

Compozitorul obosit după o simfonic, se odihnește cu 
lied. Astfel cîștigă și cl mai mult optimism, ușurință, 
compoziția pune probleme reduse.

întrebare: Dc obicei, cititorii fac cunoștință cu opera 
înainte de toate prin ciclul dc romane despre Maigret ? 
Răspuns : Dc fiecare dală, cînd cineva este interesat de 

cărțile mele, îl sfătuiesc să înceapă cu Maigret, apoi să 
treacă la romanele psihologice iar apoi să se întoarcă la 
Maigret și așa mai departe. Aceasta va da posibilitate citi
torilor să cunoască cele două genuri in care lucrez.

întrebare : Tema „tineretului" trece ca un fir roșu prin 
opera dv. — atît în operele psihologice cît și în romanele 
cu Maigret. Considerați că este inerent conflictul între bă- 
trîni și tineri, între părinți și copii ?

Răspuns: La aceasta pot să răspund cu o singură 
frază : dacă părinții ar avea tot atîta exigență cu ei ca și 
față dc copii, dacă s-ar judeca pe sine așa cum îi judecă 
pe copii — ar fi mult mai puține tragedii ale copilăriei. 
Spunind „părinți" eu am in vedere „societatea*. Fără în
doială, tineretul trebuie să-și aibă viața sa. Nimeni nu 
poate ști cum va deveni lumea peste 30 de ani. In ziare 
se anunță adeseori noi schimbări în știință, medicină, po
litică, orînduire de stat etc. Copiii noștri trebuie să fie 
pregătiți nu numai pentru viața pe care o ducem în pre
zent noi cei în vîrstă, ci și în cca de mai tîrziu.

_______________________________________________J
A

■lorilc..
ti rochii

l)e toate culorile, 
Sinte multe, pretutindeni în lume. 
Uncie, înfloresc oriunde le-ai pune. 
Altele, doar păstrate la căldură in glastre. 
Altele, neștiute de nimeni. 
Se ofilesc și mor in tăcere. 
Fără suspin, sau durere.
Iar altele, pe Ia colțuri de stradă. 
Se vind, ca-n piață,
Și așa rămin, vindutc pe viață...

Florile...
Cu păr negru, blond, castaniu,
De toate culorile.
Trezesc și cheamă la viață. 
Aștern noi speranțe pc față. 
Și așa precum li-e fiica. 
Risipesc pretutindeni, iubirea. 
Florile, 
Dc toate culorile.
Din glastră, din cîmp, ori grădină.
Dau vieții suris și-o alină.

Ana PETRESCU

Omagiu

Astăzi, la ora 17, la clu- 
in Lonca, în cadrul se- 
terare .Omagiu lui Li- 
Rebreanu", profesoara 

Elena Grăjdan va vorbi des
pre viața și opera cunoscu-

tului romancier. Recenzia fă
cută romanului „Ion* — pre
zentată în a doua parte a 
serii — aparține profesoru
lui Ion Trancău, cunoscut a- 
nimator cultural.
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NOTE
Ce s-a întîmplat 

cu clubul 
„!ntim“ ?

In urmă cu citeva luni, con
ducerea Casei de cultură din 
Petroșani ne informa despre a- 
propiatul debut al unui club cu 
denumirea .Intim* care trebuia 
să fie deschis intr-o încăpere 
special amenajată la subsolul 
clădirii. Clubul iși propunea să 
realizeze acțiuni diverse de o 
mare atracțiuzitate, intre care 
cicluri de filme documentare și 
pe teme de artă, intilniri cu 
personalități culturale și artis
tice din țară, audiții muzicale, 
excursii turistice ș.a.m.d. Nu
mărul membrilor trebuia să fie 
de maximum 50, recrutați din 
rindul muncitorilor, funcționa
rilor, intelectualilor interesați 
și dispuși să adere la noua 
formă de activitate pe baza 
unei taxe stabilite de comun 
acord, rezervată necesităților

curente ale clubului. Adeziu
nile s-au trimis spre a fi com
pletate de doritori, a fost îm
plinit apoi numărul prevăzut 
de participanți și s-a trecut 
chiar la decorarea sălii cu lu
crări de artă. Totul mergea 
înspre bine, astfel că debutul 
clubului părea iminent. De alt
fel, noi am și anunțat pe citi
tori despre .deschiderea apro
piată" a .Intimului". Dar iată, 
au trecut mai multe luni de 
zile și clubul nu s-a deschis. 
Motive ar fi, fără îndoială, și 
in primul rind conducerea Ca
sei de cultură invocă faptul că 
T.A.P.I..-ul nu s-a finul de cu- 
vint in privința mobilierului 
necesar. S-a hotărit in conse
cință ca spajiul afectat clubu
lui să fie mobilat temporar cu 
piese existente la Casa de cul
tură pentru ca activitatea să se 
poală desfășura totuși. Au fost 
aduse citeva fotolii și mese, a 
fost instalat și un televizor 
dar... activitatea clubului nu a 
mai început. Să-și fi schimbat 
părerile conducerea Casei de 
cultură și să fi abandonat a- 
ceastă acțiune intre timp ? Tot 
ce se poate. Atunci de ce itisă 
au mai fost făcute preparati
vele necesare, fn speță zidul 
despărțitor, paravanul cu sticlă

colorată și lumini, lucrările de 
metaloplastie de pe pereți etc. ? 
Dacă clubul .Intim’ nu se mai 
realizează, sala să fie dedicată 
— nu sporadic cum se intim- 
plă acum, ci permanent și du
pă un plan bine stabilit — unor 
acțiuni adecvate condițiilor pe 
care le îndeplinește.

Se vorbea apoi și de amena
jarea sălii .gemene" de la sub
solul Casei de cultură pentru 
deschiderea unui club al tine
retului. Și in această privință 
lucrurile stagnează. De ce ?

Amprentele 
negiijenței

Despre starea necorespunză
toare a sălii de spectacole de 
la clubul sindicatelor din Pe
trila s-a scris in ziarul nostru 
și cu nit prilej. Revenim a- 
cum, incitați de scrisoarea tri
misă de actorul C. Alexe care 
ne semnalează lipsa de preo
cupare, neglijența de care dau 
dovadă cei care răspund de a- 
ceastă sală. Ni se vorbește in 
această scrisoare despre faptul 
că foarte multe scaune sint 
rupte, despre murdăria și pra
ful care domnesc in sală și

mai ales despre scena care este 
intr-o stare jalnică. Astfel, in
stalația electrică este defectă, 
cortina se închide și se des
chide cu greutate, iar cele două 
cabine destinate actorilor stau 
in permanență închise deoa
rece pereții lor sînt coșcoviți, 
chiuvetele înfundate, geamurile 
sparte, instalația sanitară de
fectă. Această stare de lucruri 
datează de ani de zile fără 
cineva să ia vreo măsură 
remediere. Actorii care vin 
turneu la Petrila trebuie să 
îmbrace și să se machieze 
scenă deoarece alt loc nu
ceea ce, să recunoaștem, nu e 
o dovadă de ospitalitate din 
partea gazdelor.

Considerăm că cele semna
late mai sus trebuie să rețină 
atenția conducerii clubului ca
re e datoare să facă nelntir- 
ziat demersurile necesare pen
tru restabilirea unui aspect ci
vilizat in scenă și in sala de 
spectacole a clubului sindica
telor din Petrila.

ca 
de 
in 
se 
in 
au

După cum ne scrie cititorul 
Caro) Simonis, săptămîna tre
cută cineamatorii din Vulcan 
ni pus bazele cincclubului Vi

deo-film de pe lingă clubul sin
dicatelor din acest oraș. Năs
cut din nucleul fostului cere 
Optim-film, noul cineclub și-a 
deschis activitatea într-un ca
dru festiv cu participarea unor 
invitați din partea comitetului 
orășenesc U.T.C., al unui acti
vist al consiliului județean al 
sindicatelor ș.a. In cadrul șe
dinței inaugurale s-au discutai 
probleme teoretice privihsaro la 
filmul de amatori în lumina 
ultimelor documrnie de partid, 
insistîndu-se asupra caracteru
lui pregnant educativ șj mili
tant pe care trebuie, să îl aibă 
peliculele realizate în cadrul 
cineclubului precum și a fac
turii lor artistice elevate De 
asemenea, s-a vorbit despic ne
cesitatea imprimării unui pu
ternic caracter local acestor 
pelicule care să reprezinte a- 
devărate cronici în imagini ale 
realităților în continuă transfor
mare pe care le trăiește ora
șul Vulcan.

Pe linia continuu ascendentă 
pe care și-a propus s-o urmeze 
cineclubul, membrii mai expe
rimentați între care ing. Ioan 
Vișan. Sergiu Petre Boiță, Ca
rol Simonis. Maria Simonis ri 
Arpad Makkai vor căuta sâ 
'•onlucreze fructuos cu noii și 
la fel de pasionații membri i 
Gh. Dricu, Eugen Weiss, Ioan 
Ioana, Elena Andrițoiu, Nicolae 
Bota, Ștefan Diaconescu și al
ții. Astăzi, cineamatorii din 
Vulcan au la dispoziție apa
ratura de 16 mm. un studio 
amenajat cu gust și fantezie 
precum si un laborator radical 
îmbunătățit Aceste condiții 
tehnice bune, dar mai ale< pri
ceperea și entuziasmul mem
brilor sînt premisele unei vi
itoare „producții" de calitate. 
De altfel, în zilele care au tre
cut de la inaugurare s-a mun
cit intens la definitivarea unor 
scenarii pe teme de actualitate, 
astfel că duminica trecută s-a 
tras primul „tur de manivelă" 
la realizarea peliculei intitulată 
„Răzbunarea".

Parale), se lucrează !a fini
sarea filmelor „Podul de pia
tră* (experimental), „Alături* 
(artistic), „Considerații" (desen 
animat) etc. Așa cum s-a por
nit la lucru, cu efervescență și 
pasiune tinerească, sîntem con
vinși că în curînd vom consem
na premiera unor filme care să 
răspundă din toate punctele de 
vedere actualelor exigențe: con
tribuind la educația politică și 
artistică a oamenilor muncii.
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COMUNICAT
Sesiunea Comisiei rumâno sovietice 

de colaborare Idinmliinliliră
ln»n? 23 și ?fi noiembrie 1971 

o avut loc Iu București, sesiu
nea a douăzeci și șasea a Co
misiei rom Ano-sovietice dc io- 
iaborure tehnico-științificâ.

Sesiunea n examinat modul 
dc Îndeplinire a tematicii de 
colaborare tchnico-șliințificu a- 
doptatâ la sesiunea o douăzeci 
si cincea și a convenit tema- 
taa de colaborare pe perioa
da următoare. Potrivit celor 
prevăzute in protocolul înche
iat cu această ocazie, cele două 
părți iși vor transmite docu
mentații tehnice și Lși vor de
lega specialiști pentru cunoaș
terea reciprocă a realizărilor

LOTRU 
în 

constelafia 
luminii

(Urmare din pag. I)

funcție primul din cele trei 
hidroaeregate dc cite 170 
MW. Dc asemenea, proiec- 
tanții pun la punct ultime
le detalii ale altor două hi
drocentrale pe Lxitru, cu o 
putere de 110 MW fiecare, 
iar arhitecții pregătesc trans
formarea Văii Lotrului, a- 
tcastă zonă dc munți și văi, 
de prăpăstii și platouri înal
te, in care, pinâ nu dc mult, 
drumețeau doar ciobanii, cu
legătorii dc tragi și afine, 
sau tăietorii dc lemne, într
una din cele mai atrăgătoare 
zone turistice. O șosea de 
asfalt ce duce acum de la 
Hrczoi la Voineasa va conti
nua peste munți pină la o- 
birșia litrului către Petro
șani. Lăsind in urmă Voinea
sa, unde construcțiile noii sta
ții climaterice ți se înfățișea
ză ca un buchet de flori, 
drumul urcă pieptiș către ca
taracte, unde apropierea din
tre masivele despicate de a- 
pâ formează boite de o fru
musețe înfricoșătoare. Ceva 
mai sus Vidra. Pe malurile 
mării alpine, începe încă de 
pe acum să se contureze o 
mare stațiune turistică al
cătuită in trei inicrostațiuni. 
141 Vidra — un mare hotel 
de 2000 dc locuri, va fi folo
sit drept bază a turismului 
tu tranzit, și dc dispersare in 
zonă, ca bază de practicare 
a sporturilor nautice sau de 
iarnă l-a Alba, o altă sta
țiune cu 1 000 de locuri va 
fi rezervată tineretului. Le
gătura dintre Vidra și Alba 
asigurindu-sc prin teleferic. 
Pe malul drept al lacului, la 
Mura o altă stațiune cu func
ție sanatorialâ și dc odihnă 
va totaliza 2 500 locuri. De la 
această bază de plecare, tu
riștii vor putea colinda îm
prejurimile acoperite de pă
durile dc molid dc pe între
gul masiv Paring. Pirtii dc 
bob și schi, patinoare natu
rale și artificiale, instalații 
pentru sporturile nautice, a- 
mcnajărilc turistice dc tot 
felul vor face din Valea Lo
trului nu numai un impor
tant centru economic ci și 
un renumit centru turistic.

(Urmare din pag. Ij 

zarea tuturor comuniștilor, în
tărirea răspunderii lor pentru 
bunul mers al treburilor orga
nizațiilor de partid, îndeplini
rea in condiții mereu mai bune 
ii roiului conducător ai orga
nizației de partid.

Cu toate acestea, trebuie să 
arătăm că nu a intrat încă 
in practica organelor și orga
nizațiilor de partid de la 
I.M.P.P., I.l.L. Petroșani, nr. 
2 și ă E.M. Uricani, Coopera
tiva -Jiul“ Petroșani, nr. 2 E.M. 
Dilja și altele, metoda atrage
rii unor colective mai largi de 
comuniști la pregătirea mate
rialelor și întocmirea proiecte
lor de măsuri, ceea ce face ca 
membri de partid cu o bogată 
experiență să nu-și poală auuce 
contribuția la soluționarea unor 
clicstiuni majore, ca unele ho- 
tărîri să nu fie suficient de bi
ne fundamentate. Sint cazuri 
clnd acestea sini rezultatul e- 
forturilor a 1—2 membri de 
partid sau ale birourilor orga
nizațiilor de baza Așa, spre 
exemplu, la comitetul dc partid 
LL1-, analizîndu-se activitatea 
comisiei de propagandă, mate
rialul a fost întocmit dour de 
responsabilul comisiei, pe mar
ginea neajunsurilor nu s-au 
prevăzut măsuri corespunzătoa
re din care cauză la discuții 
au luat cuvintul doar doi din 
cei opt participanti la ședința 
de comitet. Un exemplu simi
lar II poate constitui comitetul 
de partid E.M. Uricani, care 
a analizat într-o plenară re
zolvarea scrisorilor, sesizărilor 
și propunerilor oamenilor mun
cii. Materialul fiind redactat 
doar pe baza a ceea ce cunoș
teau doi membri ai comitetului, 
nu s-a prezentat in prealabil 
nici un fel de proiect dc plan 
dc măsuri, iar discuțiile au 
fost purtate in necunoșlință de 
cauză.

In unele organizații de partid 
te manifestă deficiențe in or
ganizarea și controlul îndepli
nirii hotăririlor, nu se inicr- 
vine In mod operativ pentru 

b hnico-științifiee și n experien
ței in producție, în special în 
domeniile; construcțiilor dc 
mașini, induslrci chimice, in
dustriei de extracție, energiei 
electrice, industriei metalurgice

Totodată, Ja sesiune a fost 
relevată activitatea dc colabo
rare tchnico-științifica directă 
desfășurată pe bază dc planuri 
de lucru și protocoale anuale 
intre ministere și alte organe 
centrale cu profil similar din 
Republica Sor tai istă România 
și U.R.S.&, precum și in ca
drul grupelor mixte de lucru 
constituite pe linia Comisiei

Să sperăm !
Duminică, pe 8 stadioane 

din țară, se reia (după care va 
continua în tempo accelerat) 
campionatul diviziei A. Îmbu
curătoarele victorii ale fotbalu
lui românesc (calificarea ..na
ționalei* in rîndul primelor 8 
echipe din Europa și scorul dc 
forfait administrat Vîttoriei Se- 
tuba] de către U.T.A.) vor a- 
duce, mîine, în pofida timpu
lui neîndurător, credem, un 
surplus de spectatori în .căldă
rile înfierbîntate" ale stadioa

—. . . ..... ——_—

vancronică fotbalistica^
nelor. Au mai rămas de dispu
tat 5 etape din acest tur. Cele 
mai dificile 1 Sezonul a fost 
lung și greu, dar pigmentat cu 
atâtea satisfacții. Și cu cîteva 
amare decepții !...

Ce va aduce etapa de dumi
nică? Să încercăm, fără a ne 
hazarda, cîteva pronosticuri :

l.A BUCUREȘTI, Dinamo, cu 
o echipă oarecum vlăguită, va 
întâlni un team tînăr, încă ne
resemnat : Crișul. Meci ușor, în 
aparență, pentru Dinamo. Tn a- 
parenlă doar!

LA PLOIEȘTI. □ echipă cu 
de-a)de... Cozarec, Harapu, Ciu- 
pitu și Moraru, nu știu cum 
se face, dar cîștigă ! Poate va 
cîștiga și-n fața universitarilor 
olteni 1 Poate...

LA BACĂU. o victorie facilă 
a gazdelor. Categoric'.

ITINERAR
încep să cam dispară de 

pe agenda sfirșitului de săptă- 
mînă multe din competițiile în
drăgite de spectatori. Sezonul 
alb e de vină ! Handbaliștii, 
hanbalistele, rugbiștii, fotbaliș
tii lui Știr și-ai lui Cotroază, 
fotbaliștii din campionatul ju
dețean — cu toții s-au retras 
temporar din activitate. E „re- 
lache" !

In curînd, nu ne vor mai ră- 
mîne decît... excursiile dumi
nicale. în compania schiorilor, 
și întrecerile sezoniere de ma
să. Deocamdată însă :

@ La Lupeni, în sala de 
sport a clubului, se va disputa 

înlăturarea neajunsurilor. De 
pildă, la E.M. Dilja, E.M. U- 
ricani și E.M. Vulcan proble
ma realizării ritmice a sarcini
lor de plan a făcut de mai 
multe ori obiectul analizei atft 
în organizațiile de bază cît 
și în comitetele de partid, de 
fiecare dată s-au elaborat mă
suri, însă, lipsurile care se 
manifestă în organizarea mun
cii, în controlul aplicării mă
surilor și hotăririlor adoptate, 
fac ca rezultatele în activita
tea economică să fie sub posi
bilități. La organizațiile dc 
partid de la ELM. Uricani (cu 
excepția celei de la sectorul 
IV), I.G.C. Petroșani, in adu
nările generale din acest an 
nu s-a elabora», decît un sin
gur plan de măsuri cu privire 
la activitatea politico-ideologi- 
că.

La organizațiile de partid nr. 
4 E.M. Lonea, nr. 2 E.M. Vul
can, nr. 13 A E. M. Livezeni, 
O.C.L. produse industriale Pe
troșani se tolerează neparlici- 
parca unor membri de partid 
la adunările generale. De aceea 
dezbaterile din adunări sînt 
slabe, unii comuniști manifes
tă lipsă de răspundere în în
deplinirea sarcinilor profesio
nale, au o atitudine lipsită de 
combativitate față de neajun
suri. Aceasta demonstrează cu 
claritate că în stilul de muncă 
și-au făcut ioc elemente de 
formalism, că analizelor, dez
baterilor nu Ji se asigură un 
conținut corespunzător. In u- 
nele adunări generale ale or
ganizațiilor dc bază de la pre
parat ia Coroești, nr. 2 E.M. U- 
ricani, I.M.P.P., O.C.L. alimen
tara, materialele prezentate au 
avut un caracter tehnicist, s-a 
scăpat din vedere tocmai as
pectul educativ, dezbaterile dc- 
curgind la un nivel scăzut, lip
site de combativitate și deci 
fără urmările așteptate asupra 
conștiinței și comportamentului 
comuniștilor.

Eficiența muncii politico-edu
cative iși găsește reflectarea 
în faptul că majoritatea 
covîrșitoare a membrilor 

intcrguvcrnnmrntnle româno- 
sovictiec de colaborări econo
mică.

Comisia a evidențiat noi po
sibilități pentru dezvoltarea și 
perfecționarea in continuare a 
colaborării trhnivo-șliințificc in
tre organele și organizațiile cu 
profil similar din cele două 
țări.

Lucrările sesiunii s au des
fășurat într-o atmosferă de sin
ceră prietenie și înțelegere re
ciprocă.

Cu prilejul sesiunii Comisiei, 
delegația sovietică a vizitat li
nele obiective industriale din 
Republica Socialistă România.

LA IAȘI, unde revirimentul 
Politehnicii este mereu amînat, 
se speră înlr-o victorie asupra 
Stelei. N-am vrea să subesti
măm șansele nici unei echipe, 
însă credem câ lupta se va da 
între înaintarea lui... Iordăncs- 
cu și apărarea lui lanul.

LA BRAȘOV, „stegarii" vor 
cîștiga. Prea multe .egaluri" la 
activul A.S.A.-ci I

LA CLUJ — meci de mare 
ținută. U.T.A. cu... laurii, ,.U" 

cu elanul. Să fie meci „nul“, 
să „bată" U.T.A. I Cine știe ?1

LA PITEȘTI, „zeul" Dobrin 
va îngenunchia. neîndoios, și 
pe tenacii oameni ai mării. 
Pentru public, cel puțin...

LA BUCUREȘTI. Rapid — 
Jiul. Ei. aici e-aici ! Ce ne fa
cem ? Iar va apare Lupescu în 
titlul cronicii din ..Sportul" 
pentru golurile înscrise cu 
capul ? Sau băieții lui nea „Ge- 
nu" (Eugen lordache) vor re
peta jocul (și scorul) din parti
da cu Dinamo ? Să sperăm... 
Să sperăm nu neapărat în ul
tima variantă, să sperăm în- 
tr-un joc bun și-im rezultat în 
consecință din partea favoriti- 
lor noștri. SA SPERAM.

V. T.

SPORTIV
partida de baschet, divizia B 
dintre Știința Petroșani și Con
structorul Arad. Ora începerii j. 
10

@ La Petroșani, in sala
T.C.M.M., duminică dimineața, 
în cadrul campionatului jude
țean de tenis de masă, „Con
structorul minier" va intîlni 
„Viscoza1* Lupeni.

© In campionatul municipal 
de popice, trei echilibrate înlîl- 
niri : Jiul Petrila — Parîngul 
Lonea, Utilajul Petroșani — 
Minerul Aninoasa. Viscoza Lu
peni — Minerul Vulcan. între
cerile vor avea loc simbătă și 
duminică.

de partid se disting prin dis
ciplină exemplară, printr-o 
participare activă la îndepli
nirea sarcinilor ce le revin. 
Organizațiile de partid nr. 1 
E. M. Aninoasa, nr. 6 E. M. 
Lupeni, nr. 1 E. M. Uricani, 
nr. 4 și 8 E. M. Petrila au ac
ționat cu multă hotărîre pen
tru prevenirea abaterilor in 
rîndul comuniștilor, au inter
venit operativ și cu fermitate 
pentru depistarea cauzelor și 
stabilirea de măsuri corespun
zătoare în vederea lichidării 
manifestărilor de indisciplină. 
Astfel, dezbaterile organizate 
pe teme ale comportării mem

ACnVIIATEA 0! PARTID CU CARACTER

brilor de partid în producție, 
familie ȘJ societate au condus 
la creșterea spiritului de răs
pundere, la îmbunătățirea dis
ciplinei comuniștilor.

Aplicînd în viață hotărîrca 
plenarei C. C. a) P. C. R. din 
decembrie 1B69, pe lingă fap
tul că periodic membrii orga
nizațiilor de partid raportează 
asupra îndeplinirii sarcinilor 
din resortul în care activează, 
comitetele de partid, birourile 
organizațiilor de bază infor
mează in plenare și adunări 
ale activului de partid, în a- 
dunările generale despre ac
tivitatea lor intre două ple
nare sau adunări generale pri
vind modul în care a fost or
ganizată îndeplinirea hotărîri- 
lor sau măsurilor adoptate an
terior.

S1AIHÂTA 27 NOIEMBRIE

16.15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger 
mană.

18,00 Bună scara, fețe ! 
Ihină scara, băieți !

19.15 Publicitate.
19.20 I 001 de seri.
19,30 Telejurnalul <lc seară.
20,00 Săptâmina internațio

nală.
20.15 Tcle-cnciclopcdia.
21,00 Film serial : „Invada

torii” (II). In rolul prin
cipal Roy Thinnes.

21.50 Telcdivcrtisment. Dic
ționar inu/ical-disf rac- 
fiv. Litera „G".

22.50 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23.05 i n cintec tic demult. 
Scară dc romanțe cu 
Doina Badea, Ileana Să- 
răroiu, Nicolac Nițcscu.
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Dezvoltarea rapidă a 
industriei, comerțul in
tern și internațional, co
operarea in producție, 
turismul și numeroși alți 
factori determină o dez
voltare vertiginoasă a 
transporturilor, care de 
acum reușesc cu greu să 
facă față necesităților. 
Paralel cu dezvoltarea di- 
difcritclor mijloace dc 
transport și cu apariția 
unora noi se desfășoară 
discuții aprinse și pasio
nante in legătură cu di
ferite propuneri inova
toare; și, este perfect po
sibil ca unele dintre ele, 
aparent utopice, chiar ri
dicole astăzi, să consti
tuie mîine mijlocul unor 
deplasări comode și ra
pide

Șosele pe acoperișuri

Pînă în prezent, specialiș 
tii au acordat prea puțină 
atenție posibilităților de con 
struire a unor drumuri pe 
acoperișurile clădirilor. Nu 
vă mirați și nu rîdcți ! O 
idee în acest sens a fost e- 
misă și de celebrul arhitect 
Le Corbusier. Dar ideca a 
rămas idee. Probabil că una 
din cauzele pentru care pînă 
în prezent nu s-au construit 
încă drumuri^ pe acoperișuri 
este teama față de vibra 
țiile pe care k-ar tr.ansrn.jte 
pereții clădirilor în timpul 
trecerii vehiculelor. Dacă în 
privința atenuării vibrațiilor 
se așteaptă soluții îmbună
tățite. fapt este că, în ulti
mul deceniu, au fost inven
tate și au început să se uti
lizeze cu succes sisteme de 
izolare fonică foarte bune. 
Măsurătorile efectuate de 
specialiști au demonstrat că 
chiar și în cazul unei circu
lații mari, în clădiri ar fi 
liniște. In mod aparent pa
radoxal, condițiile de viață 
sub șoselele dc pe acoperi
șuri ar putea fi chiar mai 
bune decît în cazul altor so
luții.

Pentru un neinițiat, ima
ginea unor clădiri nesfirșite, 
înșirate pe mulți kilometri, 
poate fi îngrijorătoare. Stu-

mul

Recent a fost inaugurată in Japonia o nouă autos'radă 
care leagă șoselele Keiyo și Tornisato, in apropiere dc tocul 
unde va fi deschis in mai 1972 noul aeroport international 
Tokio — Narita. Din Tokio pină la Aeroportul Narita, după 
ce și ultima porțiune a autostrăzii va fi terminată, se va 
face o oră cu automobilul.

In foto : O parte din noua șosea.

DRUMURILE VIITORULUI (I)I

Folosind această metodă or
ganele și organizațiile de par
tid au reușit în bună măsură 
sâ generalizeze experiența bu
nă acumulată, să întărească 
răspunderea față de sarcinile 
încredințate, să creeze o at
mosferă de disciplină și intran
sigență față de lipsuri.

In majoritatea organizațiilor 
de bază, membrilor de partid 
le sînt încredințate răspun
deri din planul de măsuri a- 
doptat cu prilejul adunărilor 
de dezbateri a activității po- 
litico-ideologice, ceea ce face 
ca ei să participe efectiv la 

realizarea obiectivelor stabilite. 
Există insă unele organizații 
de bază (de pildă la E. M. 
Dilja, I.M.P.P., Școala gene
rală nr. 6 Petroșani, T.C.M.M., 
Grupul 2 construcții, U. E. L., 
I. G. C.) unde doar unui nu
măr mic de comuniști li se 
dau sarcini concrete, unde a- 
ceștia nu sînt puși in situația 
de a răspunde în fața adună
rii generale de felul în care 
își desfășoară activitatea pro
fesională și obștească, ceea ce 
explică în bună măsură pasivi
tatea unor membri de partid. 
Se mai întîmplă (așa cum este 
cazul la organizațiile de bază 
nr. 13 E. M. Lupeni, nr. 4 E.M. 
Lonea) ca, de regulă, 6ă fie 
puși să raporteze în adunări 
acel membri de partid care 
își duc la îndeplinire sarcl-

(Urmare din png, 1) 

să sp înțeleagă bine că nu 
mai »rearrn m permanență a 
unor condiții favorabile dc 
muncă pentru oamenii de In 
fronturi se poate asigura rc- 
ușlta întregii acțiuni. O co’.-i 
bornre rodnică a tuturor fac 
torilor, o unitate dc vcdcr>, 
strădanie și inițiativă, iată 
ce sp cere in primul rînd 
pentru c« aplicarea impor
tantei măsuri o partidului 
nosiiu sfi poală aven rezulta
tul dorii"

De fapt, și ceilalți vorbi
tori nu îmbrățișat aceeași 
convingere, propunerile și 
sugestiile lor constituind ir- 
gumente ale «citrici afirma* 
(ii.

După ce șeful dc brigadă 
Augustin Demeter a scos, 
foarte dar. în evidență defi
ciențele. din f'nxul aprovi
zionării cu ede necesare a 
formațiilor de lucru, maistru) 
mecanic Iosif Stelian a ac
centuat imperativul asigură
rii la timp cu bolțari, cu 
dulapi, cu ciment etc. a tu
turor fronturilor, al creării 
pe timp dc iarnă a unul stoc 
de materiale în incinta Ma- 
lcia. Mutarea, aci, a maga
ziei dc materiale de la in
cinta principală ar ajuta, du

nile încredințate, iar cei care 
nu-și rezolvă sarcinile nu sînt 
puși să informeze. Sînt ca
zuri cînd participanții la a- 
dunări nu iau ixiziție comba
tivă împotriva acelora care 
manifestă pasivitate, indisci
plină în îndeplinirea sarcini
lor.

Unele organe .și organizații 
de partid nu înfăptuiesc în 
mod sistematic controlul asu
pra activității comuniștilor, 
condiție determinantă pentru 
afirmarea rolului de conducă
tor politic al organizației de 
partid. Din această cauză, unii 
comuniști tărăgănează inde- 

plinirea sarcinilor, alții refuză 
sarcinile ce li se încredințează. 
Lipsa de control, lipsa dc exi
gență din partea unor birouri 
ale organizațiilor de bază a fă
cut ca unii membri dc partid 
să lipsească în repetate rîn- 
duri de la adunările generale, 
fapt care face ca acestea să se 
amine de mai multe ori sau 
să se țină cu o prezență slabă. 
La plenara din 3—5 noiem
brie a. e., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia: .se poate 
spune că și-a făcut loc o anu
mită atmosferă de autoinulțu- 
inire, de tocire a combativi
tății și a spiritului revoluți
onar, in unele sectoare s-a 
'încetățenit uu spirit funcțio
năresc, iar pe alocuri o atitu
dine intelectualistă, prost în
țeleasă". 

pă părerea dtnsului, In bu
nă măsură Iii soluționarea a- 
res’ei cerințe acute pentru 
•lesfiișiirarea normală a pro
cesului dc producție. Se im
pune, de osemenea, plasarea 
Pe schimburi a «nor lăcă
tuși și cledricienl bine pre
gătit). rare sâ aibă grijă în 
mod corespunzător dc utila-

Programul 
de lucru 

de 6 ore
jele din dotare. In afara as
pectului aprovizionării. eon- 
labilul șef al minei, Ewald 
Kiminich, maiștrii mineri Ro
mulus Rod can u și Ștefan 
lako, au scos In evidență 
deficiențele existente în pre
zent in asigurarea minei cu 
mijloace de transport de că
tre S.T.R.A. din cadrul B.A.T. 
Insisiind să se in măsuri pen
tru acoperirea cu mijloacele 
necesare a întregului volum 
de transport dc materiale și

Nu poate fi caracterizată 
decît cii indisciplină și lipsă 
de răspundere atitudinea unor 
conducători ai procesului de 
producție de la minele Dîlja, 
Uricani și Vulcan care nu a- 
cordă toată atenția organizării 
și conducerii competente a ac
tivității economice din care 
cauză, în unitățile respective, 
sarcinile de plan nu se reali
zează ritmic, sînt rămincri în 
urmă pentru care nu se stabi
lesc programe concrete de re
cuperare, iar, cu prilejul di
feritelor analize, se iau anga
jamente dar nu se depun stră
danii pentru materializarea lor 
în fapte. O atitudine repro
babilă față de păstrarea și ges
tionarea avutului obștesc s-a 
manifestat la E. M. Paroșeni 
unde șeful contabil, Popescu 
Constantin, și șeful serviciului 
administrativ, Valea loan, che
mați să vegheze și să asigure 
integritatea proprietății socia
liste. tocmai ei au fost aceia 
care și-au însușit, au mijlocit 
sustragerea și înstrăinarea bu
nurilor materiale ale unității. 
Au existai și la O.C.L. produ
se industriale și la T.A.P.L. 
lucrători care au provocat 
importante pagube materiale 
prin delapidări.

Biroul Comitetului munici
pal de partid a organizat în 
mai multe rinduri controale și 
dezbateri pe aceste teme, a sta
bilit măsuri corespunzătoare. 
Insă, unele organe și organiza
ții de •partid nu uu acționat 
cu toată holărirea și răspun
derea pentru remedierea defi
ciențelor.

In organizațiile de partid 
unde munca de educare parti
nică a comuniștilor, de preve
nire a abaterilor nu s-a des
fășurat la nivelul cerințelor, 
și-au făcut loc încălcări ale le
galității socialiste, cazuri de ne
socotire a sarcinilor profesi
onale, de ncîndcplinire a obli
gațiilor statutare, care au de
terminat sancționarea în acest 
un a 78 membri de partid.

Este necesar ca organele și 
organizațiile de partid să acți

a celui de personal. Mai a- 
les că muncitorii minei, d^pă 
spusele maistrului principal 
electromecanic, Petru Vasiu, 
sini dispuși să dea o mînă 
de ajutor și la refacerea 
drumului dintre incinte.

Centrala va mai trebui să 
intervină In organele în drept 
și să impulsioneze punerea 
cit mai rapid fn funcție a 
macazului <are va mijloci 
descărcarea directă a mate
rialelor in incinta principală 
a minei fără staționarea pre
alabilă pe rampele — și așa 
aglomerate — ale stațiilor 
C.F.R.

Ca o concluzie a ședinței 
comune, rfimlne ca, pe plan 
infern, in baza programului 
•Ir măsuri elaborat, toți fac
torii de răspundere, organi
zațiile de partid, sindicat și
U.T.C., personalul tehnic de 
conducere, să acționeze cu 
fermitate și cu consecvență 
pentru a asigura ca fiecare 
formație dc lucru, fiecare 
component al colectivului 
mineresc să-și cunoască cu 
temeinicie atribuțiile, să Ic 
îndeplinească in mod conști
ent, cu deplină responsabili
tate. in scopul realizării cu 
succes a tuturor prevederilor 
de introducere a programu
lui redus de 6 ore în subteran.

diile au arătat însă că ni
mic nu poate împiedica con
struirea unor șiruri de clă
diri, intersectate din cînd în 
cînd de altele dc același fel, 
sau legate între ele prin u- 
riașe bolți. In acest caz, spa
țiul între șirurile de clădiri 
ar fi ocupat în întregime nu 
de drumuri, ci de parcuri, 
terenuri dc sport, bazine dc 
înot, locuri de joacă pentru 
copii. Ne putem închipui cit 
dc mult s-ar schimba înfă
țișarea orașelor și cît de plă
cut ar fi să trăiești în astfel 
de orașe-grădini

O aberație tehnică ?

Să vedem dacă ipoteza 
șoselelor pe acoperișuri nu 
este cumva o aberație teh
nică. Specialiștii afirmă că 
nu. Greutatea vehiculelor 
poate fi suportată cu ușurin
ță do construcții din beton 
ale căror pereți au grosimi 
de aproximativ 20 cm. așa 
cum au, de altfel, și actua
lele blocuri locuințe. Clă
dirile pe ncoperisurilo cărora 
ar trece străzi sau sosele ar 
avea podurile rez.ervate lo
curilor de parcare. La fie
care 200 m, de exemplu, s-ar 
putea construi ascensoare sau 
scări rulante pentru pietoni. 
La intersecții s-ar putea rea
liza cu ușurință pasajele 
peste sau sub nivel, astfel 
înoît drumurile să nu se în
tretaie și să ofere o sigu
ranță deplină pentru circu
lația vehiculelor.

Unii ar putea afirma că 
viața într-un apartament si
tuat sub o șosea ar fi ase
mănătoare cu viața într-o 
locuință sub un pod de cale 
ferată. Să vedem însă dacă 
acesta este adevărul.

In mișcare, vehiculele pro
duc vibrații. Aceste vibra
ții sc difuzează prin pereți 
pe distanțe relativ mari și 
se aud sub forma zgomotu
lui. Dar sînt descoperite deja 
metode care permit monta 
rea clădirilor pe iz.olatoare 
de cauciuc și astfel de clă
diri au și fost construite. Dar 
aceasta este numai o soluție 
parțială.

(Va urma)

oneze cu toată hotărîrea pen
tru aplicarea in viață a sarci
nilor reieșite din expuneroa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. a 
P.C.R. cu privire la îmbunătă
țirea activității ideologice, ri
dicarea nivelului general al cu
noașterii și educația socialistă 
a maselor. Este de datoria 
fiecărei organizații de partid 
sâ asigure popularizarea și cu
noașterea temeinică a princi
piilor politicii interne și ex
terne a partidului nostru, să 
desfășoare o activitate perma
nentă pentru mobilizarea tutu
ror comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii la înfăptuirea 
hotăririlor adoptate.

Așa cum este cunoscut, in 
etapa actuala, principala for
mă de manifestare a luptei 
dintre nou și vechi o consti
tuie critica .și autocritica. De 
aceea, se impune ca ședințelor 
de comitet, adunărilor genera
le să li se imprime un prolund 
caracter de lucru, să se creeze 
cadrul propice unor dezbateri 
vii, să tic evidențiate cu curaj 
.și spirit de răspundere lipsuri
le și neajunsurile ce se mani
festă. Comuniștii să fie atrași 
în număr cit mai mare la pre
gătirea materialelor de analiză, 
la efectuarea de studii și elabo
rarea măsurilor.

La baza întregii activități u 
fiecărui organ de partid tre
buie să stea principiul muncii 
.și conducerii colective, să se 
promoveze permanent metoda 
consultării și informării comu
niștilor, a celorlalți oameni 
ai muncii asupra problemelor 
majore cu care organizația de 
partid este confruntată.

Acționînd cu fermitate pe 
linia adîncirii democrației de 
partid, întăririi disciplinei și 
răspunderii față de sarcinile 
încredințate, a sporirii comba
tivității și intransigenței față 
de lipsuri, organele și organi
zațiile de partid iși vor afirma 
tot mai puternic rolul de con
ducători politici în toate do
meniile de activitate.

Cînd sapi 
groapa 
altuia...

Ce și-a spus Popa Nicolac 
din Petroșani : „nu mă las 
pinâ ce nu o aranjez pe 
Tokar Catalina”. De ce anu
nțe ii purta acesteia... sim- 
bctclc, numai el știe. Pornit 
prin urmare pe un aseme
nea plan, a făcut mai intii 
un denunț la miliție cum că 
respectiva ar deține anumite 
cantități de aur. Dar nu a 
ținut : percheziția efectuată, 
a infirmat învinuirea. Atunci 
a schimbat-o și a zis că nici 
mai mult nici mai puțin a 
otrăvit pe S. Alexandru pe 
carc-l avusese în întreținere. 
Drept urmare s-a procedat 
la deshumarea și apoi la au
topsie. Și, nici dc rîndul a- 
cesta nu a ținut: analizele 
făcute au exclus o aseme
nea concluzie.

Dar. cînd te apuci să de
nunți pe cineva în sensul că 
ar fi săvirșit anumite fapte, 
fără insă ca să fie adevă
rat, înseamnă că iți asumi 
riscul corespunzător. /3șa a 
fost și în cazurile de mai sus : 
întrucîl Popa Nicolae nu a 
reușit să o bage la apă pe 
T. C. a intrat cl la închisoa
re. Și, dc rîndul acesta a ți
nut !

Hoți de 
sentimente
Cum de băutură erau de 

acum sătui, Gabor Ioan și 
Pucă Dumitru s-au gindit 
că n-ar strica și o escapadă 
amoroasă. Fapt pentru rare, 
fără a mai ezita, au bătut 
la geamul lui B. M.

— Deschide, iți aducem o 
veste proastă

— Cc s-a întîmplat, a în
trebat femeia din casă spe
riată

— Fratele tău a avut un 
accident mortal...

Bineînțeles că in fața unui 
argument atit de alarmant 
ușa s-a deschis și cei doi au 
fost poftiți să intre. Asta do
reau și ei. Au intrat și prin 
forță au profitat de B. 31. 
T.a foarte scurt timp însă au 
fost nevoiți să mai intre un
deva : la închisoare. Gabor 
Ioan pentru 5 ani și 6 luni, 
iar Pucă Dumitru pentru 4 
ani.

Păcăliciul 
păcălit

Totul c să știi cum să pă
călești. Așa a cugetat Chi- 
picioiu Marin atunci cînd s-a 
apucat să înșele în serie pe 
cei naivi. Și. nu se poate 
spune că nu a reușit : a pă
călit mai intii pe G. I. de 
4(M» lei, pe D. 1. de 200 lei, 
pe M. V. de 175 lei ș.a.m.d.

Iată insă că pinâ la urmă 
a fost păcălit și el. Cu un 
an și două luni închisoare a 
fost păcălit. De unde se vede 
că s-a adeverit încă o dată 
zicala că tot nașul își are naș.

N GHERC.ilIN
V. DAN

SIMBATA 27 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 1-J mici aton, 
melodia preferată; 9,00 Bule
tin dc știri, 9,30 Miorița; 
10,00 Buletin dc -Știri; 10,30 
Emisiune muzicuță dc la Mos
cova; 11,00 Buletin de știri; 
12,30 Inlllnirc < u melodia 
ixipularâ și interpretul prefe
rai; 13.0U Radiojurnal; 13,30 
Rudiorecording; 15,00 Buletin 
de știri; 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Știință, tehnică, fante 
zic; 17,30 Muzică populară: 
18,00 Ovele scrii; 2u,o.> Zece 
melodii preferate; 20,45 I a 
hanul melodiilor; 21,30 Revis
ta șlagărelor; 22,00 Radiojur
nal; 22,30 Expres melodii; 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

Familia Czano anunță cu 
durere încetarea din viată b 
scumpului lor tată Czanc io- 
sif in virstă de 70 de uni 
(cartierul 8 Martie, bloc I. 
ap. 24). Înhumarea va uvea 
loc duminică 28 noiembri 
ora 16, Iu cimitirul din !*• 
trila.
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Încheierea 
lucrărilor 

sesiunii 
Sovietului 

Suprem 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Ac'nha TASS trunsmite că In
Kremlin nu luat sflrșit vineri 
lucrările ses unii Sovietului Su
prem ui U R.S.S.. desfășurate 
In prezența lui Leonid Brejncv, 
Alcxrl Kosîghin, Nikolai Tod- 
fiornii și n altor conducători

Deputății au dezbătut, în șe
dințe separate și comune ale 
celor două Camere ale parla
mentului U.R.S.S. — Sovietul 
Uniunii și Sovietul Naționali
tăților — proiectul planului 
cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naț’onale sovietice pe 
perioadei 1971—1975. proiectul 
planului și cel al bugetului de 
stat pe 1972 In încheierea dez
baterilor a luat cuvîntul Alexei 
Kosi:’hin, președintei'' Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii So
vietice. Sovietul Suprem a a- 
probat proiectele respective.

Au fost examinate și apro
bate. totodată, decretele emise 
de Prezidiul Sovietului Suprem 
în perioada dintre cele două 
sesiuni.

Bugetul de stat pe 1972 pre
vede alocarea sumei de 169.8 
miliarde ruble pentru dezvolta
rea economiei naționale, ceea 
ce reprezintă o depășire cu 10,2 
miliarde ruble a cheltuielilor
anului curent. Pentru finanța
rea industriei vor fi alocate 87 
miliarde ruble — cu 9,6 la 
sută mai mult decît în 1971, 
(ar pentru dezvoltarea agricul
turii — 27,6 miliarde ruble, 
ceea ce reprezintă o creștere 
de 10.2 la sută.

Cresc substanțial alocațiile 
pentru dezvoltarea industriei u- 
șoare, alimentare și prestațiilor 
pentru populație. Cheltuielile 
pentru măsurile social-culturale 
se vor cifra la 62.9 miliarde 
ruble, din care pentru Asigu
rările sociale — 25,8 miliarde 
ruble.

Bugetul U.R.S.S. pe anul vi
itor prevede pentru cheltuielile 
de apărare suma de 17,9 mi
liarde ruble, ceea ce reprezintă 
10,3 la sută din totalul chel
tuielilor.
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Agravarea situației din bazinul 
carbonifer Asturia

MADRID 26 (Agerpres). 
— Situația in bazinul carbo
nifer al Asturiei s-a agra
vat in urma măsurilor lua
te de conducerea societății 
„Hunosa** de a suspenda, 
pînâ Ia 29 noiembrie, 4 500 
de mineri aflați in grevă 
și de a concedia definitiv 
alți 14.

Acțiunile 
nerilor din 
bonifer al 
îmbunătățirea

greviste ale mi- 
accst bazin car- 
Spaniei pentru 

condițiilor de

muncă și de trai, pentru 
drepturi .și libertăți demo
cratice au fost declanșate la 
1 octombrie. Săptămîna tre
cută. conducerea societății 
„Hunosa" a adresat un ulti
matum greviștilor, cerîndu- 
le să reia lucrul și amenin- 
țindu-i cu concedierea in ca
zul in care aceștia nu se vor 
conforma ordinelor. Joi, nu
mărul participanților la gre
vă a fost de 7 000.

Președintele 
Pakistanului e 

în favoarea 
unei intilniri 
eu premierul 

Indiei
A-

Greva metalurgiștilor
vest-germani

Filme românești 
premiate 

la festivalul 
de la Teheran

DELHI 26 (Agerpres). — 
genția United News of India 
informează că primul ministru 
indian, Indira Gandhi, a pri
mit o scrisoare personală din 
partea președintelui Pakistanu
lui, Yahya Khan. Potrivit rela
tărilor agenției, Yahya Khan 
și-a reeditat ofertele anterioare 
privind o întîlnire cu premie
rul Indiei, pentru convorbiri a- 
șupra tuturor problemelor liti
gioase dintre cele două țări. 
Scrisoarea șefului statului pa
kistanez — precizează agenția 
United News of India — a 
fost adusă din Islamabad de 
către 
dian,

noul înalt comisar in- 
J. K. Atal, care s-a îna- 
la Delhi, la 25 noiem- 
a doua zi după ce își 

prezentase documentele de a-
creditare președintelui Yahya 
Khan. In dimineața de 26 no
iembrie, Atal a părăsit Delhi, 
înapoindu-se la Islamabad.De mai multe zile se desfă

șoară în landul vest-german 
Badcn-Wurtemberg marea gre
vă a metalurgiștilor. Izbucni
tă in urma refuzului patrona
tului de a satisface revendică
rile muncitorilor, această gre
vă este una dintre cele tnai 
puternice bătălii de clasă din 
R.F.G. din anii postbelici.

Vineri, lockout-ul (concedie
rea temporară a muncitorilor, 
în semn de represalii) decretată 
de .Gesamtmetall", asociația 
Centrală a industriașilor din 
metalurgie, a intrat în vigoare. 
Sint afectate 544 de firme cu 
aproximativ 360 000 de munci
tori. La greva declanșată de 
centrala sindicală, ,.I. G. Me- 
tall‘, participau 120 009 de 
muncitori, de la 81 de între
prinderi. De joi, însă, greviș
tilor li s-au alăturat alte cî- 
teva zeci de mii de muncitori, 
fn semn de protest față de de
cizia de lockout. La Mannheim, 
Ludwigsburg, Karlsruhe și în 
alte orașe s-au desfășurat tot
odată manifestații de solidari
tate cu greviștii. Potrivit agen
ției United Press International, 
există indicii că, în zilele ur
mătoare, vor declara la rîndul 
lor greva 1 200 000 muncitori

melalurgiști din landul Rena- 
nia de nord-Westfalia, care in
clude centrul industrial Ruhr, 
precum și muncitorii din alte 
zone.

Refuzul patronatului de a sa
tisface revendicările muncitori
lor și decretarea lockout-ului 
au consecințe deloc neglijabile 
pentru această ramură, ca și 
pentru cele strîns legate de ea. 
Au fost deja închise mai multe 
uzine constructoare de automo
bile și din cadrul industriei 
grele, ca urmare a lipsei com- 
ponenților și a altor materiale 
necesare procesului de produc
ție, manufacturate în zona a- 
fectatâ de grevă.

Subliniind hotărîrea greviș
tilor de a continua lupta re
vendicativă, președintele Consi
liului executiv al centralei sin
dicale „I. G. Metall**, Otto Bren
ner, a condamnat atitudinea ri
gidă a patronatului, care, a 
spus el, „provoacă o deterio
rare fără precedent a situa
ției1*. La rîndul său, liderul sin
dicatului din zona Stuttgart, 
Willi Bleicher, a declarat că 
„actuala atitudine a patronilor 
face imposibilă orice întrerupe
re a grevei**.

TEHERAN 26 (Agerpres). 
— In capitala Iranului a luat 
sfirșit cel de-al VI-lea fes
tival internațional al filmu
lui pentru copii și tineret. 
Premiul juriului internațio
nal și medalia de aur pentru 
cel mai bun film pentru ti
neret a fost decernat fil
mului românesc ..1 
egal 1", realizat de ’ 
pescu Gopo.

Premiul „Delfinul c 
pentru cel mai bun : 
educație și Premiul 
vei Naționale de Film 
Iran au fost conferite unui 
alt film românesc — ..Moar
tea căprioarei' al regizoru
lui Cristu Poluxis.

★

O. ȚINTEA

plus 1 
Ion Po-

de aur“ 
film de

1 Arhi-
din

ANKARA 26 (Agerpres). — 
Primul ministru al Turciei, 
Nihat Erim. s-a pronunțat 
pentru încetarea focului și o 
rezolvare pe cale pașnică a 
disputei dintre India și Pakis
tan, informează agenția Associa
ted Press.

Nihat Erim a făcut această 
declarație după ce președintele 
Turciei, Cevdet Sunay, a pri
mit un apel personal din par
tea președintelui Pakistanului, 
Yahya Khan, menționează agen
ția.

Marea întrunire
electorală organizată 

<le „Frente Amplio44 
în capitala

MONTEVIDEO 26 (Agerpres).
— La Montevideo a avut loc
o mare întrunire populară —
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DIN TOATE SPORTURILE
(Ager- 
român

BUENOS AIRES 26 
pres). — Tenismanul 
Ilie Năstase își continuă se
ria victoriilor in cadrul tur
neului internațional de la 
Buenos Aires, ultimul con
curs pentru „Marele premiu- 
Filt“. Ilie Năstase l-a e- 
liminat în trei seturi cu 6—3, 
6—3, 6—4, pe campionul ma
ghiar Istvan Gulyas. O for
mă bună manifestă în con
tinuare americanul Stan 
Smith și iugoslavul Zeliko 
Franulovici. Primul l-a în
vins cu 6—1, 6—2, 2—6, 6—3 
pe mexicanul Joaquin Loyo 
Mayo, iar cel de-al doilea a 
dispus cu 6—7, 7—6, 7—6,
6—1 de americanul Frank 
Froehling.

La dublu, Ilie Năstase și 
Zeliko Franulovici (cuplu ca
re figurează printre favoriții 
probei) au întrecut cu 6—3, 
6—2. 6—3 perechea Gulyas 
(Ungaria) — Holecek 
hoslovacia).

X 
STOCKHOLM 26 (Agerpres), 
La Goeteborg au continuat 
întrecerile competiției inter
naționale masculine de hand
bal dotate cu „Cupa Mondia
lă'. Selecționata U.R.S.S. a 
obținut o nouă victorie, de 
dala aceasta în dauna for
mației Norvegiei pe care a 
învins-o cu scorul de 19—13 
(9—5). Intr-un alt joc, echi
pa Iugoslaviei a cîștigat cu 
18—16 (11—8) partida dispu
tată cu reprezentativa R-D. 
Germane.

Cea de-a patra ediție a con
cursului internațional de spa
dă „Trofeul Franco Manni
no' s-a încheiat la Catania 
cu victoria scrimerului ma
ghiar Pall Schmitt. El a to
talizat 3 victorii, fiind urmat 
în clasament de Max 
Geuther (R.F. a Germaniei), 
Csaba Fenyvesi, G. Kulcsar 
(ambii Ungaria), Alan Variile 
(Franța) și G. Battista (Ita
lia).

X

26 (Ager- 
feminină de 
Moscova, a-

(Ce-

X
ROMA 26 (Agerpres).

BUDAPESTA 
preș). — Echipa 
volei Lokomotiv 
flată în turneu în Ungaria, a 
jucat la Budapesta cu forma
ția locală B.K.V. Elore. Spor
tivele sovietice au 
cu scorul de 3—1 (
15—11, 15—8, 15—10).

X
MOSCOVA 26 (Agerpres). 

— In .Palatul Sporturilor" 
din Moscova, în prezența a 
peste 12 000 de spectatori, au 
început întrecerile concursu
lui internațional de patinaj 
artistic, la 
sportivi și 
țări.

In proba 
executarea a trei figuri im
puse, pe primul loc se află 
patinatorul sovietic Serghei 
Cetveruhin cu 279,2 puncte, 
urmat de compatrioții săi Ko
valev — 271,6 puncte și Vol
kov — 268,8 puncte.

La perechi, după două fi
guri, cele mai bune note

cîștigat 
(10—15,

care participă 
sportive din 10

masculină, după

le-au obținut campionii mon
diali Irina Rodina și Aleksei 
Ulianov — 81,3 puncte. Cunos
cutul cuplu Ludmila Belouso
va—Oleg Protopopov, campio
nii olimpici ai probei, ocu
pă locul trei cu 78, 9 puncte.

In proba de dans, tot du
pă două figuri, conduce pe
rechea sovietică Ludmila Ta- 
homova — Aleksandr 
kov cu 78,8 puncte.

Gors-

X

BELGRAD 26 (Agerpres). 
— După disputarea a 10 run
de, in turneul international 
de șah de la Skoplie, conti
nuă să conducă detașat ma
rele maestru sovietic Lev Po- 
lugaevski «cu 9 puncte, urmat 
de Velimirovici și Pianinei 
(ambii Iugoslavia) cu cite 6 
puncte și cite o partidă în
treruptă etc.

X

26 (Agerpres). — 
internațional femi-

HAGA
Turneul 
nin de șah desfășurat în lo
calitatea olandeză Emgen s-a 
încheiat cu victoria maesti'ci 
iugoslave Vlasta Klachbren- 
ner, care a totalizat 5 puncte 
din 7 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Kveta 
Eretova (Cehoslovacia), Eva 
Karakas (Ungaria) — cu cite 
4,5 puncte. Elena Rubțova 
(U.R.S.S.), Jana Karston (An
glia) — cu cite 3,5 puncte, 
Maria Litmanowicz (Polonia), 
Riet Timer (Olanda) — cu 
cite 2,5 puncte și Ingrid Jan
sen (Olanda) — 2 puncte.
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uruguayană
cca mai amplă manifestare de 
masă din istoria țării — care 
a marcat încheierea campaniei 
electorale a candidatului pre
zidențial al coaliției forțelor de 
stînga „Frente Amplio", Liber 
Seregni, la alegerile generale 
ce vor avea loc duminică în 
Uruguay. In prezența a peste 
200 000 de participanți, Seregni 
a făcut o succintă trecere în 
revistă a actualei situații eco
nomice și politice a țării și a 
expus programul electoral al 
coaliției Frente Amplio din ca
re fac parte comuniștii, so
cialiștii, creștin-democrații, di- 
sidenții partidelor Colorado și 
Blanco și alte grupări cu o- 
rientare de stînga. In esență, 
programul cu care Frente Am
plio se prezintă în fața alegă
torilor prevede măsuri care să 
ducă la schimbări structurale 
in sistemul instituțional, recu
perarea resurselor naturale ex
ploatate de companiile străine, 
naționalizarea industriei frigo
rifice, a băncilor și societăților 
de comerț exterior, reforma a- 
grară, ridicarea măsurilor ex
cepționale pentru a se resta
bili libertățile democratice în 
țară, iar pe plan extern, pro
movarea unei politici dc in
dependență și relații cu loate 
statele.

„Responsabilitatea noastră, a 
declarat Seregni, este imensă 
și, de aceea, trebuie să fim ca
pabili să ducem la îndeplinire 
tot ce ne propunem, cu .* prl- 
jinul poporului și orientali de 
interesele sale'. Poporul, a .' pus 
el, este promotorul actului is
toric pe care îl trăim m um. 
„Frente Amplio" semnifică o 
schimbare radicală în stilul 
nostru politic și al propriului 
nostru mod dc a trăi", a men
ționat Seregni.

întrunirea electorală din ca
pitala uruguayană s-a transfor
mat, potrivit agenției Prensa 
Latina, într-o manifestație de 
masă a populației în sprijinul 
candidaților coaliției „Frente 
Amplio".

Presa americană a publi
cat recent două comunicate 
oficiale cu privire la Situu- 
ția infracțională In S.U.A. 
în cursul anului 1970. Unul 
aparține Biroului Federal de 
Investigații — F.B.I., iar ce
lălalt Ministerului Justiției. 
Pornind de la o realitate în
grijorătoare — aceea că rata 
criminalității este în continuă 
creștere în S.U.A. — rapoar
tele dau însă 
văr, 
cifre, 
După 
liției, 
tarul 
rial, 
creștere, dar 
tui proces 
mod relativ, valori an de 
an mai scăzute. Reducerea 
i itmului de creștere a crimi
nalității cu un procent în 
1970 față de 1969, adică de 
la 12 la 11 la sută, a servit, 
după cum se vede, ministru
lui american drept bază pen
tru o afirmație care pare cel 
puțin stranie.

Directorul F.B.I., .1. Edgar 
Hoover, insistă însă asupra 
„șanselor" americanului mij
lociu de a deveni victima 
unei crime, răniri sau a unui 
furt, „șanse" care au crescut 
de două ori și jumătate în 
decursul ultimilor zece ani. 
In momentul de față, fiecare 
al treizeci și șaselea ameri
can este victima unuia din 
delictele amintite. Deci, în 
timp ce unii afirmă că peri
colul nu este chiar așa dc 
mare, ceilalți — mai aproape 
de adevăr — încearcă să-l 
îngroașe. Explicația o pu
tem găsi în unul din foi
letoanele cunoscutului comen
tator al vieții americane, Art 
Buchwald, care lămurește cu 
ironie cele două interpretări

acestui ode- 
iluslrat convingător de 
o interpretare diferită, 
opinia ministrului jus- 
John Mitchell, semna

ră portului ministe- 
criminalitatca este în 

indicele accs- 
înregistrează, în

absolut contradictorii i minis
trul vrea să dovedească, cu 
orice preț, eă Administrația 
ia In serios promisiunile 
preelectorale ale președinte
lui privind lupta împotriva 
criminalității, in timp ce ar
gumentele directorului F.B.I. 
tind să-i inspăimlnte pe con
tribuabili, pentru a obține, în 
felul acesta, o majorare a 
bugetului și, implicit, a efec
tivelor F.B.I.

Cure osie însă adevărul ? 
Dacă în 1968, deci înainte 
dc instaurarea actualei Ad
ministrații, pe teritoriul S.U.A. 
au * ’fost comise 4 466 550 in-

trecut și în prima jumătate 
o anului curent o extindere 
atît de catastrofală, incit în 
raportul său către Congres, 
in care cerca aprobarea unui 
buget special pentru lupta 
împotriva drogurilor, însuși 
președintele Nixon a califi
cat narcomania drept „ina
micul public nr. 1".

Comunicatul F.B.I. moi ore 
însă o carență foarte gravă. 
El se ocupă numai de efec
tele creșterii criminalității, 
trecînd cu vederea cauzele 
acestui fenomen, care se tra
duc prin profunda criză a so
cietății americano, provocată

o realitate de fiecare zi
fracțiuni grave, in anul 1970 
numărul delictelor majore s-a 
ridicat la 5 568 200. Cea mai 
mare concentrație a activi
tății infracționale se situea
ză în marile orașe; delictul 
„preferat" îl reprezintă fur
turile, în special devalizarea 
băncilor. Numărul furturilor 
operate în bănci a sporit în 
1970 cu 29 la sută față de 
1969.

Element bizar : statisticile 
F.B.I. nu includ în categoria 
infracțiunilor grave delictele 
pe care le reprezintă folosi
rea, introducerea prin con
trabandă, prelucrarea și des
facerea drogurilor. Și tocmai 
delictele de acest fel au în
registrat în cursul anului

dc prelungirea războiului în 
Indochina, creșterea șomaju
lui, nesiguranța zilei de mii- 
ne și recesiunea economica.

O altă cauză ar fi aceea 
a corupției organelor meni
te, prin statutul și atribuțiile 
lor, să stopeze creșterea cri
minalității. Majoritatea delic
telor grave intră în compe
tența poliției, a procuraturii 
și a tribunalelor din diferite
le state ale S.U.A. Dar toc
mai aceste organisme se do
vedesc adeseori a fi în strîn- 
să legătură cu „crima orga
nizată" pe care o profesează 
marile bande — „sindicatele 
crimei" și îndeosebi Cosa 
Nostra. Pe de altă parte, 
F.B.I. se arată însă mai preo-

cupat de înăbușirea opoziției 
față de războiul din Viet
nam, a mișcării pentru drep
turile cetățenești, a luptei 
împotriva discriminării ra
siale. Un exemplu edificator 
în acest sens este și faptul 
că șase sute dintre cei 10 000 
de agenți al F.B.I. nu ou fă
cut altceva, timp dc cîtevn 
luni, decît să o urmărească, 
pentru a o aresta, pe cunos
cuta militantă progresistă 
Angela Davis. In același timp, 
pe lista primelor zece persoa
ne căutate do F.B.I., care este 
afișată în țoale locurile pu
blice, sînt trecute mni ales 
numele membrilor unor miș 
cări protestatare, ale pârtiei- 
panților la demonstrații hn 
potriva politicii corcim lor 
guvernante și mai puțin frec
vent cele ale autorilor unor 
delicte grave.

Cea mai mare razie tfitfe- 
prinsă vreodată dc poliție șj 
de F.B.I., cu ajutorul armatei, 
a avut loc anul acesta în 
mai. Obiectul său nu se re
ferea, însă, la nici unul din
tre „delictele majore" men
ționate în comunicatul citat 
mai sus. Operațiunea s-a sol
dat cu arestarea a 13 000 
persoane „vinovate1* de „cri
ma" de a fi luat parte la 
valul de demonstrații împo
triva războiului din Indochi
na, care a străbătut în luna 
mai întreg teritoriul Statelor 
Unite. Judecarea și pronun
țarea sentinței nu 
mai mult de 
pentru fiecare dintre aces
tea.

In fiecare minut pe terito
riul S.U.A. se comite o cri
mă. Poliția, procuratura și 
tribunalele au, însă, alte 
griji...

trei

au,
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COORDONATELE ACTUALE 
ALE LUPTEI DE ELIBERARE 

DIN COLONIILE PORTUGHEZE 
(o

Au trecut peste zece ani 
ele cind Portugalia — ulti
ma putere colonială euro
peană — încearcă să-și men
țină, pe calea armelor, do
minația asupra popoarelor 
din Angola, Mozainbic și 
Guineea-Bissau — teritorii 
care însumează o suprafață 
de circa 20 dc ori mai mare 
ca a metropolei și o popu
lație de peste 13 milioane 
locuitori. Fiecare dintre ele 
beneficiază de importante re
surse naturale și se bucură 
de o semnificație strategică 
nedezmințită, atît în cc pri
vește raportul dc forțe din 
sudul continentului african, 
care cunoaște, de aseme
nea, plăgile rasismului și 
apartheidului, cit și din punct 
de vedere comercial, această 
parte a lumii recăpătîndu-și 
o importanță deosebită pen
tru navigația internațională 
după închiderea Canalului dc 
Suez.

Portughezii, națiune de na
vigatori și de colonizatori, au 
ajuns aici cu aproape cinci 
secole în urină (de exemplu, 
colonizarea Angolci a avut 
loc în anul 1482). Cu toate 
acestea, așa cum arăta Mar
celino Dos Santos, vicepre
ședintele Frontului de Elibe
rare din Mozambic, într-o 
convorbire cu scriitorul ita
lian Alberto Moravia, domi
nația Portugaliei asupra co
loniilor sale din Africa a ur
mat o cale specifică. „In Eu
ropa — sublinia Dos Santos 
— se știe puțin, sau foarte 
puțin despre colonialismul 
portughez. Nu sînt inulți cei 
care știu că în actualele te
ritorii africane ocupate de

portughezi, dominația colo
nială a fost sute dc ani foar
te restrînsu. Pină la sfirșitul 
secolului trecut, prezența Por
tugaliei se rezuma doar la 
cîtcva centre militare și co
merciale dc-a lungul coaste
lor, prin care se scurgeau 
spre metropolă mărfurile și 
sclavii".

Desigur, o importanță ho- 
tăritoarc in ce privește ac
centuarea dominației portu
gheze asupra popoarelor din 
Angola, Mozainbic și Guineea- 
Bissau a avut-o conferința dc 
la Berlin din 1885, care a 
consfințit împărțirea Africii 
între marile puteri coloniale 
vcst-europcnc. Portughezii au 
urinat în aceasta exemplul 
francezilor și englezilor. Co
mentatorii apreciază că do
minația lor asupra teritoriu
lui Angolci a devenit inte
grală in preajma primului 
război mondial, același lucru 
fiind valabil și pentru Mo
zambic și Guineea-Bissau. In 
convorbirea citată, Marcelino 
Dos Santos arăta că procesul 
de cucerire a Mozambicului 
a fost „deosebit de lent și 
anevoios", autoritatea colo
nială reușind abia în anul 
1920 să se instaureze pe în
treg teritoriul țării. „Domi
nația asupra Mozambicului 
— menționa vicepreședintele 
F.R.E.L.I.M.O. — a durat doar 
43 de ani. In 1964, o răscoală 
împotriva unui centru mili
tar din nordul țării a de
clanșat lupta de eliberare 
care se desfășoară și astăzi".

Ion MADOȘA 
(Va urma)

a durat 
minute

Radu GRECEANU

ORIENTUL APROPIAT
Misiunea Comitetului O.U.A. 

a părăsit Tel Avivul
TEL AVIV 26 (Agerpres). — 

Șefii de stat ai Senegalului și 
Nigeriei, Leopold Sedar Seng- 
hor și, respectiv, Yakubu Go- 
won, precum și reprezentanții 
președinților Camerunului și 
Republicii Zair — care fac par
te din misiunea Comitetului Or
ganizației Unității Africane 
pentru facilitarea aplicării re
zoluției Consiliului de Securi
tate privind soluționarea crizei 
din Orientul Apropiat — și-au 
încheiat vizita în Israel, p!e- 
cînd spre Dakar.

In cursul întrevederii lor cu 
premierul israelian, Golda Meir, 
și ministrul de externe. Abba 
Eban, au fost luate în discuție 
propunerile cuprinse în chestio
narul de pace pe care membrii

Congresul 
de constituire 

a Uniunii 
Naționale 

lordaniene
AMMAN 26 (Agerpres). — In 

prezența regelui Hussein al 
Iordaniei, a premierului Wasfi 
Tall, a membrilor guvernului, 
Parlamentului și a 2 400 de de
legați, la Amman se desfășoa
ră lucrările Congresului de cons
tituire a Uniunii Naționale Ior- 
daniene (U.N.I.), unica forma
țiune politică din această țară.

Uniunea Națională Iordaniană 
va avea un consiliu de condu
cere constituit din 360 de mem
bri, dintre care 240 vor fi a- 
leși, iar 120 numiți. Liderul or
ganizației este regele Hussein. 
Consiliul Uniunii va alege un 
Comitet Executiv format din 
24 sau 36 de persoane.

misiunii O.U.A'. l-au înaintat o- 
ficialităților de la Tel Aviv. In
tr-o declarație făcută presei, 
ministrul de externe israelian 
a anunțat că răspunsul Israe
lului va fi transmis O.U.A. du
pă ce aceste propuneri, vor fi 
examinate, duminică. în cadrul 
reuniunii săptămînaie a cabine
tului.

După cum se știe, la începu
tul celui de-al doilea turneu in 
Orientul Apropiat, membrii mi
siunii O.U.A. au vizitat capita
la Republicii Arabe Egipt. A- 
genția MEN informează că răs
punsul guvernului de la Cairo 
la chestionarul înmînat, cu a- 
ceastă ocazie, oficialităților e- 
giptene, de delegația africană, 
i-a fost transmis acesteia îna
inte de plecare spre Israel.

• Houari Boumedicne, pre
ședintele Consiliului Revoluți
ei și președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Al
geriene Democratice și Popu
lare, l-a primit joi după-a- 
miază pe Nicolae Sipoș, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Alger, în legătu
ră cu plecarea sa definitivă 
din Algeria.

9 2 400 de salariați dintr-o 
întreprindere vest-berlineză a 
concernului ..Daimler—Benz"
și-au pierdut locurile de muncă, 
în urma hotărîrii arbitrare a 
conducerii concernului de a sis
ta complet producția întreprin
derii.

• Comandamentul armatei 
saigoneze a dezvăluit în mod o- 
ficial noua sa campanie agre
sivă peste frontiera cambodgia
na, afirmînd că operațiunea, de
numită codificat „Toan Thang", 
implică mai multe divizii. Po
trivit unui comunicat oficial, la 
actuala operațiune iau parte u- 
nități aeropurtate, de infante
rie, blindate. Surse militare 
saigoneze, citate de agenția 
Reuter, au precizat că la a- 
ceastă acțiune participă circa 
45 000 militari saigonezi.

@ Președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a anunțat că 
21 de militari, cure s-au făcut 
vinovați de uciderea în timpul 
recentelor alegeri parțiale a 34 
de oameni în provincia meridio
nală Lanao del Norte, vor fi 
judecați de un tribunal civil.

In același timp, președintele 
Filipinelor a făcut cunoscut că, 
în urma acestor incidente, a 
hotărî t retragerea din Insula 
Mindanao a unui batalion al 
forțelor militare.

© Comandantul suprem al 
forțelor aeriene avgentiniene, ge
neralul de brigadă Carlos A. 
Rcy, și-a asumat vineri, în mod

provizoriu, prerogativele prezi
dențiale, ca urmare a Îmbol
năvirii președintelui Alejandro 
Lănusse, s-a anunțat oficial la 
Buenos Aires.

Agenția Associated Press pre
cizează că generalul Rev s-a 
deplasat în aceeași zi, pe calea 
aerului, la palatul prezidențial, 
pentru a depune jurămîntul.

• Mehmet Shehu, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Albania, l-a primit pe 
Manole Bodnaraș, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Tirana, în legătură cu 
plecarea sa definitivă de la pos*t

• Cele două camere ale Par
lamentului Turciei, convocate 
joi într-o sesiune comună, au 
aprobat extinderea pentru încă 
două luni a legii marțiale în 
vigoare în 11 provincii ale țării.

$ Comisia legislativă a Ca
merei Deputaților lin Chile a 
aprobat în principiu proiectele 
de reformă constituțională a- 
vansale’de președintele Salvador 
Allende privind crearea unui 
sistem parlamentar unicameral 
și lărgirea drepturilor cetățe
nești.

Sensul 
acordului 

de la 
Salisbury

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Ministrul de externe britanic, 
Alec Douglas—Home, a pre
zentat în Camera Comunelor 
acordul intervenit între An
glia și regimul rasist de la 
Salisbury în vederea soluțio
nării conflictului rezultat 
din proclamarea unilaterală 
de către minoritatea albă a 
independenței Rhodesiei. In 
esență, acordul prevede o 
oarecare extindere, într-un 
termen neprecizat, a numă
rului africanilor cu drept de 
vot și a numărului reprezen- • 
fanților lor în Parlamentul ■ 
rhodesian, în schimbul re
cunoașterii independenței 
Rhodesiei de către Marea 
Britanie.

Opoziția laburistă a expri
mat. prin glasul purtătorului 
ei de cuvînt în problemele 
externe, Denis Healey. îndo
iala asupra caracterului e- 
chitabil al acordului față de 
populația africană.

Sensul exact al acordului 
a fost definit la Salisbury de 
către șeful regimului rasist 
Ian Smith, care a declarat 
că frîiele puterii vor con
tinua să rămînă în mîiniie 
minorității albe.

Janos Kadar 
l-a primit pe 

Stanko Todorov
BUDAPESTA 26 (Agerpres). 

— Agenția M.T.l. informează 
că Janos Kadur, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., la primi» 
vineri pe Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, care se 
aflu în Ungaria, într-o vizită 
oficială de prietenie. A fost 
prezent Jeno Fock, președintele 
guvernului ungar.
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