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• Tricolorul patriei va fi ar 
borai în cursul acestui an pe încă 
șapte nave care urmează să intre 
in dotarea Direcției generale a

fiecărei unități economice
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Sectorul fruntaș 
își continuă succesele

Colectivul sectorului II nl exploatării miniere Paroșcni, 
harnic și cunoscut în Valea Jiului, pentru rezultatele obținu
te în creșterea producției dc cărbune prin folosirea utilajelor 
mecanizate, a încheiat și luna februarie cu realizări demne 
de laudă. Planul la producția brută a fost depășit cu peste 50(1 
tone cărbune. Merită evidențiate mai ales succesele a două 
brigăzi fruntașe. Minerii din brigada lui Ghcorghe Dineu, 
prin cei 50 ml de avansare lunară in abatajul lor 
frontal, echipat cu complex mecanizat OMKT, și prin depă
șirea productivității planificate au obținut un ciștig de 158 
lci/post miner. Brigada de pregătire în cărbune a lui Iosif 
Vinczc depășind cu 12 ml înaintarea lunară preliminată și 
rcalizind norma in proporție de 104,7 la sută a beneficiat, dc 
asemenea dc un ciștig substanțial — dc 139 lci/post miner.

VULCAN:
înainte dc intrarea i 

maistrul Mihai Szakacs și 
șeful dc schimb Constantin 
Lupu din brigada minerului 
Ghcorghe Iordan, fac un 
schimb de păreri privind îm
bunătățirea procesului de lu
cru in abataj.

Dacă problemele sînt 
rezolvate, de ce mai 

reclamă oamenii ?
garantat prin Constituția țării,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ziaristul egiptean Hamdy Fouad

In flupă-omlnza zilei de vi
neri, 3 marile 1972, tovarășul 
Nicolae Ceatișescii, secretar RC- 
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
dc Stat, a primit pe lfamds

Fouad, redactor In ziarul .Al 
Ahram", care face o vizită in 
țnra noastră. Cu acest prilej 
tovarășul Nicolac Ccaușescu a 
acordat ziarului egiptean un in
terviu.

La întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculcscu-Miz.il, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar ai C.C. al P.C.R.

Prevederile dc plan pc anul 1972. 
privind colectarea și predarea că
tre I.CAL a metalelor vechi sînt 
qu 10—12 la sută mai mari dccit 
acelea din primul an al cincinalu
lui actual. Există însă și posibilități 
suficiente de înfăptuire a sarcinilor 
sporite de repunere în circuitul eco
nomic a deșeurilor metalice și me
talelor vechi. Respectarea prevede
rilor cuprinse în H.CĂL nr. 
695/1962, este pe deplin posibilă 
prin buna organizare a acestei ac
tivități, printr-o strînsă colaborare 
Intre organele de colectare și între
prinderi, dotarea depozitului I.C.M. 
Livezeni cu un număr corespunză
tor de mijloace de transport și alte 
utilaje.

Examinînd. de exemplu. 
Genitala cărbunelui Petroșani
achitat de sarcinile sale de plan 
pc anul 1971 la colectarea și pre
darea deșeurilor metalice sc consta
tă că planul de colectare și pre
dare a fontei și fierului vechi s-a 
realizat datorită unor însemnat- 
depășii i ale prevederilor de către 
exploatările miniere Vulcan, Paro- 
jeni și Livezeni și în mod deosebit 
dc către U.U.M.P. (748 tone). Se
rioase rămîneri în urmă se constată 
totodată la E. M. Lonca, Petrila. 
Dîlja. Anino.th.i. Lupeni și Uricani 
care, în 1971, au rămas sub plan 
cu o cantitate de fier vechi care 
totalizează 1 169 tone.

Avînd în vedere că prevederile 
pe anul 1972 sînt de J1 400 tone 
fier vechi și 450 tone fontă, con
ducerile unităților din cadrul C.C.P. 
trebuie să acorde toată atenția a- 
cestei probleme, să ia asemenea mă
turi care să ducă la realizarea rit
mică a cifrelor de plan, defalcate 
pe luni și trimestre, încă dc la în
ceputul anului.

Aceleași sarcini le revin celor-

labe unități economice din bazin, 
care nu întotdeauna respectă pre
vederile H.C.M. nr. 695 privind 
stringerca, depozitarea în locuri ac
cesibile mijloacelor dc transport auto 
a metalelor vechi, după compoziție 
chimică și formă fizică.

Ținind seama dc faptul că depo
zitul I.C.M. Livezeni nu dispune 
decît de două autocamioane caro- 
satc, este dc dorit ca exploatările 
miniere, preparațiile să loloscască 
la maximum liniile lor dc garaj 
pentru încărcarea în vagoane și cx- 
ftedierca directă la unitățile meta- 
urgice a metalelor vechi.

întreprinderii pentru colectarea 
metalelor vechi Hunedoara, dc ca
re aparține depozitul Livezeni, îi 
revine sarcina dc a dota această 
unitate cu 2 autobasculante, o ma
cara electro-mecanică. o presă pen
tru balotarca tablei subțiri ș. 
care ar duce la economisirea 
mare măsură a forței de muncă 
losită la manipularea manuală 
materialelor vecii.

Nu este rezolvată nici pînă 
prezent, dc către I.C.M., problema 
colectării fierului vechi de la ce
tățeni. An de an $c prevede în pla
nurile depozitului realizarea de la 
particulari a unor cantități dc cîte 
4CC tone materiale vechi, fără însă 
ca în această privință sa sc orga
nizeze ceva.

Rezultă că, in naivitatea dc co
lectare și expediere- către uzinele 
metalurgice a materialelor vechi, este 
loc dc mai bine. Deficiențele care 
există pot fi însă înlăturate prin 
efortul comun al întreprinderilor și 
organelor dc colectare, în scopul re
punerii în circuitul economic a în
tregii cantități de materiale fioroase 
și neficroase vechi, planificate pen
tru anul 1972.

Iosif DAVID

Drcptul de petiționare, _ . a___ ______ ,______ ,
pentru toți cetățenii, se exercită prin cereri, reclamații, se
sizări și propuneri adresate tuturor organelor în competen
ța cărora intră problemele solicitate. Tocmai de aceea, obli
gativitatea de a organiza și asigura prin aparatul de spe
cialitate primirea, examinarea și rezolvarea cererilor și se
sizărilor adresate de cetățeni, precum și comunicarea rezol
vării acestora, constituie o normă stabilită prin lege, dc la 
care nu poate face excepție nimeni.

Pornind de la necesitatea obiectivă a traducerii în viață 
a indicațiilor organelor superioare de partid și de stat pri
vind obligațiile de soluționare a cererilor și sesizărilor, să 
urmărim succint, prin cîteva exemple, modul în care unele 
organe, conduceri de întreprinderi și organizații economice 
do stat, respectă normele stabilite prin lege și mai ales, să 
căutăm a afla de ce totuși după ce se „rezolvă“ o anumită 
problemă ridicată, reclamațiilc nu contenesc în privința ei. 
Iată constatările :

CÎND ASIGURĂRILE DATE NU CONCORDA
CU REALITATEA...

Locatarii blocurilor nr. 7 și 45, din cartierul 8 Martie 
Petrila, sesizează de foarte mult timp că nu au căldură 
în apartamente și nici apă caldă în zilele și la orele pro
gramate. Problema a fost adusă mai întîi la cunoștința aso
ciației de locatari, care percepe taxele respective cît și sec
torului I.G.L. Petrila, care răspunde dc prepararea și fur
nizarea agentului termic și a apei calde.

In cursul anului trecut, s-a făcut o verificare a tutu
ror instalațiilor de încălzire șl s-au remediat defecțiunile 
constatate pc rețea. Cu toate acestea, la etajele superioa
re, nu se asigură căldura necesară, iar apa caldă nu are 
presiune pentru a urca la etajele III și IV. Această situație 
la blocul nr. 7 durează dc peste 4 luni. Intervențiile

Cornel HOGMAN

SESIUNE DE DEZBATERI
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Cinstind apropiata sărbătoare 
a Semicentenarului Uniunii Ti
neretului Comunist din Româ
nia, comisia politico-ideologică 
și cultural-educativă, din cadrul 
Comitetului orășenesc U.T.C. 
Petri la. a organizat, miercuri 1 
martie 1972, o sesiune de dez
bateri închinată evenimentului.

Cu acest prilej s-au prezentat 
cîteva referate, dintre care a- 
mintim i „Pro" ramul partidu
lui — programul întregului 
nostru tineret" (susținui de Du
mitru Văduva/ și „Tineretul ro
mân participant activ la înfăp
tuirea securității europene" 
(susținut de Emilia Pleșa)

Dcsfășurîndu-se la clubul 
neretului, sesiunea a atras 
mare r.umăr de pârtieipanți 
teciști dc la întreprinderile 
unitățile din localitate care
apreciat inițiativa și conținutul 
temelor expuse.

ti- 
un 
u-
Și 

au

• l a Tirgoviștc sc fac prs- 
ătiri in vederea punerii in func

țiune a fabricii dc surse electrice 
„Romlux" — unitate ce va mări 
producția țării cu 6 milioane 
lămpi fluorescente tubularc și cu 
vapori de mercur și cu 95 mili
oane becuri normale. Paralel cu 
finisarea lucrărilor și montajul a- 
gregatclor, aici se desfășoară o 
vie activitate de instruire și cali
ficare a viitoarelor cadre. Astfel, 
la întreprinderea cu profil simi
lar „Steaua electrică "-Ticni sînt 
calificați la locul dc muncă pes
te 3C0 dc tineri și tinere, iar alți 
340 urmează cursurile dc spe
cializare pentru operatori și mî- 
nuitori ai instalațiilor automate. 
De asemenea, un marc număr de 
muncitori sc specializează în me
seria de rcglori. Numeroși tineri 
absolvenți ai liceelor dc cultură 
generală au cerut, de asemenea, 
să lucreze și să sc califice la a 

astă modernă întreprindere.

navigației civile „NAVROM". 
Majoritatea vaselor, a căror exe
cuție afla intr-un stadiu avan
sat, sc realizează în șantierele ro
mânești.

Printre acestea va fi ți nava 
„Dolj" — în construcție pe șan- 
tie I ■ din Galați — prima din

seri.t cargourilor românești de 
7 500 tone.

NAVROM-ul a preconizat fo
losirea acestor nave pc traseele 
europene și intercontinentale, în
deosebi pe cele care leagă Con
stanța cu porturile Odesa, Beirut, 
Alexandria, Marsilia, l ondra. Co
penhaga, Casablanca, Șanhai, Sin
gapore și altele.

0 Din datele centralizate la 
Ministerul Industriei Construcți-

-tatea organizațiilor de partid, pe traiectoria 
j " unui proces neîntrerupt de perfecționare

La locul de întîlnire
a tuturor acțiunilor

îndeobște cunoscut, 
pentru fiecare membru al bi
roului organizației de bază sau 
al comitetului de partid, indi
ferent de resortul care i-a fost 
încredințat sau de comisia în 
care activează, îndeplinindu-și 
în bune condiții sarcinile pe 
care le are, pe linie organizato
rică. economică sau pe frontul 
propagandei, numitorul comun 
care le unifică activitatea, lo
cul de întîlnire a tuturor acți
unilor întreprinse, îl constituie 
munca directă, nemijlocită, cu 
omul.

O bogată experiență acumu
lată de-a lungul anilor a vali
dat faptul că nu poate da ma- 
xiniiim de „randament11 activi
tatea acelui tovarăș din dome
niul muncii organizatorice, de 
pildă, care urmărește doar da
că s-au respectat datele de ți
nere a adunărilor generale sau 
plenarelor comitetelor de 
partid, dacă evidența și cotiza
ția membrilor de partid sînt 
„la zi’, dacă urmărește doar 
aspectele scriptice ale creșterii 
organizațiilor de partid, negli- 
jîndu-le pe cele de natură cali
tativă legate de conștiința și 
gîndirea omului, de tempera
mentul lui, de atitudinea pe 
care o adoptă față de proble
mele de muncă și de viață ale 
colectivului ; este greu de con
ceput ca în condițiile exigen
țelor actuale cineva să fie pre
ocupat numai de creșterea nu
mărului membrilor de partid

primiți de una 
ganizații și să . 
preț pe felul cum aceștia și-au 
însușit temeinic programul 
partidului, obligațiile ce decurg 
din calitatea de membru al 
partidului.

Tot așa, pentru a desfășura 
o activitate politică vie, cu în- 
rîuriri în conștiința oamenilor, 
în întronarea ordinei, discipli
nei, în îndeplinirea unui com
plex de măsuri organizatorice 
ori de natură economică, mem
brul unei comisii economice nu 
se poate limita să-și etaleze 
doar cunoștințele tehnico-profe- 
sionale. experiența în meserie, 
să se ocupe numai de soluțio
narea unor probleme tehnico- 
administnative și să „colecteze" 
date, cifre fără a le da o inter
pretare politică, umanizată.

Prin urmare el nu poate să 
6e intereseze de climatul 
muncă, de felul cum se mani
festă responsabilitatea și exi
gența la unele cadre economice, 
de felul cum organizația de 
partid promovează spiritul mi
litant. fermitatea și combativi
tatea revoluționară, intransi
gența împotriva mentalităților 
înapoiate, a apucăturilor re
trograde.

Sînt multiple aspectele lega
te de participarea directă, per
manentă a fiecărui membru al 
organelor de partid la munca 
vastă menită să determine dez
voltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor, formarea trăsături-

EVOCĂRI ALE TRECUTULUI GLORIOS

1922-1972 croi oi

nu 
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Ulcciști 
clasei muncitoare

Ne aflăm în preajma împlini
rii unei jumătăți de secol de la 
înființarea organizației revolu
ționare a tineretului din patria 
noastră. In martie, anul acesta, 
sc împlinesc deci cinci decenii 
de atunci. Fiecare an. fiecare 
etapă și fiecare moment sînt 
consemnate în paginile istorici 
glorioase a partidului și popo
rului nostru. S-a scris pe larg 

. despre fiecare, ca să se păstreze 
pentru totdeauna, să se știe că 
acestui popor soarta i-a rezer
vat înaltul titlu de erou ; și ca 
erou și-a creat, crescut și format

propri-i eroi. Pe fondul general al 
istoriei noastre trecute, în mij
locul prezentului trepidant și al 
viitorului luminos, eroii vor ră- 
mîne, alături de noi, cu tot ce 
ne-au oferit drept pildă, cu în
treaga lor ființă.

Trăim și muncim în condiții 
noi, pe marele front al construc
ției socialiste cu convingerea că 
ne facem o plăcută îndatorire 
adueîndu-ne fiecare contribuția 
Ia edificarea acestei mărețe o- 
pere. De la cotele și dimensiu
nile prezentului privim cu toa
tă încrederea perspectivele ce 
ni se deschid și-n străfundul 
inimilor noastre zvîcneștc o 
mulțumire ; este satisfacția pen
tru tot ceea ce facem, adău
găm sau integrăm ca efort în 
efortul general al poporului 
constructor al vieții noi.

Sîntem însă datori — și e o 
datorie a noastră sacră — să 
privim tot de la aceste cote, în 
trecutul istoriei în care vedem 
ființa și activitatea eroilor nea
mului nostru, faptele lor de e-

roism, sacrificiu, care i-au fă
cut să rămînă pentru totdeauna 
înscriși în istoria patriei.

...Eram la ședința unei organi
zații U.T.C. din Simeria, la nu
mai cîteva săptămîni de la vic
toria insurecției naționale din 
țara noastră. Războiul se des
fășura pe teritoriul român în 
plină intensitate ; armatele ina
micului căpătau lovituri zdrobi
toare. Un vechi militant al par
tidului nc-a relatat atunci pen
tru prima oară faptele de ero
ism ale unui luptător care și-a 
început ucenicia la C.F.R.. care 
a cunoscut din frageda-i tine
rețe greutățile unei vieți aspro, 
nemiloase. Era vorba de tînă- 
rtll Vasile Boaită.

In marca confruntare a mun
citorimii cu autoritățile burghe- 
zo-moșierești din 1933, Vasile 
Roaită și-a î 
loc de înaltă 
post o 700 de

înscris numele la 
i cinste. Intre cei 

ceferiști și alți
I. MIHAI

(Continuare în pag. a 3-a)

ilor dc Mașini reiese ca în uzi 
nele și fabricile acestui sector de 
baza al economici sc vor realiza 
anul aresta, prin autodotate. cu 
83 la suta mai multe mașini, ini 
lajc și instalații dccit în anul in
cut.

O bună experiență în acest d 
meniu au obținut marile uzin- 
brașovene, care și-au organize 
cîte o secție, sau atelier specia 
lizat dc autodotare și în care 
sînt realizate utilaje de înaltă tch 
nictate, atît pentru nevoile pro
prii, cît și pentru alte întreprin
deri. Valoarea totală a utilajelor 
ce se vor construi pe această cale 
în întreprinderile județului Bra 
șov va ajunge anul acesta la 
circa 2C0 milioane lei.

• Obișnuitei faune a Deltei 
i s-au adăugat în iarna aceasta 
peste 25 de specii de păsări ve
nite din ținuturile arctice — fc 
răstrași, cufundări și gîștc po
lare, gîrlițe, sarsclc de iarnă, rațe 
nordice etc. In rîndul rarităților 
sc înscrie și pescărușul polar, 
nit aici de dincolo dc cercul po 
Iar.

vc-
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Voiam să fac, pentru 8 manie, 
sau pentru oricînd, un portret. 
Despre o femeie tînără, care ras 
pundc „PREZENT" la locul de 
muncă și acasă, care caută sa 
îmbine vocația de gospodina, ma 
mă, soție cu vocația meseriei sale 
Dacă în loc dc un portret am 
două, vina nu e numai a mea. 
Să considerăm deci aceste două 
Îiortrctc, două ipostaze ale ace 
uiași chip al femeii societății so

cialiste care descoperă ți sc des 
copera în noi frumu-cț

M-am oprit la Ana Ocneanu 
Are 23 de ani, c zugrăvița în e- 
chipa lui Marin Dragu. Lucrează 
pc șantierul nr. 3 construcții din 
Vulcan. Biografia c simplă. A ter-

‘ ‘ ...............................la

Un

singur
chip,..

(Continuare in pag. a 3-a)
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Clepsidra timpului pierdut

Deva. S-a calificat într-o 
serie înrudită, cea de   
riță. A fost repartizată în
Valea Jiului. De loc e din Aiud. 
Dar acum îi e greu să precizeze 
dacă sintagma „la mine acasă" 
merge mai bine la /\iud sau în 
„Vale“... A terminat liceul, și-a 
luat bacalaureatul în 1970. Nu a 
căutat o munca de birou, „căl
duță". „M-au chemat la Hațeg 
ca magazionera... Nu m-am dus. 
Mi-e greu să mă despart de oa
meni, de munca mea. Poate-i și 
obișnuință, poate că-i și dragos
te..." Ce-și dorește mai mult ? 
„O meserie dc o viață". E sur
prinsa că vreau să scriu despre 
ca. Doar sînt atîția oameni har
nici în echipă... Marin Dragu, 
șeful echipei are numai cuvinte 
de laudă pentru ea : „E harnica, 
pricepută, foarte conștiincioasa. 
Și tăcută". Zîmbcște șiret. „E 
singura femeie din echipă: nu 
v-ați simțit datori ca bărbați să-i

Tinâra și harnica vînzătoare 
dc la unitatea nr. 4 O.C.L. A- 
limentara. Coleta Alexandru 
— exemplu de solicitudine și 
corectitudine.

Foto : Ion LICIU
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Al cui mărțișor c mai 
frumos ?

Nisipur se scurge, monoton și. 
impasibil, prin clepsidră. Timpul 
trece: neobservabil pentru unii, 
ireversibil pentru toți. Adesea, pe 
stradă, in cile un birou sau ate
lier, observi cum se consum.; 
minute și ore. Oameni in toată 
firea își „macină" timpul in za
dar. Și nu numai pe-al lor. Și 
pe-al altora. Cum ? Să ne întoar
cem, pentru moment, pe răbojul 

timpului, 
stația de 
sculat cu 
începerea 
tot vom

nu prea îndepărtat al
Aflăm, bunăoară, in 

autobuz, că deși ne-am 
două ore înainte de 
programului de lucru, 
întîrzia de la serviciu. Răbdă
tori, așteptăm cite 60 de mi
nute autobuzul care circulă din 
15 .n li minute!

S.‘< tindele, minutele și orele se 
scurg. Continuu șt imperturbabil 
— pentru cei ce nu vor să ne 
măsoare timpul pierdut.. Pentru 
ca in cartierul Sohodol, din Pa- 
roșeni, o parte din locuitori »: 
poată beneficia de apă potabilă 
și-n perioada de iarnă, măcar 
2—3 ore pe zi, a fost nevoie ca 
3 cetățeni să piardă cile 10 ore 
cu deplasările la termocentrala

Paroșcni sau la sectorul I.G.C. 
Vulcan, iar alți 30 de 

dm 
de

. ... oameni 
aducă apa cu gălețile pe o 

rată de timp de 320 de ore, 
la o distanță de 2 km. piuă

a dispus ca niște ro
binete să fie manevrate /... In cî
teva minute/

La atelierul de mecanică finii 
al cooperativei „Unirea" din Pe
troșani, a poposit, pentru repara
ții, un agregat frigorific. După O 
„revizuire", care a durat aproxi
mativ 700 de ore și care s-a

soldat cu încasarea a peste 2 000 
de lei, taxa pentru „reparație", 
frigiderul a... „înghețat", numai 
după 230 ore de funcționarei...

Sînt peste 50 000 (cincizeci de 
mii) de ore de cînd pe ușa unui 
atelier similar celui de la Petro
șani, la Lupeni, a intrat, la re
parat. o mașină electrică de cal
cul. $i tot de atunci, beneficia
rul, depozitul I.R.V.A. Lupeni, 
o așteaptă... Iar funcționarele a- 
mintitului depozit au pierdut din 
timpul lor cea. 20 de ore pen
tru a afla că, de fapt, mașina 
n-a fost atinsă in acest răstimp 
dccit de firicele imperturbabile 
de praf, ce se înmulțesc și ele cu 
trecerea timpului.'..

Astfel prin clepsidra indiferen
ței, secundele devin minute, mi
nutele — ore, orele — zile... săp
tămîni și luni și ani de timp 
„mort". Timp consumat. Un bim 
pierdut pentru totdeauna. Trebuie 
să-l reciștigăm. E un drept al 
nostru prin care ne vom putea 
măsura izbînzile, satisfacțiile.

Pic! Pic! Pic!..

Bon. PATRICIU
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spus medicu- 
aȘ vrea să 

ire, am..." »i 
Din respect 

tăcut. Medi- 
apoi s-a de- 
„nta de <,i- 
seama oame- 
oră înainte, 

a 
u „omul de la

cunoapeic. Un păienjeniș apronț- 
invizibil, țesut in coifurile pleoa
pelor ascunde o sumedenie de 
gînduri și intim plăti, numai de 
el flinte. Dar zimbeml, drago» 
tea și căldură <u care-și inter 
pretează rolurile, au râmai ace- 
leap fi exprimă un neobișnuit 
optimism, aceeași încredere nefăr- 
murită in talentul și puterea Im 
de dăruire

continuat. 
mu din orgoliu, a 
ud l-a piivit lung, 
partal bombănind : 
nătatea lor nu fin 
nn ăștia!" Cu o 
sigur era „jumătate la Șas 
teșit din salon; c, ... ‘
magazie nu-și făcea probleme", 
și pe-an fi e drumul Nu s-a 
mai oprit pină la Casa de cul
tură. Cind inu povestea toate 
astea, ținând — e încă tînăr — 
scund, brunet, cu fața limpede, 
luminată de o lainică frumusețe 
lăuntrică, omul care „ține" roluri 
de prima mină in ..O noapte 
tunoasă" sau in „Hipnoza", 
veni fi in operetele „Liuați-mă 
sa sini", „Mam'zelle Nitoiiche". 
zimbea. Este o copte fidela, cu 
o umbră de maturitate a acelui 
Mihai Belet, care a li isat in urmă 
peste ICO de spectacole, ca ama
tor bineînțeles, spectacole pe ca
re clubul petriiean, cu amato
rii lui, le-a prezentat in fața oa
menilor muncii din Vale. Pe chi
pul lui Mihai, cum ii spun or
tacii, și mai ales „posionații sie 
teatru", in mod frecvent un mun
citor conștiincios, harnic — lu
crează la mina Petrila — chip 
neașteptat de proaspăt, chiar du
pă o zi de. (ocărit la castanele 
minei, e înnobilat de aerul serio
zității, impietAt In gingășie și

acestor ani Mi 
a dat viață 

unor personaje Caraeia 
leșu. fără să-și uite îndatora dr 
de om și cetățean. Cind a „fu 
git". e puțin spus, din spital 
(m ,i mpleșit rolul, simbolic, pen 
im mine din „4—0 pentru noi" 
— glumește Mihai). Și acum a 
luat-o de la început, neobo'tt, 
perseverent, același om „care trea 
'ă ardă cil de cil pentru semenii 
lui"

deocamdată
NUMEFARA

semenee • semenii

avînd 
fi știut 
picioa-

O STEA

„să vâ

Cîteva clipe cu pictorul

mai departe.

de exprimare cea îndrăgită

Petroșani. E ceva, 
poezie. Pentru a-ți

pe undeva, 'are 
putea spune mai

AUGUSTIN FRAȚ1LA; Petroșani. Am parcurs 
doar o parte din poeziile primite și pînă acum 
nu mi-a reținut atenția decît „Capăt de drum". 
Să vedem

A. GIL
duce spre 
multe, e cazul să mai trimiți.

A. URSU, Uricani. Rămas-au” se vrea o poe 
zie de notație a sentimentelor ce vă animă . 
In acest caz, nu vă invidiez. In privința invi
tației. țin să vă mulțumesc și să vă promit că 
mă voj conforma.

\DA MICLEA, Petroșani: Nu 
criticată prea aspru 
meriți pentru ' . '

,Steaua“ și
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Ștefan Geangu. l.md Diăgules- 
• u. lorgu Cîrcolă, Silvia Dinu, 
Gicm Solomon — iată doar cile- 
t a nume de pe scrisorile ce se 
fac mesagere ale felie nărilor, pe 
care colectivele din diferite col
țuri ale țării le-au trimis luliei 
Dănilă. Dar < ine este in fond 
lulia Dănilă E

Născută in 1956. ianuarie 20, 
in comuna Ferești din preajma 
l asluiului iși urmează familia 
care ,e va stabili la Aninoasa, 
unde tatăl ei va lucra ca miner 
Și unde fata începe școala gene
rală. I acanțele le : .t petrece la 
Ferești ceea ce a general o pu
ternică pasiune pentru creația 
populară. I voluția >a tSte fireas
că ținîîid cont șt de faptul că în
vățătoarea 1 lena Mana depis
tează încă din prima clasă po
sibilitățile vocale și interpretative 
ale micuței lulia. îndrumată în
deaproape, ea a ieșit pe scenă 
ca solistă vocală în 1967. De la 
această dată incepe să se ocupe 
în mod sistematic de muzică, 
fapt care o determină să urmeze 
cursurile Școlii elementare de mu
zică și arte plastice din Petro
șani intre arm 1968—1970. sec
ția... flaut. Din 1968 și
participarea ei mai acti re
petițiile formației folclorice de 
pe lingă clubul muncitoresc din 
Aninoasa unde se bucură de un 
sprijin permanent din partea di-

rectorului Florian Fenișeru. E o 
perioadă dc muncă intensă, ' pe
rioadă itt care cei ce începuseră 
sa creadă in talentul ei au de 
intimpinat o serie de impedi
mente din partea tatălui care nu 
era de acord ca fata lui, pc care 
o îndruma însă pc calea cîntecu- 
lui, sa întirzie la repetiții seara, 
încurajată de toți cei care o cu
nosc. lulia Dănilă se înscrie la 
concursul de muzica populară 
..Floare din grădină" organizat 
de televiziune. Februarie 1971 e 
prima etapă pe care o trece cu 
142 puncte interpretînd melodiile 
„Fot mi-a zis bădiț’ așa!", 
„Cind pleci bade la pădure" și 
recitind poezia lui Octavian Go- 
g.i ../'recea un om". Urmează un 
șir de spectacole la Tg. fiu, Satu 
Mare, I arșovia împreună cu ti
nerele speranțe ale concursului. 
Faza a doua a concursului, din 
ianuarie 1972, îi aduce 150 punc
te din 150 posibile, ceea ce-i per
mite promovarea spre ultima în
cercare. la prezentarea din ia
nuarie interpretează „Izvoraș cu 
apă rece" (cules de la bunica din 
Ferești și pe care-l dedică ma
mei sale), balada „Cind era în tre
cut" (culeasă tot din același sat), 
.Și-are badea, și-are măi!" și 
„llorile, horile-mi plac". Toate 
ace lea, dar și interesul cititori
lor noștri, ne- s-o înlre-

— Ce-fi dorești mai mult, 
lulia I

— Sa redau publicului ceea ce 
simt și poate din cauztt aceasta 
vreau nespus de mult să fiu în
drăgită de acest mare suveran. 
Atunci oi fi sigură că ne-am 
înțeles, că nu muncesc in zadar.

— Succesele atît de rapide, deși 
a stal pe lingă talent și foarte 
multă munca, nu ți-au < real niște 
complexe de superioritate față de 
cunoscuți. de prieteni ?

— O vreme da. Apoi familia, 
directorul clubului, cei ce mi-au 
scris (nu puțini, vreo 400), con
ducătorii formațiilor artistice 
ce-au trecut prin Aninoasa. ar
tiști cu renume m-au îndemnat 
la modestie. Regret acum din plin 
perioada aceea scurtă de ame
țeală, de înfumurare. S' :(ine 
minte, chiar dacă va fi să pol 
ajunge o mare artistă, deși îna
inte de toate-mi doresc sa de
vin profesoară de muzică.

— Din aceasta cauză ai În
trerupt școala generală in clasa

— Da. dat anul trecut
la I iceul de muzică din București, 
secția canto. Alt fost 10 candi
dați, 2 locuri. Poate intram dacă 
nu mă supraapreciam la matema
tică. Acum m-am apucat serios 
de lucru și sînt convinsă ci 
intra.

— Iți continui pregătirea 
zicală ?

— Da. La club între cei pe 
care-i îndrăgesc atît, între cei ce 
m-au îndrumat și m-aii ajutat să 
pot participa la concurs.

— Mai ai probleme in legă
tură cu repetițiile serale /

— Nu. Acum tata s-a convins 
că nu-mi arde de joacă și că la 
mijloc e o marc pasiune.

— Iți urez mult succes
Seara, cind ne întorceam 

unul din drumurile noastre, 
găsit-o pe lulia in mijlociți for
mației repetînd. Și vocea sa, de 
acum cunoscută, străbatea prin 
geamurile clubului parcă amtnțind 
ariinosenilor hotărirea acestei ste
le, deocamdată iară nume, de 

împlini chemarea.

Teatrul <Ic stat „Valea 
Jiului" efectuează »n tur
neu cu piesa „...1 
Miișalcscu intre 
prin localitățile 
Scbeș-Alba. Alba 
și Oțelul Roșu. In 
n prezentat același 
la Novaci, iar în 27 la Aninoa
sa a făcui ca publicul să sen
sibilizeze cc se intimplă atunci 
„Cind revolverele lac", Călan 
și Simcrin fiind alte localități 
cc vor afla ce se întîmplă în 
cazul acesta. La ședința
din 26 februarie a cenaclului 
literar -Lira" din Lupeni au ci
tit AUREI. BO.IIN (Poezie: 
„In lumina stelelor", „Macii mei 
dc lingă boltă", .Toate sini a- 
prinsc", „Pc axa cerului" și 
„Ochilor mei"), TEOFIL APOS
TOL (fragment din povestirea 
„Poveste neterminată" și poves
tirea -Flori de salcîm") și A- 
LEXANDRU DOBRIȚOIU (Poe
zie: „Contemplare". .Dragoste", 
„Zimbet ales", „Asfințire de 
imagini"). La dezbateri, pc 
marginea lucrărilor lecturate, au 
participat prof. Dafincl Duinca. 
studentul Lucian Zamfircscu, 
prof. Florian Deziro-Paraschi- 
vescu, studentul Ion Gif-Deac, 
Gheorghe Preda. Discuțiile asu
pra noțiunii de poezie moder
nă au antrenat pe cei 19 parti
cipant! pină la ore tirzii. Șe
dința următoare are loc simbă-

.Eseu" de Tudor 
1-8 martie 
Caransebeș, 

lulia. ( tigir 
26 februarie 

spectacol

tă 4 martie, orele 17. cind vor 
citi din creațiile lor Ten Ro- 
bcscu-Zoc (teatru) și Gheorghe 
Preda (poezie). < Pc un panou 
din centrul Aninoasei, V.D. Toll 
no'a : ..Marinescu și Stema! [ In 
poză s-au încadrat/ C’A-ȘI I.A- 
SASE (SIC 1) părul marc/ Și 
pc cap și Pc picioare". Deasu
pra textului zimbeau doi tineri 
plctoși, dar imbrăcați, 
pantaloni. De unde o 
V.D. Toți că.„ „și pc 
re ?“ Ar mai fi trebuit umblat 
puțin și pc la capitolele rimă 
și gramatică. > Da 1 l-am vă
zut pc cei cc „Săptămina cul
turală a Capitalei" i-a denumit 
cei mai buni din țară. Greu de 
explicat relația intcrpreți-public 
in acea seară: ori cei de la 
.Roșu și negru" n-au fost în 
formă ori publicul n-a fost 
prea receptiv, ne scrie Eugen 
Tuțu, elev in clasa a X-a B, 
Liceul de cultură generală din 
Vulcan. Nemulțumirea bilatera
lă de ta sfirșitwl spectacolului 
se datorează credem ZGOMO
TULUI, nu muzicii cu care ne 
obișnuiseră, ne scriu alți cores 
pondenți. ® Duminică 5 mar 
tie, orele 11. arc loc ședința ce 
naclului literar „Meșterul Ma 
nolc" din Petroșani unde rugăm 
Pe toți membrii cenaclului ș 
alți amatori să aducă creații 
închinate tovarășelor noastre 
de viată (mame, surori și soții).

1™

dfitifli imiiuoriTalente ce 
U nu se pot prețui in ti- 

teva cuvinte. Talente 
mari, necultivate în școli, dar 
crescute intr-o mare dragoste pen
tru artă. Sînt zeci și sute i.n 
Vale, și numărul lor crește me
reu. Artiști adevărați, și-n mă
runtele lor cluburi, pe scene de 
multe ori improvizate, servesc 
zeiței Thalia cu pasiune nicioda
tă stinsă.

Printre ei se număra și Mihai 
Belei, petrileasiul.

Sini tînăr fecior dc ani. 
Și-s miner la Uricani.
Am să-mi fac zestre aleasă. 
Să iau o fată frumoasă.

Șeful de brigadă de la E.M. Uneam, Gheorghe 
Prodan este născut în 1942 în comuna Fildu de 
sus, județul Sălaj. Mediul familial, apoi viața de 
toate zilele au contribuit la perpetuarea dragos
tei sale pentru poezia și cîntecul popular. Solist 
al formaței folclorice de pe lîngă Casa de 
cultură din Petroșani, Gheorghe Prodan, în 
puținul său timp liber rămas, se dedică și scri
sului. Și aici primează interesul și dragostea sa 
pentru creația poporului din care face parte, 
poezia sa fiind expresia vie a vieții de azi a mi
nerilor, iar forma 
— versul popular.

Mie
Cît îi Valea Jiului, 
Iată ca mindruța nu-i. 
Să aibă ochii ca mura, 
Și gura ca vișina.

tare
Cît ii Valea-n lung și-n lat, 
Ca mindruța n-am aflat. 
Fală de miner fruntaș, 
îmbrăcată drăgălaș.

\m să fac o nuntă mare. 
Să răsune întreaga Vale, 
Cum se face la oraș, 
Nuntă de miner fruntaș".

Cine mi-o veni de naș ? 
Scorpie, miner fruntaș. 
Minerii toți laolaltă.
Să joace și să-și petreacă.

Din orașul de pe Vale
Din orașul de pe Vale, 
Mind re turnuri cresc in f 
J.a mină la Livezeni, 
Construite de mineri.

Soare,

ca o floare 
pc răzoare 
pină-n vale.

Mină nouă 
Ce se-nalță
Din Maleia 
Noi straturi bogate are.

Minerii care-s fruntași.
Fac o cinste pe oraș
Zi de zi. dau peste plan.
Și-s fruntași pe-ntregul an.

Dintre cei fruntași măi frate, 
Și Munteanu face parte, 
Avansind de la miner, 
La gradul de inginer.

Azi cu sute de mineri, 
li dă țării noi lucrări. 
Scoate orașul la lumină. 
Cu noi pregătiri la mină.

1 N-o să 
Poate chiar dc Iod, 

faptul că ne trimiți doar două 
încercări. „Steaua" și „Unui trecător" sînt poe
zii (reține : poezii) care dau dovada unei sensibi
lități aparte. Vîrsta, ușor dc ghicit, te îndeamnă 
să nu ne Spui prea multe despre tine ? Treci pe 
la redacție cu tot ce ai scrip pînă acum ! Ușu
rința versificației ne pune pe gînduri. dar înspre 
bine.

MIRCEA P1NZARU, atelierul mecanic al E.M. 
Vulcan :

Ne place afirmația „indiferent de sfatul ce 11 
voi primi, voi continua să scriu...11. Pentru aceas
ta mai e însă nevoie de o oarecare îndrumare 
și lectură. Vrei să ne cunoaștem mai bine, să 
stăm mai mult dc vorbă despre poezie ? Atunci, 
treci pc la redacție.

C. V„ Lupeni : E bine că vă îmbrăcați în haine 
de sărbătoare cînd scrieți, dar „Eu" îmi aduce 
aminte de rimele din „Pălăria de iască a poe
tului", apărute prin deceniu] patru. „Sens11 por
nește de la o afirmație ce ne face sâ credem că 
n-ați auzit dictonul „Dați-mi un punct fix în spa
țiu și ridic pămintul", iar ..E o oră..." ne zbîrleș- 
te părul vorbindu-ne de „bărbații pămîntului ca
re se rostogolesc din lut, dezgoliți și flămînzi, cu 
pete de amintiri în sînge". De altfel c, probabil, 
ora cînd cîntă ielele și cucuvelele dacă și în 
..Mit“ sub .razele lunii" care „dogoresc" (?!) 
..dansează toată noaptea poeții morți și — acel 
loc rămîne bătătorit, plin de lumină". Ați vă
zut multe seriale cu Invadatorii ? Lăsînd de o 
parte gluma, v-a.ș sfătui să mai studiați oleacă 
gramaticii („Ii întreabă pc copaci și pe iarbă 
cum mă cheamă") și fugiți de asemenea nopți, 
cum de altfel vedem că, totuși, vreți. Sînt ceva

Trompetistulmia

duminica cină rin, 
Pe la noi pe la cămin, 
Numai de mineri e plin, 
Și de fete frumușele, 
Ca să joci hora cu ele.

Minerii la noi pe Vale, 
De cind lucră 6 oare, 
Și-au luat televizoare.

Joacă, hora măi flăcău, 
Joacă așa cum joc și eu. 
Și bate pe cismă tare, 
S-audă mindra din vale.

Mie tare mi-a plăcut, 
Să lucru la mină-n ști 
De luni pină simbăla, 
Jos la mină la Dîlja.

Cu jirez automat, 
Cu mașină de-ncărcat, 
Multe mii am ciștigat. 
Și mașină mi-am luat.

Cu complex automat, 
Mult cărbune țării-am dat, 
Automatul merge bine, 
Și-am să-i dau riu dc 

cărbune.

»aaiEBaHB

semne în „Plecare" și „Autografe".
vă mai „zbateți in gînduri" munciți mai mult; 
citiți mai multă poezie de diverse facturi, căci 
altfel veți aștepta mult și bine 
cineva".

M. I. Uricani. îmi cereți recunoașteri (sau ne- 
recunoașterl), nu încurajări și îmi mai cereți 
multă sinceritate. Mă conformez spunîndu-vă : 
„Geneză", încă puțin lucrată, merge. Celelalte 
comportă discuții mai ample. Treceți pe la re
dacție și cu alte versuri ?

V. M. Petrila. Nu.

MARINICA BERINDEI, elev Petroșani. Trece 
un suflu poetic. Mai trimite. Folclorul ne in
teresează, dar In primul rînd din zona Văii 
Jiului. Satul tău natal e prin preajmă ?

N. DUMITRU, Petrila. „încătușate deluvii 
(sic !)“ conține multe greșeli, iar „^atra“. chiar 
în formă nouă, mai suferă de aceleași metehne 
asupra cărora am discutat.

Ortacul

nostru

— Ai afirmat într-o discu
ție in pragul anului nou, 
efl marea ta colaborare va fi 
cea cu micii creatori ceramiști 
de Ia Casa pionierilor din Pe
trila cărora le îndrumi pașii. Ce 
ai făcui pînă acum îd acest 
sens ?

— Considered că nu este to
tul ca pionierii să știe numai 
tehnica modelării, pornind de 
la pasiunea noastră comună și 
dc la faptul că programa pen
tru cercurile de acest profil este 
prea săracă, am inițiat cursuri 
de istoria artelor plastice, la 
nivelul înțelegerii vîrstei 
însoțite de proiecții ale 
celebre lucrări.

Astfel.
proiectat și comentat tapiseria 
franceză 
pînă 
că

lor, 
unor

prima duminică am

din secolul XV 
azi. a doua dumini- 

am urmărit și dezbătut

aspecte ale artei cretane. egip
tene. grecești. Vor urma între- 
duceri în arta mieemană bi
zantină, pictura murală româ
nească. Vom parcurge astfel 
împreuna drumul făcut de artă 
pînă în zilele noastre. Copiii 
sînt extrem de atenți și îneîn- 
tați. ba mai mult, cu ascuțitul 
lor simț critic, pun o serie <5« 
întrebări care, cîteodată, mă 
cam pun în încurcătură și mâ 
fac să-mi pun. destul de des, 
întrebarea dacă nu fac prea 
puțin pe linia informării lor.

— Proiecte de viilor ?
— Multe. Dar aș prefera să 

nu vorbim despre ele acum ci 
abia în pragul împlinirii Ier.

Pagină realizată de :
I. MIRCEA

Un surîs deșteptării, un cîn
tec...

Mic de stat, cu obraz de fa
tă, îmbujorat de efort, trom
petistul, cu mina încleștată pe 
luciu! alamei, subjuga, înduio
șa inimi. Un sunet cald 
plin. un ritm trepidant, 
de profesionist. ..Nu, n-am în
vățat de mult, îmi spunea el 
după spectacol, poate de un an, 
polițe de un an și jumătate... 
de la tata am învățat !' Și, cînd 
a spus TATA, ochii au început 
să-i lucească, iar obrajii s-au 
îmbujorat mai tare. „Știu 25—26 
de melodii. Aici la revista noas
tră nu-j nevoie de atîtea, dar... 
M-am obișnuit să învăț mereu 
altele... E așa de frumos..."

.Și Ion Neacșu, elev în clasa 
a V|-u |a Școala generală nr. 
1 Petrila, a tăcut. Intuiesc din
colo de tăcerea lui, dincolo de 
■zimbet, modestia, talentul, dra
gostea pentru tot .ceea ce iu
bește mai mult • MUZICA 1 Un 
surîs deșteptării ! Un copil cîntă 
la trompetă și... ..minutului tre
cut i-a dat căldură, dragoste...*

Vizitînd clubul sindicale
lor din Lupeni nu poți trece 
nepăsător pe lîngă ușa în Jo
sul căreia se aud acordurile 
muzicii populare românești 
Dacă ești curios sau îți pla
ce această muzică, deschide 
ușa I Vei vedea acolo un ta
raf înconjurat de mulți tineri 
dornici să exprime mesajul 
uman al folclorului nostru 
prin cîntec și' dans.

Elevi sau muncitori repetă 
melodiile preferate, 6trădu- 

indu-se să închege un spec
tacol folcloric pe care să-l o- 
fere apoi ortacilor dc muncă 
din localitate. Rămîi mirat 
văzînd alături de acești zgo
motoși tineri un om retras, so
bru, parcă repetînd în gînd sau 
poale gîndind la locul de 
muncă. Este Hariton Pascu, 
salariat la E.M. Lupeni, sec
torul III. în vîrstâ de 34 de 
ani, omul de bază al forma
ției de muzică populară, nea

de muncă, familii 
el îl consacră ce 

i doua pasiuni — mu

I-Iariton, cum îi spun „mîn- 
jii“ formației.

Prima lui pasiune este mi 
na. producția de cărbune, do
meniu ce-i răpește partea 
cea mai mare a timpului din 
tr-o zi. Un om respectat la 
locul dc munca (lucrează l 
mina Lupeni de 15 ani), res 
pectat și iubit acasă de ceh 
trei fetițe, pe care atunci 
cînd „tăticu dă spectacol* le 
vezi în primul rînd cu ochi 
mari privind scena pe care 
mîndria lor — tăticu — cîn 
tă. Deși are puțin timp libe 
(are o grămadă de obligații 
locul c 
școala), 
lei de a

lîrziu, după repetiții 
pleacă acasă mulțumit de do
uă ori i odată pentru munca 
depusă la mină-și a doua oa
ră pentru reușita repetiției 
Dar cea mai mare mulțumi
re abia acum îl așteaptă. A- 
casă. cele trei fetițe îi sar pe 
genunchi întrebîndu-1 ce a 
mai cîntat. Și atunci le fre
donează lor. poate viitoare 
soliste, melodiile noi, repeta 
te la club.

Iți dorim succes și în vii
tor, neobositule mesager al 
tezaurului folcloric I

■

■ ■
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mergem

pus la dispoziția colectivului dc la 
dnedtibul nostru o încăpere, do
tata cu toare cele necesare, bunu
lui mers al acestei activități".

Pe urmele materialelor publicate

n aparența 
care coincide 
i> ale twer 

de aceea semnific, 
U doilea portret aparțini 
i ( ămărășan. Numele i 

.jczon.mțâ" prinrre ceilalți mun
citori. Toat.’i lumea o știe. .Și pe 
rațtll ci. llie (Tunât.i^n. Nu S .ui 

dc azi dimineață. Unde In
ii cl ? 1.1... hloeiil vecin. I .i 

rumena la fața, li pl.i-

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
u

bului de informare politică internA și externă, 
care luncționtază în rodiul Liceului de cul
tură Rmcrniâ din orașul Pelrila. prilejuiește 
o rrtrosptttivâ asupra actțyitătii desfășurate 
de cei peste 100 dr membrj dm rindurilc e- 
lcvilor uteciști.

Traducând în viață indicațiile date ca acti
vitatea dr propagandă sft se distingă prin spi 
rd creator, novator, prin stimularea gîni’irii 
politice vii, prin abordarea concretă a proble
melor în strînsu legătură cu realitățile pic 
zcntului. Clubul de informare politică internă 
și externă, condus de profesorul Tiberm 
Gagyi. membru al biroului Comitetului oră 
șcncsc U T.C Pelrila, a organizat peste 25 de 
acțiuni, deosebit de interesante și instructive 
pentru tineret. Tematica abordată în sesiu-

cum, se refefă la principalele probleme de 
politică internă și externă. Ultima sesiune, 
din luna februarie, o pus în dezbotetea mrm 
brilor clubului referatele .România și srcuri- 
tnlr.1 SBrOpesnft* .. Afri'n In ăip’ă', „Tinere 
tul și parca lumii", „Prbblcmrle Asiei" ș.n. 
care au contribuit In înțelegerea fenomenelor 
politice actuale.

Bucurîndu-sc de sprijinul competent nl 
organelor orășenești de partid, ă Comitetu
lui orășenesc U.T.C. și a conducerii liceului 
de cultură generalii din Pelrila. Clubul de 
informare politică internă și externă își in 
tensifică activitatea pentru educarea moral- 
politică a elevilor.

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
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Uteciști - 
eroi ai clasei 

muncitoare
(Urmai t din pag. ’)

J2 000 de muncitori din Capita
li, solidari cu greviștii de la 
Atelierele Grivița. tînărul Roai- 
tă se afla în fruntea ucenicilor 
cure alcătuiau pichetul de la 
sirena.

Datorită lui, cu toată inter
venția armată, sirena suna fără 
întrerupere : era chemarea la 
luptă, la pregătirea autoapără
rii. Era chemarea partidului că
reia Roaită îi dădea glas prin 
șuieratul sirenei din Ce în ce 
mai năvalnic. Trupul tînărului 
ulecist devenise ținta vie a 
gloanțelor jandarmilor. El vedea 
și simțea asta, dar privea totul 
•m o nebănuită tărie morală, cu 
mîna încleștată de lanțul sire
nei pentru a menține chema-

Dar focul necruțător l-a pâ- 
buns ; la un moment dat sim
țea cum picioarele i se string 
»i cum corpul i se încolăcește.

VIrfurile de baionete îl stră
pungeau. Nici o mișcare nu mai 
era a lui.

Așa s-a stins din viață tină- 
tul V. Roaitâ cu mina încleșta
tă pe lanțul sirenei, dueîndu-și 
suprema datorie de utecist pj- 
nă la capăt. El a rămas însă 

amintirea noastră, a rămas 
înscris pentru totdeauna în is
toria patriei. în istoria luptelor 
clasei muncitoare pentru o via
ță mai demnă, mai luminoasă.

A început construcția 
nnui mare complex clinic 

în Capitală
In apropierea Institutului dc 

jnccicină și farmacie din Ca
pitală au început lucrările pen- 
Iru construcția unuia din cele 
mai mari complexe .clinice din 
tară. Amplasat în zona dintre 
Bd. Dr. Petru Groza și Splaiul 
Independenței, noul complex 
clinic va avea, în final, șase 
corpuri de clădire, ocupînd o 
suprafață de peste 2 800 mp te
ren.

In cadrul complexului vor 
funcționa 11 clinici de speciali
tate cu profil d© medicină in
ternă și de chirurgie. Functio
ning pe principiul de organiza
re a] unui spital, cu medici 
primari, fiecare clinică va fi 
deservită de studenții Institu- 
iwhjj de medicină și farmacie, 
care sub directa îndrumare a 
profesorilor lor vor avea posi
bilitatea să aplice în practică 
cunoștințele însușite în timpul 
sniJor de studii.

(Agerpresj

Anhnație pe stradă.
Foto I Ion LEONARD

Adunarea generală 
a locatarilor din 

blocul nr. 11

nr.

Din panca Comitetului executiv 
ai Consiliului popular municipal Pe
troșani am primit următoarea scri
soare dc răspuns :

„Urmare la adresa dv.
11/1972 prin care nc trimiteți ar
ticolul apărut în ziarul nr. 6 913 
din 23 ianuarie a. c. intitulat „Nu 
e bine așa", in care sc sesizează 
faptul la blocul nr. 11 din 
strada Vasile Roaită, nu s-a ținut 
adunarea generală a locatarilor in 
conformitate cu prevederile statutu
lui asociației de locatari, vă adu
cem la cunoștință următoarele :

Din verificările efectuate s-a con
statat că cele sesizate in articol 
sînt reale, fapt pentru care s-a luat 
legătură cu factorii care au răspuns 
dc această adunare,.uitdc li s-a atras 
atenția în mod loa/tc serios, că pc 
viitor sa nu mai procedeze așa. 
Totodată, la blocul respectiv, se va 
ține o nouă adunare în conformi
tate cu prevederile statutului".

nr.

„Promisiuni

ziarul nostru 
c„ arătam că 

Exploatarea

dc
din 27 
cîneclu- 
m in icră

In nota inserată sub titlu] 
mai stts în 
ianuarie a. 
bului de la
Dilja, deși i s-au (acut promisiuni, 
nu i s-a pus la dispoziție un spa
țiu corespunzător unde să-și desfă
șoare activitatea.

Răspunzîndu-ne, conducerea E.M. 
Dilja informează redacția că „...s-a

Răspundem celor ce ne scriu
ce cuprinde scrisoarea ce ați a- 
dresat-o redacției prin „S.M.G.*
• FLORIN DAMIAN, VUL

CAN. Am citit și recitit cu a- 
tenție rîndurile ce le-ați trimis 
redacției și, spre regretul nos
tru, trebuie s-o spunem răspi
cat : n-am reușit să deslușim 
la ce anume vreți să vă referiți. 
Din înșiruiri dc cuvinte ca în 
fraza : .una din cele mai noi 
metode întro-duse(! ?) in fabri
ca noastră va fi noua hală de 
montare care va contribui și 
maistrul Șoo Francisc* — nu 
știm cine, in afară de dv., ar 
putea înțelege ceva. De aceea 
vă sfătuim să ne mai scrieți nu
mai după ce vă veți edifica ce 
este și cum trebuie construită, 
compusă o corespondență .și, mai 
«.ies, după ce veți fi in măsură 
să sesizați și să cedați în mod 
clar elementele pe care ea le 
implică.

Citiți cît puteai de mult. Scri
eți ma> mult. Dar, deocamdată, 
nu la ziar.

singur
chip...

A apărut primul 
al ziarului „Daily Vi'or- 

organ central al Partidului 
( omunist din Marca Britanic (de 
la 25 IV’ 1966 apare sub nu
mele de ..The Morning Star"); 
1972 — Adunarea celor ) IC0 dc 
primari comuniști din I r.ința 
(4-5); 1972 --Arc loc Congresul 
Partidului Socialist Francez (4-5); 
1852 - A murit N. V. Gogol 
(n. 1809); 1953 — A murit S. 
Prokofiev (n. 1891).

• (HBI RI. I R|( \\|. 
SI ARA llll RARA Emin. - n 

în sala dc îeaură. ora 18. 
I PI NI. Cu începere de la ora 
8, in sala dc ședințe - DI ’Z- 

BA I I.RI-, Se vor aborda temele : 
1 Morala for al conștiinței 
•xialiste (.'araiicnii dc clasă al 

moralei; 2. Ce înseamnă a fi 
modern, a li contemporan. VUI.- 
< AN. Cu începere dc la -na 18

TRIBUNA t.OSIMTDINL- 
I.OR. Sc vor dezbate temele: 
Pentru ce nc căsătorim; Bugetul 
• Ir familie și chibzuință; C.a>ă- 
toria și părinții. Urmează - 
scară distractivă. PETRILA. 
Seară dedicaiă sectorului III 
E. M. Pcirila prilejuit 
rea la pensie a șcfulti 
lui. 5tef.ui Tcnczler.

TELiroAtiifa

♦ Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul de 
urgențe Petroșani — I.1I3 ; 
Maternitate,-] Petroșani — 
1427 : Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
de stat — 1220, interior 43. 
Pentru anunțarea și reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare în Petroșani

MMBATA 4 MARTIE

ce munca. Uneori c mai ușor, 
alteori e mai greu... Acum lu
crează la crearea clădirii unde 
ic va instala rețeaua termică a 
noilor blocuri din Vulcan.

Ce ar dori femeilor dc 8 Mar
tie? „Femeilor din echipă.-" în
cepe. E puțin încurcată. „Apoi... 
Ic doresc să fie sănătoase, fru
moase și harnice". CîtX umani
tate în aceste cuvinte!

Arc un copil. Tși dorește .^â 
crească mare, să fie om". Să o 
scuz acum, dar are treabă...

Două portrete, un singur chip. 
Acela al femeii pe care o vedem 
pe stradă, alături de noi Ia locui 
de muncă, acasă, mamă, gospo
dină... Două portrete, un singur 
chip. Sau poate, același chip 
multiplicat în atitea imagini, ca
re ne mîngiie retina în zilele a- 
cestui timp de edificare durabilă.

• TEATRUL
,A alea Jiului". In sala de la 
sediu, cu începere de la ora 
19 — spectacol cu piesa „CiND 
REVOLVERELE TAC" de Tu
dor Ncgoiță.

Vineri, 10 marii 
orchestra populară 
■ ii de slal din Arad prezintă, 

mia Casei de < idtură a șin
elor din Petroșani, un con- 

Klraordinar la care își dan 
sul Micii Moldovan, popu

larii liniăre/i loan și Ștefan Pe
tre- «. eolahoraioti ai Radiofele- 
fbuiinii Romane, precum și so
lidele Florica Duma, Ana \'aida 
și Silvia Ardeleana.

SIMBATA 4 MAR III

FIILIME
• CASA DE CULTURA 

PETROȘANI. U ora 10. în 
«ala de lectura — EXPUNE
REA Rădăcinile sociale gnoseo
logice ale religiei. In sala dc 
dans, la ora 20 — FNTTLNIRF. 
între profesorii și părinții elevi
lor de la Școala generală nr. 6. 
Tema de discup'e : Alegerea gre
șită a profesiunii și consecințele 
ei sociale.

• PETROȘANI - 7 NO 
B MBRIE : Decolarea; REPU
BLICA : Domiciliul conjugal; 
EONI-A — MINERUI : IC0 de 
dolari pentru- șerif; \ l LCAN : 
Frații; LUPENI — CUL
TURAL: <’„cte șapte logodnice 
ale caporalului Zburcv; BAR- 
BATFN1 : Circ Iară frontiera; 
URICANI : Orologiul Kremli
nului.

PROGRAMl I I : 6.G0 Mu 
zică și actualități; 7,CO Radio 
jurnal; 9.30 Miorița; 10,00 Bu
letin dc știri; 10,30 Din țările 
socialiste; 11.00 Buletin dr Știri; 
11.05 Mtizit ă ușoara; 11,15 Ra- 
dioclub turistic; 11,35 Cîmcce; 
12.00 Discul zilei; 12.30 fntilni- 
rc cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13.30 Radîodivcrusmcnt; 
I5.CQ Buletin dc știri; 16X>0 Ra
diojurnal; Î7.C0 Știința, tehnică, 
fantezie; 17,30 Muzică popu
lara; 17,45 Muzică ușoară; T8.G0 
Orele scrii; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20.45 l.a harnd me
lodiilor; 21.30 Revista șlagăre
lor; 22,00 Radiojurnal; 2230 
Muzică de dans; 22.55 Moment 
poetic; 23.C0 Expres melodii; 
24.CO Buletin de știri; 0,03—6.C0 

rada nocturni

9.C0 Deschiderea emisiunii dr 
dimineață. Telex; 9.G5 Film se
rial : „Doamna din Genova" 
(JII); 9.45 De vorbă <'• gospe 
dinele; 10,CO Tele-eneiriwpedi» 
(rehiare); 10,4 5 Bihlimcca pentru 
toți (rehiare); 11.15 Muzică p 
umor cu SreL Popescu și Șic- 
lan. Bănica; 12,00 Telcjurnat-. 
16.25 Deschiderea emisiunii de 
Jupi amiază; 16.30 Emisiune in 
limba germană; 18.15 Ritm, ti
nerețe, dans 19,15 Publiciraw: 
19.20 I 001 dc seri : „întrece 
rea"; 19,30 Telejurnal; 20.CC 
Săpiămîna internațională; 20,15 
Tcle-cnciclopedia; 21,CO Film se 
rial : .Invadatorii"; 21.50 Mar- 
țișoare mărțișoarc... Emisiune dc 
divertisment; 22,30 Telejurnal; 
22.45 Săptămina sporrivî; 23,00 
Seară de romanțe.

© informații utilitare
A

DACA PROBLEMELE SINT REZOLVATE, 
DE CE MAI RECLAMĂ OAMENII ?

(Urmare din pag I)

locatarilor, printre care amintim 
pe Mihai Sichitiu, Constantin 
Turncanti, Mihai Ciobănit, Va
sile Chișcoș ș.a. făcute atît la 
asociație și sector, cît și la per
sonalul centralei termice, au ră
mas fără nici un rezultat. Dc fi
ecare dată cînd aceștia se pre
zintă-pentru a reclama: starea 
de fapt, li se. răspunde că apa 
nu are presiune, de aceea nu 
urcă la etajele superioare. A- 
(.castă justificare „invariabilă" 
nu are nici un suport temeinic, 
ținînd seama de faptul că în 
urma verificării instalațiilor ter
mice acestea nu funcționat la 
parametrii stabiliți. Situația a- 
testată de altfel și dc către ser
viciul centralei termice din ca
drul I.G.L. Petroșani, care a ți
nut să asigure organele locale 
cum că instalațiile termice au 
funcționat foarte bine pe toată 
durata anotimpului friguros.

Unde se află atunci cauzele 
care generează permanent aceste 
neajunsuri și nemulțumiri ? In 
primul rînd, în modul defectuos 
de exploatare a instalațiilor, în 
lipsa de disciplină și conștiin
ciozitate a unora din cadrul 
personalului de deservire, în 
absența unui control serios din 
partea tuturor factorilor răspun
zători de rezolvarea probleme
lor amintite.

Prin justificări și răspunsuri 
formale, lucrurile nu pot și nu 
vor fi rezolvate. Iar locatarii 
continuă să facă reclamații, se
sizări.

Un aspect similar în orașul 
Vulcan unde cetățenii care locu
iesc in blocul D 55 cin str. Re
publicii nr. 23 tot la etajele 
superioare semnalează că nu au 
apă potabilă de cîteva luni. A- 
dresîndu-sc serviciului de gos
podări© comunală din cadrul 
consiliului popular Și sectoru
lui I.G.C. Vulcan Ii s-a răspuns 
că problema va mai dura pînă 
cînd se vor termina lucrările de 
racordare la conducta de aduc- 
țiune de la Valea de Pești. Pu
tea fi oare folosit acest răspuns, 
în loc de apă ? Bineînțeles că 
nu. Oamenii au nevoie de re
zolvări practice, care să le sa
tisfacă diversele necesități și nu 
de justificări. Și fiindcă sînt 
„serviți" cu acestea din urmă, 
așa după cum spuneam recla
mă, sesizează etc.

...ȘI CIND „EXPLICAȚIILE" 
SE CONTRAZIC

în
19

Pavel Crișan, domiciliat 
Petroșani str. Dărănești, nr. 
s-a prezentat în ziua de 10 ianu
arie a.c. la I.G.C. să plătească 
taxele de apă și gunoi, pentru 
tot anul 1972. Funcționara de 
la ghișeu i-a calculat 110 lei pe 
cele patru trimestre. Atunci o- 
mul a întrebat-o dacă s-au ma
jorat cumva costurile respecti
ve, pentru că anul trecut plăti
se mult mai puțin. Explicațiile 
ce i-au fost date atît de către 
funcționara în cauză cît și de 
către contabilul căruia i «-a 
adresat în continuare, nu au 
fost în măsură să clarifice, 
pentru ce acum, a fost pus să 
plătească doar pe un singur tri
mestru. aproape cît plătise îna
inte J>e eîte un an întreg ?

IN CĂUTAREA 
UNEI ..ACOPERIRI" 

PENTRU FORMALISM

In ziua de 15 ianuarie 191 a 
fost convocată adunarea genera
lă a locatarilor din blocurile nr. 
2 și 4 din str. Carpați Petro
șani. pentru prezentarea c’ăril 
de seamă și alegerea noului co
mitet al asociației de bloc.

întrucât, din 146 de locatari, 
s-au prezentat numai 10. adu
narea s-a amînat pentru ziua 
de 23 ianuarie, urmînd ca ce
tățenii să fie din nou convocați 
conform statutului, de către co
mitetul asociaței Je bloc. Dar, 
nicj la această dată adunarea 
nu s-a ținut. împuternicitul aso
ciației locatarilor nr. 1 din 
cartierul Carpați a întocmit un 
tabel cu toți cetățenii și a tre
cut pe la fiecare să semneze

„chipurile" că sînt de acord cu 
comitetul propus din birou.

Din totalul locatarilor pro
puși pe listă, 86 au semnat că 
sînt de acord, 60 nu ou semnat 
aceste liste din diverse motive, 
împuternicitul asociației era 
convins că a procedat corect, ba- 
zîndu-se pe o foarte defectuoasă 
practică după care s a lucrat în 
ahjj trecuți.

Iii ui-ma acestei încâl-ări a 
normelor statutare, locatarii ca
re nu au semnat tabelele întoc
mite/'au. cerut să Se reprogra- 
meze adunarea general i, iar co
mitetul asociației pe bloc să 
prezinte darea de seamă tn care 
să se analizeze modul cum aces
ta a muncit în cursul inului 
trecut.

Dar, adunarea nu u mai fost 
reprogrămată și aceasta tocmai 
pentru a se evita o analiză se
rioasă a comitetului al cărui 
președinte este tovarășul Carol 
Vcrbinezki criticat de mai multe 
ori pentru modul neîngăduit c’e 
formal de a rezolva problemele 
asociației.

Discutînd acest caz cu tova
rășii de la serviciul administra
ției locale de stat și împuterni
citul asociației respective, am 
rămas surprinși de optica biro
cratică și de formalismul pe ca- 
re-1 practică : ..nu ne interesea
ză ce spun cetățenii, noi avem 
„acoperire" !... minoritatea se 
supune majorității.

Nicj un cuvînt despre proce
deul străin principiilor demo
cratice. nimic despre lipsa de 
răspundere pentru organizarea 
și desfășurarea acestor adunări. 
Aveau dreptul locatarii să re
clame ? Aveau. Ceea ce au fă
cut și fac mereu, tocmai pentru 
faptul că „rezolvările", în des-

emperamra maxima ’ 
Petroșani a fost de ph»s 4 gra
de, iar la Paring de minus 3 
grade. Minima m aer a oscilat 
între phis 2 grade ș> minus 5 
grade.

Pentru, lermătoarele 24 de. ore : 
Vremea sc menține mchiiiă. 
Temperatura acrului în- scădere 

rnă la porri-

tul de multe cazuri, nu sînt 
rezolvări ci, exact ceea <;e spu
neam mai sus, strădanii pen
tru... acoperire. Păcat dc ener
gia risipită, care se cuvine să 
fie cheltuită mai economicos.

★

Ținind seama de natura pro
blemelor ridicate de către ce
tățeni, rezultă că, factorii vizați 
in cazurile relatate, nu se ocu
pă eu toată răspundere» și com
petența d« soluționarea cereri
lor legitime ale acestora. Răs
punsurile formale, contradicto
rii sau pur și simplu eschivări
le, determină ca rezolvările cu
venite să nu se producă, ori să 
fie lipsite de un conținut real, 
astfel incit oamenii să rămină 
Pe mai departe cu problema 
deschisă, nevoiți să alerge și să 
umble nenln irJUj. imnlini- 
rea.

Așa stind lucrurile, se impu
ne ca organele locale să exerci
te un riguros control asupra 
unităților tutelate și subordona
te, pentru ca acestea să respecte 
cu strictețe hotărirea secreta
riatului C.C. al P.C.R., eit și 
Decretul 534/1966, asigurindu-se 
nu numai încadrarea în terme
nele și dispozițiile prevăzute, 
ci mai ales o examinare com
petentă și rezolvare operativă a 
fiecărui caz in parte. Numai 
respecting drepturile legitime 
ale cetățenilor și stimulînd ini
țiativa acestora în rezolvarea 
problemelor pe care Ic ridică 
fiecare sector de activitate, pu
tem spune că am rezolvat în- 
tr-adevăr problemele.

• CONSTANTIN CÎRSTEA 
din Petrila, cartier H Martie, 
bloc 45, apartament 127, an
gajat la E.M. Pelrila, experi
mentat scandalagiu .și cu 5 ani 
închisoare la activ pentru 
furt, și-a dat din nou în ..pe
tec" în ziua de 24 februarie 
a. c. Aflîndu-se în bufetul Ji
ul din Petroșani, el a acostat 
soția altui cetățean, prezent 
.și el în bufet, iar atunci cind 

■acesta i-a spus să-și vadă de... 
pahar, a reacționat violent 
rupînd in bucăți, ușa ca să 
demonstreze de ce este in sta
re. fișul cu care acesta era 
îmbrăcat La intervenția lu
crătorului de miliție.
fierbîntat cum era, 
tragiat și pe acesta, 
este liniștit. Așteaptă 
judecat pentru ..ultraj 
bunelor moravuri*.

(fî.șii și grinzi) ■ pe partea ca
rosabilă a drumului național. 
Strangularea arterelor de cir
culație prin ocuparea lor cu 
diverse materiale de con
strucții este interzisa de art 
4 al H.C.M. nr. 772/1966. De 
aceea, organele de ordine, 
constatând încălcarea preve
derilor hotărîrii menționate 
i-au sancționai pe autorul e; 
cu o amendă de 500. de lei.

în- 
l-a ul- 

Aeum 
să fie 
contra

• .Șeful lotului de con
strucții feroviare, LAZAR 
COCOȘ, care coordonează lu
crările de extindere a gării 
Banița a ..acceptat* e solu
ție originală de depozitare a 
materialelor pentru șantier

• Coboiind panta de ia 
Peștera Bolii cu o viteză mar 
mare deeît cea prevăzută de 
lege. 1LIE F1LIPESCU, aflat 
la volanul autovehiculului nr. 
21 Dj. 11'10. nu a mai putut 
înscrie mașina earect în 
curbă, răsturnînd-o și ava- 
riind-o ușor. Ave» toate șan
sele s-o facă zob. dar a seă- 
pat ca prin minune. N-a scă
pat însă de suportarea costu
lui reparației In sumă de 
peste 600 de lei și de o a- 
mendă de 2B0 lei pe care or
ganul de ordine i-a dat-« 
pentru îneălcarea prevederi
lor legii circulației.

Mica publicitate

i-a

VIND acordeon „Modern" 8(1 bași, stare bună și bicicletă 
„Carpați". Aleea Castanilor, bloc 12, ap. 26, sc. 2 Lupeni.

★

PIERDUT legitimație de intrare, emisă dc Preparația 
Lupeni, pe numele Constantin Nicolae. Declar nulă.

La locul de întîlnire a tuturor acțiunilor
(Urmare din pag /)

înaintate, a convingerilor

• S.M.G., E..M. DILJA. In 
ceea ce privește nerespeeta- 
rea rândului și timpul de aș
teptare după care ați fost con
sultat, s-ar putea să aveți drep
tate. Nefiind însă de față și fă
ră martori (dv. nu ni-i indi
cați). ne-a fost greu sâ resta
bilim exact rîndul și ducă tim
pul de așteptare a fost, intr-a
devăr, cel cronometrat de dv. 
(peste 2 ore 1 ?). In rest nu a- 
veți motive să fiți supărat și 
nici nu e nevoie de vreo iege 
nouă care să prevadă ceea ce 
presupuneți că v-ar fi pretins 
In nwd necorect medicul E- Se
dan, atunci cînd v-a consultat. 
Chestiunea e pe de-.t întregul 
reglementată și clară. O știți 
ți dv. Sîntem siguri că, și pînă 
acum, medicii care v-au con
sultat v-au întrebat cile ceva. 
E firesc, nu ? Dacă întrebările 
pe care medicul vi le-a pus de 
data aceasta vj s-au pârul de- 

te, aceasta nu este vina 
Medicul trebuia intr-ade

văr sâ afle de cile zJe de scu
tire medicală ați beneficiat în 
ulii me ie 12 luni sau dacă nu 
•veți „repausuri" și a ales i- 
lea cea mai directă, a informă
rii de la dv. Ce e rău în aceas
ta ? Spre știința dv. arătăm că 
în cazul persoanelor care în ul
timele 12 luni au beneficiat de 
fO de zile de scutire, medicul 
de întreprindere nu mai are 
di cotul să le mai „facă foi de 
uoaifi1'. numai să le propună 
pentru prezentare la comisia de 
expertiză. De asemenea, spune 
ceva Și faptul că după supă
rare, v-ați prezentat în conti
nuare la lucru. A fost poate 
vorba, după cum a demonstra
t-o ți evoluția ulterioară ■ 
bolii dv.. de ceva._ uțor de su
portat. In încheierea răspunsu
lui pe care vi-1 putem da, re
levăm că am fi eflat, cu sigu
ranță, mai multe la mina Dîl- 
ja unde ziceți că lucrați, dar 
dv. nu ne-ați ajutat printr-o 
ecmnfitură întreagă și clară, 
preferind să răspundeți de tot

• V. ȚEPEȘ. Răspunsuri de
taliate la întrebările pe care 
dv. ie adresați redacției găsiți 
in „Codul muncii" și în „îndru
marul legislativ in problemele 
de drepturi de personal, state 
de funcțiuni și cheltuieli gospo
dărești' vol- 1/1965. Pentru a vă 
ajuta totuși în clarificarea a- 
supra primei probleme care vă 
interesează reproducem din cea 
de-a doua lucrare menționată 
para graful care se referă la ea ■ 
„Munca prestată de salariați in 
zilele nelucrătoare, in afară de 
zilele de repaus săptăminal, nu 
se consideră ca fiind prestată 
in ore suplimentare, însă se re- 
tribuie cu un spor egal cu sa
lariul tarifar in regie. Timpul 
astfel lucrat și sumele plătite 
se înregistrează separat de pla
ta pentru zilele nelucrătoare'. 
(p3g. 233). Altceva — in sursele 
indicate. Dacă nu puteți găsi 
’ r ăiile recomandate pentru o 
documentare mai completă, 
ceea ce nu credem, treceți, t- 
venlua), pe la redacție, . _

lor , - ----------
comuniste. Rememorând opini
ile exprimate de mai mulți in
terlocutori am remarcat unani-. 
initalea cu care ei au apreciat 
faptul că în ultimul timp, eu 
deosebire după consfătuirea de 
lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei .și al activi
tății politice .și cultural-educa
tive din iulie 1971, combătîn- 
du-se unele tendințe de -negli
jare și chiar de subapreciere 
din partea unora a activității 
politico-educative, s-au între
prins astfel de măsuri îneît 
munca de transformare revo
luționară a conștiinței, de edu
care socialistă a maselor să nu 
mai reprezinte un teren rezer
vat exclusiv activiștilor din do
meniul propagandei. Practic, la 
această activitate complexă, 
parte esențială din fizionomia 
muncii de partid, participă — 

. iu trebuie să participe — fie- 
ire activist de partid, fiecare 

membru al organelor de partid.
In această ordine de idei este 

de arătat că în ultimul timp se 
fac tot mai mult remarcate că
utările pentru organizarea mun
cii în așa fel încât abordarea 
diferitelor laturi ale activității 
de partid să nu se mai soluțio
neze în mod îngust, unilateral, 
ci prin prisma muncii politico- 
educative a) cărui unic destina
tar este omul, cu felul lui de a 
gîndi. de a acționa. Drept ur
mare au apărui inițiative, acți
uni viguroase, cu un puternic

ecou în rândul oamenilor mun
cii. Sînt tot mai frecvent întâl
nite acțiunile coordonate, co
mune ale comisiilor comitete
lor de partid care organizează 
consfătuiri, dezbateri, avînd ea 
temă polul maistrului ca orga
nizator al producției și educa
tor politic al colectivului, as
pectele educative pc care le im
plică organizarea formațiilor 
de lucru, eliminarea fluctuația 
ei. integrarea noilor angajați în 
procesul de producție, folosirea 
mai bună a capacităților de 
producție, eliminarea cheltuie
lilor neeconomicoase, a risipei 
etc.

In contextul sarcinilor ce de
curg din programul vast pen
tru îmbunătățirea activității po- 
lilico-ideologice în vederea for
mării omului nou a devenit 
limpede pentru oricine că a- 
cestea nu pot fi lăsate pe seama 
câtorva tovarăși socotiți a fi 
„specializați" în acest domeniu 
și că înfăptuirea în bune con- 
dițiuni a acestor sarcinî — com
ponentă de bază a practicii so
ciale — impune o participare 
mai activă a tuturor membri
lor organelor de partid, la in
formarea comuniștilor, la clari
ficarea problemelor ce se ridi- 
ă, la stimularea gîndirii |JoH- 

tice vii a oamenilor, astfel ca 
aceștia să contribuie cu toată 
energia și întreg potențialul lor 
creator la înfăptuirea politicii 
partidului și statului. De pe a- 
cum sînt numeroase fapte care 
atestă că în multe organizații 
de partid au fost luate măsuri

unilaterali- 
acelora care

pentru înlăturarea 
tații în activitatea 
„furați" de preocupările, desi
gur, importante ale conducerii 
producției au subapreciat mun
ca cu omul, au pus puțin preț 
pe procesul de transformare re
voluționară a conștiinței Iui. 
Este foarte important să se în
țeleagă de către fiecare mem
bru al organelor de partid, pre
cum .și de către fiecare factor 
de conducere, de decizie, că nu
mai acționînd prin intermediul 
muncii de educare comunistă, 
de dezvoltare a conștiinței so
cialiste, fiecare cadru de partid 
ți de stat, indiferent de dome
niul în care acționează, poate 
asigura o rezolvare trainică, de 
perspectivă problemelor de ca
re se ocupa și răspunde.

A fost desigur binevenită și 
necesară o asemenea reconside
rare critică a stilului de mun
că, ea fiind urmată de replierea 
forțelor, a membrilor multor 
organe de partid din unitățile 
economice și instituții spre tra
tarea cu mijloace politico-edu
cative a problemelor pe care le 
nu dc soluționat. In numeroase 
locuri se vede faptul că pro
cesul de autoanaliză exigentă a 
determinat nu numai uncie re
cunoașteri ale neajunsurilor 
dar și eforturi pentru găsirea 
soluțiilor menite să înlăture de
ficiențele, să dea impuls între
gii activități politico-educative. 
Și de ce n-am adăuga că în fe
lul acesta multe cadre și-au 
descoperit vocația de agitatori,

propagandiști, de animatori ai 
colectivelor de muncă, a curen
tului de întrecere, de textieri 
ai brigăzilor artistice de agita
ție. dc artiști graficieni etc.

Nu s-ar putea spune însă că 
peste tot lucrurile se desfășoa
ră tot atît de bine precum este 
cunoscut,, că se cunoaște dc că
tre toți ce și cum trebuie fă
cut. Mai pot fi întîlnite anali
ze în organizațiile de partid 
cînd făcîndu-se „radiografia" 
îndeplinirii sarcinilor de plan, 
examinîndu-se aspectele ma
jore ale activității economi
ce. comuniștilor le sînt înfăți
șate materiale ce reprezintă un 
conglomerat de cifre și date, 
omit cu desăvârșire omul, mate
riale lipsite de nerv politic, de 
spiritul constructiv al analizei 
critice și autocritice.

In această ordine de idei 
cred ei observația unuia dintre 
interlocutorii noștri n-a pornit 
de la un fapt singular. Spu
nea el : ..Sînt frecvente acele 
cazuri 
partid 
rotește în jurul planului, ceea 
ce firește este foarte bine și 
necesar. Să nu omitem însă un 
lucru : de plan răspund direc
tori, ingineri șefi, șefii de sec
toare. Este oare cazul că mem
brii organelor de partid să-i 
dubleze fără a face o legătură 
organică între indicii de plan 
și munca cu omul, pentru sădi
rea sentimentului responsabili- 
tâții, cultivarea atitudinii înain
tate față dc muncă ? Tn spate
le pieselor, a prudu<Belor nu sînt 
văzuți întotdeauna oamenii,

cînd la comitetul de 
subiectul discuției se

deși pe ei ar trebui să-i vedem 
în primul rînd*.

Cum se poale vedea, fără a 
subestima rezultatele de pini 
acum, mai sînt încă de adus 
destule corective stilului de 
muncă a unor tovarăși, astfel ca 
ei să participe cu toată price
perea .și pasiunea lor revoluțio
nară la vasta activitate pvliti- 
co-educativă menită să cultive 
convingerile comuniste, să for
meze omul nou. să sporească 
forța combativă a organizați
ilor de partid față de fenome
nele negative din viața și mun
ca unora. Acest lucru a 
fost temeinic clarificat de se
cretarul general al partidului 
în Expunerea sa la Plenara din 
3—5 noiembrie 197). u Comi
tetului Central al partidului 
cînd a arătat : „La desfășura
rea activității educative, la a- 
firmarea in viață a princlpiilo» 
eticii și echității socialiste, este 
necesar să participe in mod sus
ținut toate cadrele și întreitul 
activ de partid si de stat și mai 
cu seamă să înceapă prin a-si 
organiza viața și munca lor in 
spiritul acestor principii"

lată un îndemn mobi -.Hof, 
însuflețitor. de permanentă ac
tualitate pentru toti cei re “e 
află în eșalonul de frunte al 
oreanizațiilor de partid. E) >re- 
vi-tă Ia o matură și profundă 
reflecție politică, la măsuri di
namice despovărate de balast»! 
rutinei, formalismului, abordă
rii îngust-administrati.e a pro
blemelor legate de viața șt 
munca colectivelor.
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încheierea vizitei 
delegației M. A. N, 

în R.S. Cehoslovacă
FRAGA 3. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Prisficn- 
ru. transmite : Dclcgntia Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusa de 
tovarășul Ștefan Voitcc. mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C al T.C.R.. președintele 
M. T N.. rare, la invitația Prezi
diului Adunării Federale a R.S. 
Cehoslovace a făcut o vizită o- 
ficială, prietenească, în această 
tară, a plecat, vineri după-amia- 
ză, spre patrie.

Parlamentarii români au fost 
conduși, la aeroportul Ruzyne. 
de Xlois Indra, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele Adunării 
Federale, Jan Marko, membru 
al C.C. al P.C.C., prim-vicc- 
președinte al Adunării Fede
rale. \ aclav David și Dalibor 
Hanes, membri ai C.C. al P.C.C., 
vicepreședinți ai Adunării Fe
derale. președinții celor două

Camere ale Adunării, Jan Gre
gor. vicepreședinte al Guver
nului Federal. Frantisek Kra.1- 
cir. prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, alto persoane 
oficiale cehoslovace.

Erau de față ambasadorul 
României la Traca. Teodor liaș. 
membri ai ambasadei si agenției 
economice române.

Salutind pe oaspeții români 
la plecare, \lois Indra a mulțu
mit. in numele Prezidiului Adu
nării I cdcrt»le. pentru invitația 
făcută do președintele Marii 
Adunări Naționale a României 
ca o delegație a Adunării Fede
rale a R.S. Cehoslovace să facă 
o vizită oficială, de prietenie. în 
țara noastră.

★

Vineri după-amiază delegația 
Marii Adunări Naționale a sosit 
în Capitală.

ȘEDINȚA CONSILIULUI UNIUNII
SINDICATELOR DIN IUGOSLAVIA

BELGRAD 3 (Agerpres). — 
La Belgrad a avut loc ședința 
Consiliului Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia, care a dezbătut 
uncie probleme ale echității 
socialo. Printre acestea au fi
gurat eliminarea tuturor forme

lor dc obținere ilicită a u- 
nor avantaje materiale, necesi
tatea aplicării consecvente a 
principiului după cure nivelul 
veniturilor realizate să fie di
rect proporțional cu contribu
ția la propășirea societății, 
creșterea numărului studenților

proveniți din familiile de mun
citori. îmbunătățirea orientării 
in construirea și repartizarea 
locuințelor. In cadrul ședinței 
s-au propus o serie dc măsuri 
în direcția promovării, în con
tinuare a principiilor echității 
socialiste în Iugoslavia.

Pentru organizarea Săptămînii 
internaționale de solidaritate 

cu Indochina

Vizita lui Kurt Waldheim la Viena
lI

Protocol de colaborare economică 
și tehnico-științifică între România 

și R.D. Germană

VIENA 3 — Corespondentul 
Agerpres. Petre. Stăneescu, 
transmite : In cursul unei con
ferințe dc presă care a avut loc 
la Viena. secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, a a- 
preciat ca importantă conferin
ța asupra securității europene 
și a declarat că ar saluta ține
rea ei cît mai curînd posibil.

.In Europa este vizibilă o evo
luție pozitivă. Salut — a spus 
el — toate eforturile întreprin
se pe plan regional pentru des
tindere. O conferință europea
nă ar servi interesele generale 
ale păcii".

Secretarul general al O.N.U. 
a reafirmat apoi dorința sa ca 
ambele state germane să fie 
primite în Națiunile Unite, con-

siderind că ele ar putea aduce 
o contribuție utilă la activita
tea organizației.

In legătură cu problemele de 
ordin politic ale O.N.U., Wald
heim s-a pronunțat pentru o 
diplomație preventivă, afirmînd 
că este dispus să stabilească 
contacte directe cu guvernele 
interesate pentru împiedicarea 
crizelor și evitarea conflictelor.

Un apel al Secretariatului Consiliului Mondial 
al Păcii

HANOI 3 (Agerpres). — După cum informează agenția 
V.N.A. Secretariatul Consiliului Mondial al Păcii a adresat 
Comitetelor naționale pentru pace din țoale țările apelul 
de a organiza, intre 13 și 19 martie, .Săptămîna internațio
nală dc solidaritate cu Indochina", In mesajul Consiliului 
Mondial al Păcii se arată că recenta Adunare Mondială 
pentru pacea și independența Indochinei, care a avut loc 
la Versailles, a constituit cea mai largă manifestare inter
națională de solidaritate cu lupta eroică a popoarelor indo- 
chinczc, sprijinind dreptul legitim al acestora dc a-și ho
tărî singure soarta. Apelul cheamă la mobilizarea celor 
mai largi pături ale opiniei publice din 'lume pentru popu
larizarea hotărîrilor Adunării de la Versailles și pentru a 
exprima solidaritatea popoarelor din țările respective cu 
lupta popoarelor indochlneze împotriva agresiunii imperia
liste.

BERLIN 3. — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Deju, transmi
te t La Berlin a fost semnat 
protocolul de colaborare econo
mică și tehnico-științifică între 
Ministerul Agriculturii, Industri
ei Alimentare și Apelor al Re
publicii Socialiste România și 
Ministerul Agriculturii, Econo
miei Forestiere și Alimentare 
al R.D. Germane, pe anul 1972.

Protocolul prevede o lărgire

a colaborării directe între cele 
două ministere în problema 
schimburilor reciproce de spe
cialiști și cercetători pentru sta
gii de documentare și de in
formare, schimb de filme agri
cole, reviste etc., livrări recipro
ce de semințe și material sadi- 
tor, precum și efectuarea în co
mun a unor lucrări de cerceta
re științifică și de producere a 
unor semințe de hibrizi de po 
rumb.

COMITETUL SPECIAL AL O.N.U. 
PENTTUI DEFINIREA AGRESIUNII 

SI A RELUAT BEZBAIEI1ILE>

Intervenția reprezentantului 
României

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Comitetul special al O.N.U. pen- 

definirea agresiunii și-a re
luat dezbaterile în junii rapor
tului prezentat de un grup de 
lucru special constituit. In pri- 
țnele ședințe au luat cuvîntuJ 
reprezentanții Franței, Austra
liei, Uruguayului, Siriei, Româ
niei. Canadei, Turciei. Japoniei. 
Italiei. Irakului, Finlandei. E- 
giptului. Angliei și Ghanei, care 
s-au pronunțat pentru continu
area și intensificarea eforturilor 
privind elaborarea unei definiții 
general acceptabile a agresiunii.

Șeful delegației române, -am
basadorul Ion Datcu. a subli
niat, în cuvîntul său, că sarcina 
de mare răspundere încredin
țată comitetului de către Adu
narea Generală a O.N.U. este 
8trîns legată de înfăptuirea o- 
biectivului central al vieții in
ternaționale de a se pune ca
păt războaielor și conflictelor 
armate, de a preveni actele de 
agresiune Și de a asigura res
pectarea integrală a dreptului 
inalienabil al popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta, a dreptu
lui egal pe care îl au toate sta
tele la independență, la securi
tate, la apărarea teritoriului lor 
și la o dezvoltare liberă, con
form cu interesele și aspirațiile 
legitime ale popoarelor. El a re
levat pericolul extrem de grav 
pe care îl reprezintă pentru o- 
menire existența armelor de

distrugere în masă și, îndeosebi, 
a armelor nucleare și acumu
larea lor neîncetată. Scoțînd în 
relief caracterul ilicit al unor 
astfel de arme, care trebuie să 
fie puse în afara legii și elimi
nate din arsenalurile militare 
ale statelor, ambasadorul ro
mân a declarat că definiția a- 
gresiunii va trebui să prevadă 
îndatorirea imperativă a state
lor de a nu recurge în nici o 
împrejurare la armele de dis
trugere în masă.

Fidelă politicii sale consec
vente de solidaritate și dc spri
jin fața de popoarele care luptă 
pentru eliberare națională. îm
potriva agresiunii, colonialismu
lui și imperialismului. România 
susține cu tărie cauza justă a 
acestor popoare și legitimitatea 
luptei lor. In consecință, dele
gația română se pronunță ferm 
pentru reflectarea, în cuprinsul 
definiției agresiunii, a caracte
rului legitim al luptei pe care 
popoarele coloniale o duc pen
tru cucerirea libertății și inde
pendenței lor naționale.

Reafirmînd poziția guvernu
lui român cu privire la conți
nutul definiției agresiunii, el a 
subliniat necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru elabora
rea unei definiții cît mai com
plete, care sâ întrunească con
sensul statelor și care să cores
pundă cerințelor statornicirii 
unei păci durabile și juste.

SOFIA 3 (Agerpres). — Agențiile B.T.A. și Taniug infor
mează că, la 1 martie a.c., un avion militar iugoslav a in
trat în spațiul aerian al Bulgariei și s-a prăbușit în zona 
satului Iamna. Agenția Taniug menționează că, în momentul 
accidentului, un plafon dens de nori coborîse la 400 m altitu
dine. .. . .

Despre accident au fost înștiințate de îndată ambasada 
Iugoslaviei dc la Sofia și organele competente din Belgrad, 
relevă B.T.A. La fața locului a sosit o comisie militară iu
goslavă, căreia i s-a oferit posibilitatea să studieze cauzele 
accidentului.

0 declarație a C. C. al 
Partidului Socialist din Chile

SANTIAGO DE CHILE 3 (A- 
gerpres). — Comitetul Central 
al Partidului Socialist din Chi
le a dat publicității o declara
ție care denunță încercările 
reacțiunii interne, deținătoare 
a majorității parlamentare, și 
ale monopolurilor străine de a 
frîna actualul proces revoluțio
nar din țară, transmite agen
ția Prensa Latina.

Prin intermediul unui proiect 
de reformă constituțional apro
bat de parlament — se arată în 
declarație — partidele de 
dreapta vor să împiedice popo
rul chilian să fie adevăratul 
proprietar și beneficiar al e- 
normelor bogății naturale de 
care dispune și care, pînă la 
venirea la putere a guvernului 
Unității Populare, au fost ex
ploatate în profitul unor cla
nuri financiare. Prin același 
proiect se vizează atît limitarea

atribuțiilor conferite președin
telui de Constituția țării, cît și 
împiedicarea formării proprie
tății de stat în economie.

Partidul socialist declară în 
mod categoric că, în conflictul 
de competență dintre președin
te și Congres cu privire la pro
iectul de reformă constituționa
lă, prin care se împiedică trece
rea în proprietatea de stat a 91 
de monopoluri, nu va accepta 
decît interpretarea juridică a 
tribunalului constituțional, care 
în această materie deține atri
buții exclusive.

Declarația relevă că Unita
tea Populară,_ întreaga stingă, 
Centrala Unică a Muncitorilor, 
federațiile țărănești, studențești 
și celelalte organizații de masă, 
alături de guvernul popular, 
sînt capabile să dejoace planu
rile reacțiunii și să continue 
realizarea programului de re
forme.

Un nou atentat criminal
împotriva unui sediu 
al organizației P.C.I.

ROMA 3. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Pujcea, trans
mite i Un nou atentat criminal, 
de inspirație fascistă, s-a pro
dus joi seara la Palmi (provin-

0 nouă strategie petrolieră ?
In mai puțin de 18 luni, com

paniile petroliere occidentale, mari 
și mici, au suferit o scrie de lovi
turi care, în pofida aparențelor, 
lf-au zguduit profund. La Teheran, 
ele au trebuit sa consimtă la aproa^ 
pe o dublare a plăților lor fiscale 
i^tre țările exportatoare. La Alger, 
ele au acceptat naționalizarea par
țiala. La Geneva, au fost nevoite 
să accepte achitarea unor plăți 
compensatoare pentru devalorizarea 
dolarului. La Djcddah — ele au 
fost obligate să discute concesiona
rea către țările producătoare a mij
loacelor lor de producție.

Este mult pentru citeva firme, 
chiar dacă ele sînt printre cele mai 
puternice din lume. Și cca mai bu
nă dovadă în acest sens este fap
tul că ripostele pe care le-au ima
ginat ele. adesea în grabă, nu sînt 
de o credibilitate, cum sc zice în 
zilele noastre, totală. . Constituirea 
unui cartel internațional al marilor 
companii cu binecuvînurca Wa
shingtonului nu a împiedicat aceas
ta grupare să-și îndoaie genunchii 
în fața unui alt cartel, acela al 
țărilor producătoare dc petrol din 
O.P.E.C, Planul pregătit pentru a 
pune Libia în carantină nu a fost

pus în aplicare cu prilejul națio
nalizării bunurilor companiei „Bri
tish Petroleum". Sprijinul marilor 
trusturi nu a împiedicat nici Com
pania franceză a petrolului să sc 
resemneze în legătură cu anularea 
concesiunilor sale în Algeria. Dar 
în fața acestei situații companiile 

Din presa străină
au lansat o nouă strategie.^

Ea constă în a se adăposti pe 
lingă marile țări importatoare, a 
le implica în confruntările viitoare 
cu țările exportatoare. In termeni 
voalați, revista engleza „Petroleum 
Press Service", despre care se spune 
că reflectă opiniile lui „Royal Dutch 
Shell", a lansat deja un fel de ba
lon de încercare la începutul anu
lui, afirmînd ca firmele petroliere 
internaționale nu ar putea „sa fie 
abandonate in mîna guvernelor ța
rilor exportatoare și că statele oc
cidentale ar putea constitui o or
ganizație a țărilor importatoare de 
petrol similară O.P.E.C.-ului“.

Acum cîtva timp, la Bruxelles,

în fața unei asistențe alese, reunită 
de către Societatea regală de eco
nomie politica, un reputat economist 
englez, dr. P. H. Frankel, a apre
ciat și el că nu sc mai poate con
tinua așa. El a emis opinia că ță
rile bogate care nu au mari com
panii petroliere, cu alte cuvinte 
R. F. a Germanici și Japonia, ar 
trebui și ele să intervină alături dc 
companiile internaționale pentru a 
finanța o parte substanțială a in
vestițiilor petroliere mondiale și a 
participa, în consecință, la ceea ce 
el a numit „postul de comandă al 
activităților petroliere mondiale".

Respingina soluția contractelor di
recte încheiate de la guvern la gu
vern, dr. Frankel a preconizat o 
internaționalizare a petrolului la 
care să consimiă toate părțile in
teresate.

Toate aceste afirmații ar putea 
părea destul dc nebuloase. Este clar 
însă faptul că firmele petroliere in
ternaționale își dau seama că nu 
este așa de ușor să determine ma
rile țări consumatoare să achite ță
rilor producătoare factura concesiu
nilor lor financiare.

(„LE MONDE")

cia Reggio Calabria) împotriva 
sediului organizației P.C.I. A- 
tentatul a fost comis în timp 
ce era în curs de desfășurare 
o întrunire preelectorală a sec
ției P.C.I. Atentatorii fasciști au 
tras 6 focuri ‘ de armă dintr-o 
mașină ce mergea, cu viteză re
dusă, rănind doi membri ai 
P.C'.I. care sc aflau într-un 
grup la intrarea în sediul sec
ției P.C.I. In legătură cu aceas
ta. ziarul .Unita" scrie că si
tuația „devine cu atît mai gra
vă cu cît este evident că s-a 
încercat să se atenteze împotri
va P.C.I., atunci cînd era în 
curs o întrunire la care partici
pau cadrele de conducere ale 
federației provinciale, deputați 
și senatori".

Reacția membrilor P.C.I., ai 
altor partide democratice și a 
forțelor progresiste a fost 
promptă. Sute de persoane au 
venit la sediul secției P.C.I. 
pentru a-și exprima indignarea 
și a condamna atentatul fascist.
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| Curtea cu jurați a tribu- 
« naiului din Washington l-a con- 
I damnat joi la moarte pe Paul 
’ Gllly, sub acuzația de asasina- 
| re, la 1 ianuarie 1970. a lui Jo- 
J 6eph Jablonsky, unul dintre 
| principalii lideri al sindicatu- 
' lui minerilor americani.

| • Piuă la sfirșitul anului,
‘ Comisia pentru probleme sta- 
| (utarc a Uniunii Comuniștilor 
« din Iugoslavia va pregăti pro- 
I iectul schimbărilor și comple- 
' țărilor la Statutul partidului 
| și va propune Prezidiului U.C.f.
* să examineze acest proiect, pu- 
I nindu-l in dezbaterea publică 
I a tuturor organizațiilor Uniunii 
j Comuniștilor, anunță agenția 
| Taniug.

| ’ ®P.e.ședintele Republicii A- 
„ rabe Egipt, Anwar Sadat, s-a 
I întâlnit cu membrii Comitetu- 
. lui permanent al Adunării Po- 
1 porului, pentru a discuta unele 
’ probleme politice ale țării — 
j anunță agenția M.E.N.
I Președintele Sadat a vorbit
* despre responsabilitățile ce re- 

■> vin Adunării Poporului în pie- 
| gătirea frontului intern, mențio- 
’ nează agenția egipteană.
1 0 Nikolai Podgornii, preșc-

| dintele Prezidiului Sovietului 
’ Suprem al U.R.S.S., l-a primit 
| vineri, la Kremlin, pe Mujibur
* Rahman, primul ministru al 
J Republicii Bangladesh. Agenția 
I T.A.S.S. relevă că au fost exa- 
’ minate probleme legate de re- 
| lațiile dintre cele două țări, 
' precum și unele probleme in- 
| ternationale.

sgjrc Jupiter
„Pioneer-104S a plecat

CAPE KENNEDY 3 (Ager- 
centrul spațial 

a fost 
direc- 
sonda

preș). — La 
de la Cape Kennedy 
lansată, joi seara, in 
ția planetei Jupiter, 
spațială „Pioneer-10",

Potrivit calculelor, sonda

spațială ..Pioneer-10'
Junge în apropierea planetei 
Jupiter spre sfirșitul anului 
1973 după ce va parcurge o 
distantă de un miliard dc ki
lometri.

ODQEj9BBea!3Qa 6 E ta E S ■ B S ■ ■ S

Cipru

Manifestații in favoarea politicii 
președintelui Makarios

NICOSIA 3 (Agerpres). — In 
principalele orașe din Cipru au fost 
organizate vineri manifestații in fa
voarea politicii președintelui Maka
rios anunța agențiile Renter și Fran
ce Presse. Cea mai importantă a 
fost cca din Nicosia, unde ntii de 
persoane, venite din toate regiunile

B
B

iiisulei, s-au adunat pentru a-și ex
prima sprijinul față de șeful statu-

Dreședintclc Makarios s-a adre
sat mulțimii adunate în principala 
piață a orașului, asigurînd-o că se 
va strădui să fie demn dc atașa
mentul și încrederea poporului.

MERIDIANE AFRICANE

UDA
Republica Democratică Sudan, 

una dintre cele mai întinse țări 
din Africa, — suprafața sa fiind 
de 2 505 81J kmp — cunoaște 
un relief extrem de variat. Din 
populația de 14 800 000 locuitori, 
jumătate este concentrată pe o 
șesime din suprafața țării, 'îndeo
sebi în regiunile centrale, unde 
lipsesc marile zone de deșert și 
semideșert. Peste 80 la sută din 
locuitori trăiesc la sate.

După cel de-al doilea război 
mondial, în condițiile intensifi
cării procesului de eliberare na
țională de sub jugul colonial, 
lupta poporului sudanez a cunos
cut o puternică ascensiune. Ca ur
mare, in perioada 1954—1956, 
(ara trece sub administrația u- 
nui guvern sudanez de tranziție, 
pentru ca, în sfirșit, lupta secu
lară pentru libertate națională să 
fie încununată de succes la 1 
ianuarie 1956, cînd este procla
mată independența țării.

Anii dominației străine au îm
piedicat dezvoltarea generală a 
țării, au dus la jefuirea resurse
lor ei materiale și umane.

£<< 25 mai 1969, după o pe
rioadă de mari frămintări poli
tice, in Sudan este instaurat Con
siliul Comandamentului Rezolu
ției, in frunte cu generalul Gaafar 
El Numeiry. Preocupat de conso
lidarea independenței economice, 
de diversificarea agriculturii, de 
prospectare de noi bogății, ac
tualul guvern a inițiat cel de-al 
doilea plan de dezvoltare eco
nomica. Sini prevăzute construi
rea a 20 de noi uzine, dar și 

, lărgirea capacităților existente. In 
același timp, un accent mai pu
ternic este pus pe dezvoltarea 
fabricilor de confecții, încălțămin
te, produse alimentare, pe lărgi
rea rețelei de comunicații și pe 
îmbunătățirea navigației pe Nil. 
a zonelor irigate, precum și pe 
folosirea vastelor bogății din sud. 
printre care marile cantități de 
lemn de esență superioară.

O altă ramură dezvoltată a e- 
conomtei sudaneze este zootehnia, 
hi prezent, se estimează existen
ța a 25 000 000 capele de bo
vine și ovine. Anual, sînt expor-

tale 100 000 de vile — cornute 
mari și mici.

In anii din urmă au fost con
struite fabrici de conserve de 
fructe, o rafinărie, fabrici de me
dicamente. Uzina de la Albara 
produce ISO 000 tone ciment a- 
nual.

Poporul român a urmării cu 
simpatie succesele poporului su
danez pe drumul dezvoltării sale 
de sine stătătoare, eforturile de
puse pentru a fi stăpîn deplin 
pe marile sale resurse materiale 
și umane. Delegația Frontului 
Unității Socialiste din România 
care a participat la recentul Con
gres de constituire a Uniunii So
cialiste Sudaneze a exprimat, cu 
această ocazie, sentimentele de 
prietenie ale poporului român, a 
urat poporului sudanez deplin 
succes în lupta pentru transfor
mări social-economice și politice 
progresiste, împotriva imperialis
mului și neocolonialismului, pen
tru pace, securitate și colaborare 
internațională.
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Senatul S.U.A. a dat, joi, 
aprobarea finală mult disputa
tului proiect de lege privind 
asistența pentru străinătate po 
anu] fiscal 1971—1972. Potrivit 
legii, care urmează să fie ina- 

Iintata spre semnare președin
telui Nixon, fondurile alocate 
programului de asistență vor 
totaliza 3,2 miliarde dolari, ca
pitolele militar și economic re- 
prezentînd 2,6 miliarde.

• La 2 martie, vicepreședin
tele Republicii Federative a 
Braziliei, Augusto Rademaker 
Grunewald, l-a primit, în vizită 
dc prezentare, pe trimisul extra
ordinar și ministrul plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România. Ion Moraru.

Ambasadorul Franței în 
Bolivia, Jean Mandereau, a de
clarat că guvernul francez este 
convins că cetățeanul bolivian 
Klaus Altmann este una și a- 
ceea.și persoană cu criminalul 
de război nazist Klaus Barbie, 
fostul șef al Gestapoului din 
Lyon.

Uruguay

Devalorizarea 
monedei 
naționale

RIO DE JANEIRO 3 — Co
respondentul Aperpres, Vasile 
Oros, transmite: La numai 24 
de ore după instalarea sa ofici
ală în funcția de președinte al 
Uruguayului, Juan Maria Bor- 
daberry a hotărît devaloriza
rea monedei’ naționale — peso- 
ul. In baza acestei devalorizări, 
fără precedent în istoria țării, 
peso-ul va fi cotat în raport cu 
dolarul S.U.A., în operațiunile 
de import și export, ‘la 495 și 
respectiv 500 de pesos pentru 
un dolar, cursul anterior era de 
250 pesos pentru un dolar.

Din rațiuni politico-electora- 
le. valoarea oficială a monedei 
uruguayene fusese menținută, 
fără alterări, în ultimii trei ani 
ai mandatului fostului președin
te Pachcco Areco, în condițiile 
unei constante deteriorări eco
nomice.

Demisia guvernului argantinian

• Președintele Republicii A- 
frica Centrală, generalul Jean 
Bedel Bokassa, a fost declarat, 
joi seara, președinte pe viață 

Ila Congresul Mișcarea pentru 
Evoluția Socială din Africa 
Neagră — anunță agenția Fran
ce Presse. Delegații la congres 
au afirmat că „aceasta este ho- 
tărirea întregii țări, deoarece 
Mișcarea pentru Evoluția Soci
ală constituie emanația tuturor 
păturilor națiunii".

I Președintele Bokassa a prelu
at funcția de șef al statului io 
19G5.

© Președintele Sudanului, 
Gaafar El Numeiry, a inaugu
rat. ia 3 martie, noul pod peste 

Albastru — informeu ă 
agenția M.E.N. La adunarea 
festivă au participat, de aseme
nea. prim-viceprcședintele țării, 
Abubakr Awadalah, membri ai 
Birouiui Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze și ai guvernu
lui.

Q Regele Hassan al 11-lea al 
Marocului a anunțat, intr-un 
mesaj rostit cu prilejul împli
nirii a 11 ani de la urcarea sa 
Pe tron. demisia guvernului 
condus de premierul Karim 
Lamraui. informează agențiile 
Reuter și France Presse.

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). 
— Membrii guvernului argen
tinian, cu excepția a trei mi
niștri, și-au prezentat demisia 
colectivă președintelui Alejan
dro Lanusse. Ceilalți trei ur
mează, potrivit agenției France 
Presse, să-și prezinte demisia. 
Au demisionat, de asemenea, 
guvernatorii provinciilor.

Hotărîrea a fost adoptată de

colaboratorii președintelui La
nusse spre a-i permite acestuia 
remanierea cabinetului și posi
bilitatea elaborării unei noi po
litici cconomico-sociale, menți
onează agenția France Presse. 
Politica guvernului actual a 
provocat un val de nemulțumi
re în țară, exprimat și de gre
va generală de 48 de ore, înche
iată miercuri seara.

PANAMA — In general, a- 
tunci cind se vorbește (le Pa
nama. nu se face distincția in

tre Republica Panama propriu- 
zisă Și Canalul Panama, zo
nă dependentă do S.U.A. In 
Republica Panama se aud 
toi mai multe glasuri care 
cer ca zona Canalului să fie 
inclusă republicii Panama,

ca un drept al său inaliena
bil. Taxele care se percep la 
trecerea prin canal se ridică 
Iu sume mari, care in mod 
normal ar trebui să intre in 
bugetul țării pe al cărui teri
toriu se află.

In foto : — Unul din che
iurile Canalului Panama

Aproximativ J 100 000 da 
cetățeni sirieni s-au prezentat, 
vineri, în fața urnelor, pentru a 
alege 644 de membri ai consi
liilor provinciale, — informea
ză agențiile Reuter și Franca 
Presse.

9 După cum relevă ziarul 
sofiot „Zcmedelsko Zname'. vo- 

Ilumul schimburilor comerciale 
dintre Bulgaria și Iugoslavia 
s-a ridicat la 80 milioane do
lari. iar pentru anul in curs se 
prevede Ca totalul comerțului 
bilateral să ajungă la 106 mili
oane dolari. Creșteri deosebite 
au înregistrat in ultimii ani. 
schimburile comercial" in do
meniul siderurgiei și industriei 
metalelor neferoase, industriei 
chimice Și industriei construc
toare de mașini.
—......... -
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