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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului dc Stat 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Adunarea activului organizației județene de partid Hu

nedoara a analizat, astăzi, cu majoră responsabilitate, preo
cupările organelor și organizațiilor dc partid, colectivităților 
dc muncitori, țărani, intelectuali dc Pe aceste meleaguri 
pentru transpunerea in viață a sarcinilor ce le revin din 
programul edificării societății socialiste multilateral dezvol
tate adoptat dc Congresul al X-lea al P.C.R., pentru îmbu
nătățirea calitativă a muncii in toate domeniile vieții eco
nomice. politice și sociale.

De la tribuna adunării activului, reprezentanții organi
zațiilor de partid hunedorene și-au manifestat recunoștința 
fierbinte față dc vasta activitate teoretică și programatică 
desfășurată dc conducerea partidului, dc dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru funda
mentarea căilor și mijloacelor practice de perfecționare a 
economiei și vieții sociale, pentru asigurarea mersului ne
abătut al României pe drumul înfloririi multilaterale-, a 
progresului și • civilizației socialiste.

Sub impulsul dinamizator al acestei activități, au avut 
loc. in perioada analizată, mutații esențiale în întreaga 
viată economică, politică și socială a județului, in conștiin
ța și modul de angajare al oamenilor pentru realizarea 
exemplară a tuturor sarcinilor trasate dc partid. Expresia 
acestui flux înnoitor dc energic creatoare, dc conștiință re
voluționară muncitorească o constituie finalizarea cu succes 
a prevederilor cincinalului 1966—1970 și abordarea cu un 
plus de responsabilitate a celor din actualul cincinal, sarci
nile dc plan pe anul 1971 fiind realizate și depășite sub
stanțial la producția globală și marfă industrială, intregul 
spor de producție obținindu-se pe seama creșterii producti
vității muncii, a punerii în funcțiune la termen a obiective
lor de investiții. In agricultură s-au obținut, la culturile de 
cereale, plante tehnice și cartofi, recolte care au dovedit că 
in condițiile pedoclimatice ale județului sint însemnate re
surse pentru a spori productivitatea și eficienta acestei ra
muri economice.

In acest an s-au făcut noi pași în consolidarea și dezvol
tarea succeselor obținute, in valorificarea mai deplină, la un 
nivel calitativ superior, a marilor potente pe care Ie oferă 
baza materială creată, experiența ciștigată dc organizațiile 
de partid, dc colectivitățile noastre de muncă, măsurile dc 
perfecționare a vieții economice și sociale. Județul nostru se 
angajează să realizeze in 1972, peste prevederile de plan, o 
producție marfă în valoare de 150 milioane lei, depășirea 
productivității muncii in industria republicană cu 1200 
lei/salariat, economii din reducerea cheltuielilor de producție 
de 12 milioane lei, beneficii peste plan în valoare de 30 mi
lioane lei, depășirea sarcinii de export cu cel puțin 5,5 mi
lioane Iei valută.

Militind pentru creșterea rolului conducător al organelor 
și organizațiilor <lc partid, a competenței cadrelor, adunarea 
activului județean a stabilit jaloane și măsuri care să deter
mine îmbunătățirea continuă a activității și, pe această ba
ză, realizarea exemplară a sarcinilor de plan, a angajamen
telor asumate.

Alături de intregul partid și popor, comuniștii, oamenii 
muncii de pe meleagurile hunedorene —1 români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — vă însoțesc, in aceste zile, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu gindurile și cu ini
mile in nobila misiune dc eminent sol al României socialiste 
pe meleagurile continentului african, exprimîndu-și nețăr
murita convingere și satisfacție că această vizită va aduce 
poporului nostru noi și noi prieteni, ea ilustrînd politica 
consecventă a partidului și statului nostru pusă în slujba în
tăririi unităților forțelor antiimperialiste, a cauzei păcii, co
operării între popoare, independenței și progresului în lume.

Dind glas acestor sentimente, recunoștinței fierbinți față 
de tot ceea ce întreprindeți pentru afirmarea cuvintului și 
inițiativelor patriei noastre socialiste în rezolvarea marilor 
probleme ale contemporaneității, ne angajăm — in numele 
comuniștilor, a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor hu- 
nedoreni — să muncim fără preget, în mine, pc platformele 
agregatelor siderurgice, pe schele, ogoare, la catedre sau in 
laboratoare, pentru aplicarea politicii partidului, pentm pro
gresul multilateral al societății noastre socialiste.

Adunârea a analizat cu ma
tură responsabilitate. în spiritul 
de lucru statornicit de conduce
rea partidului nostru, modul 
cum au acționat Comitetul ju
dețean, organele și organizați
ile de partid pentru transpune
rea în viață a sarcinilor ce de
curg din mărețul program al e- 
dificârii societății socialiste 
multilateral dezvoltate adoptat 
de Congresul al X-lea al parti
dului. din documentele de o 
excepțională însemnătate teore
tică și aplicativă elaborate de 
Comitetul Central, de secreta
rul său general, tovarășul Ni
colae Ceaușescu. In cadrul 
analizei s-a abordat, de aseme
nea. felul în care s-au materia
lizat măsurile din hotărirea 
Conferinței județene de partid 
șl s-au stabilit jaloanele orien
tative și principalele sarcini și

ticipat, ca invitați conducători 
ai centralelor industriale și ai 
întreprinderilor cu statut de cen
trală, directori1 și ingineri șefi 
din întreprinderi Industriale, de 
construcții, transporturi și de 
deservire, conducători ai unor 
instituții de stat, de masă, ob
ștești. de învățămînt și cultură, 
președinți al C.A.P. și alte ca
dre din agricultură, prim-secre- 
tari și secretari ai comitetelor 
municipale, orășenești, comuna
le, secretari ai comitetelor de 
partid sau organizațiilor de ba
ză din principalele întreprinderi 
și instituții, aparatul comitetu
lui județean, președinți și vice
președinți aj consiliilor popu
lare, activiști ai organizațiilor 
de masă și obștești, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de 
către tovarășul Aurel Bulgărea,

— Darea de seamă asupra ac
tivității Comitetului Județean 
de partid.

— Unele măsuri organizatori
ce.

Darea de seamă a Comitetu
lui județean a fost prezentată 
de tovarășul loachim Moga. 
membru al CC. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid.

In continuare, tovarășul Ște
fan Almășan, secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al 
P.C.R., a expus Proiectul dc an
gajament al organizației județe
ne de partid, al tuturor colecti
velor de oameni ai muncii hune- 
doreni pe anul 1972.

Ampla problematică cuprinsă 
în darea de seamă precum și 
in proiectul planului de măsuri

(Continuare în pag. a 4-a)
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Expresia armoniei 
afective
Un răspuns des
chis, la o scrisoare 
închisă
Adîncul cel mai 
adînc

La confluența dintre două trimestre

ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE I
Productivitate înaltă, cheltuieli 

materiale reduse, calitate superioară ' 
Sint cele trei coordonate, indisolubil 
legate una de alta, ale eficienței ac
tivității de producție. Un argument 
care nu lasă loc nici unei contra
ziceri ; la nivelul economiei Româ
niei anului 1972, reducerea cu 1 la 
sută a prețului de cost echivalează 
cii economii în valoare de circa 10 
miliarde lei. Peste 500 lei de fie
care locuitor al țării! Diminuarea 
doar cu 1 la sută a ponderii chel
tuielilor materiale de producție în 
produsul social înseamnă circa 4 
miliarde lei spor de venit național.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Conferința pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi și cen
trale industriale și de construcții, a 
formulat cu claritate și concizie di-

recțiile cardinale în care trebuie să 
se acționeze în scopul creșterii ne
contenite a eficienței eforturilor în 
toate sferele de activitate, pentru 
accelerarea progresului economic și 
social al patriei socialiste. Prețioa
sele indicații includ imperativul c- 
conomisirii muncii vii și materia
lizate, prin sporirea într-o susținută 
cadență a productivității, prin re
ducerea substanțială a cheltuielilor 
materiale care se încorporează în 
produs, prin îmbunătățirea, sub toa
te laturile, a calității. Fiecare cadru 
de conducere, fiecare factor răspun
zător intr-un fel sau altul de mer
sul normal al procesului de produc
ție, fiecare component al colecti-

Traian MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)

ÎNVÂȚÂMÎNTUL PRIN UCENICIE 
LA LOCUL DE MUNCĂ -

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN AFRICA
A
încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu și președintele Republicii 
Unite Tanzania, Julius K. Nyerere

Joi dimineața, s-au încheiat, la 
Palatul prezidențial din Dar Es 
Salaam, convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului dc Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Republicii Unite Tanzania, Julius 
K. Nyerere.

la convorbiri au participat — 
din partea româna : I<m Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul comerțului exte
rior, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei. Ion Drînccanu, ambasadorul

Romlnici în Tanzania, Ștefan An
drei, Constantin Mitea, Gheorghe 
Oprea, consilieri ai președintelui. 
Vasile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Din partea tanzaniană 
prezenți : Abeid A---- -
prim-viccprcșcdinte ,
Rashidi Mal’aumc Kawawa. 
ministru, al doilea ___
republicii, TI. A. Jamal, ministrul 
comerțului și industriei. Aboud 
Jumbe, ministru de stat la Cabine
tul primului vicepreședinte, W. Cha
gula, ministrul afacerilor economice

» — au fost 
Ain.uii Karuinc, 

al republicii, 
prim- 

viccprcședinte al 
al, ministrul

și dezvoltării planificate, I. Elina- 
wing.1, ministrul apelor și energici, 
Th.tbit Kombo, președintele comer
țului și industriei și secretar general 
al Partidului Afro-Shirazi (Zanzi
bar), J. Malecda, ministrul afaceri
lor externe, C. D. Mstiya, ministrul 
finanțelor, D. A. Nkcmlw, secretar 
. rincipal al Cabinetului președinte
lui. A. B. Nyakyi, secretar princi
pal la Ministerul Afacerilor Exter
ne, 11. Mbita, secretar național exe
cutiv al partidului TANU. D. Mlo- 
ka, ambasador in Ministerul Aface
rilor Externe.

Semnarea declarației
In aceeași sală în care s-au des

fășurat convorbirile româno-tanza- 
nicnc la nivel înalt, președintele 
Consiliului dc Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu,

ți președintele Republicii Unite Tan
zania, Julius K. Nyerere, au semnat 
documentul final al vizitei, oglindă 
a rezultatelor ei fructuoase, decla
rația comună.

comune
La solemnitate au fost prezente 

persoanele oficiale române și t.inza- 
niene participante la convorbiri.

După semnare, în aplauzele celor 
pre/enți, cei doi președinți își string 
mîinile, se îmbrățișează cu căldură.

Declarație comună româno-tanzaniană
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
doamna Elena Ceaușescu, a e- 
fectuat o vizită oficială de par
tid și de stat în Republica Uni
tă Tanzania, la invitația preșe
dintelui Republicii Unite Tan
zania, Mwalimu Julius Kam- 
barage Nyerere. între 27 și 
30 martie 1972.

In timpul vizitei, înalții oas
peți au vizitat lacul Manyarii 
craterul Ngoro-Ngoro, Universi
tatea din Dar Es Salaam, Fabri
ca textilă „Prietenia-, Muzeu! 
național și unele locuri din ju
rul capitalei. Pretutindeni, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
doamna Elena Ceaușescu și 
personalitățile care l-au însoțit 
s-au bucurat de 9 primire căl
duroasă. simbol al sentimente
lor de stimă și prietenie pe ca
re poporul tanzanian le nutreș
te față de poporul român, ex
presie a dorinței de ridicare pe 
o treaptă superioară a cooperării 
dintre cele două țări.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a transmis populației ca
pitalei Republicii Unite Tanza
nia, Dar Es Salaam. întregului 
popor tanzanian. un salut căl
duros din partea poporului ro
mân.

Secretarul general a! Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, a avut con
vorbiri cu președintele Republi
cii Unite Tanzania. Mwalimu 
Julius K. Nyerere. Ia care 
participat :

— din partea română : Ion 
Pățan, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Corneliu 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, mem
bru al Comitetului Central al

R.

Partidului Comunist Român, 
ministrul minelor, petrolului șl 
geologiei. Ion Drînceanu, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Unită Tan
zania, Gheorghe Oprea, mem
bru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim-ad- 
junct al șefului secției interna
ționale a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. 
Constantin Mitea, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat. Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Florian Stoica, di
rector general adjunct in Minis
terul Comerțului Exterior, și 
Valeriu Tudor, consilier în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

— din partea tanzaniană :
M. Kawawa. prim ministru și 
al doilea vicepreședinte al R. 
U. Tanzania, A. Jamal, minis
trul comerțului și industriei, 
Aboud Jumbe, ministru de stat 
la Cabinetul primului vicepre
ședinte ; W. Chagula, ministrul 
afacerilor economice și dezvol
tării planificate, T. EJinawinga, 
ministrul apelor și energiei. 
Thabit Kombo, președintele co
merțului și industriilor și se
cretar general al Partidului A- 
fro-Shirazi (Zanzibar) : J. Ma- 
lecela. ministrul afacerilor ex
terne : C. D. Msuya, ministrul 
finanțelor, D. A. Nkembo. se
cretar principal la Cabinetul 
președintelui, : A. B. Nyakyi. 
secretar principal la Ministerul 
Afacerilor Externe: H. Mbita, 
secretar național executiv al 
Partidului TANU. D. Mloka, am
basador în Ministerul Afaceri
lor Externe.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o ambian
ță cordială, de prietenie și de 
înțelegere mutuală, cei doi pre
ședinți s-au informat reciproc 
asupra procesului de dezvolta-

re economică și socială din cele 
două țări, au analizat stadiul și 
perspectivele relațiilor româno- 
tanzaniene și au făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
situația internațională.

Partea română a apreciat 
realizările considerabile dobin- 
dite de poporul tanzanian, sub 
conducerea guvernului și parti
dului TANU, în eforturile sa
le de a îmbunătăți condițiile e- 
conomice. culturale și sociale 
ale tuturor cetățenilor, pe ca
lea socialismului, prin sprijini
rea pe forțele proprii, precum 
și politica de nealiniere și spri
jinul acordat în apărarea drep
turilor omului și eliberarea te
ritoriilor care se mai află sub 
dominația rasială sau colonială.

Partea tanzaniană a luat cu
noștință cu deosebit interes de 
experiența, eforturile și realiză
rile poporului român, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român. în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de ridicare a nive
lului de viață și a conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, 
dînd o înalta apreciere polit-cii 
externe principiale a României, 
precum și solidarității și sprji- 
nului concret acordat mișcări
lor de eliberare națională și sta
telor din Africa în lupta loc 
pentru obținerea și consolida
rea independenței.

Cele două părți au constatat) 
cu satisfacție că relațiile dintre 
■Republica Socialistă România 
și Republica Unită Tanzania se 
întăresc și se dezvoltă continuu, 
în folosul reciproc al celor do
uă țări. Ele au apreciat rolul 
pe care l-au avut în această di
recție contactele și schimburile 
din ultimii ani, îndeosebi vizita 
efectuată în Republica Socialis
tă România de către Rashidi 
Kawawa, primul ministru, al 
doilea vicepreședinte al Repu
blicii Unite Tanzania.

Secretarul general al 
lui Comunist Român,

(Continuare in pag.
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Plecarea din Dar Es Salaam
ADUNAREA ACTIVULUI ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE 

DE PARTID

bătălia pentru estetica 
cartierului sini angajate toate 
vîrstele...

la înălțimea exigentelor formării 
muncitorului cu înaltă pregătire!

• Cum trebuie înțeles ® Școala și întreprinderea — un cuplu 
formativ cu scop identic ® Rolul organizației de 
vul de muncă, factor educativ.

tineret • Colecti-

gospodari

Conducerea partidului și statu
lui nostru acordă un interes 
sistematic îmbunătățirii în- 
vățămîntului, legării lui mai 
strînse de producție, cerce
tare, de viață, pregătind 
viitoarele cadre care vor 
construi societatea noas
tră socialistă multilateral dez
voltata. Cel mai însemnat ca
dru de pregătire a tinerilor pen
tru producție îl constituie șco
lile profesionale in care se des
fășoară două forme i învăță- 
mîntul — curs de zi, în care 
preponderența o au cunoștințe
le teoretice și practica în labo
ratoarele — școală, și ucenicia 
la locul de muncă, ce prezintă 
avantajul unei melodice și efi
ciente legături cu activitatea co
tidiană a întreprinderii în care 
își va și găsi locul după termi-

narea învățăturii. Acest fapt es
te de altfel foarte limpede re
glementat de Legea nr. 11/1968 
și de H.C.M. nr. 981/1967 care 
stabilesc atît sarcinile întreprin
derilor, cît și ale școlilor.

Și în Petroșani, un însemna’ 
număr de elevi — 553 — ai 
Grupului școlar minier urmea
ză această formă de învățămînt. 
De diferite specialități (electri
cian de mină, lăcătuș de mină, 
preparatori, strungari, frezori, 
sudori, forjori etc.), ei au înche
iat contracte ferme cu între
prinderile care și-au asumat 
niște responsabilități însemnate. 
Iată dc ce recenta dezba
tere pe această temă, ini
țiată de C "-.iliul municipal al 
sindicatelor. Comitetul munici
pal U.T.C. și conducerea 
Centralei cărbunelui are va-

loarea unei inițiative noi Și 
fructuoasei demonsbind că for 
marea tinerilor muncitori, bine 
pregătiți atît practic cît și teo
retic, e un proces complex și 
cu foarte multe responsabilități, 
căruia îi trebuie acordată aten
ția cuvenită !

O verificare prin sondaj la
T. SPĂTARU

(Continuare in pag a 3-a)

Joi dimineața, s-a încheiat vHt.a 
oficială a conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Tanzania, contribuție 
de scamă la adincirea cunoașterii 
reciproce, la amplificarea raporturi
lor de prietenie și cooperare dintre 
România și Tanzania, la cauza în
țelegerii și colaborării internaționale.

O vizită scurtă, dar densă, avînd 
ca și cele efcctuaie în Algeria. Re
publica Ccntrafricană, Republica 
Populară Congo, Republica Zair și 
Zambia — un definitoriu caracter 
politic, de lucru. Programul ei a 
prilejuit cunoașterea unor aspecte 
esențiale din munca și realizările po
porului tanzanian, angajat în făuri
rea unei economii independente, în 
edificarea unei noi orînduiri sociale. 
Convorbirile româno-tanzanienc la 
nivel înalt, desfășurate în spiritul 
dorinței reciproce de a dezvolta re
lațiile dintre cele două țări în mul
tiple sfere dc interes comun, au dus 
la finalizarea unor proiecte de coo-

perare în producție, la semnarea 
unor înțelegeri care vor ridica pe 
o treaptă superioară colaborarea ro
mâno-tanzaniană. S-a căzut de a- 
cord asupra intensificări relațiilor 
româno-tanzanienc pe linia de 
partid. Schimburile de păreri în pro
blemele politice internaționale au 
relevat dorința ambelor țari dc a-și 
spori eforturile pentru curmarea po
liticii imperialiste dc forță și dic
tat, pentru lichidarea colonialismu
lui, neocolonialismului și rasismu
lui, pentru respectarea dreptului fie
cărui popor dc a hotărî de sine stă
tător calea dezvoltării sale politice 
și social-cconomicc.

Oameni sobri și ponderați, tan- 
zanicnii au rezervat conducătorului 
partidului și statului nostru, celor
lalți oaspeți români, remarcabile ma
nifestări de simpatic și stima — o 
nouă mărturie a prețuirii de care 
se bucură poporul român, partidul 
nostru și conducătorul lor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Și în această dimineață însorită, 
mii și mii dc locuitori ai „Portului 
Păcii" au ținut să-l salute din nou 
Fie șeful statului român. Traseul de 
a Palatul prezidențial la aeropor

tul internațional al capitalei Tan
zaniei a fost pavoazat sărbătorește, 
dar caracterul sărbătoresc l-au dar, 
ca și la sosire, mai ales locuitorii 
din Dar Es Salaam, care i-au ova
ționat și aclamat îndelung pe oaspe
ții români.

Ceremonia de rămas bun a pro
gramat mai întîi onorurile militare. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Tanzaniei. O uni
tate de gardă a prezentat onorul. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a tre
cut apoi în revistă garda dc onoare 
aliniata pe aeroport.

In continuare, președintele Nicolae 
Ceaiișescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu președintele 
Julius K. Nyerere, vin în fața tri-

(Continuare în pag. a 4-a)

Coordonate hunedorene
B
■
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La chemarea consiliului popu
lar al comunei Aninoasa. cele 
două școli generale de pe raza 
comunei — din Aninoasa și Iș_ 
croni — au răspuns și dumini
că. ca intodeauna, prezentîndu- 
se cu un mare număr de elevi 
la acțiunea întreprinsă pentru 
înfrumusețarea comunei Elevii, 
sub îndrumarea cadrelor didac
tice. în ființe cu Ileana Sicbi- 
tiu și Rodiră Moraru, directoa
rele celor două școli, au înce
put de dimineață curățitul 
curții i școlilor, a terenurilor 
virane din împrejurimi și a te
renurilor de sport. Au fost tll_ 
râțate. de asemenea, grădinile 
și terenurile virane de-a lungul 
șoselei ce străbate comuna.

In zilele următoare se preco
nizează ca elevii sâ înceapă să
parea gropilor și rondurilor 
pentru plantarea de arbuști și 
flori.
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ÎN ZIARUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ
veți putea citi:

— Un articol avînd ca temă în
vățământul de partid — instrument 
de făurire și modelare a conștiinței 
socialiste.

— In reverber.
— Pagina „Cultură-artă" cu- 

prinzînd : interviul nostru cu com
pozitorul George Grigoriu; cronica 
literară a noului roman „Marele

singuratic" de Marin Preda; poșta 
literară; informații și note culturale.

— Rubricile : „Agendă juridică", 
„Informații utilitare", „Sport".

— In ziar veți putea de aseme
nea urmări cele mai noi știri și re
portaje din viața internă și interna
țională, telegrame externe de ultimă 
oră sosite prin telex.

R. VALED1
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Sub miinile harnice ale lo
cuitorilor, satele hunedorene 
cunosc noi împliniri cu pro
funde semnificații sociale, își 
schimbă înfățișarea intr-un 
ritm specific orinduirii noa
stre socialiste. Fiecare an 
constituie 6 etapă plină de 
fapte care completează ima
ginea elocventă a dezvoltării 
și modernizării satelor.

In acest context, acțiunea 
de sistematizare a localități
lor rurale se află in atenția 
organelor județene, ca o pro
blemă foarte actuală. Datori
tă complexității problemelor 
pe care le ridică această ac
țiune, s-a întocmit și aprobat 
un program de eșalonare a 
proiectării schițelor de siste
matizare pentru localitățile 
rurale.

Pentru anul 1972, s-au asi
gurat fonduri și s-au contrac
tat cu proiectanții schițele de 
sistematizare pentru alte 9 
comune din județul nostru. 
La elaborarea acestor schițe 
se (ine cont de elementele 
noi, specifice salului con-

temporan, privind stabilirea 
amplasamentelor unor obiec
tive de un larg interes cetă
țenesc cum sini, școlile, cămi
nele culturale, complexele co
merciale și de deservire a 
populației, creșe și grădinițe, 
dispensare și alte dotări so- 
cial-culturale. Toate acestea

lizare, am reținut și faptul că 
o atenție deosebită se acordă 
celor 8 localități rurale care 
in viitorii ani vor deveni 
centre de interes urban. Toa
te aceste localități, printre 
care Ilia, Dobra și Geoagiu. 
dispun de schițele de siste
matizare care cuprind toate

NO!ELEMENTE
ÎN SISTEMATIZAREA

SATELOR HUNEDORENE
vor fi situate in zona centra
lă « comunei, iar în același 
timp se urmărește folosirea 
cit mai intensivă a terenurilor 
din interiorul petrelor satelor 
pentru construcția de locuin
țe.

Din convorbirea pe care 
am avut-o cu specialiști din 
comisia județeană de sistema-

de

elementele specifice mutații
lor petrecdte în anii din ur
mă, precum și perspectivelor 
foarte apropiate.

Revenind la acțiunea
ansamblu privind sistematiza
rea localităților rurale din 
județul Hunedoara, trebuie să 
spunem că prin măsurile lua
te de către comitetul execu-

tiv al consiliului popular ju
dețean, s-a ajuns ca in pre
zent, 70 la sută din numărul 
total de comune cu satele a- 
ferente, să aibe asigurate 
schițe de sistematizare. Acți
unea firește va continua și 
in cursul anului viitor, cu 
cele 9 sate despre care s-a 
amintit.

Dealtfel, programul privind 
eșalonarea proiectării schițe
lor prevede ca acțiunea de 
sistematizare complexă a tu
turor comunelor din județul 
Hunedoara să fie finalizată 
in cursul anului 1973. Pentru 
aceasta sint create toate con
dițiile necesare, dintre cele 
mai bune, in așa fel îneit ju
dețul nostru să fie printre 
primele din țară care încheie 
acțiunea de sistematizare a 
tuturor localităților rurale.

Prin finalizarea la timp a 
acestei importante acțiuni se 
ceează, se asigură cadrul 
optim de dezvoltare a satelor 
după principii moderne, la 
nivelul exigentelor actuale.

■
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pe zi. in jur de 40. Sint 
. zile cind depășesc suta.

CEL MAI ADINCADÎNCULF

IIZIM

A
u acra zi splendidă, dc 
mărite viguros — era 
spre ora 14 și irucrcam. 

sal, să ațîț, în cabinclt’ dc 
ncuropsihiatrie, o convorbire, 
firește dincolo de obișnuitul a- 
eord psihologic intre medic și 
pacient, cu .amliXrionul" — 
medicul Mihai Martinovici; 
dc alături, ne urmărea atent, 
cel ce, foarte binevoitor, se 
oferise să mă însoțească fn- 
tr-trn raid rapid, medicul Ion 
Samoilă, directorul policlini
cii —, ceva nou, pînă atunci 
încă necunoscut mie, s-a su
prapus peste obișnuitele-mi 
raporturi .de serviciu" cu o- 
crotitorii sănătății. Un .cc*, pe 
cure prea distinct nu aș putea 
să-l definesc, a venit de un
deva, cine știe de unde, și m-a 
obligat fea-act acesta este cu
vintul și este dc neînlocuit) 
să pricep ce este aceea armo
nie afectivă. Sau, în alți ter
meni, m-a determinat să în
țeleg că sintonia, a«'ea marc 
artă a apropierii de bolnav, 
neștiută dc pacienți, nu poate 
}i cerută categoric oricărui 
începător in ale practicii me
dicale fără a-i face vădit o... 
nedreptate.

II cunoaștem demult pe a- 
preciatul medic Mihai Marti
novici — sint 20 de ani, doar, 
de cind ccgheazn pasionat la 
sănătatea minerilor din Valea 
Jiului! — și nu o dată dis
cutasem împreună despre sta
rea de excitație nervoasă de 
azi, carc-i „umflă" mereu „cli
entela*. II cunoșteam demult 
dar atunci, la ora vizitei în 
cabinet, cind, de pe platforma 
indiscretului care, totuși, nu 
dorește chiar să frizeze... se
cretul profesiunii, ascultam în
ceputul unui dialog șoptit al 
medicului Mihai Martinovici, 
cu o pacientă tinără, din Vul
can („Cum te scoli ?* .Mai o- 
bosită decît mă culc..." „Iți 
amorțesc picioarele ?" .Da, și... 
plingU) și gindul îmi zbura 
înspre niște poeme melodice 
de iarnă, cu lamentații de 
suflete troienite de aduceri- 
aminte Oare de ce — medi
tam — incerc să aproprn~ăces- 
te două .ipostaze ?* Poate 
doar pentru că din amplele, 
adică și dintr-un tablou de 
ianuarie cu fulgi, mari, fu
muri groase și plins de clopoței

și dintr-un dialog dc asigurat 
succes terapeutic, irvorăște a- 
reeași lumină liniștitoare, 
caldă, care inundă apoi inimi 
aparent pustiite... Dacă sintefi 
de acord că albul răpezii te 
înviorează și parcă te purijieft, 
atunci trebuie să fifi de acord 
și că actul rcllcxiv al dialogu
lui de la om la om are ace
leași puteri miraculoase. .Ani 
foarte mulți pacienți zilnic. 
Din întregul municipiu. $i dc 
prin părțile Hațegului vin oa
meni la mine — îmi mărturi
sea medicul Martînovici.

dia i 
însă.
Unii umblă doar... după pensii. 
Ne dau de lucru/ Multe «tri
miteri* sini infirmate. Eu insă 
trec drept unul din zgirciții 
policlinicii...* .E serviciul poa
te cel mai important al policli
nicii noastre, ține să complete
ze și să-și susțină angajatul, 
medicul Ion Samoilă. Și, de la 
doctorul Martinovici nu se 
prea poate smulge cu ușurință 
o scutire sau ceva asemănă
tor. Sint, știți, destui simu- 
lanți. Trebuie să ai o mare ex
periență ca să-i depistezi, să 
le afli intențiile

— Cite consultații ați 
dc la 1 ianuarie încoace ?
— Aproape 3 000 !

— Și cite... certificate ?
— Din 27 ianuarie, doai 

certificate. Din acestea 12, doar 
6 pentru pensionare...

— Spuneți-mi, doctore Mar
tinovici, nu vă... obosește <i- 
- castă muncă ? (mă gîndcam, 
din nou, la albul imaculat al 
-■lorzii, și la Esenin, și la iri
tarea retinei în contact înde
lung cu mantia de neo, întinsă 
și largă, sub un soare chia 
timid...).

— Poate, că, uneori, da. Da 
aceasta mi-e profesiunea! 
$i-mi place să mi-o exercit cu 
pasiune, zlrfa de a le acomo
da psihologic cu pacientul, 
sintonia despre care atît se 
vorbește, e ea abilitatea ma
nuală. Trebuie s-o știi, 
buie s-o fi învățat din 
<ic. Principalul nu este să fii 
doar corect cu bolnavii. Sau 
politicos. Nu pot fi ignorate 
nici aceste cerințe dar. să ne 
gindim, cit pot fi uneori aces
tea de formale, de rigide! 
Trebuie să fii mereu altfel, 
in funcție de temperamentul 
și caracterul pacientului. Alt
fel vorbești unui alcoolic și 
altfel unei tinere paciente...

Circulă in ultima vreme 
cu o asemenea frecvență îm
perecherea dc cuvinte ..rea
lizarea umană" incit, remin- 
țînd In serviciile dicționare
lor și ignorind cu bună știin
ță implicațiile semantice con
ferite «le multitudinea con
textelor in care ai intilnif-o, 
simți tentația irezistibilă de 
a te apropia dc această îm
binare «Ic cuvinte (temporar 
golită, prihtr-o convenție, dc 
înțelesuri) cu sensuri noi, 
• arc să-ți reprezinte propria 
experiență de viață, cotele 
înțelegerii talc.

Ce înseamnă, «leci, „reali
zarea umană" sau .a te reali
za" ?

Dicționarul limbii române 
moderne are pretenția că ne 
răspunde la această tulbură
toare întrebare existențială 
cu cuvintele : „a te dezvolta 
deplin, a te desăvirși, a-ți 
pune în valoare capacitatea 
«Ic creație". La care noi. nc- 
refuzind „aventura spiritua
lă" a unui dialog imaginar 
cu dicționarul, ne întrebăm 
fără falsă nedumerire : cum 
prinde <le veste un om că s-a

.dezvoltai pe deplin" ? Sau, 
ceva mai trist: cc-i mai ră- 
minc «Ic făcui omului care 
are certitudinea că s-a „dez
voltat pc deplin ?" Prin ce 
metode miraculoase sc poate 
constata că in forul intim 
al unui om nu mai există 
capacități latente, cc pot fi 
valorificate printr-un plus dc 
«•fort, săvirșit in numel«- no
bilei aspirații dc autodepă- 
șire ?

In accepția uzuală, simplis
tă, un om realizat ar însem
na cel care a ajuns ceea cc 
și-a propus cindva, cu ani in 
urmă, sau care a ajuns ce 
credeau oamenii din jurul 
său că va putea deveni. Aici 
intervine raportul (și acesta 
atît de discutabil, dc nepi
păibil) dintre posibilități și 
pretenții.

Cineva, să zicem, a ținut 
toată viața cu sterilă încă
pățînate. să ajungă inginer. 
An de an, examenele de ad
mitere l-au îngenuncheat în
să nemilos, la poarta labirin
tului calculelor (pentru el 
labirint !) Rcnunțind, intr-un 
tîrziu, după amar de cner-

gic zadarnic irosită, a ocu
pat un post onorabil dc funt- 
ționar. Aici, invocind o sca
mă «Ic neșanse își confecțio
nează o mască dc „ncrcali- 
zal". D<> cc nerealizat ? Po- 
(cnțclc sale spirituale, insu
ficiente pentru a-l propulsa 
către ținta inițială, corespund 
poate noului loc dc muncă.

Dacă și Ic-ar angaja deplin, 
(uitind ridicola preocupare 

«Ic a inspira compasiune 
cu obsesiile sale nejustificalc 
«Ic aptitudini) circuitului dc 
energii in dăruire la care s-a 
conectat, nu ar începe să se 
realizeze ? Adică să creeze 
valori, nu mofturi. pentru 
semenii săi ?

Sau, reversul cazului evo
cat : ciți oameni, fără a avea 
conștiința valorii lor,
mulțumit să ceară (și, bine
înțeles, să dea) atît dc puțin 
vieții ?

Realizarea dc nercalizarc

și viceversa se dovedește mult 
mai anevoios dc delimitat in 
cazul unor inși care au ajuns 
exact coca ce au vrut. Sint 
mindri dc <-i și, adesea chiar 
și cei din jurul lor le pri
vesc cu regretabilă invidie 
liniștea sclcrozantfi (care sc 
vrea .echilibrul spiritual" ?), 
traiul mic burghez, cu tabie
turi și automatisme odihni
toare, Dar, nu cumva tocmai 
eonstruindu-și convingerea 
că s-au realizat deplin 
complăcindu-sc in apele 
liniștite, cu foșnet adormi
tor unii oameni se auloanu- 
lează ? Dc altfel, prea res
piră ideca 'Ic lucru finit, dc 
punct terminus al evoluției 
ascendente al unui destin u- 
man cuvintul „realizat*', ca să 
nu ne apropiem circumspccți 
dc înțelesurile lui. Pentru că, 
cc poate implica mai mult 
patos a! negației, al nemul
țumirii de sine, decît proce
sul complex ai conturării u- 
nci personalități ?

Oricil am evita formulă
rile cc sună a definiție, un 

perior (nu vrem să-i 
in nici un chip „rcali-

zat") ni se parc acela care 
iși intuiește cu acuitate re
sursele lăuntrice și iși orien
tează < u perseverență întrea
ga sa activitate în sensul va 
lorificării lor plenare. Dar, 
paradoxal, chiar cînd se află 
Pe treptele înalte ale înțele
gerii, .realizat" ni se parc 
acela care, deși simte că mer
ge pe o calc ce ii angajează 
fot ceea ce are ființa sa mai 
bun, se incăpățincază (fru- 
moasă incăpâtînarc !) să crea
dă că încă nu și-a descoperit 
adevărata sa frumusețe spi
rituală. Este vorba despre a- 
cci oameni minunați, răscoliți 
de fcbrclc bănuirii unor noi 
inele concentrice ce îi așteap
tă dincolo dc locul unde azi 
i sc rotunjește orizontul for
ței lor penetrante, despre a- 
cci oameni care încep fieca
re zi murmurind ca pe o 
supremă rugă a responsabi
lității devenirii lor. cuvinte 
dc felul acestora : „N-am să
pat încă/ in fintinilc sufle
tului meu/ adîncul cel mai 
adine"..

incolo de masă, in fața 
mea, se afla medicul 
Mihai Martinovici. iVfă 

ajungea și parcă mă (intuia, 
înlr-o poziție extatică, o privi
re adincă dar caldă, părinteas
că dar și fixă. Ascultam și no
tam. Notam mereu. Poale pen
tru că încercam să fug de pri
virea aceea de după ochelari. 
Și pacienta vulcăneană, căre- 
ia-i citisem in priviri, la ple
care, o mare mulțumire, pro
cedase aidoma. Oare de
Și de ce, mă întreb încă și a- 
cum, am început, ca și „prede
cesoarea" mea examinată de 
medicul Martinovici, să bat, 
abia sesizabil, un tact oarecare, 
o cadență invariabilă, cu virjul 
pantofului... ? Poate pentru că 
intuisem că medicul din fața 
mea nu interpretează o piesă 
ștearsă, uzată, aceeași mereu. 
Medicul Martinovici e mereu 
in... „spectacol de premieră". 
Are in față, zilnic, alți oameni. 
Și altele-i sint „replicile"...

Nu e, oare, acesta secretul 
deplinei armonii afective din
tre un medic și-un pacient ? 
Eu cred că da...

Viorel TEODORESCU

PE ALOCURI SE MAI PROCEDEAZĂ Șl AȘA I!

Să ne cunoaștem drepturile• • •

Sburlea N. loan 
Petrila. In luna 

am absolvit

.Mii numesc 
și locuiesc în 
septembrie 1971 
școala comercială din Petroșani, 
secția ospătari. M-am angajat 
1» T.A.P.L Petroșani și am fost 
repartizat la Lupeni. la restau
rantul .Minerul". Aici am găsit 
un personal primitor, de care 
m-am atașat repede. In data 
de 19 februarie am lucrat sin
gur în tot localul. Programul 
de închidere a localului era pî
nă după miezul nopții, la ora 1. 
Nemaiavind nici un mijloc de 
transport pînă la ora 2,20, am 
rămas in gară. Vă puteți în
chipui că numai la ora 4 am 
ajuns acasă. în Petrila.

La plecare am fost înștiințat 
de tovarășul responsabil Teodor 
Crăciun că trebuie să lucrez și 
a doua zi — duminică. M-am 
prezentat a doua zi. la ora 11. 
In seara acelei zile (duminică 
20 februarie) la localul nostru 
era organizat un tradițional 
_joc clujenesc". In timpul zilei 
nefiind aglomerat localul, am 
plecat acasă să mă odihnesc, 
pentru a putea să lucrez seara. 
.Seara, l-am întrebat pc organi
zatorul jocului dacă după ora ' 
are nevoie de ospătari. Dinsul 
mi-a răspuns că nu arc nevoie. 
)r-am întrebat și pe responsa
bilul localului, iar acesta mi-a 
spus să rămin la serviciu și «lu
pi programul de lucru. Simțin- 
du-mă destul dc obosit, am ple-

cat acasă și nu am mai rămas 
peste program.

In ziua următoare, cînd m-am 
prezentat la serviciu, am aflat 
de la responsabil că nu mai 
am dreptul sâ întocmesc bonuri 
de marcaj. Cu alte cuvinte, că 
nu mai am dreptul să lucrez 
decît ca ajutor de ospătar.

Fața de acestea, aș vrea să 
primesc două răspunsuri la 
două întrebări :

1. Dacă nu am împlinit încă 
vîrsta de 18 ani, am sau nu am 
dreptul să întocmesc bonuri de 
marcaj ?

2. Dacă nu am acest drept, de 
ce pînă la întîmplarea din 20 
februarie l-am avut ? Și, dacă 
mi s-a ridicat mic acest drept, 
de ce nu este ridicat și altor 
colegi de-ai mei, care încă nu 
au împlinit fî ani ?

Menționez că tatăl meu a 
semnat un contract prin care 
consimte să răspundă pentru 
eventualele abateri în serviciu 
pe care le-aș săvîrși, pînă la 
vîrsta dc 18 ani.

loan SBURLEA, 
ospătar

O scrisoare care aproape nu 
mai are nevoie de comentarii, 
care „se comentează" singură. 
Cu toate acestea, cîteva reflec
ții se impun, maj ales că în 
Valea Jiului lucrează, în uni
tățile T.A.P.L., mulți ospătari 
tineri, sub vîrsta de 18 ani.

...Și, în aceeași măsură,
îndatoririle

După cîte am înțeles din scrisoarea tînăru- 
lui ospătar, acesta, Ja un moment dat, după o 
noapte de oboseală excesivă, vâzîndu-se în si
tuația de a o repeta, a făcut apel la prevede
rile unei legi care ocrotește munca minorilor. 
Intr-adevăr, legea interzice cu dpsăvîrșire 
oricăror întreprinderi sau instituții menți
nerea în lucru a minorilor în regim de 
noapte. Se mai întîlnesc, din păcate, frec
vente cazuri cînd această prevedere este în
călcată, unii conducători ai locurilor de 
muncă adueîndu-șj brusc aminte (atunci cînd 
la mijloc se află interesele lor) că regimul 
de noapte e considerat numai cînd se efec
tuează 8 ore pline de muncă, de scara pînă 
dimineața. In aceste cazuri, respectivii con
ducători nu se consideră în culpă, dacă mino
rul pleacă din serviciu înainte dc ora 6.

Modul în care responsabilul T. Crăciun a 
înțeles să respecte această prevedere a legii 
ni se pare anacronic. După cum se petrec 
uneori lucrurile rezolvarea dată de T. C. 
aduce de departe o sancțiune personală, acor
dată in virtutea unor legi proprii. Adică, pînă 
cînd tînărul a fost bun, pînă cînd a acceptat 
să lucreze pentru unitate peste programul dc 
lucru, deși nu împlinise 18 ani. avea dreptul 
să întocmească bonuri de marcaj. De îndată

ce tînărul determinat de niște împrejurări 
evidente, nu a mai îndeplinit „porunca", i-a 
încetat și dreptul de a lucra ca ospătar con
form pregătirii sale profesionale. Pc bună 
dreptate, ne întrebăm și noi, cînd a fost șe
ful, șef ? Atunci Cînd și-a adus aminte de 
o anumită lege, ori atunci cînd a ignorat 
alta ?

Se’pare'că ne aflăm în fața unui caz. ce 
denotă, • că'"anumite mentalități încă nu au 
fost stîrpite cu desăvîrșire: că. uneori, corec
titudinea nu este înțeleasă în adevăratul ei 
sens. A fi corect înseamnă a avea o atitudi
ne principială, călăuzită dc un sens etic lim
pede. pînă în cele mai miei amănunte. A- 
ceastă corectitudine pînă în cele mai mici a- 
mănunte devine o primă îndatorire a unui 
responsabil de unitate (nu numai în T.A.P.L.), 
intrucit exemplul șefului trebuie preluat ca 
o conduită de comportare dc către tinerii 
lucrători. Ori, în acest caz. ce fel dc exemplu 
a oferit responsabilul, subalternului său ?

Cit privește cele două întrebări alo tînă- 
rulul ospătar, așteptăm un răspuns ferm din 
partea conducerii T.A.P.L. Un răspuns din 
care să deducem că asemenea abateri nu 
se vor mai repeta.
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Să luăm lucrurile pe 
iovară.șe Iftimic Marian din Pc- 
tro.șan.. Nu insă mai înainte de 
a-ți da toate asigurările că în- 
tr-adevăr fapta săvîrșită de 
dumneata, este denumită în 
codul pena) seducție și se sanc
ționează cu o pedeapsă dc la 1 
la 5 ani. Așadar cei ce le-au 
prevenit asupra acestui lucru, 
ți-au dat o informație exactă, 
de care dacă nu vei ține sea
ma, te paște o primejdie reală.

Ier acum să o începem cu... 
începutul

Așadar, în anul 1971, luna 
mai (luna primăverii și a iubi
rii) ai cunoscut o fată de care

faptul ca, pînă în momentul 
critic ia care ne-am referit, nu 
văzuseși și nu auziseși nimic, 
de parcă ai fi avut ochii legați 
și urechile înfundate cu vată.

In acest fel, mult trîmbițata 
căsătorie, în loc să se apropie, 
se îndepărta, devenea mai 
iluzorie. Ți-ai construit un pa
ravan din ..Nu se poate înteme
ia un cămin fericit". pe care II 
așezi acum în față, ori de cîte 
ori ți se pare că e nevoie. Dar, 
de ce anume nu se poate ? Și, 
mai ales, cum de ți-ai dat sea
ma numai după și nu înainte?! 
Iată niște întrebări destul de 
afurisite, din calea cărora, în-

Un răspuns deschis,
la o scrisoare închisă

In urmă cu trei săpiă- 
mîni in pagina noastră au 
fost redate aspecte pc tema 
transportului in comun, sub 
titlurile „Călătorii văztiți 
dc... călători" și ,,Călătorii 
văzuți de... personalul de 
bord". Era vorba de a- 
numite carențe în conduita 
acelor cetățeni care se con
sidera absolviți dc la unele 
norme de «omporiare in so
cietate. De această dată, pe 
aceeași iernă, a comportării, 
dam cuvîntul călătorilor. 
Pc marginea sumarelor re
flecții dc mai jos, invităm 
factorii educativi din ca
drul întreprindem de trans
port in comun la citeva 
meditații.

AII CIIVINTUL MEATURI!
aflam la Uricani, 
dc linie și am vrut 
dacă autobuzul dc 

a 6 pleacă din sta- 
„fară un sfert" sau 

nc scrie Veronica Șan-

„Mă 
la >ap 
sa ți iu 
pe Imia 
ție la
nu, ... ----- -
dru, din Lupeni. Am între
bat taxatoarea Elisabeta 
Rumpel, dar aceasta mi-a 
răspuns pe un ton răstit : 
. Du-tc în stație și așteap- 
<5 !" Nu aveam pretenția 
sa urc prima în autobuz.

Voiam doar sa știu ora c- 
xactă a plecării, căii dacă 
autobuzul nu pleca la lără 
un sfert, mă duceam în a- 
cecași stație să prind cursa 
dc Cîmpu lui Ncag, la 
..Iară zece minute". Am 
urcat în autobuz și am mai 
întrebat o dată. Conducăto
rul auto, Teodor Asan, s-a 
răstit și el pe un ton și 
prin niște cuvinte ce nu 
pot fl redate în scris. Mă

întreb, oare acești salariați 
nu au «•inducători care să 
le explice cum să se cum- 
fiortc în timpul serviciu- 
ui ?"

„Locuiesc în Petrila și 
călătoresc zilnii cu autobu
zele J.G.C. la Petroșani, a- 
vînd ca legitimație de călă
torie abonamentul, ne scrie 
Ileana Oblea, revizor con
tabil la IICECOM. Pînă 
în cîata de 25 ianuarie a.c.

mi va clilx;rAi abnnAmcnt 
p» distanța Petroșani, Pia
ța Victoriei — Petrila, sta
ția ..Școală"? Dc la această 
dată nu mi- s-a mai elibe
ra: abonament de« ii pe dis
tanța Petroșani, Piața Vic
toriei - Petrila, blocuri 
(oare, care blocuri ?). Func
ționara de la ghișeul l.G.C. 
mi-a explicat că taxatoa
rele de pe autobuze au ce
rut să nu se mai elibereze

abonamente pentru stația 
„Școală", spunind că la a- 
ccasta stație călătorii pot 
urca, dar nil pot cobori. In 
cazul nostru, urcăm la 
„Școală" dar coborînt cu <> 
stație mai înainte, Ițind mai 
mulți călători obligați să 
mergem pe jos. Aș dori să 
știu după ..prevederile" ta
xatoarelor la care blocuri 
am dreptul sa cobor, și. 
mai ales, dacă am dreptul 
să cobor la blocurile unde 
locuiesc, acelea de lingă 
stația „Școala" ?

Așteptăm, bineînțeles, răs
punsurile.

te-ai îndrăgostit subit și față 
de care, pentru a o cuceri, nu 
ți-ai cruțat promisiunile. I-ai 
vorbit despre viitor, despre că
sătorie, despre... mă rog, des- 
pre lot ce ai crezut că poate fi 
crezut. Și, ai făcut acest lucru, 
din primăvară pînă in toamnă. 
Mai precis, pînă în octombrie, 
cînd. înțelegînd că ai reușit să 
o amețești destul de bine, ai 
trecut .Ja atac*. Nu ai înlîmpî- 
nat nici un refuz. L.a 16 
fată crede — din păcate -
tul de ușor, că tot ce i se spu
ne e aur curat.

Din acest moment, grozav de 
grozava iubire, pe care nu mai 
pridideai declarînd-o, a pălit 
brusc. Foarte precaut și îngri
jorat pentru viitorul atît de 
mult lăudat, aâ început a face 
ceea ce nu găsiseși pînă atunci 
necesar; ai început a-ți pune 
iatrebări : .Dacă nu vom fi fe
riciți ?u ..Dacă așa ?*, „Dacă pe 
dincolo ?*

Mai mult, ai început a face 
descoperiri cu privire la respec
tiva fată, 
dramatic, 
duri*.

c<ue, declari foarte 
„te-au pus pe gîn- 

Nu ai găsit de uviinții 
să ne faci și nouă cunoscută, 
măcar una. dar. cum nu sîntem 
curioși, nu ne-am simțit deloc 
ofensați. Am. tras doar conclu
zia că. din moment cc nu Ic-a: 
spus, probabâ] nici nu există. 
De altfel, acest punct de vedere 
e destul de bine susținui și de

să (e ferești cu grijă. Numai că 
„nu ține*. Dacă fala în cauză 
s-a dovedit naivă, apoi nu toa
tă lumea e la fel. Nici un om 
serios nu poate lua în conside
rare poveștile pe care încerci 
să le furnizezi, pentru a ieși 
onorabil, dintr-un joc. în care, 
tie bunăvoie și nesilit de ni
meni, ai intrat.

Concluzia în sensul că nu pu
teți întemeia împreună un că
min fericit. trebuia în orice 
caz trasă mai înainte de tot 
ceea ce s-a întîmplat și nu a- 
cum cînd, oricîtă înțelegere ți 
s-ar acorda, nu poate inspira 
decît cel mult un z.îmbet iro
nic. $i, să mai ști un lucru 
foarte esențial t ți s-a acordat 
se vede treaba, o șansă, față de 
care însă din nou te dovedești 
ingrat. Adică, nici măcar aceas
tă ultimă obligație la care te-ai 
supus, nu înțelegi să o respec
ți și vii eu lot felul de motive 
șl motivele, pentru a te justifi
ca ? Dar ce fel de om ești dum
neata ?

Să ști că în tinzând în conti
nuare coarda, riști mult foarte 
mult. !

Onorează-ți creanța la care 
te-ai angajat și să-ți pară bine 
că ai scăpat numai cu atît. E 
un preț cu totul neînsemnat, 
raportat la imensa valoare a u- 
nu>i destin omenesc.

S. Kay I

Vizitind cu moi multe prile
juri Uzine de utiloj minier din 
Petroșani, m-om oprit intr-uno 

zile in fața unui 
stru cunoscut de întrea- 

uzino, Șandor-bacî, p'in 
iile coruio ou trecut, 

în timp de 30 de ani de cînd 
lucreozo în oceosto întreprinde
re multe generații de ucenici. 
Astăzi, multi dintre oamenii pe 
care i-o deprins cu meseria 
sînt Io rîndul lor foarte opre- 
cioți meserîoșî, moîștri, Ingi
neri. L-am rugat pe maistru 
so-mi prezinte cițivo din tinerii 
care ou trecut prin școola luî 
- de fopt. prin școola muncii, 
aceeași Io care s-o format șl 
el. Șondor-boci, omul, oerso- 
nolitoleo sa.

Am cunoscut, astfel, trecînd 
din otelier în otelier, mulți ti
neri, mîndrîo • • • •
nu, mîndrîo 
M-om oprit 
doi dintre ei 
conică. Erou 
care și. monîfestau o grabă ex* 
plîcobilă - sînt elevi fa liceul 
seral in ultimii ani si trebuiau 
sa oiunqo Io școolo.

„Băieți buni" — doar • 
mi-o spus despre ei, f 
convingător insă, maistrul.

urinei și. de ce 
lui Sondor-boci. 
cîtevo minute cu 
de Io secția me- 
pregâtiț: de Dle-

otît I 
foorte I 

rut.
Alexandru Pop și Gheorghe | 

cej joi tineri, ute- . 
ibri de partid, buni I

I 
I
I
I

organizație fruntoșo pe I 
în cadrul căreio tinerii ■ 

toote forțele la I 
nilor de oradne- ’

lor care... „intre- . 
Alexandru doreș- I

I
I

Dudoș sînt cei doi tineri, ute- 
ciști și rnemt 
meseriași, ooreciați în secție și 
in organizație. Amîndoi îi poar
tă lui Șondor-boci. aceluia ca
re le-a dezvăluit tainele mese
riei, un respect pentru descri
erea căruia cuvintele devin să
race. Gheorghe Dudaș este se
cretarul orgonizoției U.T.C. din 
secție, 
uzină, 
contribuie cu t 
realizarea sorcinilor de produc
ție, fiind conștienți de impor- 
tonțo secției lor care. -~‘ ~ 
ține uzina”. > 
te să urmeze cursurile de sub- 
ingineri iar colegul său. ore 
proiecte de viitor dor. enigma
tic din fire, nu mi le-o dezvă
luit. Mi-o spus doar, că pe I 
lingă toate preocupările (citit, 1
spectocole, sport etc.) posiu- | 
neo lui rămîne coregrafio ; o 
fost instructor de dons și de- I

I
I 

I 

cu o mulțumire tainică, am od- I 
mirat frumuxplen xniritiinln n a. •

I
I
I

maistru, | 
Șandoi I

I
I

neo lui romine coregrofio ; o

sigur va instrui cu plăcere bri- 
godo uzinei.

Am părăsit cu regret o dis
cuție vie, plăcută și deosebit 
de interesantă, losindu-mi in
terlocutorii cu treburile lor. Și,

mirat frumusețea spirituolâ a a- 
ceslor tineri, frumusețe ce ca
racterizează întreaga genera
ție tinorâ care vo purta mai 
departe destinele țării.

Este generația Io făurirea că
reia o pus umărul un maistru, 
cunoscut in toata uzina, Ș.____
Ignat.

Ionica FIERARU
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„Este vinovată Corina ?“
P<- o problematică de natură 

fiică, <ar<i<tfrolooicd sc \iritc- 
lur. n n picsn .Egr tinoratff 
f"->'i<i ?" de I avvnțiu Fulgii. 
I?< l-i un copoi Iu , liHnlt este 
un proces < omparabtf, pină Ia 
•hi imnrf, eu n anchetă nirfi- 
< iară />.ir iln(<>rul u i'iluit O 
îihuUUutc luudttmenlalâ intre 
gust,ne <./ procesul de conjltinfo. 
JuMi/ri iig'nnd rilteci-a deci! 
c.i l>n >:o instituțională u eonfti- 
ni;< i sch iol<». Din niotirc de 
ordin dramatic, c>nștiin|<i im- 
phieobih'i ui de aici pprncfte 
Hri jir care leagă piesa de tra
gediile ontice) este personifi- 
rolâ — iudecătoarca, punctul 
•vl mai dificil in reprezentare.

Piesa cmc analiza unui pro
ces de Jamilie, acuzată fiind 
re-spon-Sab ditai ea pârin|U<>>' fi 
a fiecărui individ in porte. O 
familie, in aparență armonioa
să. este rguduitâ de un cala- 
cbsm : Corina cade in mrejele ți
nui excroc sentimental fi so- 
»i«jl, iar cind, in sffrjit, r con- 
’ticfltil de greșeală. încearcă să 
se sinucidă. Experiența nejeri-

tinibnxt.Mi ,cu interi i nții dour 
alunei cind e absolut necesar. 
H EN \ I1G1, in ae d nd reu
șite sâ transmită luciditatea 
și inflexibilitatea croind u at- 
moMcră ’dens rfrmnat i. <i. de 
vialiră.

Spectacolul se n'stog, dește 
plin de Irnstunc și se eOnstru- 
'tyștc din retrospect i re, scene 
c.rcepfionul concepute, după o 
perfectă analogie < u regulile 
iMrfii psihice. 1 a intervenția 
Judecătoarei, sint rememorate 
fapte care, instantaneu, sini in
terpretate pe seenfi, in timp ce 
restul personajelor (cam tot 
'impui prezente) rătnin intr-o 
imobilitate hieratică — cihiva- 
'ent al absenței lor. Remarcabi
lă este scena corupției, Diana — 
Corina fn care jocul eșarfei e 
plin do sugestii (de fap eșarfele, 
simbolizează personalitatea fi 
caracterul — verde, roșu). Și, 
in arest fel, se realizează alter
nanța prezent — trecut pe care 
'<■ bazează spectacolul.

In acest cadru firește că evo
luează și interpretări de o deo-
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I MARTIE
ăsaie la ora 5,59 

i apune la ora 18,42. /ile tre
cute din an — 91. zile rămase 
— 275.

mergem

pe toți la mo.un ; Rrpcblh.i : 
Sprijiniți-! pe y ri( PI I RII A : 
Noaptea nunții in ploaie; ) ()- 
NI A dmrrw/. Ink., ink.. 
>i<k . . AN1NOASA : Băieții din 
o.ada Pall; VUl CAN . Seirctul 
planetei maimuțelor; I < PENI 

t.uhm.d- Decolarea; B AR
II NI : Mavcrling, 
II. URJCAN1 : După

rHă a Corinci declanșează pro
cesul de conftiinfâ al tuturor 
celor implicați. Tatăl a părăsit 
familia pentru o altă femeie și 
a trăit in mediul corupt in 
cave ajunge fi Corina; mama, 
care fi-a crescut copiii moti- 
rind absența tatălui printr-o 
minciuna pină la un moment 
cind împrejurările o demască; 
dragostea egoistă .oarbă a pă
rinților. Sint implicați corupă
torii, fratele fi sora — fiecare 
avindu-și o parte de vină. Pie
sa, cu final deschis — la lectu
ră de un pronunțat didacticism 
justițiar — oferă mari posibili
tăți spectaculare, substan|a ei 
educativă fiind deosebit de 
conteni porană.

Spectacolul pus in scenă la 
Teatrul de stat. .Valea Jiului" 
de regizorul JON OLTEANU, 
artist emerit, este de o noutate 
frapantă și de o perfecțiune 
•iestul dc rară la Petrofani, Re
gizorul i-a dat forma unei tra
gedii de tip antic — probabil 
pornind de la ideea că tragedia 
are mai infix un caracter in
dividual, personal, cu unele ac
cente vcrbal-actoricești actuali- 
zatoare. Să remarcăm mai in- 
lii valoarea plastic-simbolică a 
spectacolului, derivată de sce
nografia constructiristă. redusă 
Ia elementele esențiale și 
costumația albă, uniformă (cu 
trimiteri tot la tragedia 
antică), parcă exprimind că 
în fața imparțialității con
științei toți oamenii sint e- 
gali. Ar trebui să căutăm fi 
semnificațiile culorii albe (sce
na fi costumele) simbolizind 
ingenuitatea, doar, deplasindu- 
ne gindirea spre Orient, o rom 
găsi culoarea tragediei. Unifor
mitatea costumației și sceno
grafia simplificată la elemen
tele strici indispensabile dau 
spectacolului un pronunțat ca
racter aspațial și atemporal — 
excelentă viziune regizorală 
prin care se sugerează semnifi
cația general-umană a dramei, 
posibilitatea ei de a se întâm
pla oriunde și oricind.

Dificultatea esențială a piesei 
este rolul Judecătoarei, rezol
varea acestui rol ho'.ăritor con- 
diționind reușita sau nereușita 
montării. Regizorul Ion Oltea
na i-a atribuit o maximă discre
ția. o prezență alunecătoare.

sebilă calitate. RUXANDRA PE
TRU (Corina) crează un rol de 
temperament, o eroină de tra
gedie. detașîndu-se prin trăirea 
tumultuoasă a personajului. E 
o creație memorabilă in care 
Ruxandra Petru iși dezvăluie 
morile disponibilități artistice 
și sufletești, de la ingenua 
zburdalnică pînă la patetismul 
dramei. Foarte reufită e fi sce
na Ruddy — Corina (.Te iu
besc, te iubesc...") urmată, ca 
un ecou, de scena Maria — Mi
hai. Un foarte bun rol realizea
ză fi MIHAI Cl.IT A (Ruddy), 
actor care interpretează cu de
zinvoltură fi eleganță un rol 
complex. AURORA NOVACES- 
CU (Diana) intuiește cu inteli
gență partitura sa mefistofelică. 
CECILIA TEODORU (Maria) și 
ALEXANDRU ZECU (Mihai) in
terpretează cu acuratețe cuplul 
sfărfmat. reunit fi apoi copleșit 
de consecinfe nefericite. O notă 
bună pentru WILHELMINA 
SOV1NSCHI (Ioana) care-și 
poartă bine personajul, intru- 
ritva asemnătător cu al Judecă
toarei. Corect și fără excese 
JEAN T1MOFAN (Andrei) fi 
MARIA JURJ (Venera).

.Este vinovată Corina ?’ pe 
scena Teatrului din Petroșani 
este o creație unitară, rotundă 
(notă sugera bilă și de ridicarea
— la început — și coborirea
— la sfirșitul .procesului* — 
trunchiurilor ascuțite, îndrepta
te de Zeița Justiției către per
sonaje, sugerind, probabil, ve
ghea neobosită a conștiinței) in 
care actori, scenografi și costu- 
mieri contribuie, in egală mă
sură. cu o pasiune înaltă fi re
zultat de mare valoare la rea
lizarea spectacolului. De la în
ceput și pină la sfirșit se des
prinde o excepțională viziune 
artistică — o sinteză a tragediei 
antice fi teatrului modern in 
care fiecare element este inte
grat intr-un ansamblu sugestiv
— analitic. Ciștigă semnificați
ile etice ale piesei, ce sint mult 
evidențiate, și forța educativă a 
spectacolului. Noua premieră îl 
arată pe Ion Olteanu in depli
nătatea forței sale artistice cre
atoare, descoperind la Teatrul 
.Valea Jiului" străluciri ce tre
buie valorificate și cunoscute 
intr-un plan mult mai larg.
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0 1X91 _ s_a născut hm

Pillat (m. 1945), poet român 
născut la București; exponent al 
liricii tradiționaliste („Pe Argeș 
in sus", „Biserica de altădată", 
„Satul meu" etc.). Eseist și tra
ducător 0 1893 S-a creat 
primul partid al clasei munci
toare din România — Partidul 
Social-Democrat al muncitorilor 
din România (P.S.D.M.R.) 
0 1855 - A murit scriitoarea 
engleza Charlotte Bronte (n. 
181o), autoare a romanului 
„Janc Eyrc" (1847), împletire o- 
riginală a romantismului și ob
servației lucide, realiste 0 1732
— S-a născut compozitorul aus
triac Joseph Haydn (m. 1809), 
reprezentant al clasicismului vic- 
nez; creator a peste IC0 de sim
fonii, opere, oratorii, concerte, 
cvartete etc. 0 1948 — A mu
rit scriitontl și ziaristul ceh Egon 
Erwin Kisch (n. 29. IV. 18X5) 
0 1972 - începe al XVI-lea 
Congres a) Partidului Comunist 
din Finlanda 0 1685 — S-a 
născut marele compozitor și or
ganist german Johann Sebastian 
Bach (m. 1750). Operă de pa
tetism adîne. de suflu epic, dra
matic și profund lirism 0 1972
— începe al 111-lca Congres al 
Fincrctului Muncitor Socialist 
German care își desfășoară lucră
rile pînă în 3 aprilie 0 1934
— A fost creat Partidul Comu
nist din Irak 0 1970 — In Li
bia. „Ziua evacuării bazelor 
străine (engleze)", sărbătoare na
țională 0 1921 — A fost creat

0 CASA Dl CUI IIIRA 
Petroșani. Ora 19, la I.: 
ment-dub, „Imimplâri liazl 
trecute de I aprilie".

0 CLUBURI - Pen da. R 
ponsabilitatca și legalitatea 
socialism, expunere, la ora 17; 
/ ii peni. Un simpozion organizat 
«Ic cercul literar „Lira".

VINERI 31 MARTIE

Vernisaj
Astăzi, la ora 19, in ho

lul Casei de cultură din 
Petroșani va a'cea loc ver
nisajul Expoziției de artă 
plastică a artiștilor din ca
drul Filialei Uniunii Artiș
tilor Plastici din localitate. 
Această tnanileslarc pe tări- 
ntul plasticii este organizată 
in cinstea semicentenarului 
Uniunii Tinerelului Comu
nist și împlinirii unui deceniu 
de la încheierea cooperati
vizării agriculturii. Partici- 
panții la expoziție au hota- 
rît ca fondurile încasate din 
vîuzarea lucrărilor să fie 
donate în contul 4J — fond 
al solidarității internaționa
le. Expoziția -va fi deschisă 
pină la 20 aprilie

0 Deschiderea emisiunii 
lelex; 9.05 Mai aveți o între 
bare?; 9A5 La poalele Tîmpci 

program de melodii populare;
10.C0 CuVs de limba germană. 
Lecția a 9-a; 10.30 Film serial ; 
Sebastian și secretul epavei. Epi
sodul „Morsan nu răspunde !"; 
11.00 Pagini de umor : Epoca de 
piatra; 11,25 Tele-Universitate; 
12.10 Telejurnal; 16,00—17,00 
Tcle-școală; 17,30 Deschiderea 
emisiunii de dtipă-amiază; 18.C0 
Frurrios curgi Argeș Ia vale; 
IX,20 Arta plastică; 18,35 Stop- 
cadru; 19,00 Oameni și fapte; 
19,15 Tragerea Loto; 19,20 
1 001 de seri : Fabule de La 
Fontaine ’ — „Broasca și șobola
nul"; 19.30 Telejurnal; 20.00 
Cunoașteți legile ?; 20,15 Film 
artistic: „Cocorița" — o pro
ducție sovietică; 21,45 Revista 
literară TV; 22,30 „24 de orc"; 
22,45 Din țările socialiste.

(relua.,', 10.00 Buletin de
11,05 Itincf.tr lokJoi ic muzit.d: 
10.30 Melodii; 10,45 Dansuri 
din opvirtc; 11.00 Buletin de 
șiiri; 11,05 Muzică populară din 
Republica Democrații a Sudan; 
11.15 Pe teme juridice; 11,25 
Medalion coral - Nicolac Oan- 
<ea; J2.C0 Discul zilei. 12.15 
Recita) George Popa; 12,30 In- 
nlnirc cu melodia populara și 
interpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13.30 Scrisori către co
pii; 13.40 In jurul hunii cu mu
zica ușoară; 14,00 Compozitorul 
siptămînii; 14,40 Muzică de pro
menadă; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioanchcta economică; 
15,10 Pagini clin muzica de es
tradă; 16.00 Radiojurnal; 16,15 
Opereta „(ioana după moșteni
re" de Masanctz; 16,30 Melodii 
populare; 16,50 Publicitate ra
dio; I7.C0 Pentru patrie; 17.30 
Muzică ușoara; 17,40 Radio-ca
binet dc informare și documen
tare; 18.00 Orele 
’Tableta de seară;
melodii preferate; 20.4C Inter- 
preți îndrăgiți : Jrina Loghin; 
20,55 Știința la zi; 21,CO Revista 
șlagărelor; 21.30 Bijuterii muzi
cale; 21,45 Melodii concertante: 
22,C0 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară 
(continuare); 24.C0 Buletin dc 
știri; 0,C3—6.C0 Estrada noc
turnă.
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VINERI 31 MARTIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Și atunci i-am condamnat

VINERI 31 MARTIE
PROGRAMUL I: 6,CD Mu

zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8.C0 Sumarul presei; 9,30 
Memoria pămîntului românesc

Ieri, temperatura maximă a 
acrului la Petroșani a fost de 
plus 16 grade, iar la Paring dc 
plus 8 grade. Minimele au osci
lat între minus 2 grade la Pe
troșani. și minus 4 grade la 
ring.

Pentru următoarele 24 tie ore t 
Vremea se menține Inimoasă. 
Cer variabil. Dimineața senin. 
Vînr pon ivit din sectorul sudic.

Pa-
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Direcții cardinale în activitatea de
(Urmare din pag. 1) 

vului de muncă trebuie să știe că 
nici o strădanie nu e prea mare 
cind e vorba ca ea să se transfor
me in venit, in avuție națională, 
care să potențeze posibilitățile de 
ridicare neîntreruptă' a nivelului dc 
trai al populației

...Încă o zi și primul trimestru 
al celui dc-al doilea an al cincina
lului se va încheia. Vom intra în 
trimestru) II, în „plin miez" — ca 
să zicem așa — al realizărilor sar
cinilor pe anul în curs, caracteri
zate prin sporite exigențe față dc 
perioadele anterioare.

Oamenii muncii aparținind colec
tivelor unităților economice din mu
nicipiul nostru, comitetele oameni
lor muncii respective, sub perma
nenta îndrumare a organizațiilor de 
partid, trebuie să-și definitiveze cu

maximum de răspundere și cu ope
rativitate planurile de recuperare a 
restanțelor, acolo unde e cazul, de 
creare a întregului eșalon de con
diții de onoare a sarcinilor viitoa
re, la toate produsele, la toate sor
timentele, la toți indicatorii!

Trebuie acționat cu fermitate pen
tru obținerea unei inallâ. producti
vități a muncii! Fiecare muncitor, 
inginer, tehnician de la mine sau 
dc pe șantiere să se gîndească me
reu la faptul că prevederile dc plan 
referitoare la creșterea productivi
tății muncii dc pe acest an și pC 
parcursul cincinalului actual sînt 
minimale! lată dc ce aceste cifre 
Se cer depășite ai o ritmicitate 
neabătută.

Se impune concentrarea tuturor 
eforturilor în scopul reducerii chel- 
tuieliloi materiale de producție I

Programele dc măsuri elaborate pen
tru aceasta revendica îmbunătățirile 
de rigoare și urmărirea ulterioară, 
pas cu pas, a materializării lor. Nu 
este îngăduit să se piardă din ve
dere nici o clipă că circa un sfert 
din sporul venitului național in cin
cinalul prezent urmează să se asi
gure. pe seama diminuării corespun
zătoare a cheltuielilor materiale de 
producție. O normare strictă, rigu
roasă, fără concesii — cit de... mă
runte ar fi ele — a consumurilor 
la toate materialele, îmbunătățirea 
fluxurilor tehnologice, oriunde se 
necesită acest lucru, extinderea fo
losirii înlocuitorilor, se impun cu 
putere de lege ! Să ‘„hrănim" to
nele de cărbune extrase din adine 
și edificiile pe care le ridicăm cu 
exact costul de producție cuvenit, 
fără nici o „ciuntire”, dar și fără

producție!
irosire de valon materiale — bu
nuri ale poporului.

Se cer intensificate preocupările 
tuturor colectivelor pentru creșterea 
nivelului calitativ al produselor! 
Cărbune de calitate, obiective noi 
de calitate ! Așa doar munca socială 
iși are acoperirea în eficiență reală. 
înnoirea, modernizarea fluxurilor 
productive, atenția tot mai mare a- 
cordată, de licoare factor integrat 
„pulsului" colectivului, calității pro
duselor efectuate, constituie elemente 
dc esență care trebuie să fie mereu 
prezente in activitatea de zi cu zi 
a oamenilor muncii din municipiul 
nostru.

Trebuie făcut în aceste direcții, 
de o importanță primordială, mult 
mai mult în trimestru) II, care în
cepe, decît s-a reușit să se obțină 
pînă acum !

I de judecat^

pasore. Mo rog, gustul lui și 
n-ore dec’rt so o monince sănă
tos. Dor, să și-o procure cinstit 
și nu să o fure. Pentru că alt
fel, i se oprește in git oșo cum 
s-o intimplot ultimo oară cind 
a „transferol* în proprietatea 
Iui, de Io TA. trei găini. Se pa
re că printre ocesteo a fost și 
un cocoș. Și acesta a cintat Și 
l-o ouzit miliția. Și acum K.S. 
Vo trebui să execute trei ani

închisoare. Plus 4 luni, spor. 
Frumos preț : cile un an și o 
lună pentru fiecare găină. De 
ce ? Pentru că ore Io activul 
său o fișă de antecedente pe
nale „încărcată" serios. Poate 
că în sfirșit se va lăsa de... gă
inării.

Au plecat la vînătoare. Să 
vineze... mistreți. Dar, 
cum nu au găsit mis

treți și cum, probabil nu au 
vrut să strice nici rima cinte- 
cului, cu vinot căprioare. Dar, 
au făcut această ispravă, pe 
cont propriu.

Ce au plătit pe urmă Ștefan 
Dumitru și Cuzban Nicolae din 
Petroșani, numai ei știu. Vorba 
ceeo, mai mare doraua decit 
ocouo : ou fost omendoți cu 
1000 Iei, obligați in solidar la 
2 875 lei despăgubiri către

AJ.V.P.S., in plus, le-au fost 
confiscate și armele.

Acum, pe drept cuvint stau 
și se întreabă : vînătoare le 
trebuia ?

S-a crezut că din primo 
pățanie, dacă vo fi ier
tat va troge învățămin

tele cuvenite și nu vo mai re
peta. Dar, nu o trecut mult și 
a procedot Io fel. Adică cum ? 
Adică așa : după ce o consu
mat băuturi alcoolice, Simonfy 
Ludovic s-o crezut foarte gro
zav și o început a face scan
dal și o jigni pe toată lumea. 
De rindul acesta insă, nu i-a 
moi mers. A fost luat frumu
șel și depus in siguranță, pen
tru o lună și jumătate. Poate 
ii mai trece pofto, poate se 
moi potolește.

Probabil că cele 13 furturi 
și 3 delapidări pe ca
re le comisese moi îna

inte, nu-l satisfăcuseră pe 
Ontico Gheorghe din Petroșani. 
Fapt pentru care, s-a gîndit să 
treoco Io altele. Io cevo mai 
aparte. Așa că s-a apucat de... 
abuz, l-o venit lui intr-o zi, să

“1
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I
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facă pe grozavul și a coman
dat Io bufetul „Jiul" din Petro
șani, nici mai mult nici moi pu
țin decît 16 sticle de bere, 6 por
ții de pește și 1/2 prunată. Se 
părea deci, că e vorbo de un 
chef in tootă regula. Dar nu o 
fost. Și nu a fost pentru că 
O.G. după ce o făcut o oseme- 
neo comandă grozavă, a vrut 
să-l cheme... Rodu 1 Dor, cum 
nu-l chemo așa, o fost repede 
oflat de miliție și in final de
pus Io loc de odihnă. Pentru 
exact doi ani.

N. GH.

Șantierul 71 C.C.F. Petroșani
Angajează urgent:

• MINERI CALIFICAȚI
• ELECTRICIENI
pentru lucrările de tunele dc pc defileul 

Jiului.
Salarizare conform H.C.M. 914/1970 și spor 

de 5%, conform art. 4, din același H.C.M.
Se asigură transportul de la domiciliu la lo

cul de muncă, masa la cantină contra cost.
Se pot angaja și MINERI PENSIONARI pen

tru 4 luni conform Legii 27/1967.
Doritorii se vor adresa la sediul șantierului 

din Str. Gării, Nr. 2, telefon 1358.

INVAȚĂMINIUL PRIN UCENICII EA EOCUl DE MUNCĂ
(Urmare dm pag. J) 

locurile un.de-și desfășoară uce
nici) piuctica a scos în eviden
ță o serie de neregularilâți și 
dc confuzii care toate se adună 
In ideea că atîl școala, dar mai 
ales întreprinderile, nu-și cu
nosc îndeajuns atribuțiile sau 
nu le aplică in spiritul lor. Și, 
curios lucru, întreprinderile ar 
trebui să știe că actualii ucenici 
vor f-i muncitorii de mîine ; 
fim și-i pregătesc, cum și-i for- 
HK-azâ. așa-i voi avea. Acolo 
wnde există interes, există și 
rezu.Uile frumoase : la 1 zsna 
de utilaj minier de pilda un 
număr însemnat de ucenici — 
strunguri, suduri, lăcătuși, fre
zori — execută individual lu
crări de calitate, s-au format 
ehiar brigăzi care contribuie e- 
fectiv la realizarea planului de 
producție. Acesta a fost sensul 
interveni iei iov. SANDOR IG
NAT, maistru la JJ.U.M., care 
a împărtășit generos din expe
riența s-a multor ucenici, azi 
muncitori apreciați la locurile 
de muncă. Dinsul a vorbit des
pre climatul favorabil formării 
viitorilor muncitori, despre o 
seamă de lucruri pozitive din 
uzină printre care cele mai im
portante sînt răbdarea, tactul 
ți perseverența celor care răs
pund de ucenici, elemente prin
cipale formarea unei atitu
dini disciplinate față de mun
că. De altfel, la U.U.M. se află 
442 ucenici care sînt uimăriți

la practică, sistematic, și de 
către profesori (poate pentru că 
uzina e mai apropiată de școa
lă ?). La U.U.M. se află un co
lectiv harnic și bine intențio
nat care are conștiința sarcini
lor ce-i revin in educarea tine
rilor.

Din intervenția parlicipanți- 
lor la dezbatere a reieșit că si
tuația de la U.U.M. e, de fapt 
un unicat ; in celelalte locuri 
există tot felul dc nereguli : 
unele sint mai puțin importan
te și rezolvabile la nivelul în
treprinderii (echipamentul de 
uzură și transportul ucenicilor 
la E.M. Aninoasa), altele sânt 
mai grave Iată : pe baza regle
mentărilor în vigoare trebuiau 
constituite colective de coordo
nare a practicii cu sarcini bine 
defalcate. In cele mai multe 
locuri fie că n-au fost constitu
ite (E.M. Livezeni. E.M. Petrila, 
E.M. Dîlja și altele), fie că ac
tivitatea lor se desfășoară cam 
la voia îotimplării (exploatările 
miniere Aninoasa. Lonea). prac
tica ucenicilor fiind lăsată nu
mai pe seama maistrului sau 
muncitorului in a cărui grijă 
au fost repartizați. Acest dezin
teres se manifestă și într-o altă 
formă : necontrolarea caietului 
de practică, deci neurmârirea 
progreselor cunoștințelor teore
tice in concordanță cu cele 
practice.

Din cuvintul participanților la 
dezbatere nu s-a desprins ori- 
entarea spre ceea ce e esențial,

formativ. Tov. AUREL COLDA, 
secretar al comitetului U.T.C. 
de la E.M. Petrila, trebuia să 
insiste asupra aspectului educa
tiv, toți acești tineri fiind la o 
vîrstă cind sînt ușor influența- 
bili. Motiv temeinic care cere 
ca ucenicii să fie repartizați pe 
lingă muncitori cu o înaltă pre
gătire profesională și politică, 
de o moralitate inflexibilă, ca
re să fie intr-adevăr exemple 
vii, demne de urmat.

O altă problemă căreia nu i 
s-a găsit soluția — deși e foar
te simplă și clar reglementată 
— este relația școală — între
prindere. Tovarășii ȘTEFAN 
CRISTEA, președintele comite
tului sindical al E.M. Aninoasa, 
ing. ȘTEFAN SOLGA de la 
E.M. Dîlja și alții au acuzat că 
profesorii nu țin legătura cu 
întreprinderile, că nu-și vizitea
ză elevii la locurile de muncă. 
Este, intr-adevăr, și vina școlii, 
după cum se exprima și 
prof. NICOLAE CR1COVEAN. 
Dar. d:n discuții s-a reliefat o 
tristă Unilateralitate : de ce le
gătura cu întreprinderea să ca
dă numai in sarcina școlii ? în
treprinderilor le este foarte clar 
că acești ucenici vor fi cadrele 
cu care vor lucra mîine. Deci 
trebuie să fie mai interesate, la 
rindul lor. de progresele in
structive ale elevilor, să le con
troleze sistematic caietele de 
practică, să-i influențeze pozi
tiv în conduită și etică și, — de

ce nu ? — cei responsabili de 
practică să țină lu rindul lor o 
legătură strînsă cu școala.

Latura asupra căreia trebuia 
să se insiste mai mult în ca
drul dezbaterii o formează și 
procesul formativ și educativ al 
ucenicilor, tratat doar tangen
țial, cooperarea dintre școală, 
întreprindere și organizația de 
tineret fiind o necesitate abso
lută.

Trebuie să i se recunoască 
dezbaterii (și, implicit, organiza
torilor) meritele care depășesc 
cu mult limitele discuției fortu
it generală și de pi incipiu. Ast
fel dc acțiuni trebuie să fie ex
tinse și ar fi mull mai potrivit 
ca clc sâ fie tematice, orientate 
precis spre o anume latură. 
Ponderea uceniciei la locul de 
muncă va crește în cadrul for
mării muncitorilor cu o înaltă 
pregătire teoretică și prac
tică, înarmați cu o con
știință socialistă și dragoste 
pentru muncă — așa cum re
marca tov. IO AN KARPINECZ. 
director în C.C'.P. In formarea 
lor. școala și întreprinderile se 
completează reciproc, de unde 
și necesitatea unei cooperări e- 
fieiente și sistematice, avîndu-se 
în vedere nu numai pregătirea 
strict profesională a elevilor, ci 
întreaga complexitate a perso
nalității lor. Astfel de întîlniri 
|xit fi extinse, promovate chiar 
.și de liceele și .școlile generale 
în problematica lor specifică.

T.C.H DEVA
GRUPUl DE ȘANTIERE 

VALEA JIULUI - PETROȘANII 
angajează:

■ gestionari materiale
Salarizarea se face conform H.C.M. 914/1968 

ji condițiilor din Legea nr. 22/1969.
f

Doritorii se vor prezenta la Grupul de șantie
re, serviciul personal, cu sediul în Petroșani str. 
Republicii nr. 88.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Ilinca 

Valerian, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pc numele Purtător 
Gcralina, eliberată de C.C. Petroșani. O declar nulă.

DUMINICA 2 APRUIE

14,00

14.10

17,00

IH.IJ

I țața 
Sa înțelegem 
IU stiiijă pai rin. 
I.misiune in limb,

r ele sport. Baschet 
Dinamo—Steaua (repriza
H a). Transmisiune de la 
Sala Sporturilor Flnreasca. 

17,00 Fotbal : Steaua — 
fnd Petroșani (repriza a 
ll-a); Dinamo — Rapid. 
Transmisiuni directe de la 
Stadionul „23 August”, 
Cîntare patriei. Concurs 
i otdl mterjudețean.
Campionatul mondial de 
hochei pe gheața - grupa

Prietenii lui Așthiuțâ.
\ etre folclorice — Chitei 
și im din Maramureș (re
luare).
Curi de limba engleza (lec
ția a 10-a)
Din lumea științei și tel

Teatru liric ȚV ; „Domnul 
Clmtflfuri" — operetă de 
f. Offenbach }i St. Renii 
(ie luare).
Telejurnal.
Matineu de vacanță.

16,30—J7JG0 Curs de limba ger
mană (lecția a 9-a (re
luare).

!7J0 Deschiderea emisiunii de 
după-amiaxă. I.mniune in 
limba maghiară.

!8J0 Fotbal: Ferencvaros Buda

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

B: România — S.U.A. 
Transmisiune directa dc 
la patinoarul „23 Au
gust". Comentator Con
stantin Diamantopol.

,20 1 COI de seri — Invinci
bilul Mighty Mause.

19,30 Telejurnal. 
20.00 ~

19.;

20,20

21,10

1 Reportajul săptăminii — 
Poarta Primăverii.
Retrospectivă Walt Disney. 
Premiul lui Donald.
(.me a pierdut o umbrelă i 
In distribuție: Margareta 
Pîslaru, Mircea Albulescu, 
Dem. Savu, Amza Peltea, 
Mihai Fotino, Jean Con
stantin, Ileana Popcrvici, 
Dumitru Rucâreanu, Cor
nel Vulpe, Florin Bogardo, 

‘Cristina Dan, Constantin 
Băltărețu, David Teodores- 
cu. Stela Enache, ~ 
Martinică, ’ 
cu. forj Voicn, 
Schumacher, Dan

Tudose 
Cristian Popes-

Ovidiu 
. Tufaru, 

Marian Munteanu și
hai Stoenescu.

22.50 Telejurnal.

L.UN1 3 APRILIE.

Mi-

16,30—17,00 Curs de limba rusă 
(lecția a 9-a) — reluare).

17,35 Deschiderea emisiunii.
17.40 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
18.C0 Căminul la... Cluj.
18,45 Scena. Emisiune de actua

litate și critică teatrală.
19,10 Noutăți cultural-anistice.
19.20 1C01 de seri — Aventu

rile celor doi căței.
19,30 Telejurnal.
20,C0 Reflector.
20,15 Teatru, foileton : „Mtsșati- 

nii“ — după trilogia lui 
Barbu Ștefănescu-Delațran-

21,25 Lumea de mîine,
21.50 Steaua fără nume — Floa

rea din grădină — Muzi
că populară.

22.40 „24 de ore".
22,55 Contraste in lumea capi

talului.

MARȚI 4 APRILIE

de9,G0 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex.

9,05 Tele-școală — Valea . 
tului (Geografia României). 
Modele de analiză sintacti
că (limba română).

10,00 Curs de limba rusă (lecția 
a 10-a).

10,30 Ex-Terra '72.
10,55 Căminul (reluare).
11.40 Film serial: „Patru tan- 

chiști și un dine” (IX — 
reluare).

12J5 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba fran

ceză (lecția a 9-a reluare). 
Deschiderea emisiunii de 
dupâ-amiazâ. Enciclopedie 
pentru elevi.
Muzică de 
xecutatâ de 
zentativă a 
Documentar 
întrebări și 
Emisiunea a ll-a.

19.C0 Cinlec și ioc la Poiana
Lacului — Argeș.
1 COI de seri — Aventu
rile celor doi căței.
Telejurnal — Ediție spe
cială — lucrări agricole de 
primăvară.
Teatru liric TV. Opereta 
„Domnul Choufleuri" de J.

17,30

1X.C0

18,10
1SJ0

19,20

19,30

Ol

promenadă e- 
Fanfara repre- 
Armatei.
TV. 
răspunsuri —

pesta — Wolverhampton 
Londra (semifinalele Cupei' 
U.E.F.A.) înregistrare de h 
Londra. Repriza a doua. 

19,15 Publicitare.
19,20 1001 de seri — Aventu

rile celor doi căței.
_!9,30 Telejurnal — Ediție spe 

dală — Lucrările agricole 
de primăvară. 
Avanpremieră. 
Tinerii despre ei înșiși. 
Pagini de umor — Retro
spectivă Mack Seruteil (II). 
Micromedalion Billy Bevan 
Redactor Dan Petroiu. 
Seară de balet Premieră 
1V: Balada haiducească 
de Paul Constantinescu (in 
terviziune).

22 J0 „24 de ore”.

20,10
20.15
21.15

22,0}

VINERI 7 APRILIE

9,00 Descinderea emisiunii 
dimineață. Telex.

9,05 Mai aveți o întrebare' 
(reluare). Există viață pe 
alte planete ?

10,C0 Curs de limba germană 
Lecția a 10-a.

10J0 Film serial:' Sebastien șt se
cretul epavei. Episodul: A- 
devarul.

11,00 Pagini de umor (reluare) 
Retrospectivă Mack Sennett 
(II)

11.50 Tinerii despre ei înșiși — 
File dintr-o cronică vie (re
luare)

12,25 Telejurnal.
15,00 Matineu de vacanță — .1- 

ventirrile echipajului Val 
Vîrtej. Episodul: Elixirul 
tinereții.

16,00—17,CO Teleșcoală.
17JC Deschiderea emisiunii de 

dnpă-amiază — Momente 
din istoria muzicii ușoare 
românești.

17.50 Arta plastică: Lucrări 
consac rate semicenlenarului 
U.T.C. (partea a ll-a).

18.10 Satul contemporan. 
18J5 Stop-cadru.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 1 CCI de seri — Aventu

rile celor doi căței.
19J0 Telejurnal.
20,GO Ziua mondială a sănătății.
20,15 Film artistic: .Dragă Bri

gitte". Regia Henry Koster. 
Cu: James Steicart, Fa
bian, Brigitte Bardot.

21,55 Ancheta TV. Circulația 
triplu sens (/).

22JO „24 de ore".
■22,50 Din țările socialiste.

SlMBATA 8 APRILIE

20,10

Offenbach și St. Re mi. 18,15
21,10 Prim plan — Acad. Va-

sile Mirza. 19,C0
21,40 Tele-glob: Raspodia itnga- 19.20

ră — Repcnlaj.
2 2.C0 Emisiune muzical-coregra- 19,30

fică. 20,CO
22,30 ,J4 de ore

.ti11ERCUR1 5 APRILIE 21.00
9JG0 Deschiderea emisiunii de

dimineață. Telex.
9.05 Secvențe din Promenada 

duminicală (reluare).
9,25 Print plan. Acad. I asile 

Mirza (reluare).
9,55 Desen animal.

10.CO ( urs de limba franceză 
(lecția a 10-a).

10JO Tele-cinemateca pentru co
pii și tineret (reluare). 
„Cele trei Irani ale lui 
Gulliver". 
Telejurnal. 
Tele-școală.
- !7,CO Curs de limba en
gleză (lecția a 9-a reluare).

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiazi. 
O tiață pentru o 
Pavlov (I). ' 
Timp și anotimp în agri
cultură.
Vetre folclorice — Cinlec 
și joc din Maramureș.

■ 19,CO Oameni și lapte.
19,15 Tragerea Pronoexpres.
19,20 ! 001 de seri — Aventu

rile celor doi căței.
19.30 Telejurnal.
20,C0 Avanpremiera.
20.05 Tele-cinemaieca : „Hamlet" 

cu : I aurence Olivier, fean 
Simons.

22.40 „24 de ore".

12.05 
15J0 
16,30

17,35

18,05

18.35

de

in

•a reluare), 
fisiunii de

idee :

JOI 6 APRILIE

9,00 Deși hidetea emisiunii de 
. dimineață. Telex,

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex.

9,05 Biblioteca pentru toți — 
Vasite Alecsandri (Hi).

9,40 De vorbă cu gospodinele. 
9,55 Tele-enciclopedia (reluare).

10.40 Ancheta TV < Circulația in 
triplu sens (reluare).

11.15 Mindrele — Program de 
eintece și dansuri populare.

11,55 Emisiune de educație sa-
nitiiră.

12.10 Telejurnal.
15.25 Matineu de : — A-

venturile echipajului „Val 
Virtej” Dinosaurul singu
ratic.

16.25 Deschiderea emisiunii de 
dupâ-amiază. Fotbal; Ro
mânia — Franța, transmi
siune directă de la Stadio
nul „23 August”.
Emisiune în limba ger
mana.
Ritm, tinerețe, dans.
1 COI de seri — Aventu
rile celor doi căței. 
Telejurnal.
Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in unele țări din 
Africa (/).
Muzică populară cu: Flo- 
rica Ungur, Aneta Stan, 
Elena Macarie și Tiberiu 
Ceia.

21.15 Film serial: „Invadatmii". 
22,05 Emisiune de "Jivertismenl.

Mai ceva ca-n filme — in
terpretează ; Coca Andro- 
nescit. Dem Rădulescu. 
Ștefan Bănică, Mihai lo- 
tino, Jean Constantin, Ște
fan Tapalagă. Puiu Călt- 
nescu, Ovid Teodorescu și 
Atena Dernetriad Cinlă : 
Corina Chiri, ic, Acvilina 
Severin, Marina Au
relian AnJreescu și Cornel 
Constantinii». Dansează: 
Rodica Candelalo și Balint.

22.40 Telejurnal
22,50 Săptămina sportivă.
23.10 Gala vedetelor : Melodii 

celebre inter prep prefer ați : 
Harry Belafome, Dalida, , 
Duke Ellington, Sergio En- 
drigo, lili Ivonovu, Ugo 
Jurgens, Theresa Kesotija, 
Enrico Macias. Mina, Mi
reille Mathieu, Edith Pieha, 
Margareta Pislarti, Raphael, 
Cliff Richard. . tngela Si- 
milea, O. C. Smith, Dan

Helena Vondrai

de

Itincf.tr


Steagul roșu VINI

lEIZIIJ lOVARfiȘUlUI IIICOIAE CEAUȘESCU IN AEIEICA VIAȚA INTERNAȚIONALA
Plecarea

din Dar Es Salaam
(Urmare din pag. 1)

banei Hicule. Rmd pc rînd își iau 
rămas bun de Ia tovarășul Nnolac 
Ceaușcscu și tovarășa Elena 
Ceaușcscu ministrul afacerilor ex
terne. John Malecela, comandantul 
forțelor populare de apărate ale 
Tanganikăi. generalul Sarakikya. mi
nistrul comerțului și industriei, 
H. A. Jjmal, ministrul comunica
țiilor și luctârilor publice, J. M 
Lu.'indc. ministrul de interne. S. A 
Ma\xs anya, ministrul resurselor na
turale $i turismului, II. Makamc. 
ministrul economiei și planului, \\. 
Chagu’a. ministrul apărării. F. So- 
koine, alți membri ai guvernului 
tanzanian, judecătorul suprem. A. 
Said, președintele Adunării Națio
nale. A. S. Mkwawa, H. Mbita, se
cretar general executiv al TANU. 
T. Kombo, secretarul general al 
Partidului Afro-Shirazi. președintele 
Consiliului Municipal al orașului 
Dar Es Salaam, A. S. Chambuso. 
alte personalități marcante ale vie
ții publice și obștești tanzanicnc. 
precum și Ion Drînceanu. ambasado

Declarația comună româno-tanzaniană
(Urmare din pag. /)

Ceatkșescu, și președintele Par
tidului Uniunea Națională Afri
cană din Tunganika, Mwalimu 
Oulius Kambarage Nyerere, au 
subliniat dreptul fiecărui par
tid de a-și stabili politica inter
nă și externă in mod indepen
dent. pornind de la cerințele 
legilor generale ale dezvoltării 
sociale și pe baza analizei con- 
dițiilor și particularităților con
crete ale țării sale, adueîndu-și 
în acest fel contribuția la cauza 
internaționaliști a luptei împo
triva imperialismului, pentru 
pace, libertate, independență 
națională și socialism.

In timpul vizitei, delegația 
română de partid a avut discu
ți; frățești cu partidul TANU 
și Partidul Afro-Shirazi și s-a 
căzut de acord să dezvolte in 
continuare relațiile dintre ele 
și Partidul Comunist Român.

Cei doi conducători au apre
ciat că schimbul de informații 
și experiență între cele do
uă partide este deosebit de 
util pentru mai buna cu
noaștere reciprocă, dezvolta
rea în continuare a rela
țiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două partide, țări și 
popoare și servește intereselor 
tuturor forțelor antiimperialiste. 
Ei au hotărît să continue și să 
diversifice întâlnirile la toate 
nivelurile, pe linie de partid și 
pe linia organizațiilor de masă. 
In acest scop, ei au convenit 
să se stabilească un program 
concret de colaborare, informa
re reciprocă și schimburi de de- 
legații.

Partea română și-a exprimat 
satisfacția față de acreditarea 
de către guvernul Republicii 
Unite Tanzania a unui ambasa
dor în România: ambele părți 
doresc ca o ambasadă să fie în
ființată la București, la timpul 
potrivit.

Cei doi președinți au consta
tat cu satisfacție că raporturile 
bune și frățești existente între 
România și Tanzania înregis
trează un curs ascendent și, în 
efortul lor de a le consolida, ei 
au exprimat voința comună de 
a extinde schimburile comerci
ale. cooperarea economică și 
tehnică pe baze reciproc avan
tajoase. Tn scopul valorificării 
posibilităților existente, ei au 
convenit ca organele dc specia
litate din cele două țâri să în
treprindă măsuri concrete în di
recția realizării acțiunilor dc 
cooperare în cit mai multe do
menii. îndeosebi in sectoarele: 
minier, industrie ușoară, agri
col. alimentar, materialelor de 
construcții, precum și în dome
niul asistenței tehnice și al pre- 
gă’.irii cadrelor.

Cele două părți și-au expri
mat dorința de a înființa socie
tăți mixte în diferite domenii 
'de interes comun, ceea ce va 
constitui o nouă formă dc co
operare economică între cele 
'două țări.

In timpul vizitei a fost sem
nat porgramul de schimburi 
culturale pentru anii 1972—1973. 
Dc asemenea, a fost semnat un 
acord privind desființarea vize
lor. , . .

Procedînd la un larg schimb 
de păreri privind situația inter
națională, cei doi președinți au 
scos în evidență că in lumea 
contemporană crește In mod 
pregnant rolul și influența for
țelor păcii, democrației și pro
gresului. Ei au subliniat necesi
tatea de a se acționa perseve
rent în direcția unirii tuturor 
forțelor frontului anti imperia
list și a dezvoltării cooperării 
dintre ele, aceasta constituind 
o condiție pentru triumful lup
tei lor împotriva politicii de 
’dominație, intimidare și agre
siune. împotriva politicii dc fo
losire a forței sau a amenin
țării cu forța, pentru eradica
rea completă a colonialismului 
și neocolonialismului. pentru 
impunerea în relațiile dintre 
state a principiilor cu aplicație 
universală ale dreptului Inter
național, pentru asigurarea res
pectării drepturilor popoarelor 
de a dispune în mod liber dc 
bogățiile naționale și de a de
cide de sine stătător asupra 
căilor dezvoltării lor economice 
și sociale. 

rul României in Tanzania, și mem
brii Ambasadei.

1 t scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu și tovarășa l.lena 
Ceaușcscu sînt salutați de Abcid 
Amâni Karume, prim-vicepreședinte 
al republicii, și Rashidi Mafaume 
Kawawa, prim-ministru, al doilea 
vicepreședinte al republicii.

Președintele Julius K. Nyerere și 
celelalte personalități tanzaniene iși 
iau rămas bun de la membrii de
legației române — Ion Pățan, Cor
nelii! Mănescu, Bujor Almășan, Ște
fan Andrei, Constantin Mitea, 
Gheorghe Oprea.

In finalul ceremoniei, președintele 
Tanzaniei iși ia rămas bun de la 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu și to
varășa Elena CeaușeSCO, Cei doi șefi 
de stat se îmbrățișcazli cordial, iși 
string mîinilc cu căldură.

La ora 10.00 (ora locală, 9,00 ora 
Bucureștiului), avionul prezidențial 
românesc decolează de pe ae
roportul din Dar Es Salaam 
spre Khartum, a șaptea capita
lă înscrisă în programul vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușcscu 
în Africa.

Cele două părți au subliniat 
că toate țările lumii, indiferent 
de mărimea și potențialul lor, 
poartă răspunderea pentru des
tinele păcii și securității inter
naționale. In acest context, clc 
au subliniat rolul activ care 
revine țărilor micj și mijlocii 
ale lumii, pentru atingerea a- 
ccstor obiective.

Subliniind dorința țărilor lor 
dc a contribui la înfăptuirea 
și garantarea păcii și securită
ții internaționale, președintele 
Nicolae Ceaușcscu și președinte
le Julius K. Nyerere au reliefat 
marea importanță a așezării 
raporturilor interstatale pe baza 
strictei respectări a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne ale altor state, 
egalității în drepturi și avanta
jului reciproc, excluderii folo
sirii forței și amenințării cu 
folosirea forței, soluționării pe 
calea pașnică a problemelor li
tigioase.

Părțile au reafirmat atașa
mentul lor profund față de 
dreptul inalienabil al tuturor 
popoarelor de a-și hotărî singu
re soarta și au declarat că ță
rile și popoarele lor vor acorda, 
in continuare, sprijin moral, po
litic și material luptei popoare
lor din Angola^ . Mozambic, 
Guincea-Bissau, Namibia și al
te teritorii dependente, pentru 
lichidarea asupririi coloniale, 
pentru cucerirea independenței 
naționale și înfăptuirea aspira
țiilor lor legitime de libertate 
și progres social.

Părțile au condamnat fără 
rezerve politica de apartheid și 
discriminare rasială din Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia, 
reafirmînd hotărîrea lor de a 
sprijini rezoluțiile Națiunilor 
Unite prin care se cere să se 
pună capăt unei asemenea po
litici inumane, care reprezintă 
o amenințare pentru pace și se
curitate în Africa și în lume. 
Ele au reafirmat sprijinul lor 
pe deplin și hotărît pentru lup
ta popoarelor africane din a- 
ceste țări.

Cei doi președinți au reafir
mat solidaritatea militantă a 
Republicii Socialiste România Și 
Republicii Unite Tanzania cu 
lupta statelor din Africa și alte 
regiuni ale lumii pentru apăra
rea și consolidarea independen
ței, devzoltarea economică și 
socială de sine stătătoare, pen
tru înfăptuirea năzuințelor lor 
vitale. Ei au evidențiat rolul 
tot mai important al statelor 
africane în abordarea și solu
ționarea problemelor majore a- 
le contemporaneității, în lupta 
împotriva politicii de dominație 
imperialistă, colonialistă și nco- 
colonialistă. In acest context, 
au evocat contribuția pozitivă a 
Organizației Unității Africane.

Republica Socialistă România 
și Republica Unită Tanzania a- 
prcciază că reducerea și lichida
rea decalajelor dintre țările în 
curs de dezvoltare și cele avan
sate reprezintă o sarcină ur
gentă pentru progresul umani
tății, consolidarea păcii și lăr
girea cooperării internaționale. 
Cele două părți își exprimă 
convingerea că depășirea aces
tei situații necesită eforturi 
susținute din partea fiecărui 
stat pentru punerea în valoare 
a bogățiilor naturale și resur
selor umane, înlăturarea piedi
cilor și discriminărilor în rela
țiile economice interstatale, pre
cum și extinderea cooperării 
internaționale. Ele au subli
niat necesitatea creșterii con
tribuției Organizației Națiu
nilor Unite și traducerii în 
practică a măsurilor stabilite 
în cadrul celui de-al doilea De
ceniu al O.N.U. in vederea in
tensificării sprijinului acordat 
statelor în curs de dezvoltare, 
indiferent dc orinduirea lor so
cială sau zona geografică din 
care fac parte. In acest context, 
cele două părți au relevat rolul 
important care revine apropia
tei Conferințe a Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare 
ce se va ține în Chile.

Preocupate dc existența. în 
diverse părți ale lumii, a unor 
focare de tensiune și război, 
cele două părți și-au exprimat 
solidaritatea activă cu lupta 
dreaptă a popoarelor djn Indo
china împotriva agresiuni a- 
mericane și au reafirmat spri-

Sosirea la
Președintele Conciliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușcscu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușcscu, n sosit joi la Khar
tum. intr-o vizită oficială, la in
vitația președintelui Republicii 
Democratice Sudan, generalul 
maior Gaafar Mohammed Nu- 
meiry.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușcscu, și conducăto
rul Republicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohammed Nu
me iry. își string mîinilc cu căl
dură. Șeful statului sudanez, 
împreună cu soția sa, Buscin 
Numeiry. întâmpină, de aseme
nea, cu cordialitate pc tovarășa 
Elena Ccaușescu.

Conducătorul statului român 
prezintă apoi pe tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Cornelia Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne. Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
și celelalte persoane oficiale ca
re îl însoțesc în călătoria sa în 
țările africane.

In întâmpinarea oaspeților au 
venit, de asemenea, prim-vice- 
președintele republicii, Abu- 
bakr Awadallah, secretarul ge
neral al Uniunii Socialiste Su
daneze. Maamoun Awadabu 
Zcid, membri ai Biroului Poli- 

jinul lor față de propunerile dc 
pace ale R.D. Vietnam și Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Suc’. Ele au subliniat nece
sitatea retragerii necondiționate 
a trupelor S.U.A. și ale alia- 
ților lor din această regiune, 
pentru ca popoarele vietnamez, 
laoțian și cambodgian să-și poa
tă hotărî singure calea dezvol
tării lor politice, economice și 
sociale, în conformitate cu drep
turile lor legitime.

Cu privire la Orientul Apro
piat, cele două părți au apre
ciat că perpetuarea situației 
din aceasta zonă reprezintă 
o amenințare la adresa păcii 
și securității internaționale și 
s-au pronunțat cu hotărîre pen
tru soluționarea grabnică a con
flictului pe cale pașnică, în 
spiritul rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967, pentru retragerea trupe
lor isracliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, respectarea su
veranității și integrității terito
riale a tuturor statelor din zonă 
și pentru rezolvarea problemei 
populației palestiniene conform 
aspirațiilor sale legitime.

Cei. doi președinți au apre
ciat că înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rînd. a 
celei nucleare constituie o sar
cină deosebit de importantă a 
zilelor noastre și s-au declarat 
pentru inițierea unor măsuri e- 
ficicnte în această direcție. Păr
țile au subliniat, totodată, avan
tajele pe care le-ar reprezenta 
pentru întreaga omenire dirija
rea în scopuri pașnice a resur
selor folosite astăzi în lume în 
domeniul militar.

Cele două părți își exprimă 
convingerea că statornicirea ți
nui climat de securitate și co
operare în Europa Va influența 
pozitiv asupra păcii și destin
derii în întreaga lume. Ele au 
reliefat progresele înregistrate 
în aceasta direcție pc continen
tul european, care au creat con
diții propice pentru pregătirea 
și convocarea cît mai curînd 
posibil, cu participarea tuturor 
statelor interesate, pe baze e-

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretar general al Partidului 

Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Adunarea activului organizației județene de partid
(Urmare din pag. 1) 

a creat un climat de dezbateri 
laborioase, rodnice, cu propu
neri și soluții valoroase. Au lu
at cuvîntul, la primul punct al 
ordinei de z.i, tovarășii : Gheor
ghe Vasiu, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Hunedoara, Petre Constantin 
Erou al Muncii Socialiste, mi
ner șef de brigadă la E.M. Lu- 
peni, Pavel Turcu, președinte
le C.A.P. Totești, Loghin DineȘ 
secretarul comitetului de partid 
al I.M. Barza, Vichente Bălan, 
prim-vicepreședlnte al comitetu
lui executiv al Consiliului popu
lar județean. Nicolae Mărcules- 
cu, Erou al Muncii Socialiste, 
maistru principal la secția a 
Il-a furnale a Combinatului si
derurgic Hunedoara, Aron Col- 
cer, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Deva, 
Ana Herlca, secretara Comite
tului de partid de la Fabrica 
chimică Orăștie, Petru Roman, 
director general al Centralei 
cărbunelui Petroșani, Aurel Nîs- 
tor, director general al Direcți
ei generale pentru agricultură, 
industria alimentară și ape, 
Gheorghe Moldt, director gene
ral al întreprinderii de con
strucții siderurgice Hunedoara, 
Aurel Bulgărea, secretar al Co
mitetului județean Hunedoara 
al P.C.R. Atlrian Costa, prima

Khartum
tic al Uniunii Socialiste Suda
neze, membri ai guvernului, gu
vernatorul provinciei Khartum, 
care prezintă omagiile lor soli
lor țârii noastre. In cinstea 
oaspeților, a fost alcătuită o mi
siune do onoare, din care fpc 
parte Osman Abu Al-Gasim. 
membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
Mansour Khaled, ministrul a- 
f aceri lor externe. Ahmed Ab
del Rahman al-Akib. ministrul 
industriei și minelor, Ibrahim 
Moneim Mansour, ministrul e- 
conomici.

Ceremonia militară se desfă
șoară într-o ambianța festivă, 
l>e aeroport fiind abordate ne
numărate steaguri românești 'și 
sudaneze. Sînt intonate imnuri
le dc stat ale României socia
liste și Sudanului, în timp ce 
răsună 21 salve dc artilerie. 
Președintele Nicolae Ccaușescu, 
pe un podium de onoare, pri
mește, alături dc Gaafar Nu
meiry, raportul comandantului 
gărzii, după care, însoțit de șe
ful statului sudanez, trece în 
revistă ostașii care prezintă ar
mele.

Cei doi șefi dc stat și soțiile 
lor, împreună cu personalități
le române și sudaneze, s-au în
dreptat apoi spre Palatul Popo
rului, reședința pusă la dispo
ziția oaspeților.

(Agerpres)

gale și în toate fazele, a con
ferinței gcncral-curopcnc.

Subliniind necesitatea întări
rii rolului și eficacității O.N.U., 
ca instrument pentru menține
rea păcii și promovarea cola
borării internaționale, părțile 
au exprimat satisfacția pentru 
restabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze 
la Națiunile Unite, considerînd 
acest act ca o contribuție la 
creșterea eficienței organizației. 
Ele au declarat, dc asemenea, 
că, pentru ca O.N.U. și alte or
ganisme internaționale să-și 
poată îndeplini complet obiecti
vele privind menținerea păcii Și 
realizarea prosperității în lume, 
este necesar ca în aceste orga
nizații să fie aplicat principiul 
universalității.

Cele două părți au exprimat 
convingerea că vizita secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România. , Nicolae 
Ccaușescu, în Republica Unită 
Tanzania și convorbirile purta
te cu acest prilej cu Mwalimu 
Julius K. Nyerere. președintele 
Republicii Unite Tanzania, re
prezintă o contribuție de scamă 
la adîncirea cunoașterii recipro
ce, la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre 
cele două țări și popoare, pre
cum și la înțelegerea internațio
nală.

Președintele Nicolae 
Ceaușcscu, doamna Elena 
Ceaușcscu, personalitățile care 
l-au însoțit au exprimat cordiale 
mulțumiri pentru calda ospita
litate ce le-.a fost rezervată de 
către poporul tanzanian și con
ducătorii săi.

Secretarul general al Partidu
lui Comunsit Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste Românin, 
Nicolae Ccaușescu, a invitat pe 
președintele Republicii Unite 
Tanzania, Mwalimu Julius K, 
Nyerere, să efectueze o vizită 
oficală în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, data vizitei 
urmînd a fi stabilită ulterior.

JULIUS K. NYERERE, 
Președintele Republicii Unite 

Tanzania

rul comunei Dobra, Pogca 
Brincoycanu președintele Con
siliului județean Hunedoara ai 
sindicatelor. Alexandru Lugo- 
jan, directorul Trustului de con
strucții Hunedoara — Deva, 
Clement Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Petroșani, Ștefan Almă
șan, secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al. P.C.R., 
Costache Trotuș, director gene
ral al Centralei industriale Hu
nedoara. Vorbitorii s-au referit, 
îndeosebi, la sarcinile ce revin 
organizației județene, organelor 
și organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, colectivelor oe 
muncă în actualul cincinal — 
etapă care este și trebuie să f e 
caracterizată prin îmbunătăți
rea calitativă a activității in 
toate domeniile. Ei au dat, tot
odată, o înaltă apreciere vastei 
activități desfășurată de condu
cerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, pentru 
transpunerea în viață a holâri- 
rilor Conferinței Naționale și 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
privind perfecționarea economi
ei și a vieții sociale, subliniind 
însemnătatea excepțională a do
cumentelor plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie anul 
trecut, a primei Conferințe pe 
țară a secretarilor comitetelor 
de partid și președinților consi
liilor populare comunale și a

Întîlnirea tovarășului 
Manea Mănescu 

cu cadre didactice 
de la Universitatea 

„California" 
din Los Angeles

LOS ANGELES 30 (Agerpres). 
La invitația Universității „Califor
nia" din Los Angeles, tovarășul Ma
nca Mănescu, președintele Consiliu
lui Economic al Republicii Socia
liste România, s-a întâlnit miercuri, 
29 martie, cu corpul didactic dc la 
Facultatea de știința conducerii c- 
conomice. Cu acest prilej, tovarășul 
Manca Mănescu a făcut o expunere 
cu privire la „Modelarea econome
tric.! în prognoza economică și so
cială".

Auditoriul a ascultat cu mult in
teres comunicarea, după care au ur
mat întrebări și discuții pc proble
mele legate de procesele dc creș
tere economică, dc aplicații ale ci
berneticii în elaborarea modelelor 
de dezvoltare economică. In cadrul 
dezbaterilor, profesorii au manifes
tat un deosebit interes față de rit

Președintele Makarios despre 
actuala situația „gravă 
și confuză" din Cipru

cpiscopi, din funcția de șef al sta
lului președintele Makarios afirmă 
că acțiunea acestora a fost deter
minată de considerente străine preo
cupărilor religioase și că, pc dc altă 
parte, nu există o incompatibilitate 
între responsabilitățile sale ca șef 
spiritual și cele care-i revin ca șef 
al statului cipriot.

Totodată, președintele Makarios 
afirmă că va acționa neabătut pen
tru „unitatea solida și durabilă a 
comunităților greacă și turcă din 
insulă, întrucît însuși viitorul Cipru
lui este în mod fundamental legat 
dc această unitate".

BEIRUT 30 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat săptămînalu- 
lui libanez „Magazine", președintele 
Ciprului, arhiepiscopul Makarios, ca
lifică actuala situație din țară drept 
„gravă și confuză", ca urmare a 
presiunilor exercitate asupra lui din 
exterior, prin intermediul Sinodului 
cipriot. Referindu-sc Ia refuzul său 
de a demisiona, Ia cererea celor trei

0 Potrivit aprecierii organelor 
poloneze de statistică, în aprilie 
a. c. populația Poloniei va ajunge 
la 33 milioane de oameni, infor
mează agenția PAP.

0 Câteva sute de persoane au 
luat parte la o demonstrație de 
protest organizată in fața Tribu
nalului din Harrisburg (S.U.A.), 
unde se desfășoară procesul in
tentat reverendului Philip Berri- 
gan și altor șase pacifiști ameri
cani.

Poliția, care a intervenit pentru 
a împrăștia pe demonstranți, a 
arestat 105 persoane — informea
ză agenția Reuter.

0 V icepreședintele Consiliului 
dc Miniștri al Republicii Arabe 
Egipt, Abdel Kader Hatem, și-a 
încheiat vizita de trei zile în 
Marca Britanic, unde a avut o sc
rie dc întrevederi cu oficialități 
britanice și a participat la inau
gurarea expoziției prczentînd „Te
zaurul Tutankamon". După cum 
informează agențiile Reuter și 
M.E.N., în cadrul întrevederii pe 
care a avut-o cu șeful Foreign 
Officeului, Alec Douglas Home, 
au fost discutate unele aspecte 
ale situației din Orientul Mijlo
ciu, precum și relațiile anglo- 
egiptene.

0 /z; Portugalia continuă pro
cesul de creștere a prețurilor. Po
trivit datelor prezentate de Ban
ca Portugaliei, numai în cursul 
anului trecut prețurile la produ
sele alimentare și principalele ar
ticole de primă necesitate au spo
rit in această țară cu 12 la sută.I

Conferinței pe țară a cadrelor 
dc conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de con
strucții pentru activitatea prac
tică de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
In cuvinte izvorîte din atașa
mentul profund față dc tot ceea 
ce întreprinde partidul, condu
cătorul său, a fost relevată im
portanța actualei vizite a tova
rășului Nicolae Ceaușcscu în 
Africa, vizita care va aduce po
porului nostru noi prieteni, va 
ridica și mai mult prestigiul 
României în lumea contempora
nă.

Din tot ceea ce s-a spus în 
dezbateri s-a desprins hotărîrea 
dc angajare plenară a organiza
ției județene, a comuniștilor și 
oamenilor muncii hunedoreni 
pentru a înfăptui toate sarcinile 
trasate de partid, de a obține 
succese dc prestigiu în cursul 
acestui an în activitatea econo
mică, politică și social-cultura- 
lă.

Adunarea activului a aprobat 
apoi planul de măsuri și anga
jamentele organizației județene 
de partid, ale colectivelor dc 
oameni ai muncii hunedoreni 
pe anul 1972.

La punctul al doilea al ordi
nei de zi, Plenara Comitetului 
județean de partid a eliberat 
din funcția dc membru al biro
ului pe tovarășul Ion Sirbu, în 

mul dc dezvoltare a economici ro
mânești și s-au interesat îndeaproa
pe dc mecanismul organizării, con
ducerii și planificării activității c- 
conomicc din România.

După încheierea dezbaterilor, 
gazdele au prezentat tovarășului 
Manca Mănescu Centrul universitar 
dc calcul electronic pentru gestiu
nea economică. A urmat un schimb 
dc păreri cu privire la sistemele in
formaționale și decizionale econo
mice.

In încheiere, gazdele au oferit 
oaspetelui o scrie dc lucrări econo
mice elaborate de catedrele Univer
sității. I.a rîndul sau, tovarășul 
Manea Mănescu a oferit unele pu
blicații științifice din domeniul a- 
plicațiilor ciberneticii în economie.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Bombă incendiară
aruncată în clădirea agenției 

iugoslave de voiaj 
din Stockholm

STOCKHOLM 30 (Agerpres). — 
După cum informează agenția Ta
niug, în dimineața zilei de 29 mar
tie, teroriști ustași au aruncat o 
bombă incendiară în clădirea agen
ției iugoslave de voiaj „Iugoiurs" 
din centrul orașului Stockholm, pro- 
vocîud un mare incendiu care a 
distrus mobilierul, precum și docu
mentele aflate în clădire.

Convorbirile SALT
de la Helsinki

HELSINKI 30. — Trimisul spe
cial Vasile Crișu, transmite :

Joi au fost reluate la Helsinki 
convorbirile în plen dintre delega
țiile sovietică și americană în pro
blema limitării înarmărilor strate
gice (SALT). Cea de-a doua întil- 
nire din actuala rundă — a 7-a — 
a tratativelor a avut loc la sediul 
Ambasadei S.U.A. și a durat două 
ore. Părțile au convenit să se în
tîlnească din nou, la -4 aprilie, la 
sediul Ambasadei Uniunii Sovietice.

Purtătorul de cuvînt oficial al 
delegației americane a declarat că 
discuțiile de joi s-au desfășurat 
într-o atmosferă foarte serioasă, de 
lucru intens. Ele au confirmat fap
tul ca miercuri au avut loc convor- 

legătură cu numirea sa în altă 
muncă și a trecut pc tovarășul 
Nicolae Andronache, șeful sec
ției- de propagandă din rîndul 
membrilor supleanți în rîndul 
membrilor Biroului Comitetului 
județean de partid. Dc aseme
nea, plenara a cooptat in comi
tetul județean dc partid pc 
tovarășii Petre Stoican, preșe
dintele Comitetului județean 
pentru cultură și educație socia
listă și Gheorghe Pavel, redac
torul șef al ziarului „Drumul 
socialismului", și i-a ales ca 
membri supleanți ai Biroului.

In încheierea lucrărilor adu
nării activului dc partid a luat 
cuvîntul tovarășul Ioachim Mo- 
ga.

Ca mesageri ai sentimentelor 
de nestrămutat atașament ale 
comuniștilor, ale oamenilor 
muncii hunedoreni față de în
treaga politică internă și exter
nă a partidului, ai hotârlriî lor 
dc a aduce o contribuție cît 
mai substanțială în opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pc pă- 
rnîntul României, participanta 
la adunarea activului au adoptat 
și adresat — într-o atmosferă 
entuziastă, înălțătoare — o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Io va ră $u l u i NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul genera) 
al partidului.

Protocol privind colaborarea 
între Radiodifuziunea română 

și Radiodifuziunea 
cehoslovacă

PRAGA 30. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Prisăcaru, 
transmite : La Praga a fost semnat, 
joi, protocolul privind colaborarea 
între Radiodifuziunea română și 
Radiodifuziunea cehoslovacă pe a-

O nouă scădere a cursului
dolarului

PARIS 30 (Agerpres). — Cursul 
dolarului american a înregistrat 
miercuri o nouă scădere pc majori
tatea piețelor de schimb occidentale. 
In cercurile financiare se apreciază 
ca aceasta s-a datorat anunțării de
ficitului record al balanței comer
ciale a Statelor Unite pe luna fe
bruarie. Deprecierea dolarului a fost

Luări de poziții 
în favoarea ratificării
tratatelor 

de R.F. a 
cu U.R.S.S.

(Agerpres). — InBONN 30
R.F. a Germaniei se intensifică 
acțiunile în vederea ratificării 
tratatelor semnate de guvernul 
federal cu Uniunea Sovietică Și 
cu Polonia. Astfel, centrala din 
Hessa a Confederației sindica
telor a mobilizat pe membrii 
săi la o campanie de semnături

Iugoslavii aflați la lucru in Sue
dia, transmite agenția Taniug. și-au 
exprimat amărăciunea în legătură cu 
acest act $i speranța ca autoritățile 
suedeze, în primul rînd poliția, vor 
lua măsuri hotărîte pentru a ză
dărnici extinderea unor asemenea ac
țiuni teroriste în Peninsula Scandi
navă.

biri in cadrul unui grup dc experți. 
subliniind că ar fi posibil ca experți 
ai celor două părți să se întîlnească 
și vineri, întrucît natura chestiuni
lor tehnice luate în dezbatere este 
foarte complexa.

Actualitatea sportivă
pe mapamond

PARIS. — Proba de tir din ca
drul concursului internațional de 
pentatlon modern de la Fontaine
bleau a fost cîștigată de Kaisev cu
1 C66 puncte.

In clasamentul general individual, 
după disputarea a trei probe, con
duce Balczo (Ungaria) — 2 974 
puncte, urmat de compatriotul său 
Kelemen — 2S15 puncte și Gorlov 
(U.R.S.S.) — 2 803 puncte. Primul 
dintre sportivii români este Dumi
tru Spirlea, clasat pe locul 7 cu
2 705 puncte.

LISABONA. — La Lisabona s-a 
disputat meciul dintre selecționatele 
Portugaliei și Ciprului contînd pen
tru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 4—C 
(2-0).

PARIS. — Surpriză in turneul 
internațional de tenis de la Monte 
Carlo : francezul Pierre Barthes, ca- , 
re era al doilea favorit după româ
nul llie Năstase, a fost eliminat încă 
în primul tur, pierzind cu 5—7, 
6—2, 0—6 în fața tlnăndui jucător 
belgian B. Mignod. Tot In partide 
pentru primul tur, cehoslovacul Pala 
l-a învins cu 6—2. 7—5 pe Machan 
(Ungaria), iugoslavul lovanovici a 
dispus cu 6—1, 6—3 de Sturza 
(Elveția), iar polonezul Gasiorek l-a 
întrecut cu 6—3, 6—3 pe Estep 
(S.U.A.).

CAMPION. [TUL MONDIAL. 
DE HOCHEI PE GHEAȚA 
(GRUPA B) «i continuat joi pe pa
tinoarul „23 August" din Capitală 
cu partida dintre selecționatele R.D. 
Germane și României. I aloroasa 
formație a R. D. Germane, una din 
pretendentele la primele locuri ale 
campionatului, <t obținut o victorie 
clară cu scorul de 8—3 (3—1, 2—2, 
3—0). Hocheiștii români au men

nul 1972-1973, care prevede schim
buri reciproce de materiale publicis
tice, programe pentru copii și tine
ret, emisiuni muzicale, literar-dra- 
matice. schimburi de experiență.

american
deosebit dc accentuată la bursa din 
Paris, unde nivelul cursului mone
dei americane a fost cel mai scăzut 
in raport cu francul, după fixarea 
noilor parități în decembrie anul 
trecut la Washington.

Valoarea unui dolar a fost egala 
cu 4,84 franci.

încheiate 
Germaniei 
si Polonia

în favoarea ratificării celor 
două acorduri, campanie al că
rui rezultat va fi cunoscut la 
1 Mai — Ziua Internațională a 
Muncii.

Pe de altă parte, peste 30 de 
personalități ale bisericii pro
testante vest-germane au luat 
poziție în favoarea ratificării 
tratatelor. Ecleziasticii vest-ger- 
mani, printre care profesorul 
Ludwig Raiser. președintele 
bisericii protestante din R.F.G., 
au subliniat. într-o declarație 
dată publicității, că tratatele 
semnate cu U.R.S.S. și cu Polo
nia. precum și acordul cvac’ri- 
partit asupra Berlinului occi
dental oferă R.F. a Germaniei 
posibilitatea de a contribui la 
apărarea păcii, contribuție pe 
care vecinii săi din Est și Vest 
sînt îndreptățiți să se bazeze.

Expoziție 
romaneasca 
în Japonia

TOKIO 30. — Corespondentul 
Agerpres, Fl. Țttiu, transmite t 
O expoziție românească a fost 
deschisă in orașul Okayama din 
sudul Japoniei. Compania niponă 
„Sboei" din Osaka expune, în 
cooperare cu Agenția economică 
română, o mare varietate de pro
duse de artizanat și vinuri ro
mânești.

Expoziția rămîne deschisă piuă 
la 7 mai.

ținut un echilibru în primele două 
reprize, dar in ultimele 20 de mi
nute ale jocului liniile de apărare 
nu au mai făcut fața deselor șarje 
ale echipei R. D. Germane.

Golurile a, '
(3). Peters 
Patschinski. 
Herghelegiu.

( Igerpres)

— Ediția a 25-a jubi- 
' ........ '--i curs'e cicliste

se va desfășura intre 
mai pe traseu! Berlin — 

— Varșovia. La întrecere vor

BERLIN. - _ ... 
tiară a tradiționalei 
„Cursa Păcii" 
5 fi 2< 
Praga , . . . ............... . .
lua parte peste ICO de cicliști dtn 
ÎS țări 
htgoslaz a. 
Ungaria, Belgia, 
marca. Olanda, 
Maroc. Polonia, 
Cehoslovacia.

Anglia. U.R.S.S., România, 
. Bulgaria, Franța, Cuba, 

Finlanda. Dane- 
Italia, Norvegia, 

R. D. Germană și

— Cunoscutul fot-SAO PAULO, 
balist brazilian Edson Arantes Do 
Nascimento „Pele" va deveni in~ 
structor de fotbal internațional, tir- 
mind să predea tehnica jocului de 
fotbal in școlile și universitățile din 
lumea întreagă.

ZURICH. — In localitatea elve
țiană l.yss au luat sfirșit întrecerile 
grupelor preliminare ale campiona
tului european de hochei pe gheață 
rezervat echipelor de juniori.

lată clasamentele finale ale celor 
două grupe: Grupa . 1: l. Polonia 
— 8 puncte; 2. Iugoslavia — 6 
puncte; 3. Italia — 2 puncte; 4. 
Austria — 2 puncte; 5. Olanda — 
2 puncte; Grupa B: 1. Elveția — 
8 puncte; 2. România — 6 puncte; 
3. Ungaria — 4 puncte; 4. Dane
marca — 2 puncte; 5. Franța — 
0 puncte.

Finala competiției se a disputa 
intre selecționatele Elt eției și Po
loniei.
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