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Interviu 
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
revistei 

iugoslave „Nin“
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe Frâne Barbieri, redactor- 
șef al săptămînalului iugoslav „Nin“, și pe Dragoslav Ran- 
cici, șeful secției externe de la aceeași publicație, cărora 
le-a acordat un interviu.

Sub flamurile 
biruitoare 

ale partidului
In istoria patriei și poporului 

nostru, intre numeroasele zile 
evenimente memorabile, ziua 

de 8 Mai se înscrie la loc de 
frunte, cu toată semnificația și 
importanța ei.

Este ziua cînd s-a născut for
ța revoluționară, unică și con
secventă a proletariatului din 
România, detașamentul său de 
avangardă — Partidul Comu
nist Român — organizatorul și 
conducătorul ferm al tuturor 
victoriilor noastre.

Inmănunchind fiii cei mai 
credincioși cauzei scumpe a 
muncitorimii, unind în jurul 
său forțele democratice și pro
gresiste din țară, partidul nos
tru marxist-leninist s-a afirmat 
încă din prima zi de existență 
ca slujitor devotat al luptei 
pentru înfăptuirea năzuințelor 
scumpe ale poporului, cîrmui- 
torul înțelept al maselor dor
nice să trăiască într-o Românie 
liberă, independentă și prospe
ră.

Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Partidul Comunist Român a lu
at ființă în focul marilor lupte 
și bătălii de clasă, într-o peri
oadă cînd crearea unei aseme
nea forte era o necesitate vita
lă și cînd nimeni altul nu-și 
putea asuma o misiune atît de 
grea dar și de nobilă ca aceea 
de a conduce destinele tării ro
mânești reîntregite pe drumul 
luminos al socialismului și pă
cii.

încă de la înființarea sa, 
partidul nostru a înțeles în toa
tă profunzimea adevăratul sens 
al evoluției societății omenești 
in general și al cursului istoriei 
țării în special In același mod 
a înțeles că este trup din trupul 
poporului muncitor și că telul 
său suprem, politica sa de an
samblu trebuie să fie lupta con
secventă pentru realizarea în 
fapt a țelurilor și idealurilor 
sacre ale poporului — bunăsta
rea sa materială și spirituală, 
în funcție de acest țel, parti
dul și-a stabilit programul său, 
întregul plan strategic și tactic. 
In fond, crearea Partidului Co

munist din România a însemnat 
o victorie categorică a marxism- 
leninismuluî asupra oportunis
mului din țară și de peste ho
tare, o afirmare a spiritului re
voluționar din România care 
avea să fie amplificat, pe tot 
parcursul luptelor ce au urmat.

După numai trei ani de la în
ființare, forțele reacțiunii afla
te Ia cîrma țării au procedat 
Ia interzicerea activității lega
le a partidului, dezlănțuind un 
val de represalii împotriva mi- 
litanților săi, cu intenția de a-i 
suprima ființa. Dar, aceasta a 
fost departe do a se realiza. 
Cu o tenacitate mai mult decît 
impresionantă. partidul a în
fruntat toate greutățile, le-a de
pășit, cuvîntul său de ordine, 
apelurile sale, chemările la 
autoapărare și la luptă pentru 
victorie au găsit un puternic și 
irevocabil ecou în toate păturile 
și forțele sociale progresiste : 
orice măsură antipartinică și 
antidemocratică a eșuat lamen
tabil ; partidul a învins pentru 
că a luptat și luptă pentru o 
cauză nobilă, mai presus de ori
ce.

Istoria ne oferă paginile ei cu 
tot ce s-a înscris în ele cu sin
ge sau cu prețul unor mari 
jertfe, în care vedem și sacrifi
ciul suprem. Notăm în aceste 
pagini perioada anilor 1924— 
1929, cînd capitalismul din Ro
mânia intrase într-o fază de 
dezvoltare relativă, apoi anii- 
1929 — 1933, caracterizați prin- 
tr-un avînt al luptelor revolu
ționare, în care partidul nostru 
s-a afirmat ca un conducător 
viguros cu o maximă orientare 
în caracterizarea conținutului 
luptelor și a semnificației aces
tora. Anii următori, pînă la de
clanșarea celui de-al doilea răz
boi mondial, sînt cunoscuți ca 
ani întunecați, cînd în Europa 
și în lume pericolul principal îl 
constituia fascizarea. împotriva 
acestui pericol, pentru înlătura
rea Iui, forța cea mai capabilă 
din tara noastră s-a dovedit 
partidul comuniștilor. Și. dacă

(Continuare în pag. a 3-a)

Un dialog fructuos se desfășoară zilnic între secretarul organizației de partid și șefii 
formației de lucru din cadrul sectorului electromecanic al minei Lonea privind executarea 
in bune condițiuni a lucrărilor de întreținere și reparații. In clișeu : secretarul de partid, 
Solomon Șorecău discutînd cu secretarul organizației U.T.C., Karol Vesa și șeful de echipă 
Alexandru Tordk.

O condiție hotărîtoare a eficienței

Folosirea cit mai deplină a capacităților 
productive prin randamente 

superioare la fronturile de lucru

HĂRNICIE IN SECTOARELE 
MINEI PETRILA

Patru din sectoarele de pro
ducție ale Exploatării mini
ere Petrila, au încheiat bilan
țul pe aprilie cu sarcina de 
producție lunară depășită, 
deci cu cărbune dat peste 
plan. Sectorul 1 al exploată
ri} a încheiat luna aprilie cu 
un plus de 537 tone. Este con
tribuția brigăzilor conduse de 
Vasile Avarvarei, Gheorghe 
Borșoș, Aurel Blaga. La sec
torul II prin aportul deose
bit al brigăzilor de la fron
talele lui Ion Tabacii și Vasile 
Glișcă s-au produs 348 tone 
peste sarcini. Din sectorul

111, care a depășit planul lu
nar cu 600 tone, se remarcă 
ortacii conduși dc Florea Mio- 
nici, Enache Chiriță, Francisc 
Kovacs...

Colectiv fruntaș, pe exploa
tare, sectorul IV, condus dc 
inginerul Marin Răduț, a re
ușit să depășească și planul 
lunii trecute. Minerii din 
brigăzile lui Năstase Zamfir, 
Eugen Voicu, Constantin A- 
lcxe, Gheorghe Tonta și alții 
au reușit să extragă la un 
loc, peste sarcina ce i-a re
venit sectorului pe luna apri
lie, 1 364 tone de cărbune.

| Premieră de gală
1 Reconstituind destinele unor comuniști pe o perioadă în- 
I delungată, începînd din 1944 și pînă în 1965, „Puterea și 
? adevărul", realizat de regizorul Manole Marcus după sce- 
J nariul scriitorului Titus Popovici, este un film politic cu 
ț rădăcini adinei în actualitate. Luni va avea loc premiera de 
I gală în Vulcan (Ia ora 17) și Ltipenj (la ora 18,30) cu parti- 
? ciparea și a cîtorva dintre realizatori. Cu acest prilej, spec- 
1 tutorii vor cunoaște detalii despre crearea'acestui film con- 

temporan și cu profunde semnificații.
I

'll

I

Ținînd seama de realitatea 
arhicunoscută că ridicarea pro
ductivității muncii, folosirea de
plină a tuturor capacităților de 
producție, constituie premise 
de bază ale realizării unei efi
ciente economice sporite, recen
ta plenară a C.C. al P.C.R. a in
sistat asupra necesității ca în 
unitățile economice să se ia mă
suri hotărîte, energice, pentru 
îndeplinirea și chiar depășirea 
sarcinilor, în sensul ca atare, 
prevăzute pe 1972, prin utiliza
rea integrală, cit mai producti
vă cu putință a mașinilor și a 
timpului de lucru disponibil, 
prin ridicarea calificării cadre
lor și respectarea numărului de 
salariați planificat.

întreprinsă în lumina acestor 
importante cerințe, investigația 
noastră la mina Aninoasa a ur
mărit, îu prioritate, modul în 
care acționează colectivul de 
aici, factorii răspunzători de 
mersul normal al procesului ex
tractiv, pentru încadrarea în 
indicatorul de productivitate, în 
pauametri care concură la folo
sirea rațională, rodnică a prin
cipalelor capacități de produc
ție ale unității, la completarea 
acestora corespunzător exigen
țelor de perspectivă puse de 
planul de stat.

Specificitatea, caracterul a- 
parte al problemelor ne deter
mină să relatăm cititorilor noș
tri situația de fapt întîlnită sub 
latura care ne interesează în 
cadrul fiecărui sector.

Nu atît lipsa 
de efectiv...

Astfel, la sectorul III există 
u-n bun exemplu de capacita
te intr-adevăr productivă i este 
vorba de abatajul cu front scurt 
nr. 4, de pe stratul 13, unde 
brigada condusă de experimen
tatul miner Vasile Mereuță rea
lizează. în condiții de lucru nor
male. randamente superioare 
(de pildă. în luna trecută s-a 
înregistrat o depășire medie de 
peste 1 tonă pe post), în primul 
rînd printr-o organizare superi
oară a muncii la front, printr-o 
disciplină fermă dovedită de 
fiecare membru al colectivului 
respectiv. In schimb, la frontu
rile de pe stratele 7—8. brigada 
lui Alexandru Mathe, într-o con

junctură — e drept — mai di
ficilă de exploatare a z.ăcămîn- 
tului, nu se încadrează per to
tal în productivitatea muncii 
planificată. Tov. ing. Constan
tin Florea motivează slabele re
zultate obținute aici. în princi
pal, pe „minusul mare de efec
tiv". Dacă. însă, privim parțial

TRADUCEREA
IN VIAȚA .

A MASURILOR 
STABILITE 

DE PLENARA 
C.C. AL P.C.R. 
DIN 18 APRILIE 

A. C. 
garanția 

obținerii unor 
rezultate 

superioare 
în îndeplinirea 
planului de stat 

și a 
angajamentelor 

pe anul
cum stau lucrurile, adică în 
mod distinct pe stratul 7 și pe 
stratul 8, observăm că la pri
mul s-a consemnat o creștere 
a numărului de posturi pres
tate cu peste 100 în perioada 
la care ne raportăm. în timp ce 
la al doilea, cu efectivul dimi
nuat. se acumula un minus de 
producție de aproape 2000 de 
tone, evident cu un randament 
total necorespunzător. Planul 
trebuie acoperit cu cărbunele 
din ambele strate așa că depla
sarea forțată a centrului de gre
utate a' efectivului brigăzii că
tre partea cu condiții oarecum 
mai bune de extragere nu solu

ționează nici pe departe proble
ma. O plasare cit mai judicioa
să a oamenilor se impune cu 
necesitate mai ales că va tre
bui să se mențină un anumit 
„pas", o avansare proporționa
lă în cele două strafe.

A

In curînd, 
capacități noi 
vor intra în 
funcțiune...

Sectorul II a încheiat trimes
trul I a.c. cu îndeplinirea sar
cinilor de plan la principalii 
indicatori, dînd chiar un spor 
de cărbune de 64 tone. Dar, în 
aprilie și în zilele de început 
ale lunii curente, datorită ieși
rii din exploatare a unor mari 
capacități ale sectorului — în 
speță frontalul de pe stratul 15 
și abatajul cu front lung pe în
clinare de pe stratul 17 — pro
ducția sectorului a scăzut sim
țitor. Se ridică firesc întreba
rea i de ce nu s-au pregătit Ia 
timp noile capacități ? „In stra
tul 18 trebuia să producă un 
frontal încă din 20 aprilie a.c., 
în lungime de 110 metri, pre
conizat să funcționeze cu o com
bină KB—125 Z. Faptul nu a 
fost posibil, ne-a declarat tov. 
ing, Iosif Tomuș, șeful de sec
tor, din pricina lipsei cabluri
lor electrice pentru comenzile 
combinei. Am primit 400 de 
metri de cablu pe toată exploa
tarea, care ni s-au repartizat 
nouă, dar cantitatea e totuși in
suficientă, ne-ar mai trebui în
că pe atîta... Mai ales că e vor
ba să introducem și o a doua 
combină, 2 K 52, într-un pa- 
uou al aceluiași strat. Lucrările 
de pregătire respective sînt în 
curs de terminare, așa că la ju
mătatea lunii mai se prevede 
să plasăm și acest front. Sigur, 
pînă la urmă vom merge și cu 
pușcare dar..." Sensul eventua
lei continuări a relatării infer

ing. T. MULLER

ÎNTREBARE : Sîntem marto
rii unui fenomen nou în rela
țiile internaționalei în locul bi- 
polarismului și al confruntării 
dintre Est și Vest se instaurea
ză un multipolarism global. Du-= 
pă unii, acest lucru favorizează 
și poziția țărilor mici, indepen
dente, după alții însă se mă
resc posibilitățile pentru diferi
te presiuni asupra acestor țări. 
Cum vedeți dumneavoastră, to
varășe președinte, acest nou 
fel de așezare a relațiilor inter
naționale ?

RĂSPUNS i Este adevărat că 
în ultima vreme în viața inter
națională au avut loc schimbări 
importante în raportul de forțe. 
Aceste mutații — care s-au ac
centuat în cursul anului 1971 Și 
începutul anului 1972 — vor
continua să exercite o influen
ță puternică asupra desfășurării 
vieții internaționale.

In primul rînd, am în vedere 
faptul că au apărut noi forțe e- 
conomice și politice în lumea 
capitalistă care practic au pus 
capăt politicii de forță conducă
toare unică în lumea capitalistă 
a Statelor Unite.

In al doilea rînd, am în vede
re afirmarea tot mai puternică 
a țărilor socialiste pe plan mon
dial, afirmarea Uniunii Sovieti
ce și a altor țări socialiste în 
viața internațională.

De asemenea, am în vedere 
faptul că în această perioadă 
s-a afirmat puternic pe arena 
mondială Republica Populară 
Chineză, care joacă un rol tot 
mai important în soluționarea 
diverselor probleme ale vieții 
internaționale contemporane.

Și, pentru a fi complet, tre
buie să mai menționez crește
rea puternică a rolului țărilor 
mici și mijlocii în viața inter
națională, faptul că un număr 
tot mai mare dc state se ridică 
cu hotărîre pentru afirmarea 
dreptului lor de a-și soluționa 
problemele care le privesc, în 
mod independent, fără amestec 
din afară.

Ca rezultat al acestor depla
sări în viața internațională, se 
poate spune că s-au creat con
diții mai favorabile pentru des
fășurarea cu succes a luptei 
împotriva politicii imperialiste 
de forță și dictat, a politicii

colonialiste și ncocolonialiste. 
Se afirmă cu putere în viața in
ternațională principiile egalită
ții în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc.

Se poate spune că schimbări
le care au avut loc și sînt în 
curs de accentuare în lume sînt 
în favoarea forțelor progresiste, 
a celor care se pronunță pen
tru o politică nouă, de colabo
rare și pace între popoare.

De aici și concluzia că este 
necesar să se acționeze în con
tinuare cu toată energia și per
severența pentru statornicirea 
în viața internațională a princi
piilor egalității depline între 
națiuni, a respectului suverani
tății lor naționale, a dreptului 
de a-și hotărî singure soarta, 
pentru eliminarea forței și ame
nințării cu forța din relațiile 
interstatale, pentru rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase 
dintre țări pe baza tratativelor, 
astfel îneît să se asigure exclu
derea definitivă a războiului din 
viața internațională. Este nece
sar, de asemenea, ca popoarele, 
forțele înaintate să se ridice cu 
fermitate pentru a se pune ca
păt colonialismului și neocolo- 
nialismului, oricăror forme de 
dominație Și asuprire a altor 
popoare. Se impune totodată 
sporirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în promovarea și 
apărarea principiilor dreptului 
internațional, intensificarea par
ticipării la viața internațio
nală a tuturor statelor — fie ele 
mari sau mici — pentru ca toa
te problemele să fie rezolvate 
în interesul fiecărei națiuni, al 
fiecărui popor, al cauzei gene
rale a păcii și colaborării. O 
importanță majoră are intensi
ficarea luptei popoarelor pen
tru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru asigurarea dezarmării 
generale, și în primul rînd a 
dezarmării nucleare — singura 
cale de înlăturare a coșmarului 
unei conflagrații mondiale -dis
trugătoare, de realizare a unui 
climat de securitate deplină în 
care toate națiunile să se poată 
dezvolta pe calea progresului, 
corespunzător voinței și aspira
țiilor lor vitale.

ÎNTREBARE i Fără îndoială, 
Europa a ieșit din perioada 
războiului rece și a intrat în 
era tratativelor și colaborării. 
Ce credeți că este esențial în a- 
ceste condiții pentru securitatea 
europeană ?

RĂSPUNS i Așa cum este 
știut, după cel de-al doilea 
război mondial, Europa a cunos
cut o perioadă de încordare des
tul de îndelungată și intensă. 
După părerea mea. aceasta s-a 
datorat politicii cercurilor im
perialiste, reacționare, care nu 
se împăcau cu rezultatele celui 
de-al doilea război mondial — 
am în vedere, în primul rînd, 
schimbările legate de dezvolta
rea socialistă a unui] număr im-> 
portant de țări din | Europa,

Desigur că existehța blocu
rilor militare — care au apărut 
în împrejurările cunoscute — a 
accentuat -această încordare. 
Trebuie însă menționat, spre a 
se înțelege clar lucrurile, că 
formarea Tratatului de la 
Varșovia a fost un j răspuns la 
crearea Pactului Nord-Atlantic. 
De altfel, nu o dată j participan- 
ții la Tratatul de la Varșovia 
au afirmat că sînt gata să trea
că la desființarea concomitentă, 
atît a Pactului N.A.T.O.. cît și 
a Tratatului de la Varșovia.

Consider însă că în Europa 
s-au produs schimbări impor
tante; forțele socialiste, progre
siste s-au afirmat cu putere în 
viața continentului. Hotărîrea cu 
care popoarele europene s-au 
pronunțat și se pronpnță pentru 
colaborare și destindere a dus 
la depășirea perioadei de în
cordare numită generic perioa
da „războiului rece", creîndu-se 
premisele pentru stabilirea unor 
relații noi între statele europe
ne.

După cum este cpnoscut, Ro-> 
mânia consideră că realizarea 
securității europene trebuie să 
fie rezultatul nu al conlucrării 
între blocurile militare, ci între 
toate națiunile europene, pe ba
za deplinei egalități în drepturi. 
Pornind de la faptul că astăzi, 
într-un mod sau altul, toate 
statele de pe continent se pro
nunță pentru o conferință ge- 
neral-europeană, noi apreciem 
că este necesar să se intensifi
ce eforturile în vederea pregăti
rii și convocării acestei confe
rințe. Avem în vedere partici
parea tuturor statelor, atît la 
activitatea pregătitoare, cît și la 
conferința propriu-zisă. Apre-

(Continuare în pag. a 4-a)

Vizita premierului Golda Meir
Cu prilejul vizitei oficiale în

țara noastră a primului minis
tru al Israelului, Golda Meir, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Raphael Benshalom, 
a oferit sîmbătă după-amiază o 
recepție.

Au luat părte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioară,

Convorbiri 
intre președintele 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 
și primul ministru 

al israelului, 
Golda Meir

Sîmbătă, în cursul dimineții, au 
continuat convorbirile dintre pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al 
Israelului, Golda Meir.

Au fost discutate probleme bila
terale, precum și probleme de in
teres comun ale vieții internațio
nale.

primarul general al Capitalei, 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, alți membri ai gu
vernului, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și insti
tuții centrale, oameni de știință 
și cultură, reprezentanți ai cul
telor, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
ziariști.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale care însoțesc 
pe premierul Israelului în vizi
ta în țara noastră.

Printre invitați se aflau șefi 
de misiuni diplomatice acredi
tați la București și membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Dineu oficial
Primul ministru al Israelului, Gol

da Meir, a oferit sîmbătă un dineu 
oficial în onoarea președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România. Ion Gheorghe 
Maurer, și a soției sale, Elena Maurer.

Au luat parte Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Corncliu Mănescu, ministrul a- 
faccrilor externe, Matei Ghigiu, Mir
cea Malița, Angelo Miculescu, Teo
dor Vasiliu — miniștri, George Ma- 
covcscu, prim-adjunci al ministrului 
afacerilor externe, Ion Covaci, am
basadorul României in Israel, Ion 
Drăgatt, secretar general al Consi
liului de Miniștri, Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de științe a- 
gricole și silvice, Emilian Nucescu, 
președintele Tribunalului Suprem,

Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreșe- 
dinte al I.R.R.C.S., Dumitru Joița, 
prim-viceprcșcdinte al Consiliului 
popular municipal, membri ai con
ducerii unor ministere economice și 
instituții centrale, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au participat Raphael Benshalom, 
ambasadorul Israelului in România, 
Simcha Dinitz, directe, general al 
Președinției Consiliului de Miniștri 
și consilier politic al primului mi
nistru al Israelului, general de bri
gadă Lior Israel, secretar militar al 
primului ministru, Cohen Yohanan, 
directorul Departamentului Europa 
de Est din Ministerul Afacerilor 
Externe, Kaddar [.ou. secretară per
sonală a primului ministru al Israe
lului.(Continuare in pag. a 3-a)

s jir te cate de obuze valene purtată și 11 in
fanterie, plus un detașa
ment motomecanizal, dă
duseră jertfe grele in în
cleștarea cu trupele hitle- 
risto-hortiste, pe care le 
respinseseră dincolo de

nului
și peste culmile fumegîn- 
dc ale dealurilor ce se 
profilau dincolo de Mu
reș. Sublocotenentul rezer- 
vist Ion Tălmășan privi

A

In mtimpinarea Zilei

citiseră cu trenul 
tf pînă-n zona lup

telor de pe Mu
reș, după ce, în zilele 
fierbinți ale lui august, 
înjlinseseră și dezarmaseră 
în Bărăgan puternice forțe 
hitleriste. întoarcerea ar
melor împotriva cotropi
torilor, la chemarea 
Partidului Comunist Ro
mân, însemnau începutul 
unei,. mărețe epopei pe ca
re o visaseră și o dori
seră cu ardoare, fiind pre
gătiți sa înfrunte dușma
nul și să-l nimicească, 
pentru onoarea, libertatea 
și viitorul mai bun al pa
triei. $tiau că drumul de 
luptă avea să fie lung și 
plin de sacrificii, dar cu 
atît mai mult le era 
ripat elanul ofensiv, 
ința dc victorie.

A
n ziua aceea 
toamnă a anului 
1944, amurgul co

bora sîngeriu peste apele

îna-
vo-

/ de

aproape inexpugnabile, 
sublocotenentului nu-i fu 
greu să înțeleagă că a 
fost și mai era încă ne
voie de enorme sacrificii 
pentru a fi lichidate to

Transilvaniei ce mișelește 
ne-a foit răpită!

victoriei

FLĂCĂRI PE MUREȘ
îndelung și tăcut crestele 
spre care a doua zi, la 
o oră pe care încă nu o 
știa, avea să se avînte în 
iureș cu dorobanții pluto
nului său. Se gîndea că 
divizia lor, 21 infanterie, 
sosise tocmai la timp aici 
în zona crîncenelor lupte 
unde, începînd cu ziua de 
zece septembrie, alte două 
divizii românești — 8 ca-

Mureș și le asaltau fără 
răgaz. Acum, după ce ve
niseră în ajutor și forțele 
diviziei dobrogene 9 in
fanterie, asaltul boturilor 
asupra fortărețe) care era 
sîngerosul Deal al Sîn- 
georgiulni și împrejurimile 
sale avea toate șansele de 
izbînda. Iscodind cu pri
virile înălțimile transfor
mate de dușman în redute

tal aceste rezistențe, pen
tru ca trupele române 
să-și poată croi drum spre 
hotarul de nord-vest al 
țării.

— Băieți, le spuse vi
tejilor săi — de biruința 
de aici depinde să vedem 
cît mai grabnic elibera
tă de sub călcîiul duș
man și partea de nord a

orobanțn, strînși i>, 
! J turul său în tran

șeea de pe malta 
drept al Mureșului, undi 
fusese creat un larg cap 
de pod, aveau în priviri 
aceleași fulgere și același 
avînt eroic care, doar mat 
ieri, în zilele insurecție, 
armate, i-au acoperit d' 
glorie în luptele duse 
împotriva cotropitorilor 
hitleriști în multe locali 
tați din Bărăgan Acum 
erau din nou gata să în 
frunte moartea, să-și dea 
cu dragă inimă și ultimul 
strop de sînge pentru eh 
berarea întregii glii stră 
bune

Lt-colonel N. POP

(Continuare în pag. a 3-a)
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Ion LICIU

Un zid cu fisuri sună a...

. MAZILU

@@X®

importanța 
A pus pa-

Un 
poate 
banca

puternică 
indice lo-

minunea a 
era cunos-

încleșta pumnii, desfăcu larg 
spre cer izbucni: „Uf, Coste-

ghiarele, domnițo. a croncănit uliul. Ați venit? 

țanțoș, uliul s-a apropiat de bufniță, vechea 
lui secretară. „Tu buhă, de azi nu mai am ne-

1) Compozitoi
„Valsului flori- 

„Floarea

iar cu cealaltă în poală privește in gol „L„ 
re" ? O adiere ușoară de vînt îi flutură poalele 
vraja viatului se leagănă florile, se pleacă și-i

f i naintea ferestrei deschise zimbește grădina. In mijlo- 
ctii grădinii e un cireș ; sub cireș o fată. Cireșul e în 
floare, fata are Unsprezece ani. Ca niciodată parcă, in

primăvara asta a înflorit cireșul. Crengile rotund despletite 
par muiate în lapte. De dimineața și pînă seara târziu, gră
bite și zumzuitoare, albinele ii dau tircoale. Bîziitul lor — 
chemare duioasă — se zbate in aer lin, fermecător ca în- 
tr-o poveste din „O mie și una de nopți".

Dana e tristă. Cu o mină rezemată pe spătarul băncii, 
Ca ce s-o gîndi oa- 

rochiei. De 
mingîie pi

PJR I M A VARA

re cine așteapta 
oare Manuela ?..,

Foto :
Ion LEONARD

Sg»/ i *' vi

Uliul era în vtrsla. A trecui prin multe și a văzul mul
te. Făcîndu-și un proces de conștiință, deh, ca mai toate pă
sările pădurii, acum la bălrîncțe, a ajuns la concluzia că 
ceva n-a făcut N-a făcut... minuni. Amarnic s-a mai căit ! 
A zburat din cuib în cuib, a înhățat pun vecinilor, s-a luat 
Ia trîntă cu vulturul, a mai croncănit cu pițigoiul, doar — 
doar o reuși să găsească o cale pentru rezolvarea acestei la
cune a vieții sale. Oricum, măcar o minune de-ar fi reali
zat și el I Era ceva. Dar așa...

Intr-o zi, în pădurea pe care o „patrona" uliul, a venit 
o gaiță albă. Cum a ajuns aici ? Foarte simplu. Fără nici 
un fel de hocus-pocus sau alte năzbîtii folosite prin păduri. 
A trimis-o soțul ei. cioroiul, ăla de-i șef în salcîmii de peste 
vale. Mai întîi l-a trimis pe vrăbioiul cel isteț „s-aranjeze", 
că vine gaița. Și... apoi chestiile astea-s vechi Chiar și pi- 
țigoij știu cum s-aranjează treburile.

— Sărut
— Venit
Fălos și 

și statornica 
voie de prezența ta. Treci pe post de sperietoare. Am zis !“ 
Și i-a făcut vînt, conștiincioasei sale secretare. Apoi s-a dus

ULIUL,
făcător de minuni

la mat marele bugeaeului, vulturul, șoptindu-i despre ce-i 
vorba. „E nevasta cioroiului, am și eu obraz, i-am promis, 
i-am..." Peste cîteva clipe, gaița albă — soția marelui șef 
din salcîmi — a luat locul bufniței. Uliul, pătruns de senti
mente păsărești, atît de păsărești îneît întreeîndu-se pe sine 
i s-au strecurat cîteva lacrimi pe cioc, s-a oprit grav în fa
ța noii sale ajutoare. Întîi timid, neputincios I Ce, doar gaița 
e cineva ? Cînd și-a mai revenit, stăpîn și plin de 
momentului, i-a dictat gaiței o scurtă dispoziție, 
rafa, a dus-o vulturului la semnat.

— Și cu bufnița ? a croncănit vulturul.
— Cu ea a fost simplu
— Adică l?
— Am trecut-o la paza pădurii.
Băgați de seamă ■ a trecut o la pază Deci 

reușit. Prima minune a uliului. Dar cum bufnița 
cută în pădure pentru competența Șt cinstea ei, și mai ales 
pentru statornicie, a contestat minunea, calificând fapta fos
tului ei șef drept o necinste. De Ia minune... la necinste I 
Adică, un fals în toată legea. Ce mai la deal, la vale, s-o 
scoți din muncă pe bufnița cu vechi state de activitate în 
pădure și s-o aduci pe gaiță, care nici rîntaș nu știe să facă 
cioroiului, și să-i dai pe mînă păsărimea din codru, e o mi
nune. Și încă una mare de tot.

De ieri, de cînd a luat postul în primire, gaița albă se 
prăjește la soare. Se prăjește, de ce nu I? E dreptul^ ei. Doar 
este nevasta cioroiului, mare șef peste salcîmi. Cînd trec 
cocorii, rățoii, dar mat ales cucii cei gălăgioși, e numai zîm- 
bet. Iar păsările pădurii, toate păsările îi fac plecăciuni. Ea, 
gaița albă, e minunea dintîi a șefului.

Așa se face că azi. în pădure, și-a făcut apariția o cio- 
cănitoare. Povestea cu gaița albă a devenit agasantă, supă
rătoare pentru întreg bugeacul...

Continuarea... o ghiciți și singuri 1
Dan DUMITRESCU J

ORIZONTAL : 
francez, autorul 
lor" - A scris poezia 
soarelui ; 2) Autoarea poeziei „Nu 
vă scuturați florilor" - Sadovea- 
nu ne-a descris-o pe cea a flori
lor ; 3) Cu flori albe, trandafirii
- Arbore cu flori galben-verzui ; 
4) Flori de romaniță I... - ...luate 
fa braț - Petale de camelie 1 5) 
Autorul poeziei „Flori, frumoase 
flori" - Gemănăriță înflorită I - 
Busuioc trecut I ; 6) Flori agățate 
de curpeni I - Vechi pop' care 
aprecia mult garoafele ; 7) Auto
rul poeziei „Definiția florii" - 
Fandoseală ; 8) Flori de măceș I
- Autorul poeziei ..Trandafirul bo
real" (Demetru) - Flori, cărora 
Ion Brad le-a dedicat o poezie ; 
9) Au vaze cu flori - Petale de 
albăstrea I - Plin cu flori ; 10) 
Trandafiri trecuți I - Autorul ro
manului „Trandafir de la Moldo
va ; 11) Flori (de la coadă I)

VERTICAL: 1) A compus cînte- 
cul „Floare-n cimp" - Autorul me
lodiei „Buchet de flori" ; 2) Poet 
sovietic, autorul poeziei „Albastrul 
mai" - Autorul volumului de po
ezii „Florile norocului" ; 3) Riu în 
Algeria - Un fel de varză din sti
clă (reg.) - Se zice că-i indian ; 
4) Cultivă floarea rară a recunoș
tinței - Dau „viață" florilor in va
ze ; 5) In boboci I - El, de colo I
— Petale de mimoză I ; 6) Autorul 
fabulei „Grădinarul și măgarul"
- Stau de florile cucului ; 7) A 
compus melodia „Au înflorit sal- 
cimii iară" - Leagă buchetul ; 8) 
Flori de brebenea I - Două ane
mone I — Cîrn pe jumătate I ; 9) 
înflorită (fig.) — Cultivă flori al
bastre (fem.) ; 10) Compozitorul și 
interpretul melodiei „Iubesc o 
floare" - Au flori melifere ; 11) 
Narcise înflorite I - Autoarea poe-

de vis".

GAZELA
SIPROTECȚIAMUNCII

fabulă
orice direcție 

Trebuie protecție 
Zise o gazelă 
De sus de pe schelă. 
Dor eu sint o asă 
Uite, sus pe casă 
Fără de centură-n 
Ultimă instanță 
La mare înălțime 
Sînt in siguranță I 
Ce „bai" să mă pască 
Dacă nu port cască ? 
Și pe cînd zicea 
Hop că îi cădea 
Drept în cap. candidă 
Una... cărămidă !

Morala :
Asigurați-vă "n lege 

'ntîmplarea n-alege I

Ion PALTIN

ORIZONTAL : 1) Mai...' și mai... ; 
2) Din mai pină-n iulie, din iulie 
pînă-n septembrie... ; 3) Plantă
mai... africană (utilă în medicină)
— „Ajustate" mai la... nivelul te
gumentelor ; 4) Date mai înain
te - Posesiv ; 5). Pentru tras mai 
drept... - ...și mai util pentru a- 
pă ; 6) Din duo mai pe dreapta I
— Nelu Bădău mai condensat —
Strălucește mai roșcat: 7) Uni
tăți mai... fizice I I 8) Sînt mai 
scurți — A da mai altfel — Soare 
mai egiptean ; 9) Au flori mai
medicinale - Mai aproape - Mai 
Drețios de cît... galben ; 10) Alb 
mai în față I — A îndepărta mai 
brutal ; 11) înflorește de mai mul
te ori.

VERTICAL : 1) Mai cu luciu... ; 
2) ...și mai dezagreabile ; 3) Mai 
bun la picamer... - ...și mai în
tors ; 4) Mai bună de cit cele bu
ne — Lotus în frunte I ; 5) Mai
convenabili : 6) Culese mai pe

tae
■
■
s

Vosile MOLODEȚ
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ANIMALELE mari, 
chiar și păsările se hrănesc 
și cu., piatră ? Această obser
vație este folosită de zooteh- 
nicieni. Bineînțeles, ei nu scot 
vitele 
le, sau 
lească

să roadă stînci- 
găinile să ciugu- 

bolovani, ci în
globează în nutrețuri praf de 
calciu. Una dintre cele mai 
moderne fabrici dc calciu 
furajer din țara noastră a 
fost creată în ultimii ani la 
Borscc. Întreprinderea, care 
înglobează concasoare puter
nice și un uscător capabil să 
prelucreze 120 de tone de 
piatră în 24 de ore, produce 
o făină excelentă de piatră, 
utilizată de zecj de ferme 
zootehnice și crescătorii de 
păsări din țară.

PRINTRE descoperirile fă
cute de arheologii bucureșlc- 
ni în hrubele vestitului Palat 
voievodal de la Curtea Veche 
se află o secure, care a apar
ținut călăului Iui Constantin 
Brâncovoanu ? Nu departe de 
această cutremurătoare uneal
tă, care a făcut să tremure 
pe mulți răzvrătiți, un mun
citor a dezgropat, cu surprin
dere, cranii aparținînd vic
timelor călăului domnesc. 
Vor fi stat odinioară aceste 
capete pe umeri de boieri, 
de tîlhari ? Cine va dezlega 
enigmele acestor tragedii, pe
trecute în întunericul înfioră
tor al beeiurilor feudale ?

Socoteala
de^acasă

I 
I
I
I
I
I

Un cetățean din Bielefeld 
(R.F.G.), al cărui nume agen
ția REUTER, care transmite ști
rea, nu-l dezvăluie, s-a .flat in 
situația neplăcută de a nu-și 
putea achita nota de plată in
tr-un local de noapte. Omul 
băuse 12 halbe și două șnapsuri. 
Patronul i-a îngăduit să 
ce și să aducă banii de 
Neprezentindu-se pină la 
închiderii, cetățeanul a 
reclamat a doua zi autorități
lor. Cazul a ajuns în fața jus
tiției. Datornicul s-a pomenit zi
lele trecute cu socoteala aca
să : în total 1 529 mărci pentru 
12 halbe și 2 șnapsuri! 
de plată arăta : 
tru bere și 
mărci onorariul 
mărci amendă , 
de a achita consumația, restul 
de peste 580 mărci, cheltuieli de 
judecată !

ple- 
acasă. 

ora 
fost

Nota
9,35 mărci pen- 
șnapsuri, 34,10 
grefierului- 90f) 
pentru refuziil

runt ; 7) Asociația tinerilor bobiști 
români (abr.) - Boală care nu se 
mai vindecă ; 8) Sanie cu unul 
sau mai mulți cai (dim.) - Unul 
mai redus ; 9) I s-au triplat ! - 
Fluviu în U.R.S.S. — Antet mai la 
cap ! 10) Supraveghetori mai
vechi — Strigăt la cer ; 11) Mai 
simplă (grilă nici nu se poate I).

Dezlegarea 
careurilor 
apărute în 

pagina 
„Magazin" 
anterioară

FLORI... ORIZONTAL ■
Crizantemă ; 2) Rieom — Esop ; 
3) Rafie — U ; 4) Nimeni — 
Nuc ; 5) Nea — Frică ; 6) S — 
D — VI — Nit; 7) Iriși P 
— Si ; 8) Maci — Ilăi ; 9) I — 
Isanos — O ; 10) Nan — Idilic ;
11) Olanda — Arh; 12) CB — 
Petunii.

...DE PRIMAVARA. ORIZON
TAL : 1) Răsaduri — Aman ;
2) Arghezi — Arare ; 3) Ma — 
Idile — Isac ; 4) UTA — Au — 
Dinicu ; 5) Runi — Elev — Nil ; 
6) Iriși — In — Taru ; 7) Ema
ilat—Te — ET ; 8) E — Animări 
— A — A : 9) Solo — A — A- 
nale ; 10) EV — SB — U — E- 
dili 11) Nit — Răsună — F.S :
12) Inima - Anemone ; 13) Ne-

S. ruda — Florar.

Antonio Anderson din Denver (S.U.A.) se consideră un 
mare ghinionist. Intr-una din serile trecute, pe cînd voia să 
se urce în mașina sa, parcată pe o stradă centrală, a fost 
somat discret de un răufăcător să-i dea portmoneul. Anderson 
a luat-o la fugă, încereînd să scape, dar banditul l-a ajuns 
și sub amenințarea pistolului l-a prădat de 2 800 
Mulțumit că a scăpat numai cu atît, omul s-a dus 
mașina, dar n-a mai găsit-o I Un alt hoț se făcuse 
cu ea. Bietul Anderson s-a înapoiat pe jos acasă, 
în buzunar nici cenții necesari metroului.

dolari, 
să-și ia 
nevăzut 
neavînd

Contemporan cu
In parcul orașului Bistrița se a- 

flă un bătrîn plop negru, contem
poran cu... Ștefon cel More. Timp 
de o jumătate de mileniu, arbo
rele s-o dezvoltat impetuos, otin- 
gînd acum înălțimea de 35 de 
m. Tulpina sa ore un diametru de 
aproape 3 metri, măsurată nu Ia 
boză, ci Io înălțimea de 2,60 m.

Ștefan cel Mare
»-

Coroono bogotă dă urioșului co
pac un aspect de prospețime, spe
cialiștii apreciind că el abia a a- 
tins primo sa tinerețe.

Recent, plopul gigant de la 
Bistrița a fost declarat monument 
al notorii.

AFACERE
O editură engleză a tipărit un 

dicționar destinat turiștilor. Dic
ționarul conține, printre altele, 
expresii uzuale în limbile en
gleză, franceză, germană, ita
liană și spaniolă. Pînă aici ni
mic neobișnuit. Ideea editoru
lui de a insera în dicționarul 
său și unele expresii mai puțin 
uzitate (ca de pildă, în autobuz : 
— „avansează, imbecil bătrîn". 
în toate aceste limbi), chiar și 
unele înjurături, a făcut ca 
vînzarea să crească vertiginos, 
Dicționarul a ajuns acum 
a noua ediție

TAI AL
Si FHJL

Tribunalul din Salisbury, 
capitala Rhodesiei, a avut de 
judecat un caz destul de de
licat, cel al tinărului A. Dou
glas Smith, pentru trafic de 
stupefiante. Pronunțarea pe
depsei a stârnit senzație, fiind 
socotită prea blinda: numai 
200 dolari amendă și 6 luni 
închisoare, cu suspendarea 
pedepsei. Pină la urmă toată 
lumea s-a dumirit. A. Dou
glas Smith este una și acea- 
și persoană cu fiul premieru
lui rasist al Rhodesiei, Ian 
Smith.!

„Generozitate
Miliardarul Paul Getty, considerat cel 

bogat om din lume, a fost solicitat de o socie
tate de binefacere să-și dea obolul pentru fon
dul ajutorării aborigenilor australieni. Getty a 
semnat imediat Un cec și l-a înmînat delegatu
lui. Mare i-a fost mirarea acestuia cînd a citit 
valoarea donației i 10 dolari ! Aproape că s-a 
jenat să prezinte 
ne însă că aceștia 
declarînd că vor 
seif I Ei socotesc 
nerozitate miliardară" va deveni o mare curiozi
tate și valoarea cecului va crește vertiginos. In
tr-adevăr, peste cîteva zile, un amator de curio
zități a și oferit 100 dolari pentru 
cina I

Cînd acversarul găsește cheia porții, antreno-
1 trebuie să schimbe... „broasca" I

Echipele care fac, în final, un tur de 
fără rezultat, e Vai de... turul lor I

forță

nu-și

I

Polițiștii
pe cîntar

fotbalist care într-un meci întreg 
etala CLASA de jucător, să stea în... 
lui !

REFLECȚII 
FOTBALISTICE

Fotbaliștii care se menajează pe teren, trebuie 
tratați fără... menajamente I

Poarta zăvorită nu poate fi deschisă dccît cu 
„gură de lup" — respectiv... picior de vulpoi !

Cînd adversarul înscrie printr-o pădure de 
picioare, portarul e... în pom !

SUEDIA : De cu- 
ilnd, directorul unui 
magaz.in de radiouri 
din Stockholm, a re
alizat un sistem e- 
lectric de alarmă 
pentru cazul in ca
re magazinul ar fi 
atacat de hoți. Siste
mul acesta este al
cătuit între alte dis
pozitive de alarmă și 
dintr-un aparat de 
fotografiat și de fil
mat, care, acționat 
cu mijloace electri
ce, surprind pe hoți 
chiar în momentul 
furtului. De asemenea, 
întregul sistem de a- 
larmă este astfel al
cătuit îneît. la spar-

gerea geamului 
la atingerea unui o- 
biect, se declanșează 
automat un magneto
fon pe care este im
primată o voce stri- 
gînd după ajutor, 
precum și un bec cu 
lumină 
menit să 
cui unde se produce 
furtul.

In foto : Autorul
acestui original și 
complex sistem de a- 

'larmă, arătînd o fo
tografie luată de a- 
paratul instalat in 
magazin, cu ajutorul 
căreia poliția a reușit 
să prindă foarte re
pede făptașii furtului.

hîrtia superiorilor săi. Se spu- 
s-au declarat foarte mulțumiți, 
pune cecul la păstrare Intr-un 
că un asemenea semn de „ge

cecul cu pri-

Șeful poliției new- 
yorkeze a dat re
cent un ordin care 
a produs nedumerire 
in rindurile celor 
30 000 de subordonați 
ai săi. Este vorba de 
introducerea obligati
vității pentru fiecare 
polițist de a se urca 
periodic pe cîntar, 
pentru controlul gre
utății. Nu este admis 
decît un surplus de 
10 Ia sută peste ba

remul fixat de șeful 
poliției. Polițiștii prea 
grași sînt obligați să 
urmeze un regim ali
mentai- foarte strict, 
conform prevederilor 
Serviciului sanitar aî 
politiei Această mă
sură. se spune în or
dinul sus-amintit. ur
mărește un singur țel: 
„polițiști mai sănă-= 
toși, mai capabili ț» 
mai., veseli".

vioarele. Dana tresare. Scrutează iarba, iși scutură florile de 
cireș din păr, de pe umeri și iar cade pe gîndurt. „Ce gin- 
duri o frământă ? Auzi 7 Parcă a chemat-o cineva ' Iși lasă 
capul pe spate. Ascultă... Se aude un ris zglobiu. Tresare. 
Poate vine cineva ?! Ascultă.. Încet, ca o pleoapă obosită, 
peste fereastră se lasă perdeaua. Tremurind, întinse hirtia 
pe bancă și scrise : „Costele de ce nu vii ? Vino, a înflorit 
cireșul și eu te aștept. Spune-mi Costele, cînd ai să vii ?“

Duse hirtia la sin, o strînse, apoi o mototoli și o rupse 
măruni-mărunțel. Iși acoperi ochii, cu mâinile și apăsă tare 
de parcă ar fi vrut să-i strivească în găvane. Plinge înăbu-

— Tu auzi 
ceva ?

— Nu.
— Nici

— Cinci ai... să vii... Costele...
Brusc, sări de pe bancă, 

brațele și cu privirea ațintită 
le, pină cînd" ?!

O floare albă de cireș îi căzu pe frunte!

D, in D. 1ONAȘCU
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hb flamurile biruitoare ah partidului
(Urmare din pag. 1)

în România fascismul nu a re
ușit să pună mina pe cîrma ță
rii, meritul incontestabil I-a a- 
viit avangarda clasei noastre 
muncitoare — partidul ci mar- 
xist-leninist călit în atîtea lup
te și bătălii de clasă.

Tn sfîrșit, războiul devenise 
inevitabil, totul trebuia privit 
și apreciat prin realitățile cru
de ce aveau să pună stăpînire 
ție viața societății. Cu orice 
preț, lupta trebuia continuată. 
România trebuia scoasă din 
războiul în care au împinș-o 
forțele reacțiunii interne și in- 
lemaționale și transformată în- 
fr-o fo-rță activă împotriva hi- 
Uerismului. pentru victoria for
țelor .' 
Partidul 
deplinii 
mifii tine 
ducător 
tru realizarea acestui deziderat 
major.

Sub conducerea lui, s-a înfăp
tuit marele act istoric de la 23 
august 1944 care a însemnat co- 
ii'tura de căpătîj în destinul Ro
mâniei. De această dată sînt 
legate toate victoriile obținute 
pe frontul construcției socialis
te. Privit istoric, drumul este 
scurt, dar rezultatele depășesc 
așteptările. România s-a trans
format înfr-o forță social-poli-. 
tică recunoscută în lume. în
tr-un pilon înfipt intr-o teme
lie de granit, temelia socialis
mului, bunăstării și fericirii po- 
poruilui.

socialismului și păcii. 
1 Comunist Român a în- 

cu prisosință nobila 
de organizator și coit
al luptei maselor pen-

In anii care au trecut de la 
marea cotitură din august 1944, 
pe terenul fertil al vetrei româ
nești străbune, s-a înălțat edi
ficiu] socialismul tui victorios, o 
societate cu o industrie moder
nă și cu o agricultură înflori
toare — societatea în care învă- 
țămîntul, știința, arta și cultu
ra au atins cote și dimensiuni 
specifice socialismului și numai 
socialismului.

De-a lungul acestor ani glo
rioși, în țară s-a format unitatea 
social-pofitică a întregului po
por în jurul partidului și guver
nului. forță care constituie ga
ranția noilor succese ale popo
rului în drumul său ascendent 
către progres, bunăstare și 
vilizaț-ie.

P.C.R.. 
nătos al 
mără în 
oane de 
tem numi tot atîția militanți 
activi pentru triumful socialis
mului și al comunismului. în- 
suflețitorii întregii activități a 
poporului către țelurile sale de 
viitor.

Este o mîndrie a noastră, a 
tuturor locuitorilor din Valea 
Jiului — ținut care a cunoscut 
cele mai crunte vitregii ale tre
cutului și care, asemeni întregii 
țări, se află acum înitr-un pro
gres continuu și rapid — că ne 
numărăm printre membrii so
cietății socialiste românești, că 
ne aducem o contribuție tot mai 
mare la înfăptuirea sarcinilor 
ce ne revin din grandiosul pro
gram elaborat de Congresul al

născut din trupul 
poporului român, 

prezent peste 2.6 mili- 
membrî. pe care-i pu-

N 8
Erau prezenți la Dealul Babij 

sute de locuitori ai Vulcanului. 
E drept pentru a ajunge aici, 
unii au preferat autobuzul, al
ții au străbătut cei 7 kilometri 
iperpedes. Dornic de a admira 
frumosul peisaj primăvăratic, 
plin de verdeață și cu izvoare 

se întind- de-a lungul traseu
lui, m-am atașat celor din urmă 
pentru a putea fi prezent la fru
moasa nedeie momiriănească ce 
se organizează aici în fiecare 
an.

Și dacă această nedeie a ținut 
pînă cînd- întunericul a cuprins 
întreaga fire, înseamnă că cei 
sosiți aici au trăit din plin fru
musețea nețărmurită a jocului 
popular, a strigăturilor, a vese
liei care a cunoscut o amploare 
deosebită. Ceea ce a dat un 
plus de fantezie și inedit nedeii

POPICE
Ultima întrecere a popicari

lor a avut loc pe arena Utila
jul din Petroșani. Au fost pre
zente echipele E.M. ‘ 
EM Aninoasa. U.U.M. 
ș;»ni și Viscoza Dupeni

După lansarea celor 100 bila 
mixte (50 în plin și 50 la izolat) 
de către fiecare
pe primul loc s-au
popicarii de la E. M. 
trila, care au totalizat 
popice doborîte. Pe

Petrila.
Petro-

jucător, 
situat 

Pe- 
1609 

locu
rile următoare s-au clasat echi
pele E.M. Aninoasa — 1542 p.d.; 
U.U.M.P — 1530 p.d. ; Viscoza 
Lupeni — 1301 p.d La indivi
dual. cele mai bune rezultate 
au fost obținute de Carol Sza- 
lacs de la E.M. Aninoasa cu 421 
p.d., Victor Mielea — 420 p.d. și 
Iosif Balogh — 419 p.d.. ambii 
dp la E. M. Petrila.

Merită evidențiată echipa pre
zentată de Viscoza Lupeni care 
a fost compusă numai din juni
ori, iar ce) mai tînăr partici
pant Carol Andraș (16 ani) a Șt 
realizat 315 p.d.

Staicu BĂLOI

ci-

M///V/ HARNICE
Șl INSPIRATE

toate timpurile, omul a

Prof. Evdochia B1COI

Preocupare pentru realizarea
de economii

❖

cartierul

fru- 
este

I

să-
nu-

Ha- 
din

in lemn și 
aceste obiecte, 
nou obicei, vor 
in scopul creă- 
materiale nece- 
atelierelor șco

muncitori 
joc de 
totdeau- 
și fete 
ciocnesc

sS8

Mica publicitate

organizează concurs pentru

Salarizarea, conform H.C.M. 914'1968.

mai vechi
ale orașului Lupeni este

I’IERDUT legitimație de serviciu, pe numele Onofrei 
Mthat, eliberată de E.M. Petrila. O declar nulă.

X-lea al P.C.R. pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Cei peste 18 000 deTom-uniști 
din acest municipiu, aflați me
reu în fruntea colectivelor de 
muncă, se prezintă la această 
aniversare glorioasă a partidu
lui lor cu rezultate frumoase. 
Planul industriei globale indus
triale pe Valea Jiului a fost 
realizat în primele patru luni 
ale anului în proporție de 100,8 
la sută, iar planul la lucrările 
de investițif-const-rucții în pro
porție de 104,7 la sută.

Alături de mineri, pășesc con
structorii. cercetătorii de noi 
comori subpămfntene, muncitorii 
din unitățile energetice, fores
tiere, de transporturi, lucrătorii 
din comerț, învățămînt, știință 
și cultură, de peste' tot.

Frumoasele lor realizări sînt 
dedicate partidului, aniversării 
a 51 de ani de la înființarea 
sa. cauzei nobile pentru care el 
își consacră toate eforturile, pu
terea Și capacitatea de muncă. 
Și dacă voința, conștiința sau 
puterea noastră de muncă se 
vor amplifica incomensurabil e 
pentru că acționăm sub flamuri 
de partid biruitoare, ne condu
cem după principiile fundamen
tale ale partidului, princioii ca
re ne dau un plus de putere în 
întreaga luptă pentru a ne ve
dea realizate toate dorințele și 
năzuințele.

Tn aceasta este întruchipată 
noblețea, întregul gînd și avînt 
spre a ne împlini așa cum do
rim și cum vrem să fim.

Soarele rasare la ora 4,58 
apune la. ora 19,27.

Zile trecute din an — 1 
Zile rămase — 238.

mergem

LUNI8 MAI

Soarele răsare la ora 4,57 și 
apune la- ora. 39.28.

Zile trecute din an — 129. 
Zile rămase — 237.

EVENIMENTE
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la Dealul Babij a fost faptul 
alături de localnici se aflau

de 
că 
aici țărani din satele Merișor, 
Banița, Cimpa, Jieț, din Iscroni 
și Bărbăteni și chiar din Cîmpti 
lui Ne-ag.

Imbrăcați în frumoase costu
me populare, cu pălării negre Și 
traiste în care se afla o sticlă 
sau două cu vin ori țuică, gaz
dele Și oaspeții s-au respectat 
așa cum o fac reciproc ori de 
cîte ori se întîlnesc.

Melodiile populare, strigătu
rile, frumusețea cîntecelor in
terpretate la fluier, clarinet ori 
taragot au făcut ca munții din 
împrejurimi să transmită ecou
rile vesele pînă departe.

„Să jucăm astăzi cu toții/ Și 
bătrînii și nepoții"... îndemnau 
cei veniți de la Banița și Meri
șor, cărora li s-a oferit, de către 
gazde, cinstea de a deschide ne- 
deia prin cîteva jocuri interpre
tate de fluierașii lor.

Oameni de diferite vîrste se 
întîlnesc aici pentru prima dată, 
alții după un an. Țărani și mi
neri, constructori și 
forestieri se prind în 
parcă sînt prieteni din 
na. Grupuri de băieți 
discută, leagă prietenii, 
sticle cu bere.

Undeva lingă niște 
minerul Alexandru 
preună cu cele trei 
Iuliana și Viorica, 
moșul peisaj care, 
mai plăcut, mai atractiv.

Am cunoscut aici pe Ion 
țegan și pe Petru Lăscoi 
Dealul Babii, pe Aron Vasile Și 
Mihu Dumitru din Paroșeni și 
pe Ebîncă Constantin, Nicolae 
Stancru, Dumitru Jurj veniți din 
diferite părți ale municipiului.

Toți au fost pe deplin mulțu
miți că au participat la această 
tradițională sărbătoare în mijlo
cul naturii unde și-au dat întîl- 
nire jocul, cîntecul popular, 
portul și tradițiile strămoșești, 
veselia și antrenul.

1938 — A murit poetul Octa
vian Gega (n. 1881); 1920- — 
A murit Constantin Dobrogeanu- 
Gherea, sociolog și critic literar, 
unul din conducătorii social-dc- 
mocrațifor români (n. 1855); 
1931 — A murit poetul George 
Topirceanu (n. 1886); 1924 — 
A murit Dimităr Blagoev, om 
politic, întemeietorul și conducă
torul partidului revoluționar bul
gar al „tesneacilor", transformat 
în 1919 în Partidul Comunist 
Bulgar; 1833 — S-a născut com
pozitorul german Johannes 
Brahms (m. 1897); 1972 — A- 
legeri generale anticipate în Ita
lia; 18'40 — S-a născut compo
zitorul rus P. I. Ceaikovski (m. 
1.893); In U.R.S.S. e ziua ra
diodifuziunii (fizicianul A. S. 
Popov a realizat, la 7. V. 1895, 
prima transmisie fără, fir); 1958
— A fost constituită asociația de 
prietenie sovieto-română; 1954
— Au fost înfrînte trupele fran
ceze la
Armata

CASA DE CULTURA LR1- 
CANI — La ora 30, în sala 
mică, un simpozion despre îm
plinirea a. 51 de ani de la crea
rea P’.C.R.

CLUBURI — Anmoasa — Di
mineață dc basme pentru copii, 
la ora 30; Seară distractivă pen
tru tineret, la ora 20; Luni, 8 
mai, spectacolul' „Sub steaguri de 
partid biruitor" închinat creării 
P.C.R.; Lonea — Formația de 
muzică populară a clubului pre
zintă un program artistic Ia 
Baru Mare; Petrila — In sala 
de lectură, l'a ora 10, portretul 
literar Olga Bande — luptătoa
re antifaseistă (60 dc ani dc Ia 
naștere); Luni, 8 mai, l'a clubul 
tinerenrlbi informarea politică 
„P.C.R. partid marxist-lerrinist. 
Creșterea rolului' partidciliri în 
conducerea societății socialiste"; 
Vulcan — La ora 10, în sala 
de lectură, moment comemora
tiv : Olga Bancic; Luni, 8 mai, 
recitalul de versuri- „E ziua ta 
Partid iubit" și filmul documen
tar „Pagini de luptă din istoria 
partidului"; Lupeni — La ora 10, 
prezentarea cărții „Eroi ai celui 
de-al doilea război mondial".

FOLM
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Dien Bien Fu de către 
populară vietnameză.

seinle I și II; Muncitoresc: Se
cretul planetei maimuțelor; URI- 
CANI : Love Story.

@ Pentru aducerea la cunoș
tință a deficiențelor privind re
ceptarea programului / al tele
viziunii române (exclusiv defec
țiunile tehnice ori de reglare ale 
televizoarelor), abonații dîn Va
lea Jiului se poi adresa Oficiu
lui de poștă și telecomunicații 
Petroșani — telefon 1635 —. 
care are datoria să solicite foru
rilor competente sprijinul pentru 
remedierea neajunsurilor apărute

strajă patriei, 12,30 Emisiu
ne în limba maghiara; 14,00 Te- 
lesport. Ciclism : „Cursa Păcii" 
(Berlin —- Praga — Varșovia). 
Aspecte înregistrate din primele 
etape. Marele Premiu de auto
mobilism pentru criteriul mon
dial al piloților de formula I. 
Transmisiune de la Madrid; 
15,30 Postmeridian; I7.C0 Fot
bal : Sportul Studențesc — Pro
gresul București. Transmisiune 
directă de la Stadionul Reptt- 
Isi:-;: r.. ___ - r

copaci,
Vasile. îm- 
fiice Doina, 
admiră 
astăzi

Iulian IORDACHE
corespondent

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar,

24 lei trimestrial si 96 lei anual.

Abonamentele pe luna iunie se fac la

chioscurile si difuzorii» s
de presă din întreprin-

deri, pînă la data de 31 mai a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

(Urmare din pag. 1)

acele momente de grea cum- 
sublocoicneiilul, înv 
sat de pe Șiret — 

cu o înfățișare plină de far-

In 
fălii, 
tr-un 
năr, 
mec, ca și vorba — 
bravura ’ .
înțelesul lor cit e de sfîrită, de înăl
țătoare cauza pentru care sînt che
mați să lupte. Iși vor face datoria 
cu demnitate,, vrăjmașul va fi alun
gai dincolo de ultima brazdă de pi
uitul românesc, iar (ara își va vin
deca rănile, va înflori mai mîndru 
ca niciodată. Vor pune și ei umă
rul la această înălțare, se vor bucu
ra de lumina libertății, a adevăra
tei vieți. El, sublocotenentul, se 
întoarce în salul de pe Șiret, 
școală, va învăța iar copii. Ii 
pregăti pentru ziua de mâine, îi 
învăța să iubească viața, să-și 
bească țara, așa cum le iubea el 
tuși.

— Dacă aș avea un copil — îi 
zise foarte serios un ostaș, la dum
neavoastră l-aș aduce să învețe car
te, dom’ sublocotenent!

Ofițerul zâmbi.

străbună și

u'ițălor din- 
bărbat tî-

le amintea de 
le explica pe

va
la ’
va
va 
iu- 
în-

doua zi, dorobanții porniră 
la un nou dtac. Valea Mu
reșului, pînă în zare, era nu

mai flăcări, clocotea ca un vulcan
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I : 6,00 Bv

lii erupție. Diviziile românești, ca 
niște talazuri de foc, asaltau năval
nic Dealul Siiigeorgiului și celelalte 
înălțimi. Dușmanul, care respinsese 
atîtea alte atacuri în zilele prece
dente, mai avea încă destule forțe

Ba
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să reziste, l’e alocuri, înaintarea fu 
oprită. Totuși, o parte din Dealul 
Siiigeorgiului intră în stăpinirea ro
mânilor. Un sunet prelung de goar
nă se risipi peste creste, chemînd 
la continuarea asaltului. Iată cota 
479, una din cele mai înalte care 
se afla pe direcția de atac a Re
gimentului 11.

In 
simțit nevoia să materialize
ze, in forme vii și originale, 
gindurile și sensibilitatea sa 
creatoare, dragostea de fru
mos, setea de viață și de ade
văr. Au fost create, astfel, 
inestimabile comori, rod al 
geniului creator al oamenilor.

Cunoscută azi pe toate me
ridianele globului, arta popu
lară românească este îpre- 
ciată și cercetată, strânsă în 
muzee și expoziții. Generați
ile de azi valorifică, la alte 
niveluri artistice, tradiții mi
lenare, dau farmec și stră
lucire nouă nobilelor și stră
vechilor meșteșuguri. Și, cum 
talentul nu cunoaște vârstă, 
copiii ca și vîrstnicii se dove
desc artiști neintreeuți...

Mîini harnice și inspirate 
fac din ață și pinză adevăra
te opere de artă. Sînt miinile 
elevilor care, in cadrul orelor 
de activități teknico-aplicati- 
ve, au confecționat minuna
te ii, fețe de masă sau de per
nă, șervețele, frumos orna
mentate cu motive populare. 
Și pentru ca aceste obiecte să 
fie cunoscute, in timpul va
canței de primăvară, ele, de 
obicei, sînt prezentate in ex
poziții...

Expoziția Școlii generale nr.

4 Petroșani, pentru început, 
di&pune doar de cusături cu 
motive naționale și articole 
de confecții pentru copii, ur
mând ca la sfîrșitul anului 
școlar să se îmbogățească cu 
noi exponate, reprezentând 
lucrări de țesătorie artistică, 
broderie-, lucrări 
metal. Toate 
conform unui 
fi valorificate 
rii unei baze 
sare dotării 
latre.

Expoziția reliefează minu
țioasa preocupare a tova
rășei’ Ann Cornea, pentru 
cunoașterea și valorificarea 
de către elevi a motivelor fol
clorice locale și din alte zone 
învecinate, pentru crearea u- 
nor deprinderi practice dar, 
mai ales, pentru educarea 
dragostei de. frumos.

Expoziția a fost vizitată de 
elevii șc.olii. de cadre didac
tice și părinți. In cartea de 
onoare a expoziției sînt con
semnate aprecieri elogioase : 
la adresa organizatorilor ex
poziției, despre realizarea ar
tistică a obiectelor expuse, 
despre hărnicia și îndemâna
rea elevilor

Crearea Partidului 
Comunist Român; 1885 — A 
lost fondată Opera Romană; 
1794 — A murit savantul fran
cez Antoine-Laurent Lavoisier 
(n. 1743); 1945 — Poporul ger
man a fost eliberat de sub ju
gul fascist. Sărbătoare a R.D.G.; 
1972 — Regele Suediei, Gustav 
al LV-lea, își începe vizita' în 
R. F. a Germaniei; Ziua inter
națională de luptă a tineretului 
împotriva revanșismului (marcată 
de F.M.T.D. din 1967).

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Poveste sîngeroasă; Repu
blica i lingo și losefina; PETRI
LA : Eliberarea, seriile I și- II; 
LONF.A Minerul: Băieți
buni, băieți răi; ANINOASA : 
Cromwell, seriile I și II; VUL
CAN : Simon Bolivar; PARO- 
ȘF.N1 : Zestrea domniței Ralu; 
LUPENI — Gull ural i Puterea 
și adevărul, seriile I și II; Mun- 
ciiorcsc: Secretul planetei mai
muțelor; BĂRBĂTENI : Pomul 
de Crăciun; URICANI : Lpvc 
Story.

LUN.1 8 MAI
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Poveste sîngeroasă; Repu
blica : Procesul alb; PETRILA : 
Eliberarea-, seriile I și II; LO- 
Nl-.A — Minerul: Duminică Ia 
ora 6; ANINOASA : Cromwell, 
seriile I și H; VULCAN : Din
colo dc brazi; PAROȘENI : Zes
trea domniței Ralu; LUPIiNI — 
Cultural: Puterea șî adevărul,

PROGRAMUL 
letin de știri; 6,05 Concertul di* 
mineții; 7,00 Radiojnrn-.il; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8,CC 
Sumarul presei; 8,08 Ilustrare 
muzicale: 9,00 Ora satului; 10,CC 
RadiomagazimtJ femeilor; 10.30 
Discul pe meridiane — muzică 
ușoară; 1 f,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 12,0C 
De toate penn-u toți; 13,00 Ra
diojurnal. Sport; 33,15 Piese 
pentru chitară; 13.30 Noi înre
gistrări de muzică populară; 
14,00 Unda veselă; 1'4,30 La mi
crofon, lormația Savoy, Billie 
Davis și A) Bano; 15,00 Bule 
lin de știri; 15,05 Miniaturi- pen 
trit pian; 1-5.30 Serial radiofo 
n-re pentru tinerii ascultător 
Start spre extraordinar. „Reî’n 
tîlnirea ctt Griffin"'; 16,CO Ca 
leidoscop muzical; 19,00' Radio 
jurnal; 19,15 Melodii din ope 
rețele lui Loewe; 19.30 Estrad 
duminicală; 20,00 Tableta 
seară; 22,00 Radiojurnal; 
Panoramic sportiv; 22,50 
ment poetic; 24.00 Buletin 
știri; 0,03—6.00 Estrada
turnă.

DUMINICA 7 MAI

8,15 Gimnastica pentru toți; 
8„3O Cravatele roșii; 1C.CQ Via
ța satului; 11,10 Să înțelegem 
muzica. Leonard Bernstein pre
zintă: „Instrumente muzicale o- 
bișnuite și... neobișnuite

a 
i de 
22,10 

Mo- 
i de 

noc-

blicii.
„Cursa. Păcii"; 18,50 Vetre fol
clorice. De la Dunăre la mare 
— cîntece și jacuri populare din 
județul Constanța; 19.20 1001 
dc seri : Bolek și Lolck ; „Tro
feul indian": 19,30 Telejurnal; 
20,00 Reportajul săptămînii. „De 
la fereastra mea" In Brașov, 
într-un cartier nou; 2O,2C lașul... 
pe adresa dumneavoastră. Emi
siune dc varietăți, realizată la 
leatrul Național Vasile Alecsan- 

dri. Palatul Cuhtirn și „Bolta 
Rece"; 22.50 Telejurnal.

LUNI. 8 MAI
16,30—17.00 Curs dte limba 

rusă (lecția a 13-a) — reluare; 
17,35 Deschiderea emisiunii; 
17,40 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto; 18,00 Că
minul.'; T8.45 Ecranul — emisiu
ne de actualitate și critică ci
nematografică,- 19,10 Noutăți 
cuhwal-arristiee; 19,20 1 001 de 
seri : Bolek și Lolck : „Dor ca
valeri": 19,30 Telejurnal; 20,10 
Partidul — emisiune de versuri; 
20,25 Teatru foileton : „Mușa- 
tinii" — dirpă trilogia Iui Bar
bu Ștefănesctt-Delavrancea (ulti
mul episod) „începuturile"; 21,30 
Noua tinerețe a Berlinului; 2T.45 
Să înțelegem muzica — Leonard 
Bernstein : „Cine a fost Gustav 
Mahler" (reluare); 22,35 ,.24 de 
ore". Contraste în lumea capi
talului.

In pauză : Ciclism —

1 k

!.
Ieri, temperatura max

grade. Minima din cursul nopții 
a oscilai între plus 3 grade și 
plus 7 grade.

Pentric următoarele 24 de ore / 
Vreme în general frumoasă, cu 
cer variabil. Dtipă-amiază, izolat 
vor cădea averse de ploaie. Di
mineața, pe alciTuri. ceață.

Valoarea economiilor realizate 
în primele 4 luni din acest an 
de colectivul secției de întreți
nere a Spitalului unificat Lu- 
peni, în special de echipa care 
a executat împrejmuirea spita
lului cu gard din plăci prefa
bricate de beton, se cifrează Ia 
peste 40 000 lei. Cum a reușit

A.

In

acest colectiv să realizeze eco
nomii ? A reușit executînd el 
o lucrare pe care conducerea 
spitalului ar fi putut s-o con
tracteze cu o întreprindere de 
construcții. Din echipă s-au e- 
vidențiat în mod deosebit prin 
preocuparea pentru realizarea 
de economii Vasile Nemeș, zi
dar, Ilie Tîțu, electrician, Petru 
Ghioca, zugrav, Gheorghe Vădu
va, timplar, loja Iosif, muncitor 
și alții.

C. FRANCISC 
corespondent

întreprinderea de industrializare 
a laptelui Hunedoara — Simeria 

angajează urgent 
pentru Fabrica de produse 

lactate Petroșani — Livezeni
— SUDOR AUTOGEN ȘI ELECTRIC
— MECANIC AUTO
— FOCHIST CAZANE STABILE
— PRIMITOR-DISTRIBUITOR PRODUSE 

PENTRU RUTELE COMERCIALE (GESTIO
NAR)

— ȘEF DEPOZIT BRlNZETURI LA DEPO
ZITUL HALE

Condiții de angajare și salarizare conform 
H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12'1971 și Legea 
nr. 22'1969.

Informații suplimentare, la sediul Fabricii de 
produse lactate Petroșani, telefon 1823 si 1824.

ocuparea unui post de :
TEHNICIAN PRINCIPAL PROIECTANT

Concursul va avea loc la sediul unității în 
data de 20 mai 1972.

cartiere
cartierul Ștefan. Gospodarii lo
calității și-au propus să-1 înti
nerească în această primăvară 
prin plantarea, de-a lungul 
străzilor, pe micile terenuri vi
rane ca și în împrejurimile 
sale, a 5 000 de brazi și arbuști 
ornamentali. Printr-o acțiune 
comună a sectorului I.G.C. și 
locuitorilor s-au plantat deja 
molizi, pini și alți arbori peste 
tot, 
rul 
rat 
lui.

încît peste cîțiva ani cartie- 
Ștefan va putea fi conside- 
un cartier — parc al orașu-

A. MICA
corespondentă

dovedit! striga 
cînd plula- 
primul din 
Dar în a- 
comandant, 
pe Șiret se

— După mine, șoimilor! își îm
bărbăta oamenii sublocotenentul Tăl- 
mășan. .(S7 se avîntă ca totdeauna în 
fruntea lor, netemător de moarte. 
Unii nu-i mai auzeau însă chema
rea, înroșiseră cu singe linar glia 
scumpa pe care o sărutaseră pentru 
ultima oara. Ceilalți iși însuteau pu
terile, izbeau necruțător în dușman 
— cu pl'umbi, cu grenade, cu ba
ioneta.

— U ra, i-am
sublocotenentul în clipa 
fiul său puse ficiorul, 
regiment, pe cota 479. 
ceeași secundă, bravul 
dascălul dintr-un sat de 
prăvăli lovit de glonț vrăjmaș. Privi 
cu ură spre fasciștii ce se retră
geau în panica, izbiți și hăituiți din 
urmă. Mai avu putere sa le spună 
vitejilor să.i dorobanți, care săriseră 
să-l salveze: „Băieți, înainte! Să 
n-aveți liniște pînă nu veți (dunga 
dușmanul și de pe pamîntul scump 
al Transilvaniei, 
zdrobi dc tot !“

A 7-

/n ochit sai 
licăriri de 
flăcările de pe Mureș conti

nuau să se întindă pîna în zarea de 
dincolo de rîu cuprinsă dc vîlvă-- 
tai a luptei.

pînă nu-l veți

(urmare din pag. 1)

locutorului nostru am căutat 
ulterior să-1 întregim la Baza 
de aprovizionare și transport 
din cadru] C.C.P. Șeful servi
ciului aprovizionare, tov. Wil
helm Kleibel, ne-a făcut preci
zarea : „...Fie că se va studia o 
posibilitate de înlocuire a ca
blului solicitat cu un altul cu 
o secțiune mai mare, pentru ca
re există condiții de aprovizio
nare imediată, fie că. în cel 
mult o lună, problema va fi re
zolvată prin primirea respecti
vului produs de import". Deci, 
sînt perspective ca rezultatele 
pozitive obținute de colectivul 
sectorului II în prima parte a 
anului, să se amplifice prin in
trarea rn funcțiune cit de cti- 
rînd, a noilor capacități.

Se impun 
schimbări de

optică!
Princ ipale le capacități ale 

sectorului IV sînt reprezentate 
de trei abataje frontale și două 
abataje cameră, unul în stratul 
5, altul în stratul 3. Exceptînd 
frontul unde activează brigada 
lui Alexandru Vereș, la două 
dintre frontale s-a lucrat de la 
începutul anului sub randamen
tele planificate, ceea ce a făcut 
ca minusul la acest indicator în 
trimestrul I să se ridice pe sec
tor la 670 kg. Este adevărat că 
s-au întîmpinat unele reale di
ficultăți : trecerea- cu fronturile, 
pe rînd, peste niște galerii 
transversale vechi, apariția u- 
nor gaze infiltrate dintr-o zonă 
de foc, manifestarea unor vi
ituri de apă din lucrări vechi,

interceptarea apofize
factori care au frîpat avansă
rile planificate. Dar — și tov. 
inig. Teodor Cosma, șeful secto
rului, a recunoscut această situ
ație — în munca factorilor de 
conducere de aici s-au vădit de
ficiențe serioase care au con
dus Ia unele întîrzieri in exe
cuția lucrărilor de pregătire (<>- 
rizontul X mediu), la plasarea 
necorespunzătoare a unor aba
taje, Ia randamente scăzute Ia 
frontalele (jn special ne referim 
la fronturile unde lucrează bri
găzile lui Iosif Solcan și Dumi
tru Fuilga) care intră cu o pon
dere nu mai mică de 60 Ia sută 
în producția realizată de sector. 
Ne-a nedumerit declarația șefu
lui de sector, cum că s-ar fi în
cercat (?) dar... nu s-a reușit pu
nerea în aplicare a unei mtțșuri: 
preluarea de factorii conducă
tori ai activității a cile unei ca
pacități importante, de rezulta
tele căreia să răspundă în mod 
direct. Că ar mai trebui un in
giner miner la sector nu con
testăm. Și probabil că, în scurt 
timp, dezideratul ca atare va 
primi o rezolvare favorabilă. 
Dar „autocritica* pe care ne-a 
servit-o factorul conducător ne 
determină să tragem concluzia 
că n-a existat interesul cuvenit, 
țireocuparea susținută pentru o 
organizare internă concretă, bi
ne chibzuită, eficace, a treburi
lor. După cîte știm, la sectorul 
IV îșj desfășoară activitatea ca
dre dc conducere capabile, se 
dau dispoziții concrete, dar nu 
se perseverează îndeajuns în 
urmărirea și controlul îndepli
nirii, așa cum s-ar cuveni, a 
sarcinilor trasate. Asupra aces
tui aspect trebuie să se medi
teze cu seriozitate, căci o schim
bare de optică în acest sens se 
impune cit mai grabnic.

Am dori să mai punem în dis
cuție o stare de fapt depistată 
la sectorul IV, care are impli
cații, însă, Ja nivel de mină t 
maiștrii mineri Mihai Apetrci 
și Ioan Pop ș-au plîns că nu
mărul cadrelor cu pregătire a- 
decvată locurilor de muncă este 
insuficient. „Nu o dată ai un 
singur miner Ia front și faci cu 
vagonetarii răpire... Ne trebuie 
mai mulți mineri 1" Dintr-o con
vorbire avută cu tov. ing. Con
stantin Morarii, directorul mi
nei. am aflat că s-a aprobat 
deschiderea cursurilor de mi
neri dar nu se pot... deschide 
din lipsă de... cursanți. E o sta
re de lucruri anormală : pe de 
o parte se simte o nevoie acu
tă de oameni calificați, iar Pe 
de altă parte nu se înregistrea
ză înscrieri Ia aceste atît de u- 
tile cursuri. Fără doar și poate, 
trebuie să se manifeste mult 
mai multă preocupare decît pî
nă acum în această privință din 
partea factorilor răspunzători 
dc mersul normal al procesului 
de producție, sub toate laturile 
sale, munca politică de la om 
la om se cere întărită, dar se 
cere mult tnai multă înțelegere, 
receptivitate, din partea com- 
ponenților înșiși ai formațiilor 
de lucru pentru îmbogățirea 
nivelului propriu de cunoștințe. 
Ridicarea calificării, continua 
perfecționare, e un imperativ al 
timpului și fiecare trebuie să 
fie pe deplin convins de asta. 
Tehnicitatea extracției se’ am
plifică pe zi ce trece, efortul mi
nerului e suplinit de mașini 
moderne, tot mai pretențioase, 
in manipulare și fără a Ie cu
noaște bine secretele, rămîi ne
putincios alături de ele... Cînd 
calificarea crește, sporește și 
randamentul muncii celui- care 
lucrează in adîncuri.

ii di 4 ații vor prezenta actele de studii și de 
vechime în funcție potrivit prevederilor Legii 
nr. 12/1971 (anexa 2).

Informații la biroul personal al unității, tele
fon interurban : 149.

angajeaza urgent
♦ MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU 

DEPOZITUL DE LEMNE.

♦ TEHNICIAN LA SERVICIUL APROVI
ZIONARE.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12'1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 6—14, de ia biroul personal al ex
ploatării cu sediul în Bărbăteni.
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Interviu acordat de tovarășul Nicolae Ceausescu 
revistei iuqoslave „Nin“

mp ETERII A JJON ALA
(Urmare clin pag. 1)

ciem că propunerile țărilor so
cialiste — exprimate și la ulti
ma întâlnire de la Praga — c-u 
privire la problemele ce pot fi 
abordate la conferință repre
zintă o bază pentru a se începe 
pregătirea concretă a acesteia. 
Mă refer la necesitatea afirmă
rii în cadrul conferinței gene- 
ral-europene a ideii renunțării 
la forță și la amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state, și, 
desigur, legat de aceasta, a așe
zării relațiilor dintre state pe 
principiul respectării indepen
denței și suveranității naționale 
a fiecărei națiuni. Am, de ase
menea, în vedere discutarea la 
conferință a măsurilor privind 
dezvoltarea unei largi cooperări 
economice, tehnico-științifice în
tre toate statele europene, pre
cum și pentru înlăturarea ori
căror restricții și bariere care 
mai împiedică realizarea unei 
asemenea cooperări. Totodată, 
consider că realizarea unui acord 
cu privire la constituirea unui 
organism permanent, format din 
reprezentanți ai tuturor state
lor, care să asigure dezvoltarea 
consultărilor și pregătirea unor 
noi reuniuni între țările euro
pene ar avea o mare importan
ță. După părerea României, o 
asemenea conferință — chiar cu 
rezultate limitate — ar avea o 
mare însemnătate pentru accen
tuarea cursului destinderii, pen
tru transformarea Europei în- 
tr-o zonă a păcii și cooperării. 
Noi considerăm că este necesar 
să se treacă cît mai grabnic la 
pregătirea conferinței.

In acest context, apreciem că 
ratificarea tratatelor dintre U- 
niunea Sovietică și Polonia, pe 
de o parte, și Republica Fede
rală a Germaniei, pe de altă 
parte, ar constitui un pas im
portant în direcția destinderii, a 
creării condițiilor pentru trece
rea la pregătirea conferinței.

In concluzie. România conce
pe securitatea europeană ca un 
sistem de angajamente ferme 
ale tuturor statelor în vederea 
asigurării dezvoltării libere, 
nestingherite a fiecărei națiuni, 
precum și a conlucrării active 
între ele în toate domeniile de 
activitate în vederea propășirii 
fiecărui popor și a accelerării 
progresului general. In felul a- 
cesta se va asigura participarea 
tot mai activă a tuturor sta
telor europene la soluționarea 
problemelor internaționale, — 
aceasta fiind o parte integrantă, 
deosebit de importantă, a luptei 
generale a popoarelor de pre
tutindeni, pentru colaborare și 
destindere, pentru progres și 
pace.

ÎNTREBARE : Recenta dum
neavoastră vizită în Africa a o- 
ferit un prilej pentru aprecieri 
privind o nouă politică româ
nească față de țările „lumii a 
treia". Ne-ar interesa orientarea, 
pe care noi o sesizăm, în politi
ca externă a României în acest 
sens, respectiv de a avea relații 
cît mai largi cu aceste țări.

RĂSPUNS : In ce privește vi
zita pe care am efectuat-o în- 
tr-Un număr de țări din Africa, 
ea se înscrie în cadrul politi
cii generale a României de dez
voltare a relațiilor cu țările ca
re au scuturat jugu] asupririi 
coloniale și acționează pentru 
dezvoltarea lor independentă. 
Noi apreciem relațiile cu țările 
care au pornit pe calea dezvol
tării libere, de sine stătătoare 
ca un factor important, atît din 
py.net de vedere al creării în 
fiecare stat a unei economii pu
ternice, independente, cît și ca 
parte integrantă a luptei împo
triva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste. De 
altfel, însăși România se con
sideră țară în curs de dezvolta
re — aceasta avînd în vedere 
nivelul forțelor ei de producție 
—, și de aceea apreciază că 
conlucrarea strînsă cu aceste 
țări este atît în interesul lor, cît 
și al României.

Un considerent important de 
la care pornește România în 
politica sa de dezvoltare largă 
și multilaterală a colaborării cu 
tinerele state independente este 
acela că abolirea totală ti prac
ticilor colonialiste și neoeolonia- 
liste și lichidarea subdezvoltării 
statelor care au purtat în trecut 
jugul colonial constituie una din 
problemele majore, fundamen
tale ale lumii contemporane, de 
soluționarea căreia depinde în 
mare măsură destinderea și pa
cea mondială, progresul întregii 
omeniri.

In lumina a ceea ce am spus 
este clar că nu se poate vorbi 
de o nouă politică a României 
față de țările în curs de dezvol
tare, ci de aplicarea fermă a 
politicii generale consecvente a 
țării noastre, de solidaritate și 
sprijin activ al luptei de elibe
rare a popoarelor, al eforturilor 
popoarelor eliberate de a se 
dezvolta de sine stătător pe ca
lea prosperității materiale și 
culturale, a progresului social, a 
participării active la viața poli
tică internațională.

ÎNTREBARE : Am dori să ex
puneți poziția României cu pri
vire la soluționarea conflictului 
din Orientul Apropiat. In ce 
mod considerați că s-ar putea 
acționa pentru soluționarea cri
zei din această zonă ?

RĂSPUNS : In ce privește 
problema Orientului Apropiat, 
România s-a pronunțat întot
deauna pentru o soluție politică, 
Pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967. Ținînd seama că încorda
rea din Orientul Apropiat in
fluențează negativ și asupra ță
rilor din bazinul Mediteranej și, 
ca atare, și din Europa, Româ
nia este vital interesată în so
luționarea cît mai grabnică a 
conflictului din această zonă.

In acest cadru, noi conside
răm că este necesar să se ac
ționeze cu mai multă fermitate 
de către toate statele pentru a- 
plicarea rezoluției Consiliului de 
Securitate, aceasta trebuind să 
ducă la retragerea trupelor isra- 
eliene din teritoriile arabe ocu
pate, la realizarea unei păci 
care să garanteze integritatea 
și securitatea fiecărui stat, deci 
a unei păci drepte. In același 
timp, este necesar, după părerea 
noastră, să se creeze condiții 
pentru ca populația palestiniană 
să-și poată organiza viața cores
punzător năzuințelor sale.

ÎNTREBARE : In ultima pe
rioadă au apărut unele știri în 
presa mondială cu privire la 
rolul de mediator al României 
în ce privește criza din Orien
tul Apropiat. Aș ruga Pe tova
rășul perședinte să ne precize
ze dacă într-adevăr este vorba 
de o mediere sau de o expli
care cît mai bună, cît mai co
rectă din partea română, pen
tru israelieni, a poziției egip
tenilor ?

RĂSPUNS : România își pro
pune să explice poziția Și punc
tele sale de vedere asupra căi
lor pentru soluționarea politică 
a problemelor din Orientul A- 
propiat.

ÎNTREBARE i Considerați, 
tovarășe președinte, că este mo
mentul prielnic pentru ca ase
menea explicări a punctelor de 
vedere să influențeze și asu
pra punctelor de vedere ale a- 
celora care sînt direct interesați 
în acest conflict ?

RĂSPUNS : Consider că este 
necesar ca toate țările care do
resc o soluție politică a con
flictului din Orientul Apropiat 
să acționeze Cu mai multă fer
mitate pentru a contribui la 
realizarea păcii în această zo
nă. Cred că opinia publică in
ternațională trebuie să se preo
cupe mai mult pentru a se rea
liza cît mai grabnic o soluție 
politică. Practic, se poate spune 
că, în ce privește Orientul Mij
lociu, opinia publică internațio
nală a stat mai rezervată: a- 
ceasta nu numai că nu a con
tribuit la stingerea încordării, 
dar, dimpotrivă, a ajutat la 
menținerea acestei stări de lu
cruri. De aceea, apreciez că o- 
pinia publică internațională, 
țările care doresc o soluție 
politică în Orientul Apropiat 
trebuie să acționeze mai ferm 
în această direcție.

ÎNTREBARE : Este cunos
cut că dumneavoastră personal, 
tovarășe președinte, sînteți un 
mare promotor al extinderii co
laborării în Balcani. Care este, 
după părerea dumneavoastră, 
cadrul în care se poate desfă
șura colaborarea în Balcani ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Ro
mânia militează în mod ferm 
pentru dezvoltarea unor largi 
relații de prietenie, colaborare 
și bună vecinătate între toate 
țările din Balcani, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și cooperării rodnice în
tre popoare. După cum se cu
noaște, în această zonă a Balca
nilor există atît țări socialiste, 
cît și țăj-i nesocialiste. După pă
rerea mea, tocmai această rea
litate este un motiv de a se ac
ționa pentru ca între toate țări
le să se dezvolte, în spiritul 
coexistenței pașnice, relații am
ple de colaborare, bazate pe în
credere și respect reciproc, pe 
principiul independenței și su
veranității naționale, pe deplină 
egalitate în drepturi și neames
tec în treburile interne. O aten
ție deosebită trebuie dată in
tensificării colaborării economi
ce, politice, științifice și cultu
rale — domenii în care apreciez 
că țările balcanice pot realiza 
mult. In acest cadru cred că 
s-ar putea asigura realizarea u- 
nor importante obiective și lu
crări de interes comun care să 
faciliteze progresul și dezvolta
rea fiecărui stat și să contribu
ie la crearea unui climat de co
operare rodnică, reciproc avan
tajoasă între toate popoarele 
care trăiesc în această zonă. De 
altfel, într-un șir de domenii 
există forme de colaborare între 
țările balcanice create de-a 
lungul timpului și care s-a.u do
vedit foarte utile ; aceasta poa
te stimula interesul pentru sta
bilirea unor modalități de co
laborare concretă între țările 
balcanice în domeniile econo
mic, științific, tehnic și chiar 
politic pe baza .respectării drep
tului fiecărei țări, al fiecărui 
popor de a-și organiza viața 
așa cum dorește. Considerăm că 
un obiectiv major al popoare
lor care trăiesc în Balcani este 
de a face totul pentru transfor
marea acestei regiuni într-o zo
nă a păcii, fără arme nucleare, 
fără baze militare străine, în 
care să se afirme cu putere spi
ritul colaborării și bunei vecină
tăți. Apreciez că realizarea u- 
nui climat de largă colaborare 
în Balcani ar influența pozitiv 
atmosfera politică de pe conti
nent, ar contribui la realizarea 
securității și destinderii în Eu
ropa și în lume.

ÎNTREBARE : Ca țară socia
listă independentă. România a 
dobîndit un mare prestigiu in- 
teijiaționial. Ați putea să ne 
spuneți ceva despre rolul pe ca
re îl are criteriul ideologic în 
relațiile internaționale. Cum 
priviți, în acest context, actu
alele posibilități de relații și de 
rezolvare a problemelor dintre 
țările socialiste. Ca și din miș
carea muncitorească internațio
nală ?

RĂSPUNS : Așa cum am a- 
rătat mai înainte, omenirea tră
iește astăzi o epocă de mari 

transformări. Este de înțeles că 
profundele schimbări care se 
petrec în lume își spun euvin- 
tul și asupra mișcării revoluțio
nare, asupra mișcării comunis
te și, în general, asupra căilor 
de transformare revoluționară 
a societății omenești. Pornind 
de aici, trebuie să avem în ve
dere că este firesc să apară, sau 
să fie puse în discuție, multe 
probleme ideologice, multe pro
bleme legate de relațiile dintre 
țări și dintre partide. Intr-o a- 
semenea discuție este normal 
să apară diferite păreri, să se 
confrunte diferite concepții. Du
pă părerea mea, acest lucru 
poate fi apreciat ca pozitiv.

Este adevărat, într-o dezbate
re apar tot felul de păreri. Con
siderăm însă că schimbul de 
păreri, discuțiile trebuie să se 
desfășoare într-un spirit prin
cipial și constructiv, excluzîn- 
du-se folosirea injuriilor, a in
vectivelor și etichetărilor, ast
fel ca dezbaterea să contribuie 
pînă la urmă la clarificarea 
problemelor, la întărirea cola
borării și unității între partide. 
Dacă analizăm mai atent sen
sul general al dezvoltării con
cepției revoluționare, se des
prinde concluzia că rezultatele 
acestor dezbateri sînt pozitive, 
pentru că ele ajută să se cris
talizeze o înțelegere mai justă 
a schimbărilor care se petrec în 
lume. Totodată, aceasta face să 
se țină mai mult seama de di
versitatea condițiilor în care își 
desfășoară activitatea țările so
cialiste și partidele comuniste 
și muncitorești. De aici afirma
rea tot mai puternică a necesi
tății ca fiecare partid să-și ela
boreze linia politică de sine stă
tător. corespunzător condițiilor 
în care își desfășoară 'activita
tea. Sînt și încercări de a se re
veni la unele stări de lucruri 
negative din trecutul mișcării 
comuniste și muncitorești dar, 
după părerea noastră, acestea 
sînt sortite eșecului.

Ceea ce se impune astăzi cu 
acuitate este realizarea unei 
noi unități, bazate pe egalitate 
între partide, pe recunoașterea 
diversității condițiilor în care 
își desfășoară activitatea fie
care țară socialistă sau partid 
și, de aici pe recunoașterea 
faptului că astăzi nu mai este 
posibilă existența unui centru 
conducător unic. Unitatea tre
buie să se bazeze pe principii 
noi ; ea trebuie să pornească 
de la necesitatea dezvoltării și 
întăririi fiecărui partid — ca 
factor primordial al forței între
gii mișcări comuniste și munci
torești - și pe aceaStă buză 
să asigure. în spiritul deplinei 
egalități, stimei și respectului re
ciproc între partide, solidarita 
tea în lupta comună pentru 
triumful cauzei socialismului, 
împotriva imperialismului ș: 
reacțiunii. pentru progres soci
al și pace în lume. După păre
rea noastră, această nouă uni
tate se afirmă tot mai puternic 
în mișcarea comunistă și mun
citorească — și se va realiza îr. 
ciuda diverselor greutăți pe ca
re le mai întâmpină. Partida 
Comunist Român și Român'a 
socialistă vor acționa cu toată 
fermitatea în această direcție 
Vom promova larg și în viitor 
relații multilaterale cu toate ță
rile socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești. mili
tând cu toată consecvența pen
tru întărirea unități;! și coeziu
nii țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale. a tuturor forțelor 
antiimperial iste, democratice și 
progresiste din lumea întreagă. 
Avem convingerea că dificultă
țile existente astăzi în relațiile 
dintre unele țări socialiste și 
partide comuniste vor fi depă
șite. că mișcarea revoluționară 
va cunoaște un progres consi
derabil.

ÎNTREBARE : In cadrul aces
tei concepții, care constituie o 
concepție democratică a relați
ilor dintre țările socialiste, am 
urmărit cu mare interes și con
cepția referitoare la dezvolta
rea internă a României. Ne-ar 
interesa cîteva aprecieri din 
partea dumneavoastră referitoa
re la concepția de dezvoltare 
internă și, mai precis, la ceea 
ce noi numim democrația eco
nomică. respectiv acea tendință 
de a asigura întreprinderii po
sibilități să-și exercite pe de
plin atît răspunderile cît și 
drepturile care îi revin. Ce con
siderați esențial pentru demo
crația economică în condițiile 
românești ? Care este importan
ța pe care o acordați acțiunii 
de sine stătătoare a întreprin
derilor și care aceea a organe
lor administrative de stat și a 
planificării centrale ? Despre 
aceasta, după cîte știm, se duc 
discuții interesante în partidul 
dumneavoastră.

RĂSPUNS : Desigur, proble
ma democrației este foarte com
plexă și este greu de răspuns la 
această întrebare în cîteva fra
ze ; mai cu seamă că, chiar în 
cadrul țărilor socialiste, aceas
tă noțiune este înțeleasă câteo
dată în' mod diferit. In fond, 
după părerea mea. atunci cînd 
vorbim de democrație socialistă, 
ar trebui să pornim, în primul 
rînd, de la faptul că trebuie să 
avem în vedere crearea cadru
lui organizatoric pentru parti
ciparea maselor largi populare, 
a întregului popor, la conduce
rea activității economice, soci
ale. a statului socialist. Rezol
varea fundamentală a democra
ției economice și a întregii vieți 
sociale este legată, în primul 
rînd, de înlăturarea claselor ex
ploatatoare, de desființarea pro
prietății private asupra mijloa
celor dc producție. Este evident 
că n-u se poate vorbi de demo
crație economică atunci cînd 

există exploatatori și exploatați, | 
asupritori și asupriți. Problema I 
lichidării exploatării a fost re- | 
zolvată, după cum se știe. în | 
toate țările socialiste.

Problema atribuțiilor între
prinderilor și drepturilor lor in 
soluționarea unor probleme e- 
conomice este, în socialism, pî
nă la urmă, numai un aspect 
al democrației, pentru că este 
posibil ca întreprinderile sau 
instituțiile să dispună de o au
tonomie și independență com
pletă, fără însă ca aceasta să 
constituie o democrație reală. 
Desigur, noi sîntem partizanii 
unui sistem de conducere a e- 
ccnomiiei care să îmbine exis
tența unui plan unic, național, 
deci a unei conduceri unitare 
a economiei, cu o largă autono
mie a întreprinderilor în solu
ționarea problemelor. Noi legăm 
însă, în primul 'rînd, dezvolta
rea democrației socialiste în 
România, deci și a democrației 
economice, de felul în care sînt 
conduse unitățile economice și 
sociale din țara noastră — și a- 
nume de participarea nemijlo
cită a oamenilor muncii Ia con- . 
ducerea acestora și, pe diferite 
eșaloane, la conducerea statu
lui, a întregii societăți. In acest 
sens, noi am constituit comite
te și consilii ale oamenilor mun
cii, ca organe colective de con
ducere a activității întreprinde
rilor și instituțiilor. Aceste or
ganisme sînt alcătuite din ca
dre de conducere, specialiști, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de partid și sindicale și — în | 
proporție de circa o treime — | 
din reprezentanți ai oamenilor 
muncii aleși direct în adună- i 
rile generale ale colectivelor. 
Am instituționalizat rolul adu
nărilor generale ale oamenilor 
muncii în dezbaterea și adop
tarea măsurilor principale și a 
planurilor activității unităților 
respective. Am introdus princi
piul că nici o hotărâre sau lege 
mai importantă care privește o 
categorie sau alta de oameni ai 
muncii sau întregul popor nu 
poate fi adoptată fără a fi dez
bătută public eu aceste categorii 
sau cu întregul popor. In cadrul 
Conferinței Naționale a partidu
lui — care urmează să aibă loc 
în vara acestui an — doirim să 
aducem noi perfecționări și să 
dezvoltăm măsurile privind a- 
dîncirea democrației social;ste 
în România.

In fond, toate măsurile pe ca
re le-am luat merg într-un sin
gur sens, — de a crea cadrul 
organizatoric cît mai corespun
zător, ca toate categoriile soci
ale, întregul popor să poată lua 
parte la elaborarea politicii 
partidului și guvernului și, în 
același timp, de a întări contro
lul asupra tuturor sectoarelor 
de activitate, asigurând aplica
rea în viață atît a hotărârilor, a 
legilor statului, a principiilor 
comuniste despre viață, adică 
ceea ce noi numim înfăptuirea 
eticii și echității socialiste.

Partidul Comunist Român se 
preocupă de lărgirea și perfec
ționarea continuă a democrat
ei socialiste în întreaga viață 
economică și socială a țării, ca 
factor esențial în asigurarea în
făptuirii programului adoptat 
de Congresul al X-lea de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de creare a 
condițiilor pentru trecerea trep
tată. în viitor, spre comunism.

ÎNTREBARE ; Potrivit unei 
convingeri foarte răspîndite, re
lațiile bilaterale româno-iugos
lave sînt în prezent mai bune 
ca orieînd. Cum se vor dezvolta 
în viitor aceste relații și în ca
re domenii în mod deosebit ?

RĂSPUNS ; Intr-adevăr, rela
țiile dintre România și Iugosla
via sînt foarte bune, ele se dez
voltă continuu, pe planuri mul
tilaterale în folosul celor două 
popoare, al cauzei generale a 
socialismului, a colaborării și B 
destinderii în Europa și în Iu- I 
me. Tn ultimii ani s-a extins co- I 
operarea economică româno-iu- I 
goslavă, s-au intensificat schim- | 
bundle reciproce în diferite do- g 
menii de activitate, viz,ițele, g 
contactele și schimbul de ex- S 
oeriență la diferite nivele între 
cele două țări. Un rezultat con
cret al colaborării româno-iu- 
goslave este marele complex 
hidroenergetic de la Porțile de 
Fier pe care îl vom inaugura în 
curând. Cu prilejul inaugurării 
mă voi întâlni cu tovarășul Tito 
ș.i sper că vom putea constata § 
că ceea ce am stabilit înipreu- s 
nă, în întâlnirile precedente, se 
realizează în bune condițiuni 
Doresc să subliniez și cu aceas
tă ocazie că dezvoltarea fructu
oasă a colaborării și prieteniei 
dintre țările și popoarele noas
tre este chezășuită de faptul că 
relațiile româno-iugoslave se în
temeiază în mod trainic pe res
pect și încredere reciprocă, pe 
dorința comună de a conducea 
pe bhza deplinei egalități în 
drepturi, a principiilor indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburi'e 
interne și avantajului rec i pre c. 
In concluzie, noi sîntem foarte 
mulțumiți de felul cum evolu
ează relațiile româno-iugoslave 
și considerăm că există toate 
condițiile să se adîncească și să 
se amplifice continuu — ceea 
ce corespunde pe deplin inte
reselor construcției socialiste în 
cele două țări, cauzei generale 
a socialismului, păcii și colabo
rării internaționale.

In încheierea interviului, aș 
dori, ca prin intermediul revis
tei dumneavoastră, să adresez 
popoarelor Iugoslaviei prietene, 
comuniștilor iugoslavi un cordi- R 
al salut și calde urări de sănă- 9 
tale, prosperitate și oace. din | 
partea poporului român, a co- g 
muniștilor din România și a |
mea personal. 5

OffEMÎâ OJ.C.TJJ.
Cuvîntul reprezentantului român

SANTIAGO DE CHILE 6. — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : Luînd cuvîntul în 
plenara Conferinței U.N.C.T.A.D., 
reprezentantul român Gheorghe Dol- 
gu a arătat că protejarea mediului 

^înconjurător se impune tot mai mult 
atenției noastre ca unul din obiec
tivele de importanță capitală pentru 
eforturile naționale și internaționale 
vizînd o mai bună folosire a resur
selor planetei noastre, umanizarea 
progresului științific și tehnic. Ar 
li regretabil dacă aceste eforturi ar 
conduce la o slăbire a preocupări
lor pentru sprijinirea țărilor în curs 
de dezvoltare, la apariția de noi ob
stacole în calea progresului acestor 
țări.

Cu toate că incidențele politicilor 
privind mediul înconjurător sînt în
că greu de evaluat, eforturi merito
rii au fost depuse cu sprijinul activ 
al țărilor în curs de dezvoltare, în 
scopul de a identifica elementele dc 
convergență și mai ales dc coliziune 
între eventualele măsuri cu privire 
la mediul înconjurător și eforturile 
pentru progres economic ale țărilor 
care continuă să se găsească Ia pe
riferia dezvoltării economice, știin
țifice și tehnice mondiale.

Este adevărat, a spus reprezentan
tul român, că o serie dc probleme 
abia apar și că multe dintre ele vor 
depinde dc importanța măsurilor de 
protecție ce vor fi adoptate de ță
rile dezvoltate, precum și dc ritmul

Luptele din
Vietnamul de sud

SAIGON 6 (Agerpres). — Vi
neri și sîmbătă dimineața au 
continuat atacurile forțelor pa
triotice împotriva punctelor în
tărite și bazelor inamice din 
regiunea Saigonului. Astfel, pa- 
trioții s-au angajat în luptă, în 
districtul Duc Thanh, într-un 
punct situat la 65 km sud-est de 
Saigon, împotriva unor impor
tante unități saigoneze, provo- 
cîndu-le serioase pierderi. In 
același sector, unitățile F.N.E. 
au bombardat cu rachete baza 
saigoneză din orașul Vung Tau.

La 24 km sud-vest de Saigon, 
grupuri de comando ale patrio- 
țtâor au aruncat în aer podul 
I.ong Dinh. Ca urmare, traficul 
între Saigon și delta fluviului 
Mekong a fost suspendat.

•A-

HANOI 6 (Aeerpres). — A- 
genția V.N.A. informează că, la 
4 mai, aviația americană a bom
bardat mai multe localități 
populate din provinciile Nghe 
An. Ha Tinh și Quang Binh. In 
același timp, mai multe nave 
dc război americane au bom
bardat regiunile de coastă din 
aceleași provincii, provocînd nu
meroase victime în rândul popu
lației civile. Ministerul Aface
rilor Externe al R.D. Vietnam 
a dat publicității o declarație 
de protest în legătură cu aces
te noi acte de război ale State
lor Unite, cerând încetarea^ime
diată și definitivă a tuturor 
bombardamentelor și actelor a- 
gresive îndreptate împotriva 
suveranității și securității R.D. 
Vietnam.

WASHINGTON 6. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alcxandroaie, 
transmite : Pe lîngă imensele pagube 
umane și materiale provocate po
poarelor Indochinei și Statelor Uni
te, războiul din Asia de sud-est a 
generat numeroase traumatisme psi
hice celor care au participat direct 
sau au fost martori oculari la atro
cități — aceasta este concluzia se
siunii anuale a Asociației psihiatri
lor americani, care a dezbătut pro
blema efectelor psihice ale războiu
lui din Vietnam, numite aici „Sin
dromul post-Vietnam".

„Cele mai des întâlnite simpto- 
me ale sindromului post-Vietnam, 
arată „New York Times", sînt com
plexele de rușine și vină de care 
suferă mulți dintre cei care au par
ticipat la acest război, contestat de 
veterani, precum și sentimentele de 
mînie și neîncredere în guvern ca
re. după părerea veteranilor, i-a în
șelat și a profilat de ei".

In ultimii ani, a declarat la se
siune dr. Carl Segal, psihiatru la 
spitalul militar Fort Benning din 
Georgia, „un număr din ce în ce 
mai mare de tineri, întorși de pe 
fronturile Indochinei, se prezintă la 
clinicile de psihiatrie acuzînd nume
roase perturbații psihice ca neliniște, 
groază, depresiuni nervoase și simp- 
tome psihofiziologice. De regulă, a- 
cestea sînt legate de sentimentul de 
vină pentru participarea lor în a- 
cest război".

„Veteranii găsesc ca fiind extrem 
de greu și dureros să vorbească 
despre Vietnam, temîndu-se să nu-și 
răscolească amintirile îngrozitoare 
care i-ar distruge moralmente, a 
arătat dr. Jonalahan Bours, dc la 
Institutul militar de cercetări Val
ter Reed. Mulți dintre soldați spun 
că au mereu coșmaruri despre ma
sacrele văzute în război. Circa 40 
la sută din această categorie de ti
neri au consumat stupefiante în 
Vietnam, în special heroină, pentru 
a evada, fie și în acest fel, din lu
mea războiului". 

aplicării lor. De asemenea, așa cum 
se subliniază în raportul secretaru
lui general al U.N.C.T.A.D. în a- 
ceastă problemă, multe vor depinde 
de măsura în care se va ține sea
ma, în elaborarea și punerea în a- 
plicare a politicilor de protejare a 
mediului înconjurător, de problemele 
și necesitățile specifice ale țărilor în 
curs de dezvoltare, și dc măsura 
în care obiectivele acestor politici 
vor completa pe cele cuprinse în 
strategia internațională a dezvoltării.

Delegația română — a spus vor
bitorul — apreciază, în acord cu 
Declarația de la Lima, că proble
mele mediului înconjurător trebuie 
examinate în strînsă legătură cu pro
blemele dezvoltării, că această le
gătură trebuie să preocupe în egală 
măsură toate țările, comunitatea in
ternațională în ansamblul său.

A

In favoarea ratificării de către
Bundestag a tratatelor
cu U.R.S.S. și Polonia

BONN 6 (Agerpres). — In R. F. 
a Germaniei ia amploare strângerea 
de semnături în favoarea ratificării 
de către Bundestag a. tratatelor cu 
U.R.S.S. și cu Polonia. La această 
campanie participă membri ai Parti
dului Social-Democrat, Partidului 
Comunist German, activiști sindi
cali, reprezentanți ai unor organi
zații democratice, ale tineretului și 
studenților.

De asemenea, președinții Consi
liilor industriale ale unor mari în
treprinderi industriale din Essen. 
Bochum și dintr-o serie de alte o- 
rașe vest-germane s-au pronunțat

R, P. POLONA. In foto : Se ridică un nou cartier de locuințe 
la Sosmowiec.

Azi, alegeri în Italia
ROMA 6. — Corespondentul A- 

gerpres, Nicolae Puicea, transmite : 
Ultima zi a campaniei electorale din 
Italia în vederea alegerilor parla
mentare de duminică, a cunoscut o 
intensă desfășurare de forțe. In ca
drul manifestărilor de vineri scara, 
la Roma a avut loc o impresionan
tă adunare organizată de Partidul 
Comunist Italian. Venind din toate 
fabricile și cartierele capitalei, mun
citori și intelectuali, tineri și femei, 
cărora li s-au alăturat țărani din 
împrejurimile Romei, purtând stea
guri roșii și tricolore, s-au revărsat 
în Piața San Giovanni, tradițional 
loc de întrunire a maselor popu
lare. In prezența lui Luigi Longo, 
președintele P.C.I., cei aproape 
200 000 de participant la adunare 
au făcut o caldă manifestație de 
simpatie și apreciere față de poli
tica partidului comunist, față de ro
lul esențial pe care îl desfășoară 
il.C.I. în înaintarea Italiei pe ca
lea progresului, democrației și pă

© In stațiunea „Drujba", din 
Iti.P. Bulgaria, au luat sfirșit 
lucrările sesiunii Consiliului 
Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor, la care au 
luat parte reprezentante ale or
ganizațiilor Și uniunilor de fe
mei din 95 do țări ale lumii.

® In Uniunea Sovietică a 
fost lansat sîmbătă satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos- 
489" oare s-a plasat pe o orbi
tă cu parametrii următori t pe
rioada inițială de rotație — 105 
minute ; apogeul — 1010 km ; 
perigeul — 9’80 km ; înclinația 
orbitei — 74 grade.

Aparatajul științific instalat 
la bord funcționează normal.

@ Luînd cuvîntul la un mi- 
| ting organizat în onoarea sa, 

primul ministru al Guvernului 
Revoluționar al Cubei, Fidel 
Castro, care face o vizită în 
Guineea, a declarat că populația 
acestei țări poate conta pe so
lidaritatea cubaneză in lup'a 
împotriva amenințărilor impe
rialiste, relatează agenția Pren- 
sa Latina.

© Acordul asupra traficului 
între R.F. a Germaniei și Re

A 27-a aniversare
Cehoslovacieia

PRAGA 6. — La Praga a avut 
loc, sîmbătă scara, adunarea festi
vă consacrată celei dc-a 27-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist și celei de a doua 
aniversări a semnării noului tratat 
cchoslovaco-sovictic dc prietenie, co
laborare și asistență mutuală.

La adunare au luat parte Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Ludvilc Svo
boda, președintele republicii, Lubo- 
mir Strougal, președintele guvernu
lui federal, alți conducători de 
partid și de stat cehoslovaci, repre
zentanți ai vieții publice. In sală se 
aflau, de asemenea, șefi și membri 
ai corpului diplomatic acreditați în 
R. S. Cehoslovacă.

Raportul la adunare a fost pre

pentru ratificarea tratatelor.
•k

BERLINUL OCCIDENTAL 6 
(Agerpres). —• Președintele Partidu
lui Socialist Unit din Berlinul oc
cidental, Gerhard Danelius, s-a pro
nunțat, într-un articol publicat de 
ziarul „Die Wahrhcit". în favoarea 
ratificării tratatelor semnate de R.F. 
a Germanici cu U.R.S.S. și cu Po
lonia. El a subliniat că populația 
vest-berlineză așteaptă cu nerăbdare 
ratificarea celor două tratate, întru- 
cît acest lucru va favoriza, printre 
altele, intrarea în vigoare a acor
dului cvadripartit asupra Berlinului 
occidental.

cii. Cuvîntarea rostită cu acest pri
lej de secretarul general a! P.C.I., 
Enrico Berlinguer, a constituit un 
ultim apel pentru ca votul de la 7 
mai să însemne o și mai puternică 
afirmare a comuniștilor italieni în 
viața politică a țării.

In cadrul unei emisiuni speciale 
a televiziunii, au luat cuvîntul li
derii celor nouă partide reprezen
tate în vechiul parlament.

In cuvîntul său, Enrico Berlin- 
gncr, secretarul general al P.C.I., a 
spus : „Votul acordat partidului co
munist este acela care poate deschi
de în modul cel mai sigur calea 
spic o conducere politică diferită de 
cele pe care le-am cunoscut pînă 
acum. Avem nevoie de un guvern 
bazat pe cel mai larg consens po
sibil al poporului — a subliniat 
vorbitorul. Să votăm pentru ca toți 
italienii să poată avea un loc de 
muncă, să poată trăi o viață liberă 
și demnă în țara lor. în Italia", a 
spus în încheiere Enrico Berlinguer.

publica Democrată Germană ur
mează să fie parafat la Bonn, 
vineri, 12 mai, anunță agențiile

0

©

KLAUS ALTMANN ar fi recunoscut recent că este 
una și aceeași persoană cu fostul șef al Gestapoului din 

Lyon, Klaus Barbie, informează marele cotidian brazilian 
„O Estado do Sao Paulo". Potrivit ziarului, unul din redac
torii săi ar fi făcut luna trecută o vizită presupusului SS-ist 
la locuința acestuia din La Paz, unde trăiește din anul 1951, 
și ar fi reușit chiar să îi înregistreze mărturisirile, care re
latează, cu lux de amănunte, atrocitățile comise ca șef al 
Gestapoului din Lyon. „Știu, ar fi afirmat Altman-Barbie, 
că practic sînt condamnat pe viață, deci, ce rost ar mai avea 
să ascund adevărata mea identitate". „O Estado do Sao 
Paulo" și alte mari cotidiene braziliene de mare tiraj au a- 
nunțat că vor publica, începînd din a doua jumătate a 
lunii mai, textul integral al acestor „memorii-interviu" sui 
generis.

zentat de Frantisek Ondrich, secre
tar al G.G. al P.G. din Cehoslova
cia.

★
Sărbătoarea eliberării țării de sub 

jugul fascist a fost marcată prin 
numeroase adunări populare și ma
nifestări cultural-artistice care au a- 
vut loc în cursul săptămînii în o- 
rașcle și satele țării.

★
Sîmbătă dimineață, au fost depu

se coroane de flori la Mormîntul 
Eroului Necunoscut de la Monumen
tul Eliberării, aflat pe colina Vit
kov, și la cimitirele ostașilor sovie
tici din Praga

Au luat parte Gustav Husak, 
Ludvik Svoboda, Lubomir Strougal 
șl alți conducători de !partid și dc 
stat.

Victimele incendiului
de mină

N£IF YORK 6 (Agerpres). — 
Incendiul — izbucnit, în urma 
cu trei zile, în mina de argint 
Susbine, din orașul american Kel- 
log, statul Idaho — i-ati căzut 
victimă, pînă în prezent, 35 dc 
mineri. Echipele speciale de in
tervenție depun eforturi intense 
pentru salvarea a încă 50 de mi
neri izolați la adîncime.

Medalia de aur 

a asociației 
astronautilor

HOUSTON 6 (Agerpres). — 
Asociația Internațională de Tu
rism (A.I.T.) a acordat, vineri, 
Medalia de aur a asociației astro- 
nauților lui David Scott și James 
Irwin, membri ai echipajului „A- 
pollo-15", care, în cursul misiu
nii lor, au folosit primii un mij
loc de deplasare motorizat pe su
prafața Hunii. Primind medalia 
din partea președintelui A.I.T. — 
care grupează circa 30 milioane 
de membri ai asociațiilor națio
nale de automobilism afiliate — 
astronautul David Scott a afir
mat i „Este o adevărată plăcere 
să conduci pe Lună. Nu există 
semafoare, iar parcarea nu este 
de loc o problemă. Vă recomand 
să încercați și dumneavoastră".

In timpul filmării
CHAMONIX 6 (Agerpies'). — 

In timp ce înregistrau o scena de 
maxima tensiune într-un film des
pre tragedii memorabile petre
cute pe Mont Blanc, doi membri 
ai unei echipe de filmare, origi
nari din Austria, au cazul într-o 
crevasa, pierzîndu-și viața.

A.D.N. și D.P.A. Această înțe
legere a fost realizată în cursul 
întrevederii desfășurate vineri 
între Michael Kohl, secretar de 
stat ia Consiliul de Miniștri al 
R.D.G., și Egon Bahr. secretar 
de stat la Cancelaria federală a 
R.F.G.

© Președintele Statelor Uni
te, Richard Nixon, care va sosi 
la 20 mai la Salzburg pentru o 
escală do 36 de ore, în drum 
spre Uniunea Sovietică, va a- 
vea în ziua următoare o între
vedere cu cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky — a- 
nunță un comunicat oficial pu
blicat la Vicna.
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