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o nouă manifestare 
a disponibilităților creatoare 

ale artiștilor amatori
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Prețios bazin carbonifer al țării. Valea Jiu
lui este și centrul din care au pornit nume
roase inițiative culturale care afirmă, implicit, 
că locuitorii acestor bătrîne meleaguri mun
cesc cu destoinicie, dar știu să și exprime prin 
formele adecvate ale artei această viață nouă 
și prosperă, realitatea înfloritoare. Casa de 
cultură Petroșani este o instituție care și-a 
clădit perseverent un solid prestigiu, deve
nind un punct de referință al activității ar
tiștilor amatori nu numai în județ, ci și în

țară. Au trecut doar cîteva luni de la festiva 
lul-concurs de muzică ușoară, sugestiv denu
mit „Cîntecul adîncului", și iată că acum în
cepe desfășurarea unui nou concurs, de muzi
că populară, „FLORI ALESE DE PE JIU" 
Despre concepția și modul de organizare ale 
acestei manifestări (ce are loc în 16. 17 și ÎS 
iunie) am solicitat relații directorului Casei 
de cultură din Petroșani, prof. Vasile Cliir- 
culescu.

— Cum este structurat con
cursul „Flori alese de pe Jiu" ?

— Sperăm că i-am găsit o 
notă specifică, originală. Sîm- 
bătă, de la ora 16, va avea loc 
o paradă a portului popular la 
care vor participa cam 1 000 de

artiști amatori, inclusiv cei di:, 
județul Gorj și Dolj înscriși în 
concurs (pe traseul Grup școlar 
minier — str. Republicii — Casa 
de cultură). După-amiază, dc la 
ora 17 pînă la 21, are loc spec- 
t.acolu l-con curs al celor două

județe amintite, urmat de o sea
ră distractivă pentru participan- 
ții la concurs. In ziua a doua, 
duminică, de la ora 10, poate fi

T. SPĂTARE!
(Continuare în pag. a 7-<v)

UN OBIECTIV COMUN, 0 UNICĂ HOTĂRÎRE:

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN !
Colectivul minei Uricani 
are din nou cuvîntul:
100 ML AVANSARE MEDIE LUNARĂ 

LA LUCRĂRILE DE PREGĂTIRI, 
PE FIECARE BRIGADĂ

Au trecut puține zile de 
la inițiativa brigăzilor 
conduse de Constantin 
Grădinaru și Constantin 
Trifan de a munci în așa 
fel în întîmpinarea mare
lui eveniment care în a- 
cestc zile mobilizează c- 
nergiile întregului popor 

Conferința Națională 
a partidului — încît să de
pășească propriile recorduri 
de pînă acum și iată că, 
la Uricani s-a născut o 
nouă inițiativă : să reali
zăm o viteză medie de 
avansare lunară de 100 
nd pe exploatare și pe 
fiecare brigadă I

Ieri la amiază, du
pă terminarea primului 
schimb, într-o atmosferă 
fertilă de lucru, șefii bri
găzilor de mineri, împre
ună cu comitetul oameni
lor muncii au analizat 
mersul întrecerii socialiste 
în întîmpinarea marelui 
eveniment al acestui an 
— Conferința Națională 
a Partidului Comunist 
Român. Toți partici- 
panții au apreciat valoa
rea deosebită a inițiativei 
celor mai harnice brigăzi 
de a-și întrece propriile

recorduri. Fiecare dintre 
noi poate să muncească 
mai bine, să obțină re
zultate mai bune decît 
pînă acum — a fost cu
vîntul unanim al mineri
lor uricăneni.

— Ceea ce am obținui 
pînă acum — a arătat 
minerul Constantin Gră
dinaru — este rezultatul 
eforturilor depuse pentru 
a învinge greutățile, pen
tru a valorifica la maxi
mum întregul potențial u- 
man și material. Pe de
plin conștienți de greută
țile pe care le mai avem, 
ne angajăm ferm să fa
cem totul pentru a obține 
realizări maxime nu nu
mai pe fiecare brigadă și 
pe fiecare sector, ci și pe 
exploatare.

Știm că rezultatele fie
cărei brigăzi depind de 
condițiile de lucru dar și 
de munca, de priceperea, 
de eforturile noastre. In 
întrecerea cu brigada lui 
Constantin Trifan, pentru 
realizarea unei viteze de 
avansare pe luna iunie de 
160 m în galerie cu pro
fil de 12 mp am realizat 
pînă azi dimineață 71 m

Aceasta ne întărește con
vingerea că vom îndeplini 
obiectivul la care ne-am 
angajat și în același timp 
credința că putem realiza 
viteza medie lunară de 
100 ml pe exploatare. 
Dacă vom realiza acest 
obiectiv vom mări valoa
rea eforturilor noastre, 
vom spori capacitatea de 
producție și eficiența acti
vității economice a minei.

Din dorința de a grăbi 
redresarea producției de 
cărbune a Văii Jiului, de 
a crește aportul harnicu
lui detașament al mineri
lor noștri la dezvoltarea 
economică și socială a pa
triei, propun să che
măm la întrecere forma
țiile de lucru de. la, toate 
exploatările miniere pen
tru obținerea unei viteze 
medii de avansare ’lunară 
de 100 ml pe brigadă, pe 
exploatare și pe întregul 
bazin carbonifer.

Cuvintele brigadierului 
care la ora actuală se în
scrie pe locul întîi pe ex
ploatare au fost susținute 
cu căldură de minerii Ște
fan Nagy, Mihai Ceucă. 
Ștefan Neagu, Ion Dră-

gușan și Constantin Tri
fan.

La sfîrșitul acestei în
suflețite dezbateri am a- 
dresat tov. ing. Nicolae 
Nicorici și ing. Ionică 
Darie, directorul și respec
tiv inginerul șef al exploa
tării întrebarea :

— Ce valoare are pen
tru mina Uricani noua 
inițiativă a minerilor ?

Consemnăm, fără co
mentarii, răspunsul pri
mit :

— Cu brigăzi mai pu
ține, un volum mai mare 
de pregătiri, darea în ex
ploatare mai devreme a 
unor noi capacități de 
producție, perspective în 
plus pentru obținerea u- 
nor noi succese, câștiguri 
sporite pentru brigăzile de 
mineri.

Prezcntînd cititorilor a- 
ceâstă succintă relatare, 
redacția își exprimă regre
tul pentru absența de la 
intensa trăire minerească 
de la Uricani, a repre
zentanților Consiliului mu
nicipal al sindicatelor și 
ai Centralei cărbunelui 
Petroșani.

M. CRISTESCU

„Două cicluri realizate 
în plus în fiecare lună 

la abatajele frontale**
In climatul de intensă 

efervescență creatoare cu 
care colectivele noastre de 
muncă întîmpină Confe
rința Națională a Partidu
lui Comunist Român și 
cea de-a XXV-a aniversa
re a proclamării Repu
blicii, la mina Lupeni â 
fost lansată ieri o iniția
tivă deosebit de valoroa
să. Brigada condusă de 
comunistul Petre Constan
tin — Erou al Muncii 
Socialiste s-a angajat să 
realizeze în abatajul lor 
frontal pe care-1 deser
vește cîte DOUA CI
CLURI ÎN PLUS PE 
LUNĂ, ceea ce reprezin
tă o depășire de 1 1CC 
tone de cărbune a sarci
nilor de plan.

Expresie a voinței mi 
nerilor de la exploatarea 
cu cele mai frumoase tra
diții de vrednicie munci
torească de a răspunde cu 
dăruire chemării patrioti
ce a partidului Cincina
lul înainte de termen, ini
țiativa constituie o dova
dă grăitoare a strădanii
lor minerilor pentru spori
rea continuă a producției 
de cărbune.

Lansată în cadrul ședin
ței de lucru de ieri cu 
șefii de brigadă, inițiati
va „Două cicluri realiza
te în plus în fiecare lună 
la abatajele frontale", â

găsit un puternic ecou la 
Lupeni. Șefii de brigăzi 
Victor Sbîrnea, Mihai 
Blaga, Traian Pop, Vasile 
Cîrstoiu, Emil Kopany, 
Eugen Vladar, Alexandru 
Varga, au răspuns cu en
tuziasm chemării brigăzii 
lui Petre Constantin, ex- 
primîndu-și hotărîrea u- 
nanimă de a contribui ac
tiv la îndeplinirea anga
jamentului luat.

Receptivi la noua ini
țiativă, la indicația comi
tetului de partid pe mină, 
comitetul sindicatului și 
comitetul oamenilor mun
cii au luat măsuri pentru 
repartizarea cadrelor in
ginerești la fiecare a- 
bataj frontal spre a spri
jini efectiv brigăzile în 
realizarea celor două ci
cluri în plus, în fiecare 
lună.

Incadrîndu-sc in efortu
rile pe care minerii Văii 
Jiului, toți oamenii mun
cii din municipiul nostru 
le depun pentru îndeplini
rea obiectivului de impor
tanță națională „Cincina
lul înainte de termen", 
inițiativa lansată ieri la 
mina Lupeni reprezintă o 
grăitoare expresie a hotă- 
rîrii comuniștilor, a tutu
ror minerilor de a înfăp
tui neabătut politica parti
dului nostru

Cornel HOGMAN

PE PODIUMUL ÎNTRECERII SOCIALISTE

BRIGĂZILE CU CELE MÂI MARI VITEZE DE AVANSARE
Vă prezentăm azi: A N 1 N O A 5 A

I
Brigadierii Pavel De-

diu (clișeul de sus) și

’ Vasile Mereuță (clișeul

de jos) împreună cu

I cîțiva ortaci intr-un viu 

dialog pe tema sporirii 
f
i realizărilor la extracția

de cărbune.

® 109 ml avansare în steril, cu 
un efectiv de 12 oameni

> Norma cerută — 1,63, norma 
realizată — 1,82 ml pe post

VASILE MEREUTA
105,5 ml avansare în abataj 
cu front scurt

® Norma cerută — 7,20, norma 
realizată —- 8,15 tone pe post

(Citiți reportajul în pagina a IlI-a)

In pag, a 2-a:
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Itt ziarul nostru de mtine 
VEȚI PUTEA CITI;

® Rubrica „Pe podiumul întrecerii socialiste", înfă 
țișîndu-vă brigada cu cea mai mare viteză de avansare de 
Ia mina Livezeni;

@ O pagină specială consacrată pionierilor [ cu prilejul 
zilei purtătorilor cravatei roșii;

® Un raid-anchetă cu tema: CE SE ÎNTIMPLA PE 
ȘANTIERELE CONTRIBUȚIEI ÎN MUNCA DIN VALEA 
JIULUI;

® In ziar veți putea găsi rubrica „In reverber";
® Pagina a IV-a vă oferă cele mai noi informații și 

reportaje despre evenimentele internaționale petrecute în 
ultimele 24 de ore.

In scopul cunoașterii activității consiliilor populare

MASA ROTUNDA
La redacția ziarului nostru a avut loc o masă 

rotundă pe tema tratării în coloanele ziarului a 
problemelor actuale ale consiliilor populare din 
Valea Jiului.

Au participat tovarășii Ioan Ghinea, secretar 
al comitetului municipal de partid, pre
ședintele comisiei permanente de gospo
dărie și spațiu locativ, Traian Blaj, prim- 
vicepreșcdinte al consiliului popular muni
cipal, ing. Emilian Tomulescu, vicepreședinte al 
consiliului popular municipal. loan Mihuț, se
cretar al consiliului popular Uricani, Friderich 
Daradics, vicepreședinte al consiliului popular 
Lupeni, ing. Alexandru Todor, vicepreședinte al 
consiliului popular Vulcan. Teofil Blag, primarul 
comunei Aninoasa, Traian Costea, vicepreședinte 
al consiliului popular Petrila și Ioan Vladislav,

primarul comunei Bănița.
In cadrul discuțiilor purtate s-au reliefat preo

cupările cele mai actuale ale comitetelor exe
cutive privind .realizarea obiectivelor stabilite în 
cinstea Conferinței Naționale a P.C.R. și a celei 
de a XXV-a aniversări a proclamării Republicii.

Participanții la masa rotundă au subliniat spri
jinul pe care ziarul „Steagul roșu“ l-a acordat 
consiliilor populare, orășenești și comunale în 
susținerea acțiunilor organizate pentru ridicarea 
urbanistică și social-culturală a municipiului Ș* 
a celorlalte activități ale organelor locale de 
stat.

Prin tematica abordată și schimbul de opinii 
între participanți, masa rotundă a constituit și 
un util schimb de experiență între consiliile 
populare orășenești și comunale.

Valea Mureșului ră
sună din nou 
sub pașii tineri

lor. La ffoimuș, în ime
diata apropiere a Devei 
și-au făcut apariția ti
neri muncitori înarmați 
cu lopeți și tîrnăcoape, 
autocamioane încărcate 
cu materiale, cofraje și 
schele, amintind trecăto
rilor de forfota întîlnită 
cu ani în urmă la Min
tia, cînd se puneau teme
liile impunătoarei cetăți 
a luminii de astăzi... 
Șantierul acesta răsărit 
peste noapte are însă un 
caracter aparte. Nu este 
prea întins — acoperă 
doar două hectare — și 
pornește chiar de pe ma
lul rîului, amănunt din 
care tragi concluzia ca 
apa reprezintă unul din 
elementele constitutive 
ale viitoarei amenajări 

Presupunerea se ade 
verește. La Șoimuș va 
lua ființă o bază nau
tică și de agrement u- 
nică prin profilul ei în 
județul Hunedoara. 
Planșele și proiectele e- 
xistente îți spun cu e- 
xactitate cuip va arăta. 
Comandantul șantierului 
— un activist al comite
tului județean U.T.C., 
care își are biroul în- 
tr-o baracă de seîndură, 
ți le pune imediat la 
dispoziție, fiind mîndru 
de ceea ce și-au plănuit 
tinerii sa Iaca. VASILE 
DUNA, căci la el ne 
referim, își însoțește ex- 
tdicat'^e cu demonstra-

fii pe teren, începe cu 
Mureșul. Pe malul aces
tuia se voi amenaja 
două debarcadere t unul 
pentru bărci, iar celă
lalt pentru vaporașul ca
re face curse regulate 
între insulă și barajul

a imunii
baia naiiuca

municipiului 
intense stră-

de agrement conceput în 
așa fel încît să satisfacă 
toate exigențele. Cei ca
re fug de zăpușeala ve
rii, găsesc aici posibili 
tați diverse de recreeie 
și destindere Doresc să 
facă baie ? N au deci

pl mps
de la Mintia. Mai țos 
este rezervat loc pentru 
ancorarea iolelor care 
stîrnesc de pe acum ad
mirația privitorilor. Pe 
lunca netedă se voi a- 
menaja terenuri de te
nis și volei, loc de par
care pentru mașini, zo
ne verzi In mijloc se 
vor afla bufetul cu te
rasă acoperită și ringul 
de dans, iar de jur-îm- 
prejur vor fi montate 25 
de căsuțe rustice de cîte 
două persoane fiecare. 
Baza va mai fi dotată 
cu spălător și dușuri.

Nu este, așadar, vor
ba de o simplă amena
jare ci de un complex

să se dezbrace șt să in
tre in apa răcoroasă și 
domoală a rîttlui. Alții 
vor prefera plimbarea cu 
bărcile sau iolele, iar co
piii vor îndrăgi desigur 
vaporul care-l va purta 
timp de o oră pe valuri. 
Necazuri și certuri nu 
se vor ivi, pentru că 
bărci sînt destule, iar 
vaporul poate transpor
ta deodată 85 de per
soane Amatorii de sport 
se vor îndrepta spre te
renurile de tenis și vo
lei, iar seara vizitatorii 

. se vor întîlni pe ringul 
de dans unde muzica nu 
va conteni pînă spre 
miezul nopții.

Tinerii
Deva depun 
danii pentru ca baza tu
ristică să /ie t'rminată 
într-un timp 
scurt S-a I 
schimburi: 
veneau elevii 
pă masa lor 
lăturau tineri 
treprinderi și 
Pînă acum 
de uteciști și-au înscris 
numele în cronica mun 
cil entuziaste pe acest 
șantier, reușind să tra
seze în mare contururile 
viitoarei baze. Lucrarea 
cea mai dificilă — să
parea a .150 de gropi 
pentru împrejmuirea 
complexului — a fost 
terminată. Băieții au în 
ceput deja să monteze 
gardul din prefabricate 
de beton. înregistrînd 
pmgiese vizibile de la 
o zi la alta Au termi
nat, de asemenea, săpă 
turtle la fundațiile bufe
tului și terasei, trecînd 
la turnarea betonului 
Alții execută drenajele 
la terenurile de sport 
Numai căsuțele n-au a 
părut încă dar sînt aș 
teptate să sosească din 
clipă în clipă de la Ciu- 
man (județul Harghita) 
unde sînt executate. E- 
chipele care le vor mon
ta au fost deja consti
tuite cuprinzînd mese
riași dintre cei mai buni

cit mai 
lucrat pe 
dimineața 
iar du- 

• li se a- 
de la în- 
instituții 

peste 1 OCC

Al. BALGRADEAN

(Continuare
în Oag. a 1-a)



2 Steagul roșu VINERI 16 IUNIE 1972
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STATUI... FĂRĂ SOCLU

AU APĂRUT:
® OMUL DE IDEI — stegar al noului
• APOSTOLUL sau patosul profesiei
• OMUL CU SAMARUL
® OMUL DE ACȚIUNE sau fascinația perso

nalității
® OMUL DE PRINCIPII sau frumusețea per

sonalității

Fie că este vorba »le uma
nismul democrației antice, de 
cel renascentist sau cel ilumi
nist de mai tîrziu, boala con- 

; genitală și incurabilă a acestuia 
a fost caracterul său contem
plativ : a discutat mult despre 
om dar a fost neputincios să 
facă ceva pentru a-i reda voca
ția de om liber și posibilitatea 
de a Se realiza plenar, ca per
sonalitate.

In lunga noapte a istoriei în 
care exploatarea omului de că
tre om împărțea lumea în stă- 
pîni și robi, înstrăinindu-1 pe 
om de munca sa și desprizîn- 
du-I de gîndirea sa, in zadar 
felinarul Iui Diogene căuta 
omul, iar înțeleptul Seneca cu
geta că „omul este sfint pentru 
om“; în zadar religia creștină 
propovăduia „iubirea aproape- 

I Iui“ iar filozofi și literați gene
roși — un Kant sau Goethe — 
lansau îndemnul: „nu considera 
omul ca mijloc cj întotdeauna 
ca un scop", împotriva acestor 
lozinci amăgitoare triumfa le
gea junglei : „Omul este lup pen- 

I ______

tru om", dreptul celui mai tare. 
Ca să-și ascundă insă urîțenia 
morală, clasele stăpînitoare mi
mau omenia, etalînd cu neruși
nare spiritul de paradă al unei 
filantropii snobe Și, în același 
timp, umilitoare.

Revoluția proletară a curățat 
aceste „grajduri ale Iui Augias" 
și a semnat actul de naștere al 
unui nou umanism : cel socia
list. In locul omului abstract 
și ideal, ca a așezat pe soclul 
umanității omul real și perfec
tibil, făcînd din el ccl mai pre
țios capital. Prin aceasta, socia
lismul i-a redat omului umani
tatea, cu vocația și esența sa. 
cu accesul liber și egal al tu
turor la valorile sociale create 
de el. I-a redat încrederea în 
valoarea iui și prețuirea cea 
mai dreaptă : după meritele sale 
obștești. Dimensiunea umanistă 
a devenit, astfel, componenta 
definitorie a personalității, iar 
omul de omenie, modelul ei cel 
mai de preț. „Trebuie să acțio
năm — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pentru

dezvoltarea trăsăturilor socia
liste in activitatea noastră, a 
umanismului socialist; să fa
cem din zicala românească „a 
fi om de omenie" o zicală nouă : 
„a fi comunist de omenie".

Omenia românului aparține 
organic sufletului său prin inti
ma Iui conviețuire cu natura 
— care a făcut, din el, poet și 
filozof — și din experiența is
toriei sale frămîntate — care a 
făcut, din el, un înțelept. Din 
această fericită fuziune. s-a 
născut cumsecădenia sa, dragos
tea față c’e semenul său și cal
da lui solidaritate cu cel că
zut în nenorocire, spiritul său

1 Dl OMENII 
sau caratele 
personalității
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® Regăsirea umanității to
mului Omenia romanului 
— buchet de virtuți S Un 

OM între oameni

pașnic și ospitalitatea sa prover
bială, setea lui de dreptate și 
pasiunea lui pentru adevăr. 
Omul de omenie găsește vorba 
bună cînd trebuie, iartă păcate 
considerate omenești dar nu și 
neomenia și pe omul pezevenghi. 
Prea plinul său sufletesc, sub 
forma dorului, l-a topit în vers 
duios iar plăcerea de a trăi, în 
joc sprințar.

Dar omenia românului aparți
ne organic și graiului său. Căci 
în nici o limbă a pămînfului nu 
întîlnim acest cuvint cu tîlcul 
său profund și cu frumusețile 
sale lexicale. Expresii ca : „Un 
om și jumătate", „un om întreg", 
„ăla om, nu secătură", „omul

care și-a mineat omenia" sau 
„neomul" — aparținînd zestrei 
străbune de înțelepciune popu
lară — configurează o ierarhie 
de fizionomii cu semnificații 
morale proprii și specifice.

In noile condiții social-politi- 
ee, omul își găsește, azi, în 
idealul de viată comunist și în 
triumful principiilor sale — ale 
colectivismului și umanismului 
— adevăratul său profil ideolo
gic care ii dă cunoașterea vie
ții și cel umanist care ii dă 
virtutea militantă. Omul de ome
nie devine, astfel, buchet de 
virtuți, iar omenia cerință mo
rală fundamentală a conviețu
irii sociale.

★
Omul robust, cu chipul blind, 

din fața mea — inginerul WI
LIAM SZUDER — nu arc bio
grafie, arc istorie! Proletar din 
naștere și prin educație, fiu cre
dincios al Văii Jiului, el aparține 
generației luptătorilor de ieri, ge
nerației constructorilor de azi 
și prin exemplul său luminos, 
generației comuniste de mîine. 
In el sînt sintetizate pulsul, ini
ma și virtuțiile colectivității din 
această Vale în care a muncit 
cu dăruire, în care a trăit 
eu demnitate și în care a rămas 
— din sentimentul nobil al pie
tății pentru vatra părintească.

Fiu de miner, aparține gene
rației obidiților de ieri care 
n-au avut copilărie. La 14 ani 
trudea, alături de tatăl său. Ia 
citeva sute de metri sub pămînt. 
Prima Iui școală politică a fost 
sindicalul ; primul său examen 
de viață demnă a fost arestarea 
din 1929; prima lui lecție de 
marxism a fost discuția de o 
noapte cu un ilegalist pe care 
î-a adăpostit conspirativ în ca
sa lui, în acel aprig an '33. Cla
rificările ideologice au venit 
însă mult mai tîrziu, după 1940 : 
.....Dar in tot acest timp aveam 
un tel : să lupi pentru o viață 
mai bună a omului".

Conducător de sindicat mi
nier după 1944, a luptat pentru 
'ransformarea acestei „Văi a 
plîngerii" într-o Vale j) liber
tății și onoarei. O luptă grea 
de militant și tribun popular 
care trebuia să convingă niș
te oameni desculți și flămînzi să 
lucreze neobosit. Și oamenii I-au 
ascultat. II simțeau „de-al lor", 
cu nevoile, cu inima și cu nă
zuințele lor. De atunci, a fost 
mereu Ia posturile de coman

dă încredințate de partid, în ce
le mai dramatice momente ale 
unei Revoluții în plin marș. A 
fost prim secretar ai județenei 
de partid Petroșani, vicepreșe
dinte al Uniunii miniere a sin
dicatelor, membru al Comitetu
lui Central ai P.C.R. și de trei 
ori ministru.

Taina prodigioasei sale carie
re este una singură : omenia sa 
— arta de a descoperi în oameni 
filonul lor de aur și, în rela
țiile cu ei, tainicul alfabet al 
sufletului, acel limbaj simplu și 
comun al muncii și al omeniei, 
înțeles de toți, singurul care 
poate convinge și mobiliza. 
„Oamenii m-au învățat că pen
tru a conduce trebuie să Știi să 
lucrezi cu ei, iar experiența 
în producție că mai trebuie să-ți 
cunoști meseria și să ai curajul 
actelor tale". Așa a reușit in 
1949 — ca director principal a! 
minelor din Valea Jiu
lui — să coboare prețui de 
cost al producției și să ridice 
salariile cu 14%, în ciuda unor 
opoziții sau șovăieli și ale unor 
condiții vitrege de lucru. Așa 
a reușit după 1954 să redreseze 
'ituațra grea a minelor din Va
lea Jiului : „productivitatea
muncii era atunci, doar de 560 
kg/post. Un pericol mare il cons
tituiau cele 52 focuri de mină. 
Am lucrat cu cadre fără de par
tid, unele necorespunzătoare. In 
12 ani s-a reușit să se atingă o 
productivitate de I 300 kg/post". 
Cifre grăitoare pentru omul de 
acțiune, pentru activistul politic 
pentru oratorul de mase. Și, 
înainte de toate, pentru omul 
de omenie cu înțelepciunea care 
I-a sfătuit „să nu consideri pe 
semenul tău mai prejos de ti
ne"; cu luciditatea care nu to-

Icrează „lucrul făcut Pe jumăta
te" ; cu bunătatea care I-a în
vățat că „omul, la nevoie, tre
buie, ajutat chiar dacă, uneori, 
n-are dreptate"; cu simțul 
măsurii care I-a avertizat : „să 
nu ceri lucruri care nu se pot 
face"; cu inițiativă și curaj al 
răspunderii: „n-am așteptat in
dicații de sus, iar pentru dispo
ziția dată mi-am asumat întot
deauna răspunderea. Altfel, oa
menii nu te mai recunosc ca 
șef"; cu exigența față de el în
suși și față de alții : „n-am a- 
vut multă carte. Dar am învățat, 
apoi, zi și noapte. Fără pregăti
re nu poți conduce și nu poți 
pretinde altora ceea ce nu ai 
tu"; cu puterea și sacrificiul 
de „a renunța Ia tine atunci 
cînd nevoile o cer. In 41 de ani 
am fost doar de 3—4 ori în con
cediu de odihnă"; cu tactul și 
răbdarea de a asculta Pe om : 
„am primit în audiență pe orici
ne și orieînd. Nimeni nu a ieșit 
din biroul meu altfel decît cu 
fața înseninată": cu respectul 
'imului și nu a funcției.

A avut slăbiciuni dar nu Ie-a 
mbit. Lc-a recunoscut și a lup 
tat împotriva lor. Modest, a de
testat îngîmfarea cu vanitățile ei 
mărunte : principial, a urît ser
vilismul cu filozofia lui de ie
deră tîrîtoare. A iubit mai mult 
lupta decît succesul. A îndrăgit 
mai mult onoarea decît onoru
rile. E| care a fost pentru alții 
demnitar, a rămas pentru sine 
ceea ce a fost întotdeauna : un 
MINER. Și, mai presus de toate. 
UN OM DE OMENIE căruia 
NIMIC DIN CEEA CE ESTE 
OMENESC NU I-A FOST Șl 
NU-I ESTE STRĂIN.

David MANIU

Omul făurește totul pentru 
cm. Omul transmite, prin tot 
ce creează, mesajul său genera
ției de mîine. Ei îi încredințea
ză, o dată cu viața, viitorul. 
iPe ea o pregătește pentru acest 
viitor. Și poate tocmai de a- 
eeea oamenii au înnobilat co
pilul cu titlul de „floare a ge
nerației !“ De cîte ori, nu înă
bușim zgomotul dur al pașilor 
și nu învăluim în șoaptă vor
ba cînd aceste ..flori" dorm ? 
Do cîte ori, nu ne lăsăm marile 
eau micile noastre preocupări 
cotidiene pentru că „florile ge
nerației" doresc să afle adevă
ruri despre copacul din grădi
nă, despre fructe și casă ? Ini
ma ne tresaltă la primul lor 
cuvînt silabisit și la prima no
tă trecută în carnetul școlar. 
Ce fior negrăit ne străbate în
treaga ființă cînd ne vedem 
fiica la brațul omului drag sau 
pe fiul nostru tăinuindu-și, fă
ră pricepere, prima iubire ?

Și totuși, printre cei mulți, 
(foarte mulți care pregătesc cu 
dragoste viitorul luminos al 
copiilor, descoperim că mai 
există — e drept, din ce în ce 
mai puțini — oameni care, 
deși dăruiesc viață din propria 
lor viață, nu trăiesc decît pen
tru ei, învăluiți în carapacea 
de solzi a egoismului, a mici
mii sufletești.

Cristiana S„ e abia în clasa a 
51-a. Este micuță și fragilă, cu 
ochi mari, neliniștiți, poate mai 
înfricoșați decît ai fratelui său 
Marin, de numai șase ani.

— De ce spală tatăl vostru 
rufe ? Voi nu aveți mamă ?

Cristiana : — Nu !
— înveți bine ? Ce note ai ? 

Marin: — A luat și Un cinci. .
Cuvintele astea, spuse între 

teamă și durere, sînt adevăra
te. Cristiana și Marin S. trăiesc 
printre noi. In intenție, nu 
nc-ain propus dezbaterea unei 
situații de familie ajunsă acu
tă, care își are începuturile în- 
tr-un moment necugetat, poa
te negîndit, ci împrejurările 
care i-au adus pe cei doi co
pii în situația de a crește fă
ră mamă. Care le este poves
tea ? Cum de au ajuns aici, la 
acea vîrstă cînd un copil nu 
are noțiuni despre viață ? De 
unde știu ei că mama lor ..nu 
are dreptul" să-i vadă ? Desi
gur, se vor găsi unul sau doi 
(poate din cei cu musca pe că
ciulă) să ne reproșeze faptul 
că „numai copiii pot folosi cu
vinte ca acestea", și că ele sînt 
minore, că „s-a mai întîmplat 
și altora." Chiar dacă prin ab
surd am acorda credit „obiș
nuitului sau întîmplării", le-am 
răspunde că asemenea compor
tări. atitudini, ofilesc copilă
ria destul de fragedă a Cristi
anei și a lui Marin, o viciază.

Gheorghe S., tatăl, este șofer. 
Are un salariu respectabil. Și-a 
îndepărtat sofia din locuință 
(Str. Vasilc Boaită, blocul 3), 
sub pretextul că-i „o deprava
tă" : „Am fost înșelat, femeia 
asta și-a bătut joc de mine. 
'Eu sînt vinovat (!) că m-am în
surat cu ea. Am urmărit-o tot 
timpul : era bună gospodină, 
curată, se îngrijea de copii ! 
Am bătut-o, e adevărat. (! !) 
De la începutul căsătoriei am 
dus-o numai în certuri și bătăi, 
nu ținea la onoarea numelui 
meu, m-a făcut de rîsul orașu
lui !"

Acest bărbat, ne privește eu 
un aer de total dispreț cînd îi 
aducem aminte de copii, de 
mama lor. Nu s-a întrebat ni
ciodată ce face Cristiana, cînd 
rămîne singură acasă, cu grija 
frățiorului ei, Marin? Nu! Nici nu

vrea să știe nimic din toate as
tea. Și totuși, după despărțire 
— iunie 1971 — și-a luat, cu 
„sfatul altora", dreptul de a 
smulge, cu voie sau fără voie, 
copiii de lîngă mama lor. Ce-a 
urmărit ? Simplu i Ana S„ vîn- 
zătoare, mama celor doi copii, 
într-o zi va fi obligată (după 
cum crede soțul 1) să plătească 
pensie de întreținere ..că are de 
unde 1“ Rețineți, „devotamen
tul" tatălui față de proprii săi 
copii are un substrat: „Doar 
n-o să-i dau ei („ea" fiind soția 
lui cu care s-a căsătorit „din 
dragoste" acum 13 ani) pensie 
alimentară 1 In numele „onoa
rei pătate", deși el n-a făcut 
nimic pentru asta, e sigur că 
într-o zi justiția o să-i lase lui 
copiii, și o să se descurce cum
va. Mai pe la el, mai pe la pă
rinți, pe la vreun cămin. „Văd 
eu !" Nu l-am înțeles pe Gheor
ghe S. de ce se comportă — în 
mod deliberat — cu copiii lui, 
ca un taler cu două fețe. Să pa
ră mai „original", să facă im-

JOCUL 
„DE-A 
VIAJA" 

AL UNOR 
PĂRINȚI...
Anchetă socială
® O mamă nu are 

„dreptul" să-și va
dă copiii

• Un bărbat ar dori... 
pensie de întreține
re

® Eu n-am nici o vină:
Ea !... El!...

■
presie, să aibă personalitate fa
ță de societate ? L-am cunos
cut ca un om așezat, liniștit, 
care își vede de muncă, dar 
mai ales de grija celor doi co
pii, cărora le este — gătindu-Ie, 
spălîndu-le — și mamă și tată.

Mama ? Am găsit-o la maga
zinul O.C.L. alimentara, nr. 86, 
Peștera Bolii.

— Cu un asemenea om nu se 
mai putea trăi. Venea beat a- 
casă, mă bătea (nu ne spune 
de ce!), nu-I interesau copiii 
(acum îl interesează!), nu ie
șeam împreună niciodată, am 
dus o viață de... Singura mea 
bucurie erau copiii.

— Credeți că numai el poar
tă vina ?

— Da ! Este vinovat, mă ur
mărea cu gelozia lui. Copiii au 
crescut, nu mai puteam să re
zist, pentru ei... (i-a părăsit în 
nenumărate rînduri, revenind, 
plecînd din nou, fără adresă !) 
In iunie 1971, am luat copiii și 
m-am mutat aici la Peștera 
Bolii. După ce ne-am împărțit 
lucrurile, la două zile, a venit

și mi-a luat băiatul, apoi feti
ța. Și numai eu știu de cîte ori 
am încercat să-i văd măcar. 
Am fost la el, i-am cerut pe 
unul din ei, l-am dat în jude
cată pentru stabilirea domici
liului copiilor. Acum aștept. 
(Ce așteaptă ? Vrea să-și refa
că viața). Sînt Și eu femeie, mi 
pot să stau așa o veșnicie.

Nu ne-am propus să pătrun
dem în ..amănuntele" unei vieți 
familiare destul de încîlcite, de 
confuze (amîndoi părinții sînt, 

' după părerea noastră, vinovați, 
dar n-au tăria să-și recunoas
că vina) din care și unul și al
tul vor să iasă basma curată. 
Gheorghe și Ana S., sînt des- 
părțiți, neoficial bineînțeles. 
Au doi copii. Ca semn al dra
gostei pe care cei doi soți și-o 
purtau cîndva, (dar uitînd des
tul de repede ce răspundere își 
asumaseră !) hotărînd ca Cris
tiana și Marin să le poarte nu
mele. Acum mama s-a izolat, 
iar tatăl pozează în victimă, de
și, repetăm, și unul și altul sînt 
vinovați, nu atît față de ei în
suși, cît față de cei doi copii. 
Motivul : Gheorghe și Ana S. 
s-au căsătorit de tineri. Au 
vrut să aibe copii, dar să-și 
„trăiască" și tinerețea — unul 
cu chefurile, cealaltă cu ..prie
teniile întîmplătoare" — oricum, 
plătindu-și „așa-zisele polițe" 
Cum au înțeles să-și „trăiască" 
viața ? Simplu : petrecînd, lip
sind din sînu] familial, cheltu
ind în stînga și în dreapta și 
câștigurile, și viața, și sentimen
tele, și — de ce n-am spune-o
— demnitatea.

Cine sînt acești oameni ? 
Probabil un ..reclamant" sau o 
„reclamantă", un „pîrît" sau o 
„pîrîtă", dintr-un viitor dosar 
de divorț. Doi oameni care în
tr-o zi și-au jurat „credință pi
uă la moarte", jurămînt uitat 
destul de repede. Ba mai mult, 
au visat și au dorit să aibă și 
urmași. Anii au trecut și iată-i 
acum pe cei doi, trăind în ace
iași oraș, privindu-se cu duș
mănie, căutînd, unul mai abi
tir decît celălalt, să dovedeas
că „lumii", că el este victima. 
Nu ! Victima egoismului, ambi
ției, lipsei de răspundere, sînt 
cei doi copii. Cristiana și Ma
rin, despre care se spune că 
sînt fructul dragostei. Ei sînt 
victimele, ei trăiesc, la anii 
cînd au mai mult ca orieînd 
nevoie de căldura familiei, a- 
devărate tragedii sufletești. își 
urăsc mama, o disprețuiesc 
(pentru că așa spune tata 1) cu 
toate că n-ar trebui să le otră
vească copilăria cu „vorbe", în 
spatele cărora se ascunde lip
sa de răspundere părintească.

Se pune totuși o firească în
trebare : oare ceilalți oameni
— și nu-s puțini prieteni, cu
noscut,i, tovarăși, de muncă, cu 
care am discutat — în mijlocul 
cărora trăiesc asemenea părinți, 
cunosc aceste fapte ? Și dacă 
le cunosc, cum reacționează fa
ță de ele ? Gheorghe S., lucrea
ză în cadru] Centralei cărbu
nelui, Ana S., la O.C.L. Alimen
tara, întreprinderi ale căror 
colective sînt formate din oa
meni cu o înaltă concepție mo
rală. Ei sînt chemați să pri
vească cu mai multă atenție în 
jur și să influențeze pe tova
rășii lor de muncă, să gîndeas- 
că, să trăiască conform norme
lor etice proprii societății noas
tre. Să acționeze fără menaja
mente, să dea glas și forță o- 
piniei publice pentru a-i face 
să înțeleagă și pe aceștia că 
dacă au dat viață răspund de 
ea.

DEM. D. IONAȘCU

înaintea intrării în șut, 

un dialug viu intre e- 

Icctricienii tineri și ve

terani aj sectorului II 

al minei Paroșeni.

Foto : Ion LICIU

Am auzit

Că ( l

S-a defectat..

ȘI AM VENIT !

Am observat.

Am constatat

Șl AM

CONSEMNAT!

Răspunderea

Nu mai e a mea...

ȘI AM PLECAT!

*

*

*

O CONTESTAȚIE FIROSCOASĂ, ] 
UN RĂSPUNS IN DOI PERI 
Șl O CONCLUZIE CERTĂ

In nr. 6961 din 19. III. a. c. 
al ziarului „Steagul roșu", a 
apărut un articol intitulat 
„Cînd atitudinea de toleranță 
și pasivitate, servește abuzul 
și necinstea". Auînd la bază o 
documentare minuțioasă, res
pectivul articol demasca un 
șir întreg de fapte reproba
bile, comise de către Vochița 
Virgil, Jost angajat in acel 
timp la cooperativa „Unirea" 
din Petroșani.

Imediat după apariție, cel in 
cauză, a trimis redacției o 
foarte vehementă contestație. 
Pe un ton plin de indignare, 
acesta, respingea tot ceea ce se 
pusese in sarcina lui, prezen- 
tindu-se drept „victimă" și pre- 
tinzind urgente reparațiuni.

Problema se cerea prin ur
mare reexaminată. Un om a- 
nunța că i se făcuse o mare 
nedreptate și, obligația revi
zuirii cazului, se impunea cu 
necesitate. Drept urmare, s-a 
procedat la reverificare, deși, 
încă de la început lucrurile se 
arătau destul de dificile, intru- 
cit contestatorul deși striga in 
gura mare cum că „nu-i ade
vărat", nu oferea nici măcar 
un singur argument care să-l 
susțină și de la care să se 
poată pleca. Totuși, s-a pornit,

luîndu-se iar lucrurile de la 
capăt.

După investigații și cerce
tări, făcute cu cea mai mare 
grijă, s-a cules și părerea con
ducerii amintitei unități. O 
reproducem exact: ...„Virgil 
Vochița ? Dar ăsta e un șna
pan". E adevărat, afirmația a 
fost făcută verbal. In scris 
ea a sunat cu totul altfel : mai 
intortochiată, mai ocolită, mai

Pe urmele 
materialelor 

publicate

scăldată, mai așa incit să nu se 
priceapă mare lucru. De ce ? 
Nu e prea greu de înțeles. E 
vorba în fond despre ceea ce 
se cheamă consecvență in 
opinie. Dar cum putea să exis
te așa ceva ? Pentru că dacă 
ar fi existat, numitul Vochița 
Virgil nu ar fi putut face lot 
ceea ce a făcut.

Dar, dacă așa s-a prezentat 
poziția conducerii cooperati

vei, nu tot la fel a fost aceea 
a Uniunii județene a coopera
tivelor meșteșugărești Deva. 
Intreprinzind la rîndul său ve
rificări, aceasta a trimis re
dacției un răspuns din care 
reproducem : „...s-a stabilit în 
sarcina lui Vochița o pagubă 
creată cooperativei „Unirea" 
Petroșani de 8 541 lei". Apoi 
mai departe: „...dosarul va fi 
deferit organelor de cercetare 
penală". Și în final : „...condu
cerea cooperativei pentru 
menținerea în funcție a unei 
persoane necorespunzătoare a 
fost amendată".

lată deci, cum totul a ajuns 
să fie foarte limpede. Primo : 
Contestația scrisă cu atila fu
rie de către Vochița V., nu i-a 
servit la nimic : petele au ră
mas pete, iar „victima", s-a 
dovedit că nu e victimă și că 
urmează să stabilească mili
ția ce anume e. Secundo : Con
ducerea cooperativei „Unirea" 
făcînd tot ce a putut pentru 
ca să nu intre la apă, s-a trezit... 
uscată de o sumă destul de 
frumușică, plus amenda.1 Ter- 
țîo Minciuna, oricit de spec
taculos ar fi spusă, tot cu pi
cioare scurte rămîne.

S. Kay

O bicicletă nouă, nouță costă in jur de 
4—500 de lei. Greu de găsit clientul care să o 
vindă pe mai puțin. Dar o bicicletă furată 
poate fi vindută și u 40 de lei, mai ales cînd 
fapta e săvirșită de un copil care nici el nu 
știa ce-i trebuie : bicicleta sau banii.

Așa, cu o bicicletă furată, lpentru 40 de 
lei) și-a început „cariera" infracțională mi
norul Constantin Boldi din Petroșani. Prins 
asupra faptei "înri încerca să-și vindă ..achi

ziția", in Vulcan, minorul a fost predat, cu 
bicicletă cu tot, organelor de miliție care a- 
veau să comunice cele două pagube, păguba
șilor.

Primul păgubaș este, bineînțeles, proprie
tarul bicicletei. Cel de-al doilea este tatăl mi
norului care, din lipsă de supraveghere
obținut in locul unui copil fără pată, un in
fractor...

a
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MINER

Mos MartinT

In ziua de 6 iunie, în jurul 
orei 16, un moș Martin în toa
ta firea s-o gindit să facă o 
plimbare prin... Lupeni. Și a 
pornit-o agale pe... Calea Brăii 
cu alaiul de copii după el. A 
mers pe stradă și unde o vă
zut poarta deschisă a 
(în curtea cetățeanului 
Ioan). Dindu-și totuși 
că și-a cam
rul a sărit un gard și a luat-o 
Ia sănătoasa spre pădure.

Un fapt excepțional prin par
tea tocului, după cum decla
ră cei mai in virstă locuitori 
ai acestei părți a Lupeniului. 
E bine însă că totul s-o termi
nat cu bine pentru că, de ce 
n-cin spune-o, putea să iasă și

Fapt cert, dovedit cu pri
sosință, și anume, că 
brigăzile cate obțin ce- 

mai mari viteze de ovansa- 
pe care ne-am propus să

le evidențiem la această ru
brică a fruntașilor, sint tot
odată, printr-o coincidență ce 
nu surprinde - brigăzile cu ce
le mai mari viteze de... gîndire. 
Se mai poate spune că sint și 
brigăzile cu cele mai mari vi
teze de acțiune - mai ales a- 
tunci cînd în jurul tor, dintr-o 
acțiune bine gîndită, dusă pî
nă la capăt, se nasc noi ini
țiative, se conturează noi per
spective ale perfecționării pro
ducției. Cunoscind emulația ce 
se naște între mineri, în între
cerea socialistă, nu ne surprin
de faptul că minerii înșiși gă
sesc noi căi și modalități de 
a-și măsura forțele in lupta 
pentru sporirea producției de 
cărbune, pentru înfăptuirea 
prevederilor cincinalului înainte 
de termen. Este de notat fap
tul că, toate aceste inițiative 
sint pornite în condiții ieșite 
din comun, caracterizate prin 
greutățile ce le întîmpină bri
găzile din lipsa de efectiv.

La mina Aninoasa, Pavel De
diu și Vasile Mereuță cu oa
menii lor, au cîștigat întrece
rea pentru cele mai mari vi
teze de avansare. Am încercat 
să aflăm ce înțeleg oamenii 
prin această „viteză", prin a- 
cest indicator economic pe ca
re și-au propus să-l facă pu
țin de rîs, să-l lase de 
să arate că știu să 
cerbicia naturii, să se 
teze, să-și organizeze 
cu asemenea chibzuință 
să nu li se reproșeze 
nici chiar de către urmași, 
am aflat că această „' 
înseamnă enorm de multe a- 
vantaje, dintre care amintim 
doar cîteva, relatate de oa
meni. A lucra mai repede la 
înaintări, fa pregătirea noilor 
fronturi de lucru, înseamnă 
realizarea, indirectă a unei 
prețioase economii de efectiv 
- un om, doi, chiar mai mulți 
- care pot fi, prin urmare, 
plasați la producție. A lucra 
mai repede înseamnă a redu
ce timpul de dare în folosință 
a noilor fronturi de lucru 
tru producție, a reduce 
tuielile pe fiecare metru 
de lucrare. In abataj, a 
mai repede înseamnă obține
rea unui randament superior, a 
unei productivități sporite. Și, 
în sfîrșit, a lucra mai repede 
înseamnă, deopotrivă, pentru

căruță, 
învingă 
mobili- 
timpul 

incit 
nimic, 

Și 
.viteză"

Brigadierul — un specialist în valorificarea 
potențialului de muncă și acțiune al fiecărui 
miner
„Ce înseamnă VITEZĂ ? Organizare, disci
plină, voință !“
Minerii aninoseni răspund prin noi angaja
mente în întrecerea socialistă

brigada de la abataj sau de 
la înaintări, realizarea unui 
cîștig superior — indicator al 
propriului lor nivel de trai, 
pentru creșterea căruia există, 
în jurul minerilor, o neconte
nită grijă și atenție.

La mina Aninoasa, oame
nii lui Dediu și Mereu
ță au cîștigat, deci, 

întrecerea. Dar nici ceilalți nu 
au rămas mai prejos. Despre 
totala tor mobilizare, despre 
dăruirea și pasiunea în mun
că de care sînt capabili ne pu
tem face o primă imagine da
că înșiruim cîteva nume de oa
meni și citeva cifre : Aurel 
Cristea - 1 000 ; Constantin 
Andrițoiu - 500 ; Dumitru Ful- 
ga - 300 ; Petru Roman - 
500 ; Iosif Solcan - 200 ; Hie 
Nicolae - 400. Sînt numele u- 
nor șefi de brigadă, 
cifrele care exprimă 
mentele
ne, 
extragă 
realizări 
rinței Naționale a partidului. 
Desigur, nu am enumerat toa
te brigăzile. Celor de mai sus 
li se adaugă minerii lui Lăbuș- 
că, Ardeleanu, Gheorman, Ma
te, Damian și, pe de altă par
te, minerii de la pregătiri, oa
menii lui Uțescu, Robu, Taș și 
atîția alții. întrecerea a deve
nit astfel una 
concrete ale 
emulației, ce 
ga mină. In 
repetăm, nu 
dintre atîția 
unul, chibzuindu-și 
grijă posibilitățile
pe ale altora, a lansat o no
uă chemare la întrecere. Este 
vorba de comunistul Petru Ro
man, șeful unui abataj came-

și sint 
angoja- 

lor, in tone de cărbu- 
pe care au hotărît să le 

peste sarcinile de plan, 
ce le dedică Confe

din manifestările 
hărniciei lor, ale 
a cuprins intrea- 
această situație, 
ne surprinde că 
șefi de brigadă, 

cu multă 
lui, dar șl

ră, și mai este vorba de o no
uă măsură a întrecerii, sau da
că doriți, a forțelor :

- 4 cîmpuri pe zi și aripă, 
in abatajele cameră.

In această situație, oare, își 
vor mai păstra valabilitatea 
angajamentele celorlalți ? A- 
vem in față o chemare care 
îndeamnă, oricum, la recalcu
larea forțelor, Ia revizuirea u- 
nor 
în ■ 
ce 
te 
de

posibilități ale 
această întrecere 
aduce schimbări 
pe graficele de 
la o zi la alta. După Uri

cani, care a lansat ideea de
pășirii graniței de 100 ml la 
avansare, după Lupeni, de un
de Petre Constantin a lansat 
ideea pentru depășirea altei 
granițe, a productivității de 10 
tone pe post, în abataje fron
tale, iată acum că mina Ani- 
noasa se înscrie pe firmamen
tul întrecerii cu o inițiativă pen
tru abatajele cameră din stra
tul III : patru cîmpuri pe zi și 
aripă. O inițiativă care răs
toarnă multe previziuni...

„viteza
Pavel Dediu ? 
o întrebare ce 
mai mult timp, 
la cunoscutul miner 

de necontestată

m părăsit cu greu acest 
nou aspect al emulației 
minerești pentru a reve

ni la faza de întrecere care s-a 
încheiat.

— Ce înseamnă 
avansare", 
insistat cu 
obseda de 
teptind de 
un răspuns
specialitate.

- înseamnă ceea ce știm cu 
toții că este adică VITEZA. In 
abataj, cu cit lucrezi mai re
pede, cu atit iți vine mai ușor. 
Eviți intrarea în presiune a a- 
batajului, scutești unele lucrări. 
Dacă avansezi ca melcul, lu-

crul se îngreunează in fiecare 
zi, cu fiecare intîrziere, și mun
cești mai mult la armare, in 
urma ta, decit la cărbune.

E adevărat, viteza de avan
sare presupune în mod obliga
toriu, viteză de acțiune, orga
nizare Ia milimetru, o discipli
nă intrată în singe. Este ceea 
ce caracterizează brigada lui 
Dediu, o brigadă omogenă ai 
cărei mineri — Dumitru Lazăr, 
Mihai Radu, Dumitru Soțan, 
Constantin Vasiliu, Istrate Pirvu 
și alții - sint exemple de dă
ruire în muncă, oameni despre 
care, ca nou (și inedit) atribut 
al calităților tor, adăugăm că 
sint posesorii unei apreciabile 
viteze de gîndire și acțiune 
— expresie a unității dintre vor
bă și

Mare forfotă a existat pînă mai 
ieri pe malul apei. Bărcile și iolele 
au fost reparate și vopsite, îmbiin- 
du-te irezistibil să le încerci alune
carea pe suprafața apei. O minuțioa
sa toaletă de primăvară — a fost 
făcută vaporașului care așteaptă so
sirea timpului prielnic pentru a-și 
inaugura cursele pe Mureș...

VASIDE DUNA, șeful sectorului 
de muncă patriotică de la Comitetul 
județean al U.T.C. ne asigură că pî
nă cel tîrziu la 1 iulie baza nau
tică de la Șoimuș își va primi oas
peții. Pentru următoarele săptămîni 
s-a întocmit un vast plan de acțiune 
care trasează fiecărei organizații 
U.T.C. din municipiul Deva respon
sabilități precise. Activitatea este or
ganizată în așa fel incit fiecare oră 
să fie folosită cu randament maxim 
Forță de muncă există din belșug. 
Tinerii nu s-au lăsat invitați și au 
cerul ei înșiși să lucreze pe șantier. 
Mai mulți elevi de la Liceul nr. 2 
ne-au mărturisit că vor sta aici pînă 
la terminarea lucrărilor. „Vom fi 
mîndri — au adăugat ei —

ri vom vizita pe tinerii din alte 
localități și le vom spune : priviți 
ce lucru minunat am făcut noi“...

Executarea unui astfel de obiec
tiv are efecte pozitive pe mai multe 
planuri. In primul rînd, sint valo
rificate frumusețile naturale din a- 
ceastă zonă extrem de pitorească, 
purundu-se la dispoziția cetățenilor 
din Deva și a celor sosiți pe me
leagurile hunedorene un loc de a- 
grement unde-și vor putea petrece 
timpul liber intr-un mod plăcut și 
deconectant. In al doilea rînd, tre
buie evidențiată latura educativă a 
acțiunii. Participi nd efectiv la ma
terializarea complexului turistic, ti
nerii se acomodează cu munca fi
zică, ajung să pr.ețuiască mai bine 
eforturile depuse de cei care înalță 
minunatele edificii ale socialismului. 
Totodată, capătă conștiința respon
sabilității ce le apasă pe umeri, a 
torței și potențialului creator de ca
re dispun. Iată de ce asemenea ini
țiative trebuie încurajate Nu ne în
doim că ele vor apărea și în Valea 
fiului, zonă care dispune de atîtca 
frumuseți nevalorificate încă
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Soarele răsare la ora 4,30 și a-' 
pune la ora 20,02.
_Zile trecute din an — 168. Zile 

rămase — 198.
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EVENIMENTE

Nu l-om i 
zi, după

Vasile
vrut să-i adresăm, de aseme
nea, o întrebare despre ce în
țelege brigada lui prin indica
torii economici cu care se lup
tă, pe care vrea să-i lase de 
căruță prin realizările de care 
e capabil. Din multe relatări 
despre el am reținut-o pe cea 
mai sintetică, ce aparține di
rectorului minei, ing. Constan
tin Moraru :

- E un om minunat. Un om 
pe care te poți baza, care își 
cunoaște meseria, își cunoaște 
ortacii, știe să lucreze cu ei, 
să valorifice potențialul de 
muncă și de acțiune ai fiecă
ruia.

Se cuvine, desigur, să amin
tim că și brigada lui Mereu
ță care a extras, numai în 
mo decadă a lunii iunie, 
de tone de cărbune peste 
cina de plan din dorința 
a se aulodepăși s-a angajat, 
să întîmpine Conferința Națio
nală a partidului cu un însem
nat plus de producție : 
tone.

Vasile Mereuță a fost 
desemnat ca delegat la 
rința județeană a organizației 
de partid. Este dovada apreci
erii de care se bucură comu
nistul Mereuță la mina Aninoa- 
sa, dovadă căreia harnicul mi
ner, intransigentul comunist, e 
hotărît să-i răspundă prin noi 
fapte de muncă, prin noi suc
cese care se alătură efortului 
întregii țări, de edificare a u- 
nei societăți tot mai înfloritoa
re.

1835 — A fost înființată Aca
demia Mihăileană, institut de în- 
vățămînt secundar și superior; 
1916 - Au î 
greve ale munci.____ _______
rești, Ploiești, Brăila, ca semn de 
protest împotriva m: 
la .Galați; 1313 — S-a născut 
scriitorul italian renascentist Gio
vanni Boccaccio, (m. 21. XII. 
1375), autor al celebrului „Deca
meron"; 1916 S-a născut Ha
man Diori, președintele Republi
cii Niger; 1917 — A avut loc 
primul Congres pe întreaga Ru
sie a! Sovietelor.

mergem
EXPOZIȚII. In sala din Piața 

Victoriei este descinsă expoziția 
de sfîrșit de an a elevilor Școlii 
populare de artă din Petroșani, 
cuprinzînd lucrări de broderie, 
țesut, cusut etc.

CASA DE CULTUR-A PE- 
TROȘANI. In sala mare, la ora 
17, festivalul folcloric al școlilor 
„Flori alese de pe Jiu" cu parii 
ciparea județelor Gorj. Dolj, Me
hedinți; In sala niică, la ora 18. 
dialogul „Participarea sindicalelor 
la traducerea în viață a sarcini 
tor politico-ideologice și educative 
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R 
din 3—5 noiembrie 1971"

CLUBURI — Uulcan. La ora 
16, simpozionul „O politică 
largă și fructuoasa cooperare 
ternațională"

de 
in-

VINERI 16 IUNIE

vizionată o gală de filme 
oloric-etnografiee, iar de la 
17 intră în concurs județul Hu
nedoara. Spectacolul laureaților 
va avea loc duminică, la ora 19.

— Ce puncte spectaculare 
cuprinde regulamentul concur
sului și ce va prezenta județul 
Hunedoara ?

— Orchestre, soliști vocali și 
instrumentiști de muzică popu
lară; dansuri populare; grupuri 
vocal-folclorice; montaj sau o- 
bicei; rapsod sau povestitor. In 
ce ne privește, ne-am fixat la 
orchestra de muzică populară 
a municipiului Petroșani (diri
jor prof. Gh. Popa); soliștii vo
cali Nicolae Cincă (Vulcan), 
Viorica Cordoș (Uricani), Dră- 
gan Munteanu (Deva); soliștii 
instrumentiști N. Calotă — ta
ragot, Enache Brînzea — vioară; 
grupul vocal-folcloric al cămi
nului cultural Cîmpu lui Neag; 
formajia de dansuri a C.S. Hu
nedoara; dubașii de la Sălaș cu 
.Strigatul peste snt" și arh. 
Liviu Oros (Deva) — rapsod 
popular. Doar numai aceste 
puncte și ar putea constitui un 
foarte frumos spectacol artistic...

Trebuie să mai preciz.cz 
tișlii amatori din Dolj 
vor prezenta, în 17 și 18 iunie, 
spectacole la Lupeni, Uricani și 
Vulcan.

— Ce componență va avea 
juriul ?

— Emilia Comișel, cercetătoa
re principală la Institutul pen
tru etnografie și folclor din 
București; l’etru Stoic-an, preșe
dintele comitetului județean Hu
nedoara pentru cultură și edu
cație socialistă; Traian Tărnă- 
șan, șef de comisie la consi
liul județean a] sindicatelor 
Hunedoara; Radu Popovici, vi
cepreședintele comitetului pen
tru cultură și educație socia
listă Dolj și Ion Mihuț. din 
partea județului Gorj. Com
ponența îi asigură aprecieri nu
anțate, competență și imparția
litate.

— Se pare că acest concurs 
va atribui și premii...

— Da, și destul de substanția
le. Am considerat că este un 
mijloc de stimulare, pe deplin 
meritată, a muncii artiștilor a- 
matori.

— Ce v-a îndemnat să inițiați 
acest nou concurs, cunoscînd, 
dintr-o experiență nu prea inde-

purtată, greutățile inerente unei 
astfel de manifestări '!

— Nu numai certitudinea Că 
in Valea Jiului se află bogate 
disponibilități artistice ce tre
buie valorificate în acțiuni mai 
ample, ci și convingerea că 
mișcarea artistică a amatorilor 
constituie o cale pentru îmbu
nătățirea muncii politico-ideolo- 
gice și cultural-educative în rîn- 
dul oamenilor. Este, totodată, și 
un foarte util schimb de expe
riență în păstrarea și menține
rea tradițiilor populare ale po
porului nostru, în receptivitatea 
față de folclorul din zona res
pectivă. Acest concurs, inițiativă 
a comitetului pentru cultură și 
educație socialistă, consiliului 
municipal al sindicatelor, Casa 
de cultură, comitetul municipal 
U.T.C., consiliul municipal al 
pionierilor, este dedicat celor 
două mari evenimente ale aces
tui an — Conferința Națională 
a partidului și celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii.

I
I
I
I
I
I

j ciiib uc timp : rw- 
mania (Ion Țiriac, Ilîc Năsiase) 
— Italia (Adriano Penatta, Paok> 
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de9,C0 Deschiderea emisiunii_
dimineață. Telex; 9,05 Mai aveți 
o întrebare ?; 9,45 Muzică popu
lară; 10,00 Curs de Limba ger
mană. Lecția a 20-a; 10,30 De
sen animat; 10,45 In îniîmpina- 

Conferinței Naționale a 
. —acțiunii : peifec-

rea <
P.C.R. Sensul 
ționarea; H,15 Pagini de umor ■. 
Aventuri în epoca de piairă,: 
12,05 Film serial pentru copii : 
„Aii și cămilă"; 12,20 Telejur
nal; 15,00 Tenis de cîmp : Re-

Bertolucci, Nicola Pietrangeli). 
semifinala zonei europene a „Cu
pei Davis". In jurul orei 17,00 
— Curs de limba germană — lec
ția a 19-a; 18,20 Intermezzo mu
zical; 18,40 Tragerea Loto; 18.50 
Revista literară TV; 19,20 1 OC1 
de seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 
In întîmpinarea Conferinței Na
ționale a P.G.R. și a celei de-a 
25-a aniversări a Republicii. Țara 
întreagă în întrecere; 20,20 Film 
artistic : „Evantaiul"; 21,50 Prim 
plan; 22,15 Arii și scene din o- 
pere și operete; 22,30 „24 de
orc"; 22,45 Din țările socialiste.

DUMINICA 18 IUNIE

8,15
8,30 

10,00 
11,10 
12.00 
12.30

14,00
15,00

16,55

18,50

Gimnastica pentru toți. 
Cravatele roșii.
Viața satului.
Să înțelegem muzica.
De strajă patriei.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Post meridian.
Tenis de cîmp: România 
— Italia (semifinala zonei 
europene a Cupei Davis). 
Transmisiune directă de Ia 
arena Progresul.
Finala campionatului eu
ropean de fotbal.
Transmisiune
Ia Bruxelles.
Senat pentru
Potcoava <le 
sodul al IV-lea : Nas cres
tat.
1 001 de seri.
Telejurnal.

directă de

tineret : 
piatră. Epi-

■19,20
19,30
BO.IO Reportajul săptămînii : 

Bătălia pentru cristale 
(Combinatul chimic Făgă
raș).
Timișoara pe adresa dv... 
Spectacol realizat de Tele
viziunea română în cola
borare cti Comitetul de 
Cultură și Educație So
cialistă al județului Timiș. 
Telejurnal.
Duminica sportivă.

20,30

22,25
22,35

LUNI 19 IUNIE

21,40

22,00
22,15

9,00

9,05

10,00

10,30
11,15

11,45

17,30

18,00
18,40
19,00
19,20
19,30
20,10

20,30

21,10

Curs de limba rusă.
Lec(ia a 19-a — reluare. 
Căminul.
Ecranul.
Săptămîna în imagini.
1 001 de seri.
Telejurnal.
In întîmpinarea Conferin
ței Naționale a Partidului 
Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Re
publicii.
Țara întreagă în întrecere. 
Film serial:
Salut Germain.
Parola „Confiance".
Prim plan : Nicolae Gai-

dagiu, președintele C.A.P. 
Topalu — jud. Constanta. 
Cintec de seară.
Muzică ușoară cu Denise 
Constantinescu, Sergiu 
Cioiu, Corina Chiriac.
24 de ore.
Baschet masculin : Europa 
— S.U.A., transmisiune di
rectă de Ia Geneva.

MARȚI 20 IUNIE

12,40
17,30

18,00

18,30

18,45
18,50

19,20
19,30
20,00

20,20

22,00

22,10

22,30

Țara întreagă în întrecere. 
Seară de teatru :
Ochii dragi ai bunicului 
de Mihail Davidoglu. In
terpretează colectivul Tea
trului de Stat din Reșița. 
Vedete ale muzicii ușoa
re.
Teleglob : Nankin — 
portaj.
24 de ore.

20,50

deDeschiderea emisiunii 
dimineață.
Telex.
Teleșcoală.
Biologia : Bazele molecula
re ale eredității.
Matematică : Probleme re
capitulative.
Curs de limba rusă.
Lecția a 20-a.
Căminul (reluare).
Prim plan : Nicolae Gai- 
dagiu (reluare).
Film serial : Patru tan- 
ehiști și un cîine (XVII —• 
reluare).
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Curs de limba franceză. 
Lecția a 20-a — reluare. 
Steaua polară.
Cabinet de orientare școla
ră și profesională.
Efigii lirice.
Versuri inedite în lectura 
poeților Ion Caraion, Du
mitru M. Ion, Petre Ghel- 
mez.
Publicitate.
Dinamica societății româ
nești.
Perfecționarea organizării 
și conducerii vieții social- 
eeonomice și adîncirea 
mocrației socialiste.
1 001 de seri.
Telejurnal.
In întimpinarea Conferin
ței Naționale a Partidului 
Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Re
publicii.

MIERCURI 21 IUNIE

re-

22,20

22,30

ței Naționale a Partidului 
Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Re
publicii.
Țara întreagă în întrecere. 
Telecinemateca : 
familii.
romanul 
on. Cu: 
Desailly, 
Vedete ale muzicii ușoare: 
Ornella Vanoni.
24 de ore.

Marile 
Ecranizare după 
lui Maurice Dru- 
Jean Gabin, Jean 
Pierre Brasseur.

18,20

18,30

18,50

Recital de muzică ușoară 
cu Renala Vasilescu.
La
tru
In
tei
Comunist Român.
Sensul acțiunii : perfec
ționarea.
Cercetare și producție — o 
relație cibernetică.
1 001 de seri.

volan — emisiune pen- 
conducătorii auto.

intîmpinarea Confcrin- 
Naționale a Partidului

19,20
19,30
20,00

20,20

de-

9,00

9,05

9,25

10,00

10,30

Deschiderea emisiunii 
dimineață.
Telex.

de
9,00

JOI 22 IUNIE

19,20
19,30 Telejurnal.
20,10
21,00

21,00

Deschiderea emisiunii 
dimineață.

de
21,50
22,35

9,00

P ROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

Teleglob : Nankin (relua
re).
O viață pen(ru 
luare). 
Paracelsus (II). 
Curs de limba 
Lecția a 21-a. 
Telecinemateca
neret : Istoria unei capodo
pere : „Mabuse" (reluare).

1,2,011 Telejurnal.
17,30

o idee (re-

franceză.

pentru ti

18,00

19,45
20,00
20,30

Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Curs de limba engleză.
Lecția a 20-a
Fotbal : Politehnica Iași— 
U.T.A. (Divizia A).
Transmisiune directă de 
Ia Iași.
In pauză : Tragerea Prono- 
expres.
1 001 de seri.
Telejurnal.
In întîmpinarea Conferin-

9,05

9,50

10,00

10,30
10,45

9,05
9,35

10,00

10,30

ll,00

Telex.
România în Iunie (reluare). 
Prietenii lui Așehiuță.
Emisiune pentru preșcolari. 
Curs de limba engleză. 
Lecția a 20-a.
De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru elevi. 
Telecinemateca: Marile fa
milii (reluare).
Telejurnal.

11,10

12,00

12,15
16,00

Tinerii despre ei înșiși. 
Pagini de umor: Re
trospectivă Walt Disney, 
Universitatea TV.
24 de ore.

VINERI 23 IUNIE

germană.

Conferin- 
Fartidului

22,30
22,45

9,05

9.50
10,05
10,50
11,30

12,15

12.30 
16,00 — 17,00 Teleșcoală.

Literatura română : Mihai 
Eminescu. 
Lectura : M.
Matematică i 
candidatelor I 
de admitere I 
tul superior). 
Ecuații algebrice.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Emisiune în limba ma
ghiară.

Sadoveanu. 
(in ajutorul 
la concursul 
la învățămîn- 

Polinoame.

17,30

18,00
18,15

18,45
19.00

Deschiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex.
Universitatea TV, (relua- 
re).
Muzică populară.
Cintec pentru Voichița. 
Cîntece și dansuri dintr-un 
sat de munte din județul 
Buzău.
Curs de limba
Lecția a 21-a, 
Desen animat.
In intîmpinarea 
ței Naționale a
Comunist Român.
Sensul acțiunii : perfec
ționarea (reluare).
Retrospectivă Halt Disney 
(reluare).
Film serial pentru copii: 
Aii și Cămila (reluare). 
Telejurnal.
— 17,00 Teleșcoală.
Geografie: Carpatii româ
nești (I).
Fizică (in ajutorul candi
datelor la concursul de ad
mitere în învățămîntul su
perior): Optica geometrică. 
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Curs de limba germană.
Lec(ia a 20-a — reluare. 
Pentru sănătatea dv.
Satul contemporan. Re
portaj.
Tragerea Loto.
Munci Și zile — reportaj.

1001 de seri.
Telejurnal.
In întîmpinarea Conferin
ței Naționale a Partidului 
Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Re
publicii.
Țara întreagă în întrecere. 
Ancheta TV.
Bine v-am găsit și— după 
aceea ?
Film artistic : Bunicul 
tomobil.
24 de ore.
Din țările socialiste.

SÎMBÂTA 24 IUNIE

12.30
16.30

18.15
19,05
19.15
19,30
20,00

20,15
20,55

21,50

22,40
22,50

au-

deDeschiderea emisiunii 
dimineață.
Telex.
Biblioteca pentru toți 
luare).
Ion Slavici.
De vorbă cu gospodinele. 
Teieencielopedia (reluare). 
Ancheta TV (reluare).
Emisiune de divertisment 
(reluare).
In slujba sănătății — emi
siune de educație sanitară. 
Telejurnal.
Deschidere^ emisiunii de 
după-amiază.
Emisiune în limba germa
nă.
Ritm, tinerețe, dans. 
Publicitate.
1 001 de seri.
Telejurnal,
In întîmpinarea Conferin
ței Naționale a Partidului 
Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Re
publicii.
Țara întreagă în întrecere. 
Teieencielopedia.
Film serial : Schulmeister. 
Episodul al UI-lea.
..Schulmeister împotriva 
lui Schulmeister.
Zâmbiți... vă rog ! 
Emisiune de divertisment. 
Telejurnal.
Box — finalele campiona
telor individuale de se
niori ale României.
înregistrare de la patinoa
rul „23 August".

(re-

„Flori alese de pe Jiu" este 
un festival-concurs. Concurs — 
pentru artiștii amatori; festival 
— pentru pionierii șj școlarii 
din Valea Jiului care și-au in
vitat colegii din județele Gorj, 
Dolj și Mehedinți, toate aflate 
pe cursul rîului ce-și pornește 
undele de aicL Profesorul Vic
tor lațenco, președintele consi
liului municipal al organizației 
pionierilor, ne-a oferit detalii 
referitoare la această manifesta
re.

— Festivalul folcloric școlar 
„Flori alese de pe Jiu" se află 
la a doua ediție, în acest an 
amplificată printr-un concurs. 
Contribuția pionierilor și școla
rilor va fi următoarea i astăzi 
(de la orele 9—13 și 17—19) des
chiderea festivalului și specta
cole susținute de ansamblurile 
folclorice școlare din Petrila, 
județele Mehedinți, Gorj, Dolj și 
orașul Petroșani. Mîine, de la 
ora 9, pe scena Casei de cultură 
vor urca ansamblurile orașelor 
Vulcan și Lupeni, iar de la ora 
16, o pitorească paradă a costu
melor și carnavalul. Acest pri
lej de cunoaștere reciprocă și 
legare a prieteniei va fi com
pletat de vizitarea Văii Jiului 
Și a Muzeului mineritului.

Suita de manifestări din aces
te zile echivalează cu prima pa
gină ^a vacantei de vară și, tot
odată, cu o grăitoare mărturie 
a talentului ce sălășluiește în 
copii. Participarea sutelor de 
pionieri, alături de generațiile 
mai vîrstnice de artiști amatori, 
are și o semnificație mai largă, 
mai profundă — permanența ta
lentului și a dragostei pentru 
comorile noastre folclorice.

VINERI 16 IUNIE

I
I
1
I 
!

Mica
publicitate
Colectivul de salariați al 

anunță 
încetarea 
viață a 

scumpului lor coleg și prie
ten, ing. MARIN 
GHE, născut la 
1931, în comuna 
jud. Dolj.

Inmormînlarca
Ioc vineri, 16 iunie 1972, la 
orele 17, de Ia Biserica Li- 
vezeni.

S.C.S.M. Petroșani, 
cu adîncă durere 
fulgerătoare din

GHEOR-
18 aprilie 

Maglavid,

va avea

PROGRAMUL I : 6,00 Muzica 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Memo
ria pămîntului românesc (reluare); 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Po
pas folcloric muzical năsăudean;
10.30 Opereta „Saltimbancii" de 
Louis Ganne (fragmente); 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Din muzi
ca popoarelor; 11,15 Pe teme 
juridice; 11,25 Fii slăvită Româ
nie ! — cîntece; 12,00 Secvențe 
muzicale; 12,15 Recital de operă;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Scrisori către co
pii; 13,40 Melodii de ieri și de 
azi; 14,C0 Compozitorul săptămî- 
nii; 14,40 Muzică de promenadă; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Ra- 
dioancheta economică; 15,30 Mu
zică de estradă; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Dunăre, potecă lină — 
piese corale; 16,30 Știința la zi; 
16,35 Cîntă Elena Zamfira. Gri- 
gore Prican și Maria Bararu; 
16,50 Publicitate radio; 17.00 
Pentru patrie; 17,30 Melodii; 
17,40 Cu privire la perfecționa
rea relațiilor de producție socia
liste; 18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seară; 20.05 Revista șla
gărelor; 20,40 Marea întrecere so 
cialistă în întîmpinarea Conferiți 
ței Naționale a partidului și a 
celei de a 25-a aniversări a Re 
pnbl ’■•; 21,00 Teatru rad iofonic : 
„Diamante" de Dan Tărchilă; 
'2.00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 22,55 Moment poe
tic; 23.00 Concert de seară (con
tinuare); 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6.00 Estrada nocturnă.

Ieri, lempciaiura maximă a lost 
la Petroșani de plus 27 grade, iar 
la Paring de plus 21 grade. Mi
nima din cursul nopții a lost de 
plus 12 grade și, respectiv, de 

lus 14 grade.
Pentru următoarele 24 de ore t 

Vreme frumoasă și călduroasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîni slab, 
pînă la potrivit din sectorn1 sudic.

preciz.cz


4 Steagul roșu VINERI 16 IUNIE 1972 1

LONDRA

Vizita delegației economice
guvernamentale române

pe 
de 
și 

ță-

LONDRA 15 — Coresponden
tul Agerpreș, Nicolae Plopea- 
nu, transmite i Joi după-amia- 
ză, a avut loc ceremonia sem
nării acordului comercial 
termen lung și acordului 
cooperare dintre România 
Marea Britanie. Din partea
rii noastre, acordurile au fost 
semnate de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, iar din partea engleză 
de John Davies, secretar de 
stat pentru comerț și industrie, 
șl Anthony Kershaw, subsecre
tar de stat parlamentar la Fo
reign Office. La semnare au

fost de față înalți funcționari 
ai Secretariatului de Stat pen
tru Comerț și Industrie, pre
cum și ai Ministerului de Ex
terne britanic. A fost prezent 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Londra, 
Vasile Pungan.

Delegația economică guver
namentală română, condusă de 
tovarășul Ion Pățan, a avut 
convorbiri cu Campbell Adam
son, director general al Confe
derației industriei britanice, 
precum și cu reprezentanți ai 
Camerelor de Comerț din Lon
dra și Birmingham și cu ai 
nor mari firme britanice.

u-

A luat sîîrșît Congresul 
Mișcării sindicale 

revoluționare 
din Cehoslovacia

PRAGA 15 — Coresponden
tul Agerpreș, C. Prisăcaru, 
transmite t La Praga au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al 
yill-lea Congres al Mișcării 
sindicale revoluționare din Ce
hoslovacia. Din partea Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro- 
«nânia, la 
<s delegație 
șui Virgil 
Comitetului 
diului Permanent
P.C.R.. președintele Consiliului 
Centra) al U.G.S.R.

Delegații la Congres au adop
tat un nou statut al Mișcării 
sindicale revoluționare din Ce
hoslovacia și o rezoluție prin

lucrări a participat 
condusă de tovară- 
Trofin, membru al 
Executiv, al Prezi- 

al C.C. al

care se aprobă activitatea des
fășurată de Consiliul Central 
în perioada care a trecut de la 
ultimul congres. Documentul e- 
vidențiază hotărîrea sindicate
lor de a se uni strîns în jurul 
Comitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia, de a fi și pe vi
itor un ajutor fidel și de nădej
de al partidului în înfăptuirea 
importantelor obiective ce stau 
în fața societății cehoslovace.

Congresul a ales noul Consi
liu Central al Mișcării sindica
le revoluționare din Cehoslova
cia. In prima sa ședință plena
ră, Consiliul Central l-a reales 
pe Karel Hoffmann în funcția 
de președinte.

Intîlnirea GUVERNAMENTALA
Kohl Bahr DIN ITALIA

Conferința O.N.U
asupra mediului

înconjurător
STOCKHOLM 15 — Trimisul 

special Agerpreș, Corneliu
Vlad, transmite i întrunită în 
ședință plenară, Conferința
Națiunilor Unite asupra me
diului înconjurător a aprobat 
crearea unui consiliu de co
ordonare a activităților desti
nate protejării și ameliorării 
mediului, precum și a unui se
cretariat permanent ce 
ză a fi finanțat din 
O.N.U. A fost adoptat, 
menea, amendamentul 
de 11 țări, între care și Româ
nia, privind extinderea numă
rului de membri ai acestui con
siliu de la 48 la 54. Sediul vi
itorului secretariat urmează a 
fi stabilit ulterior, în urma ra
portului ce va fi întocmit și 
înaintat de secretarul general 
al Conferinței de la Stockholm 
celei 
nării

In 
fost, 
comisiei de lucru a Conferin
ței asupra administrării resur
selor naturale din punct de ve
dere al mediului. Conferința a 
decretat ziua de 5 iunie ca „Zi 
mondială a mediului înconju
rător".

urmea- 
bugetul 
de ase- 
propus

de-a 27-a sesiuni a Adu- 
Generale a O.N.U.
cadrul ședinței plenare a 
totodată, adoptat raportul

33

Pe fronturile de luptă din Indochina
VIETNAMUL DE SUD 15 (A- 

gerpres). — Bateriile de artile
rie ale forțelor armate de eli
berare din Vietnamul de sud 
au deschis din nou tirul asupra 
punctelor întărite ale armatei 
saigoneze în An Loc — centrul 
.provinciei Binh Long. Agenția 
Reuter transmite 
saigoneze trimise 
trupelor asediate, 
cate de 
șoseaua 
sud de 
se duc 
precum 
încercînd să-i sprijine pe sai- 
gonezi. aviația americană con
tinuă să arunce sute de tone 
fle bombe asupra teritoriilor 
eliberate de patrioți. în împre
jurimile orașului An Loc și pe 
ambele părți ale șoselei strate
gice nr. 13.

In provincia Dinh Tong, si
tuată în Delta Mekongului, for
țele de eliberare declanșează 
noi atacuri asupra unor unități 
de elită saigoneze.

Agențiile de presă informea
ză că. în ciuda ploilor, acțiu
nile forțelor patriotice continuă 
și în zona Platourilor înalte. 
Patrioții atacă inamictțl pe șo
seaua care face legătura între 
orașele Pleiku și Kontum.

forțele de 
nr. 13, la

unitățilecă
în ajutorul 

au -fost blo- 
eliberare pe 
cîțiva km în

An Loc. Lupte crîncene 
în jurul acestui oraș, 
și de-a lungul șoselei

HANOI 15 (Agerpreș). — Un 
comunicat difuzat de agenția 
V.N.A. informează că, de la 
începutul lunii mai, aviația și 
navele de război americane au 
bombardat de 18 ori diguri flu
viale și maritime, baraje și sta
ții de pompare din provincia 
Nam Ha, situată la sud de Ha
noi. Ca urmare, au fost distru
se sau avariate însemnate lu
crări hidraulice, iar numeroși 
locuitori au fost omorîți sau 
răniți. In districtele Duy Tien 
și Binh Luc, aviația a făcut uz 
de bombe de mare calibru, di
gurile fiind avariate pe o dis
tanță de 300 m. In districtul 
Nai Hau, stațiunile de pompa
re au fost 
rînduri de 
lerie.

Și

ac-
de

lovite în mai multe 
către obuze de arti-

★

HANOI
Concomitent cu minarea și blo
carea porturilor R.D. Vietnam, 
informează agenția V.N.A., a- 
gresorii americani continuă 
raidurile de bombardament a- 
supra teritoriului Vietnamului 
de nord. Astfel, la 13 iunie, a- 
viația americană a bombardat 
și mitraliat numeroase zone

15 (Agerpreș).

dens populate din. Haifong și 
împrejurimile sale, din provin
ciile Vinh Phu, Hai Hung, Ha 
Tay, Nam Ha, Thanh Hua, 
Nghe An, Ha Tins, Quang Binh 
și din zona Vinh Linh. Totoda
tă, bombardiere gigant „B-52" 
au întreprins raiduri asupra 
unor localități din provincia 
Quang Binh. Aviația america
nă a bombardat numeroase lo
calități, orașe, cartiere, uzine, 
omorînd și rănind un mare nu
măr de civili și distrugînd mai 
multe obiective economice 
culturale.

In legătură cu aceste noi 
te de război, un purtător
cuvînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație ca
re subliniază că aceste acțiuni 
constituie o încălcare a acor
durilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam, precum 
și a tuturor normelor dreptului 
internațional. Declarația cere 
ca Administrația S.U.A. să pu
nă capăt minării și blocării 
porturilor nord-vietnameze, 
bombardamentelor întreprinse 
de aviația și navele de război 
americane, precum și tuturor 
actelor de încălcare a suvera
nității și securității R.D. Viet
nam.
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Cu cei peste 760 000 de lo
cuitori, din care cca 430 000 
cuprinși direct in procesul de 
producție — record absolut pe 
ansamblul întregii țări — ora
șul Lodz se plasează pe locul 
al doilea în ierarhia principa
lelor așezări urbane poloneze, 
după Varșovia. El furnizează 
peste 33 la sută din volumul 
producției textile a Poloniei, 
de aici și denumirea de 
..Manchesterul polonez". Ora
șul, și îndeosebi zona centra
lă, concentrată în jurul stră
zii Piotrkowska, principala 
arteră de comunicație a Lod
zului, nu are frumusețea altor 
centre urbane poloneze cum 
ar fi Cracovia, Gdansk, Wro
claw. Prezența masivă a uni
tăților de producție în această 
parte a orașului, coroborate 
cu existența unor construcții 
vechi, realizate fără nici un 
plan, in timpul expansiunii 
marelui capital de la sfîrșitul 
veacului trecut și începutul 
secolului al 20-lea, au pus în 
fața edililor orașului proble
me deosebit de dificile. Era 
clar că Lodzul trebuia moder
nizat. Insă cum ? întrebarea 
a frămîntat pe specialiști 
multă vreme. S-a renunțat la 
ideia modernizării centrului 
din simplul motiv că nu era

rentabilă sub nici un fel. S-a 
trecut, în măsura posibilități
lor, la decongestionarea zonei 
centrale prin mutarea din 
centru a unor unități de pro- 
ducței. Insă problema nu 
a fost rezolvată. In ur
ma unor discuții largi, 
s-a hotărît construirea unui 
nou oraș. Nu, nu este nici o 
greșeală in cele ce am spus. 
Spațiile libere din zonele pe
riferice ale Lodzului au per-

cu vechiul centru. Planul pe 
următorii patru ani prevede 
alocarea a peste 34 miliarde 
de zloți pentru dezvoltarea o- 
rașului. Cifra este semnifica
tivă dacă se are în vedere că, 
in cincinalul precedent, res
pectiva cifră a fost de 19 mi
liarde zloțî. Datorită, acestor 
investiții — din totalul de 
278 000 de locuințe construite 
la Lodz în anii puterii popu
lare, 200 000 au fost ridicate

Lodzul industrial
mis începerea construirii n- 
nor noi cartiere de locuințe. 
Astfel au apărut, îndeosebi in 
estul și vestul orașului, cartie
rele Nowe Kokicie, Teofilow 
sau Retkinia, calculate pentru 
zeci de mii de locuitori.

Este vorba de realizarea ți
nui sistem interesant de con
strucții concentrice in direcția 
orașului. încet, încet inelele 
se apropie de centru. De fapt, 
cele citeva blocuri de cite 15 
etaje prevestesc noul Lodz ca
re nu va avea nimic comun

in ultimi 10 ani.
Aminteam mai sus că Lod

zul este principalul centru al 
industriei textile poloneze. 
Pentru următorii ani se pre
vede, bineînțeles, o dezvoltare 
susținută a acestei ramuri, în
să, în paralel, cunosc un ritm 
alert și alte ramuri. Es
te vorba de automatică și e- 
lectronică, cărora li se adau
gă construcțiile de mașini. In 
prezent, la Lodz sînt produse 
transformatoare, aparatură 
pentru tracțiune, cazane de
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Semnarea declarației de înfrățire 
între orașele Constanța 
și Alexandria — Egipt

CAIRO 15. — In sala de festivități a guvernoratului din 
Alexandria, în prezența oficialităților locale și a ambasa
dorului României în Republica Arabă Egipt, Titus Sinu, a a- 
vut loc semnarea declarației de înfrățire între orașele Con
stanța și Alexandria. Din partea română, documentul a fost 
semnat de Petre Nicolae, primarul municipiului Constanța, 
iar din parteia egipteană de Fouad Mohietltline. guvernatorul 
orașului Alexandria.

In declarație se stipulează realizarea unor schimburi de 
vizite între factorii de răspundere ai celor două orașe înfră
țite, schimburi de experiență în domeniul cultural, organi
zări de expoziții și tîrguri, vizite ale unor echipe sportive 
și ansambluri folclorice.

Cu această ocazie, primarul Constantei și guvernatorul 
Alexandriei au rostit alocuțiuni, în care au relevat sentimen
tele de prietenie și considerație reciprocă ce animă popoarele 
român și egiptean.

„Locuitorii Alexandriei — a spus guvernatorul Mohieddi
ne — au avut marea cinste de a fi primit recent în mijlocul 
lor pe președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a cărui vizită a constituit un moment de o deo
sebită importanță în evoluția relațiilor dintre țările noastre. 
Ea a relevat existenta unor largi domenii de activitate în ca
re România și Egiptul pot colabora în scopul dezvoltării e- 
conomice și al păcii în lume. De altfel, dorința exprimată 
în timpul vizitei de președintele României de a vedea extin- 
zîndu-se relațiile de prietenie dintre Constanța și Alexandria 
ne-a stimulat să acționăm pentru realizarea acestui obiectiv, 
fapt care a căpătat astăzi o formă concretă prin semnarea 
declarației noastre".

BERLIN 15. — Corespondentul 
Agerpreș, Ștefan Deju, transmite : 
După ce Consiliul de Miniștri al 
R.D.G. l-a însărcinat pe secretarul 
de stat Michael Kohl, iar guvernul 
R.F.G. — pc secretarul Egon Bahr 
să ducă tratative în vederea înche
ierii unui tratat general între cele 
două state germane, care să regle
menteze relațiile dintre ele pe baza 
dreptului internațional, la 15 iunie 
a avut loc, în capitala R.D.G., pri
ma întîlnire între cei doi reprezen
tanți, însoțiți de delegații.

Recent, Erich Honecker, prim-sc- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., a decla
rat că după 
R.F.G. cu 
Germană 
R. F. a 
păreri în
țiilor. La rîndul său, guvernul R.F.G. 
a decis, în ședința sa din 14 iunie, 
începerea tratativelor cu reprezen
tanții R.D.G.

ratificarea tratatelor 
U.R.S.S. și Polonia, R.D. 
este gata să înceapă cu 
Germaniei un schimb de 
vederea normalizării rela-

• P.D.C. 
centru •

sprijină formarea unui guvern de 
P.C.I. și PS.I. resping o asemenea 

formulă

vederea con- 
unuii guvern 
democratică, 
la realizarea 

propra- 
rtie 

al

curente de 
cadrul Partidului 

— cel condus 
al lui Donat- 

„Forțe noi" și 
frunte cu vice- 

de Mita

DELHI 15 (Agerpreș). — Par
tidul Congresul Național Indian 
a format un nou guvern în sta
tul Orissa, ca urmare a demisiei 
vechiului cabinet local ce fusese 
constituit după alegerile generale 
din anul 1967 de partidul de 
dreapta Swatantra. Demisia a fost 
determinată de divergențele din
tre Swatantra și celelalte grupări 
politice care făceau parte din 
coaliția guvernamentală locală.

Noul cabinet ministerial al sta
tului Orissa este condus de Nan- 
dini Stapathy, ministrul de stat 
pentru informații și radiodifuziu
ne în guvernul central al Indici.

încheierea Conferinței
la nivel înalt a O.U.A

Un interviu
a lui W. Schell

BONN 15 (Agerpreș). — Wal
ter Scheel, ministrul afacerilor 
externe al R.F. a Germaniei, a 
acordat săptămînalului sovietic 
„Literaturnaia Gazeta" un in
terviu, în cadrul căruia a apre
ciat că a sosit momentul să 
-fie intensificate relațiile și ac
tivitățile comune, în vederea 
transpunerii în viață a tratatu
lui dintre U.R.S.S. și R.F.G.

Ministrul de externe vest- 
german a relevat că, în inter
valul scurs din anul 1970 — 
cînd a fost semnat tratatul —, 
colaborarea dintre R.F. a Ger
maniei și Uniunea Sovietică în 
domeniile economic, tehnico- 
științific și cultural s-a dezvol
tat cu succes. Totodată, Walter 
Scheel a subliniat că acordul 
economic și comercial pe ter
men lung, care va fi semnat în 
eurînd între cele două țări, 
creează premise pentru lărgi
rea schimbului de mărfuri. In 
același context, el a declarat 
că se află în pregătire un a- 
cord privind colaborarea tehni- 
co-științifică bilaterală.

★
BONN 15 (Agerpreș). — Can

celarul R.F. a Germaniei, Willy 
Brandt, a primit, joi, delegația 
parlamentară sovietică, în 
frunte cu Leonid Zamiatin, 
președintele grupului parla
mentar pentru legături cu 
R.F.G. al U.R.S.S., director ge
neral al agenției TASS., care 
face o vizită oficială în R.F. a 
Germaniei.

In aceeași zi, membrii dele
gației sovietice au avut o con
vorbire cu Walter Scheel, mi
nistrul afacerilor externe al 
R.F.G., cu care au discutat po
sibilitățile extinderii relațiilor 
dintre cele două țări în urma 
ratificării tratatului sovieto- 
vest-german semnat la Mosco
va în 1970.

înaltă presiune. In ultimii 10 
ani, ponderea industriei texti
le în producția industrială a 
orașului a scăzut de la 74 la 
sută, în I960, la 51 la sută în 
prezent, continuînd să scadă 
pînă la 45 la sută. Paralel, 
ponderea industriei construc
toare de mașini electrice a 
crescut de la 9 la 21 la sută, 
urmînd să ajungă în 1975 la 
24 la sută pe ansamblul pro
ducției globale a orașului.

Frontul noilor construcții se 
apropie cu pași repezi. Zile
le vechilor case din centru 
sînt numărate. Nu va trece 
multă vreme și Lodzul nou iși 
va primi oaspeții așa cum se 
cuvine unui mare oraș, impor
tant centru industrial și cen
tru al vieții științifice. Recent, 
Biroul Politic al C. C. al 
P.M.U.P. a luat în discuție 
problema modernizării orașu
lui Lodz. Hotăririle luate cu 
acest prilej, ca și dorința lo
cuitorilor Lodzului de a-și re
construi orașul constituie 
două elemente de o deosebită 
importanță în eforturile de e- 
dificare a unui centru urban 
pe locul celui vechi.

Iosif DUMITRAȘCU
Corespondentul Agerpreș 
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RABAT 15. — Trimisul spe
cial Agerpreș, Nicolae Badea, 
transmite : In „Sala Maghre- 
biană" a hotelului ,,Hilton" din 
Rabat au luat sfîrșit, joi după- 
amiază, lucrările celei de-a IX-a ' 
Conferințe la nivel înalt a Orga
nizației Unității Africane. La 
dezbateri au participat șefi de 
stat și de guvern, ori reprezen
tanți ai acestora din 40 de țări 
membre ale O.U.A. Cuvîntul de 
închidere a fost rostit de noul 
președinte în exercițiu al 
O.U.A., șeful statului marocan, 
regele Hassan al II-lea.

In scopul sprijinirii mișcă
rilor de eliberare națională, con
ferința a hotărît să sporească cu 
50 la sută actualul buget al Co-

❖

Convorbiri
G. Biedici

H= Kearns
BEL.GRAD 15 (Agerpreș). — 

Președintele Consiliului Execu
tiv Federal. Gemal Biedici, l-a 
primit pe președintele Băncii 
de export-import din S.U.A,. 
Henry Kearns, aflat într-o vi
zită la Belgrad, la invitația gu
vernului iugoslav. In cadrul 
convorbirilor purtate eu acest 
prilej — informează agenția 
Taniug — s-a constatat că co
laborarea dintre Banca de ex
port-import și Iugoslavia se 
dezvoltă cu succes și este reci
proc utilă.

Vizita 1/ Belgrad a lui Hen
ry Kearns are ca scop extinde
rea și intensificarea relațiilor 
dintre întreprinderile economi
ce iugoslave și Banca de ex
port-import. Convorbirile pur
tate de Kearns cu reprezentan
ții cercurilor economice și cu 
șeful guvernului iugoslav în 
legătură cu creditele pe care 
le va acorda banca în viitor 
au contribuit la crearea unei 
baze reale pentru extinderea 
colaborării dintre Iugoslavia și 
această bancă, atît în ceea ce 
privește obținerea de credite 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea economiei iugoslave, cît 
și pentru sporirea exportului 
iugoslav în S.U.A., menționea
ză agenția Taniug.

Președintele guvernului iu
goslav și președintele Băncii de 
export-import și-au exprimat 
convingerea că această colabo
rare se va extinde, în interesul 
ambelor părți.

❖
A

întrunirea
Confederației 
Republicilor

Arabe
LaCAIRO 15 (Agerpreș). —

20 iunie, Consiliul Prezidențial 
al Confederației Republicilor 
Arabe, format din președinții 
Anwar Sadat (Egipt), Moamer 
El Gedafi (Libia) și Hafez As
sad (Siria) se va întruni, timp 
de trei zile, în localitatea Mer- 
Sa Matruh, situată în apropi
erea orașului Alexandria — a- 
hunță agenția M.E.N. Președin
tele Sadat va fi gazda șefilor 
de stat libian și sirian.

Potrivit ziarului „Al Ahram" 
delegația oficială egipteană va 
fi formală din primul minis
tru, Aziz Sedki, vicepreședinte
le Consiliului de Miniștri și 
ministrul de externe, Murad 
Ghaleb, și consilierul preziden
țial pentru problemele securi
tății naționale, Hafez Ismail.

Se așteaptă ca președintele 
Ugandei, Idi Amin, să soseas
că la Mersa Matruh pentru 
convorbiri cu conducătorii de 

" stat egiptean, libian și sirian. 
i 

almitetului pentru eliberare 
O.U.A. Totodată, regele Marocu
lui a făcut cunoscut că țara sa 
va acorda mișcărilor de elibera
re națională africane o însemna
tă contribuție financiară volun
tară. După cum se Știe, Comite
tul pentru eliberare al O.U.A. 
a fost instituit în luna mai 1963 
de Conferința consultativă a 
O.U.A. care a avut loc la Addis 
Abeba, la nivel de șefi de stat. 
Inițial, el se compunea din 11 
membri. La actuala întîlnire de 
Ia Rabat s-a hotărît sporirea 
numărului membrilor acestui 
comitet l.a 17.

In cadrul Conferinței au fost 
amplu analizate situația din An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau, 
Insulele Capului Verde, evolu
ția mișcărilor naționale din a- 
ceste teritorii, lupta poporului 
Zimbabwe și a populației de cu
loare din Republica Sud-Africa- 
nă împotriva regimurilor rasiste 
de la Salisbury și Pretoria. In 
rezoluția privind decolonizarea, 
participanții la reuniunea pana- 
frieană au condamnat țările 
membre ale N.A.T.O. pentru 
sprijinul acordat Portugaliei, de- 
zaprobînd, totodată, cu fermitate 
atitudinea conciliantă a Marii 
Britani; față de guvernul rasist 
din Rhodesia, precum și vînză- 
rile de armament către Repu
blica Sud-Africană.

Un loc important a fost acor
dat. în cadrul reuniunii, situa
ției din Orientul Apropiat. Con
ferința a adoptat în unanimitate 
o rezoluție care se pronunță 
pentru retragerea trupelor Israe
lului din teritoriile arabe ocupa
te. Conferința a reafirmat soli
daritatea țărilor membre 
O.U.A. cu statele arabe.

ROMA 15 — Coresponden
tul Agerpreș, Nicolae Puicea 
transmite ’. După o ședință ani
mată, în cadrul căreia au luat 
cuvîntul majoritatea liderilor 
democrat-creștini, Direcțiunea 
P.D.C. a hotărît — cu majori
tate de voturi — să sprijine e- 
forturile premierului desemnat 
Giulio Andreotti, de a forma 
un guvern așa-numit de centru 
din care să facă parte i demo- 
crat-creștinii, social-democrații 
republicanii și liberalii. Acest 
rezultat al deliberărilor Direc
țiunii P.D.C. nu întrunește ade
ziunea celor trei 
stingă din
democrat-crcșttn 
de Aldo Moro. 
Cattin, denumit 
cel al „bazei", în 
secretarul P.D.C.,
— care au criticat o astfel de 
orientare, considefînd-o dăuna 
toare atît pentru evoluția situa 
ției politice din Italia, cît șl 
pentru relațiile dintre P.D.C. 
și Partidul socialist, în perspec
tiva revenirii Ia o coaliție de 
centru-stînga.

In cadrul lucrărilor Direcți
unii democrat-creștine, Andre 
otti a făcut o prezentare a re
zultatelor tratativelor purtate 
cu delegațiile partidelor socia
list, socialist-democratic, repu
blican și liberal, precum și cu 
cea a propriului partid, în ve
derea reglementării crizei de 
guvern. Dat fiind refuzul Parti 
dului socialist italian de a par
ticipa la un guvern alături de 
liberali, nu rămîne altă posi
bilitate. a declarat Andreotti 
decît aceea de a constitui un 
cabinet care să aibă la bază un 
program de acțiune limitat la 
problemele majore cărora tre
buie să le facă față în prezent 
Italia. Forlani, secretarul națio
nal al P.D.C., a sprijinit apoi 
această poziție propusă de An
dreotti.

Intr-un amplu discurs, Aldo 
Moro a arătat, în esență, că 
prin ruptura cu socialiștii nu 
se asigură o stabilitate la nive
lul conducerii organului execu
tiv al statului și s-a pronunțat 
pentru un guvern monocolor 
democrat-creștin sau unul tri
partit. alcătuit din reprezen
tanți ai P.D.C., P.S.D.I. și P.R.I. 
dar susținut în Parlament de 
către P.S.I.

In documentul aprobat de 
Direcțiunea P.D.C. — împotri
va căruia a votat întreaga 
„stingă" democrat-ereștină — 
se reafirmă „necesitatea de a 
se forma, împreună cu forțele 
disponibile, un guvern omogen, 
capabil să înfrunte cele mai 
urgente probleme ale țării și să 
acționeze pe plan politic pentru 
a realiza o convergență 
amplă de responsabilități

vernamentale, care nu este po
sibilă în actuala conjunctură". 
Pe această bază, Direcțiunea 
P.D.C. apelează la premierul 
desemnat „să întreprindă acți
unile necesare în 
stituirii rapide a 
de solidaritate 
pentru a contribui
platformei politice și 
matice, prezentată la 28 mc 
de către Consiliul naționa 
Partidului democrat-crețștin'

Prima reacție a Partidului 
socialist față de această hotă
rîre a Direcțiunii P.D.C. este 
dată de ziarul „Avânți1 tare 
scrie că orientarea adoptată de 
Direcțiunea democratJcreșt ină 
..este o alegere gravă, în evi
dentă contradicție cu aspTați- ț 
ile de progres ale țării. o ale
gere care nu va rezolva. <•■ va 
adăuga dificultăți problemelor 
națiunii... In ceea ce ne pri'eș- 
te — adaugă ziarul — toate 
energiile și posibilitățile noas
tre de inițiative vor fi 'orienta
te chiar din acest moment spre 
contracararea involuției: ce de
curge din poziția democrat-creș
tinilor".

întrunită miercuri pentru a 
analiza situația politică din 
Italia. Direcțiunea Partidului 
Comunist Italian — sub preșe
dinția Iui Luigi Longo •!- a de
clarat, într-un document 
„reafirmă necesitatea de a 
respinge în mod ferm 
vele de revenire 
sub orice formă. Este 
un guvern 
netă opoziție față de 
de orientare 
cu aplicarea 
republicane, 
a stabili un 
organizațiile 
cu necesitățile și luptele lor, 
și care să se angajeze în mod 
serios să inițieze, printr-o po
litică planificată de reforme, 
reluarea rapidă a producției și 
să asigure locuri în product:e 
pentru oamenii muncii ; esle 
necesar un guvern de imt to - 
vă în legătură cu problemele 
grave și urgente ale destinderii 
și păcii. începînd cu Vietna
mul" — se spune în document'. 
Direcțiunea P.C.I. a făcut apel, 
totodată, la toate organizațiile 
sale să „desfășoare acțiuni uni
tare împotriva oricărei involu
ții spre dreapta și pentru a se 
deschide calea unei cotituri de
mocratice, în apărarea demo
crației și a intereselor clasei 
muncitoare".

Direcțiunea P.C.I. a discutat, 
de asemenea, despre pregătiri
le în vederea Conferinței Na
ționale a Federației Tineretului 
Comunist Italian, care se va 
ține la Modena, între 16 și 18 
iunie a c.

că 
se 

ten ta li
la centrism, 

necesar
caracterizat de o 

dreapta, 
ferm antifascistă, 

riguroasă a legilor 
cu capacitatea de 
raport pozitiv cu 

oamenilor muncii.

care au lansat comenzi pentru apa
rate de lipul „Concorde".

al Guvernului Revo- 
a fost, joi, oaspetele 
Halle — important 
industriei chimice, a-

Continuîndu-și vizita
Republica Democrată Germană 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru 
luționar, 
regiunii 
centru al
nunță agenția A.D.N. EI a fost 
însoțit de Werner Lamberz, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G. remarcă nivelul 

majorități. într-o 
pentru intrarea

Guvernul conservator britanic 
a obținut, miercuri, în Camera Co
munelor, aprobarea unei clauze din 
cadrul legislației de aderare la Piața 
comună. Clauza, care se referă la 
prioritatea legilor comunitare asu
pra celor britanice, a întrunii nu
mai opt sufragii peste numărul de 
voturi necesar sancționării ei. Ob
servatorii politici 
scăzut al acestei 
consultare crucială 
în Piața comună.

♦ Parlamentul statului veneztte- 
lean Aragua a adoptat o moțiune 
în care cere președintelui Rafael 
Caldera să acționeze pentru stabi
lirea de relații diplomatice, comer
ciale și culturale cu Republica Cuba, 
informează agenția Prensa Latina.

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane a luat o 
hotărîre privind reluarea schimbului 
de opinii cu Republica Federală a 
Germaniei pentru stabilirea de rela
ții normale între cele două state — 
anunță agenția ADN.

dam Malik, anunță că Indonezia și 
Statul Unit al Emiratelor Arabe au 
botărît să stabilească relații diplo
matice la rang de ambasadă.

La Sofia, au 
biri intre delegații

<$> In capitalele Salvadorului și 
Hondurasului s-au înregistrat, în ul
timul timp, luări de poziție optimis
te în legătură cu posibilitatea sem
nării, în viitorul apropiat, 
tratat de pace care 
malizarea relațiilor 
țări — transmite 
Latina.

♦ In urma studierii unor foto
grafii ale norilor, mai mulți savanți 
apreciază că pe planeta Marte ar 
exista viață. Nori formați din cris
tale de apă condensată au fost des- 
coperiți deasupra planetei roșii. A- 
ceste date sînt furnizate de cerce
tătorii de la 
ratory" de la 
însărcinați cu 
„Mariner-9“.

avut loc convor- 
ale ministerelor 

de externe ale Bulgariei și Olandei. 
Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale, 
precum și unele probleme actuale 
ale situației internaționale.

„Jet propulsion labo- 
Pasadena (California), 
cercetările misiunii lui

a unui 
să ducă la nor- 
dintre cele două 
agenția Prensa

comun dai pu-Comunicatul
blicității la încheierea vizitei efec
tuate la Abou Dhabi de ministrul 
indonezian al afacerilor externe, A-

primăriei din orașulIn fața 
australian Sydney a avut loc o de
monstrație în semn de protest față 
de zborul aparatului „Concorde" 
în spațiul aerian al Australiei. Par- 
ticipanții au cerut guvernului să in
terzică zborurile avioanelor superso
nice deasupra Australiei și au pre
conizat boicotarea liniilor aeriene

Președintele R. S. Cehoslova
ce, Ludvik Svoboda, și președintele 
guvernului federal, Lubomir Strou- 
gal, au primit pe general-coloncl 
Lajos Czinege, ministrul apărării na
ționale al R. P. Ungare, care face 
o vizită în Cehoslovacia. După cum 
relatează agenția CTK, în cursul 
întrevederii au fost discutate pro
bleme referitoare la relațiile dintre 
cele două țări.

0 Joi, Consiliul 
aprobat prelungirea 
staționare a 
Cipru cu încă 
pînă la li decembrie a. c. 
lorn cază agenția Associated

de Securitate a 
termenului de 

forțelor O.N.U. în 
șase luni, respectiv 

- in-
Prcsf.
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