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I ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la inflfhfarea Or
ganizației Internationale a'Muncii. tovarășul Nicolae Ceauses
cu, președintele Consiliului de Slut al Republicii Socialiste 
Romania, a adresat următorul mesaj directorului general al 
Organizației Internationale a Muncii, David Morse, șl președin
telui Conlerlnjei Internationale a Muncii, Jean Mori:

SîmbiTtă 14 iunie 106’1 4 pnirini 30 lumi

Valea Jiului întîmpină cel de-al X-lea
Congres al Partidului Comunist Român

Partidul Comunist Român și 
poporul nostru se află in pra
gul a două mari evenimente 
— Congresul a] X-lca al parti
dului și aniversarea unui sfert 
de veac dc la eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist.

Cu un profund interes și sa
tisfacție au studiat comuniștii, 
întregul nostru popor, cele 
două documente care vor con
stitui obiectul dezbaterilor Con
gresului al X-lea al P.C.R. — 
Tezele C.C. al partidului pen
tru congres, și proiectul Di
rectivelor Congresului al X-lea 
al P.C.R. privind planul cinci
nal pe anii 1971—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării eco
nomiei naționale pe perioada 
Î975—1980. Aceste documente 
programatice, dc înaltă valoa
re principială și practică, re
levă de pe acum însemnătatea 
pe care o va avea Congresul 
al X-lea al P.C.R. în viața 
partidului și poporului nostru, 
in dezvoltarea României socia
liste. rolul său in ridicarea pe 
o treaptă nouă, superioară, a 
vastului proces dc desăvîrșire 
a construcției socialiste.

Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român are loc 
in anul jubiliar al celei dc a 
25-a aniversări a' eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist — 
eveniment crucial în istoria pa
triei — cu prilejul căruia po
porul nostru va face bilanțul 
înfăptuirilor dobîndite pe dru
mul socialismului.

Tn Tezele C.C. al P.C.R. pen
tru Congresul al X-lea al parti
dului se subliniază : -Toate ma
rile succese obținute în aceste 
două decenii și jumătate sint 
rodul muncii eroice, pline de 
abnegație a clasei muncitoare, 
a țărănimii și intelectualității, 
a întregului nostru popor care 
a urmat cu încredere și devo
tament partidul comunist. In 
această operă grandioasă clasa 
muncitoare si-a îndeplinit cu 
cinste rolul istoric de clasă 
conducătoare a societății, do- 
vedindu-și pe deplin spiritul de 
sacrificiu, capacitatea și consec
vența revoluționară".

Tn lupta poporului român 
pentru eliberarea socială și na
țională, pehtru făurirea unei

rij programelor dc dezvoltare 
economică și socială a țărilor 
lumii. Există, de asemenea, 
cred, largi posibilități ca Or
ganizația să susțină intr-un 
mod mai eficient eforturile di
feritelor națiuni in domeniul 
valorificării și utilizării resur
selor umane, al pregătirii pro
fesionale a forței de muncă, 
al creării de cadre naționale 
necesare diferitelor ramuri ale 
economici, al formării multi
laterale a omului — factor cen
tral dc promovare a progresu
lui societății.

Ne exprimăm încrederea că 
identificind, prin eforturile con
certate ale tuturor membrilor 
Organizației, căi noi pentru 
perfecționarea programelor și 
metodelor sale de lucru, trans- 
punind în viață cu consecven
ță principiul universalității. 
Organizația Internațională a 
Muncii va obține noi rezul
tate pozitive în activitatea sa, 
își va amplifica aportul la tri
umful idealurilor nobile ale 
progresului material și spiri
tual al popoarelor, ale păcii, 
înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Asigurîndu-vă că România iși 
va aduce și in viitor întreaga 
sa contribuție la realizarea a- 
cestor importante deziderate, 
urez deplin succes activității 
Organizației Internaționale a 
Muncii".

drepluri, neamestecului in tre
burile interne și avantajului 
reciproc. Realitățile lumii con
temporane atestă fără tăgadă 
că o atare cooperare între na
țiuni suverane și egale în drep
turi, servește atit nevoilor de 
dezvoltare ale fiecărei țări, cit 
și cauzei generale a păcii și ci
vilizației umane.

La semicentenarul activității 
Organizației Internaționale a 
Muncii, este pe deplin îndrep
tățit să se evalueze — prin 
prisma obiectivelor înscrise in 
Constituția sa — rolul crescind 
ce revine acestei Organizații în 
susținerea eforturilor statelor 
membre, in primul rînd ale ce
lor in curs de dezvoltare, pen
tru progresul lor economic și 
social. Notind cu satisfacție 
sporirea preocupărilor și diver
sificarea activităților O.I.M. în 
ultimii ani. considerăm că în 
fața acesteia stau azi respon
sabilități sporite pe linia pro
movării cooperării intre statele 
membre, a sprijinirii eforturilor 
popoarelor pentru făurirea u- 
nor condiții de muncă și viață 
ale maselor corespunzătoare 
demnității a înfăptui*

„/Aniversarea a 50 de ani de 
la crearea Organizației Inter
naționale a Muncii inii oferă 
plăcutul prilej de a vă trans
mite dv., reprezentanților sta
telor membre, conducerii și Se
cretariatului Organizației un 
salut cordial din partea mea 
și a Consiliului de Stat nl Re
publicii Socialiste România.

Țara noastră — angajată in
tr-un amplu proces de construc
ție economică și socială — par
ticipă intens la activitatea Or
ganizației Internaționale a 
Muncii, ca și la acțiunile și 
programele celorlalte organisme 
din sistemul Organizației Na
țiunilor Unite, chemate să spri
jine eforturile popoarelor pen
tru progVes și pace, să adîn- 
ccască cooperarea între state 
intr-un spirit de încredere și 
înțelegere reciprocă. In aceasta 
își găsește expresia una dintre 
principalele constante ale po- 

externe a României so- 
neo- 
rela- 
toatc 
prin- 
suve-

forța socială hotărî
toare a progresului
României socialiste

Clasa muncitoare

4975

La ValeaPe traiectoria marii întreceri
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o clipă calitatea mun- 
obținerca unor indica- 
tehnico-economici cu o- 
nemijlocit pozitiv asu- 
rentabilității.

inel circular al 
deviere unde 

con- 
Silaghi,

Romanii libere .și independen
te, în procesul dc adinei trans
formări inaugurat prin insurec
ția armată de la 23'August 
1944. clasa muncitoare a înde
plinit cu cinste măreața ci mi
siune istorică. Prin spiritul de 
disciplină, de organizare, ce îi 
sint proprii. ț>rin conștiința 
sa revoluționară, avind in 
P.C.R. încercatul ei detașament 
de avangardă, exponentul fi
del al intereselor sale funda
mentale și ale întregii națiuni, 
clasa muncitoare s-a situat in 
fruntea maselor largi și a a- 
sigurat victoria deplină și defi
nitivă a socialismului în patria 
noastră. Ea s-a manifestat ca 
promotoare consecventă a poli
ticii partidului de industriali
zare a țării și dc transformare 
socialistă a întregii economii, 
de dezvoltare a științei și cul
turii. de ridicare a nivelului 
de trai al celor ce jnuncesc,. . 
de asigurare a progresului mul
tilateral al întregii societăți. 
Prin munca sa in industrie — 
ramura conducătoare a econo
miei naționale — prin expe
riența acumulată in conduce
rea întregii societăți, precum 
și prin capacitatea sa mobi
lizatoare, spiritul dc disciplină 
și de organizare, clasa mun
citoare reprezintă forța socială 
hotăritoare pentru progresul 
neîntrerupt al României socia
liste.

Clasa muncitoare a cucerit 
stima și recunoștința întregu
lui popor tocmai datorită fap
tului că și-a dovedit în practi
că. în mod strălucit, capacitatea 
de a conduce destinele țării pe 
calea construirii societății so
cialiste și comuniste.

Tn procesul revoluționar în
săși clasa muncitoare a cunos
cut un proces continuu dc dez
voltare. Exploatată și asuprită 
în trecut, lipsită de drepturi 
politice, clasa muncitoare este 
astăzi clasa conducătoare a în
tregii societăți. Prin hărnicia 
și priceperea sa. clasa munci
toare realizează astăzi cea mai

(Continuare in pag. a 3*o)
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Mobilizat de sarcinile spo
rite, de mare răspundere 
ale penultimului an al cin
cinalului actual, colectivul 
dc muncă al preparațici Co- 
roești — inițiatorul însuf. 
țiței chemări la întrecere 
către colectivele similare din 
Valea Jiului — a depus in 
perioada din urmă strădanii 
susținute, cu finalitate rod
nică in direcția înnobilării 
cărbunelui, dove'dindu-și Iui 
însuși rezervele nesecate de 
care dispune. Faptul este cu 
atit mai firesc cu cit prepa
ra ția se află intr-un c- 
fcrvcscent proces de moder
nizare. vâdindu-sc din plin

Materializarea acestor eforturi o găsim in rezultatele 
incluse in bilanțul primelor cinci luni ale acestui an. De
pășirea cantității de cărbune special 0—10 mm pentru se- 
micocs se ridică la 2 523 de tone, ceea ce întrece chiar an
gajamentul anual îmbunătățit.

Producția globală a înregistrat un spor substanțial : 
2 017 mii lei, aproape dublu dccît s-a prevăzut pc 1909.

Reducerea cenușii la cărbunele pentru semicocs cu 
0,6 puncte, fapt ce vine să confirme că angajamentul anual 
este, deja, depășit la acest indicator

preocupările pentru atinge; 
rea capacităților proiectate 
la toate instalațiile. în sco7> 
pul asigurării, în condiții op-, 
time, a recepționării și pre
lucrării producției extrase din 

■minele Aninoasa. Paroșeni-, 
și Vulcan.

Cu toată complexitatea 
problemelor concrete legate 
de modificările in fluxul 
tehnologic —. pe calende _i{ 
se efectua integral — prepa
ratorii de aicF nu au' ignorat 
nici 
oii, 
tori 
feet 
pra

Faptul că în cele două 
luni trecute din trimestrul 
TI s-au făcut pași hotărîtori 
in direcția ameliorării recu
perării industriale și a li
chidării cheltuielilor supli
mentare la prețul de cost, 
demostrează cu convingere 
că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii dc aici țin cu tot 
dinadinsul să realizeze în 
cinstea celui de-al X-lea 
Congres al partidului și a 
aniversării a 25 de ani dc 
la eliberare, o bună parte 
din economiile pe care și-au 

^propus să le cumuleze pînă

la finele anului curent, 
o datorie care trebuie 
rată.

Este necesar ca, sub 
drumarea energică, perma
nentă a comitet uliii de 
partid, colectivul capabil și 
entuziast al prenarației Co- 
roești să-și valorifice și mai 
mult potențialul ne linia 
obținerii unor rezultate con
cludente la toate sortimen
tele. fără excepție. Numai 
astfel își vor apropia țelul 
urmărit - cu asiduitate : '•î“ 
tigarea marii -întreceri 
care au lansat-o.

Este 
ono-

cîș-
pe

E România

■
■

socialistă
in imagini
și fapte

■
Cu sarcinile

liticii 
cialiste și anume efortul 
bosit pentru dezvoltarea 
țiilor de colaborare cu 
țările lumii, pe temelia 
cipiilor independenței și 
ranității naționale, egalității în

Colectivul Grupului de șan
tiere construcții și instalații 
Porțile de Fier al întreprin
derii de construcții hidroe
nergetice București și-a în
deplinit cu 20 dc zile mai 
devreme sarcinile pe pri
mul semestru al anului. Po
trivit calculelor, constructorii 
au create condiții pentru a

Recent, pe șantierul bara
jului de la Valea de Pești 
a fost terminată complet be- 
tonarea galeriei dc deviere 
a apelor. Prin depășirea a- 
cestei faze, s-a făcut încă un 
pas important în vederea a- 
baterii in curind a cursului 
actual al apei, pentru a se 
putea executa „la uscat" lu
crările de construcții aferen
te barajului. amplasate în 
zona albiei văii. Este vorba 
deb ultimul 
galeriei de 
brigada de betoniști 
dusă de Ludovic _____
după indicațiile date de in
ginerul Mihai Neferu, șeful 
lotului, a turnat cei din 
urmă metri cubi de beton.

ITINERAR
la sfîrșit de săptămîna 

I CULTURAL
• Miine e Ziua pionierilor. Consiliul municipal al Or- 

i ganizației pionierilor a pregătit pentru această sărbătoare un
bogat program cultural-sportiv. Astăzi, la ora 17, în sala 
Teatrului de stat din Petroșani, are loc un frumos spectacol 
festiv, format din cîntece. dansuri, recitări susținut de elevi 
și pionieri ai.școlilor din Petroșani.

• Școala populară de artă din Petroșani prezintă azi, 
t ora 17, în sala Casei de cultură, „producția" de fine de

an a secțiilor de muzică. In program vor evolua soliștii 
instrumentiști și vocali, orchestra de instrumente și ansam
blul de acordeoane.

• Azi, ora 9, și duminică de la ora 11. in sala 
bibliotecii Casei de cultură din Petroșani se ’va revărsa... 
tolba cu povești. Copii, mergeți și adunați poveștile!

• Ca de obicei. Muzeul mineritului este deschis și du
minică intre orele 10—20.

Te cîntdm, 
copilărie fericită!

plan pe primul semestru
suplimentar, pînă larealiza 

sfirșitul lunii, lucrări in va
loare de peste 35 milioane 
lei, cifră ce depășește anga
jamentul luat în cinstea Con
gresului partidului și aniver
sării Zilei de 23 August. In
tre realizările deosebite în
scrise in bilanțul activității 
de pină acum se numără a-

tingerea cotei finale la eclu
ză pe toată întinderea sa, 
terminarea zidului de diri
jare a portului amonte și a 
zidului dinspre malul por
tului aval, in avans cu 10 
zile față de programul de 
execuție, predarea la montaj 
cu 5 zile mai devreme a căii 
de rulare pentru macaraua

9
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îndeplinite /’
de 1G0 tone/forță, inundarea 
primei porțiuni a portului 
aval, turnarea celui dc-al 
1 300 000-lea mc de beton la 
obiectivele de bază, extra
gerea unui milion mc de stîn- 
că și aluviuni din albia Du
nării.

(Agerprcs)

SPORTIV
® Duminica sportivă de pe stadionul Jiul din Petro

șani începe la ora 10 dimineața cu parada pionierilor. In 
continuare au loc exerciții de gimnastică, fotbal și alte în
treceri sportive între echipele formate din elevi și pionieri 
ai școlilor din Petroșani.

© Știința Petroșani are duminică de făcut ultimul pas 
spre barajul ce-o mai desparte dc divizia R. Credem că stu
denții vor absolvi cu bine și acest examen, pe care-1 au cu 
Victoria Călan. Deci duminică, ora 18, pe stadion cu privi
rile ațintite pe dreptunghiul gazonului și cu urechea la 
tranzistor să auzim ce fac și favoriții noștri în meciul cu 
Rapidul.

0 Penultima etapă a campionatului municipal de fot
bal se consumă in două manșe. Simbătă, ora 17, pe terenul 
C.F.R. arc loc meciul dintre Jiul II Petroșani — Construc
torul minier. Duminică, ora 10, se .dispută partidele: Pre
paratorul Lupeni — Știința II Petroșani: I.G.L. Petroșani 
— Autobuzul Lupeni; Energia Paroșeni — C.F.R. Petroșani.

• Simbătă după-amiază și duminică dimineața, dc la 
8,30, pe stadionul Jiul din Petroșani se desfășoară etapa ju
dețeană a campionatului republican de atletism la juniori 
mari. Participă sportivi din Deva. Hunedoara, Petroșani. Lu
peni ele,'

Anvelope pentru 100000 
de autoturisme

La Uzina ,Victoria"-Florcști 
< fost terminat montajul in
stalațiilor și celorlalte agre
gate necesare fabricării — 
pentru prima clată la noi in 
țară — a anvelopelor cu car
casă radiată pentru toate ti
purile do autoturisme. Noul 
tip de anvelopă, pe care co
lectivul uzinei prahovene s-a 
angajat să-l introducă în fa
bricație in cinstea Congresu
lui partidului, are o rezisten-

ță sporită și siguranță în 
exploatare. Totodată, in ce
lelalte hale ale uzinei se 
montează noi utilaje și se 
reorganizează întregul flux 
tehnologic. Realizarea acestor 
investiții va avea ca rezul
tat, pe lingă sporirea produc
ției anuale cu 400 000 de an
velope, o îmbunătățire a Re
gimului tehnologic in între
gul ciclu de fabricație.

(Agerprcs)
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Cortina s-a dat încet la o 
parte și din zeci de piepturi 
fragede cîntecul se revărsa 
cristalin peste sala plină. în
cremenită de emoție. Cele 
mai tinere vlăstare ale pa
triei socialiste, copiii școlari, 
închinau cînl copilăriei lor 
fericite.

Zilele trecute colectivul 
Școlii generale nr. 4 din Pe
troșani cy prezentat un reușit 
program cultural-artistic în 
fa|a părinților copiilor și a 
cadrelor didactice, drept în
cununare festivă a activității 
didactice desfășurate pe par
cursul acestui an școlar care 
se va încheia peste cîteva 
zile

Părinții, in număr marc, a- 
lăluri de cei care au îndru
mat pașii copiilor lor spre 
un orizont lot mai luminos, 
au urmării cu emoție și au 
răsplătit cu aplauzele lor 
spectacolul plin de policro
mie, exuberantă și optimism 
exploziv, caracteristic cadru
lui în care copiii școlari des
coperă marile taine ale cu
noașterii.

Din vers, cînlec și joc, c- 
levii acestei școli au |esul 
cu gingășie și puritate copi
lărească imn partidului părin
te și patriei socialiste care 
de aproape un pătrar de veac 
a dat copiilor tării copilăria 
făricilă. lipsită de griji șl de

nevoi. Prin grafia cu care 
micii școlari din clasele l—IV 
au interpretat scenetele pli
ne de Învățăminte și nume
rele de folclor, cei prezenfi 
au descoperit dragostea ne
țărmurită, sădită in conștiin
ța copiilor de către cadrele 
didactice, pentru glia strămo
șească, pentru fiii cei mai de 
seamă ai acestui pămînt și 
pentru istoria și tradițiile me
leagurilor jiene.

Alături de colegii lor, ele
vii seefiei maghiare din ca
drul școlii au Înălțat recu
noștința lor fierbinte pentru 
aceleași bucurii in limba în 
care stalul nostru socialist 
le-a creat condiții să se pre
gătească pentru un mare vi
itor comun, al tuturor celor ce 
au dat mina pentru plămădirea 
viefii noi, pe acest pămînt 
străbun.

Grija și spiritul de răspun
dere cu care au pregătit co
piii învățătoarele Csutak Cla
ra. Avrămu/iu Elisabeta. Ar- 
deleanu Elena și Cziko Elena 
au contribuit, alături de a- 
julorul efectiv acordat de co
mitetul de părinți, ia reușita 
unui spectacol școlar, care a 
oglindit in același timp și 
competenta cu care este dus 
la bun silrșit programul de 
instruire In cadrul Școlii ge
nerale nr. 4 din Petroșani.

T. K.

I
I

Nedeia de la Siloaș
cultură 
Hune- 

popular 
organi-

Coniitelul pentru 
și artă al județului 
doara și Consiliul 
al orașului Hațeg
zează duminică 15 iunie, in- 
cepind de la ora 9, în satul 
Silvașul de Jos tradiționala 
uedeie, al cărei program va 
cuprinde obiceiuri tradițio
nale (între care nelipsita 
„încununare a boului"), spec
tacole folclorice, serbare cîm- 
penească cu multe surprize.

Din partea municipiului 
Petroșani vor participa for
mația de dansuri a cămi
nului cultural din Cimpa și 
taraful de muzică populară 
ți soliștii vocali de ia clu
bul din Uricani.

Pentru iubitorii de 
nieții, Filiala O.N.T. 
transportul pină la 
cu autobuzul, costul 
întors fiind de 24 lei. 1 
rile — azi pină la

5 dru- 
asigura 

Silvaș 
dus și 

Inscrie- 
ora 11. I

-J
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MIHAI EMINESCU J

lCe-ti doresc eu ției 
ț 
s $< 55■ « dulce României

V

Omagiu 
luceafărului poeziei 

românești

■ z ;
; • In Valea Jiului; 

î Climat fertil pentru i 
i munca artiștilor plastici | 
■I ■
N ----- ' ’ ■

■ Interviu cu graficianul MARCEL CHIRNOAGĂ ■
■ secretarul Biroului Uniunii Artiștilor Plastici J
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Ce-li doresc eu ție. dulce Românie. 
Tara mea de glorii, țara mea de dor ? 
Uratele nerxoase. arma de tărie.
La (reculu-ți marc, mare viitor/ 
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul. 
Dacă fiii-ți mindri aste le nutresc: 
Căci rămine stinca. deși moare valul. 
Dulce Românie, asta fi-o doresc

Vis de răzbunare, negru ca mormintul. 
Spada (a de singe dușman fumegind. 
Și deasupra idrei fluture cu vîntul 
Visul tău de glorii falnic tritimfind. 
Spună lumii large steaguri tricolore. 
Spună ce-i poporul mare, românesc, 
€'ind s-aprinde sacru candida-i vihoare. 
Dulce Românie, n<ta ți» doresc.

Îngerul iubirii. îngerul de |w<<. 
Pe altarul Vestei tainic surizind. 
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face. 
<';nd cu lampa-i zboară lumea luminînd. 
Et pe sinu-ti vergin incă să coboare. 
GuMe feri» irea raiului ceresc.
Tu îl stringe-n brațe, tu ii fă altare. 
Duh c Românie, asta ți-o doresc.

Românie, 
amor ’
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f'e-ti doresc eu ție. dulce 
Tinărâ mireasă, mamă cu 
Fiii tăi trăiască numai în frăție 
Ca a nopții stele. <a a zilei zori.

ecle florii. bucurie, 
suflet românesc, 
fală și mindrie.

Dulce Românie, asta ți-o doresc !

Viața in 
Arme eu tărie 
Vis de x itejie.
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MARIN SORESCU I

■
■ Aflat in Pchoșani pentru
■ a participa la ședința de ate-, 
B gcrc a noului birou al Filia- 
B Ici l .A P. Marcel Chirnoagă 
® a răspuns cu amabilitate in- 
H treburilor noastre privind e- 
® voluția graficii românești ac- 
n luale.

fără nici o exagerare, o con- ■ 
tribuție importantă. Rcgre- g 
tăm. că unii dintre ei s-au ■ 
răzlețit de nucleul inițial, și ■ 
ca ............spirit și ca domiciliu.

ANT1T0EZIA ?
Datorită procesului ra

pid de dezvoltare a teh
nicii, a civilizație^ de 
lip industrial, omul s-a vă
zut înlocuit in unele func
țiuni de către mașină. Răz
boaiele mondiale, șomajul au 
accentuat angoasele. neli
niștile. Atunci au apărut și 
mistificatorii care in numele 
unei doctrine poetice noi. 
au lansat ca singura formă 
de manifestare poetică mo
dernă. antipoezia.

Intelectualii ..moderni", an- 
tipoeții care vor să forțe
ze niște uși deschise de poe
zia de notație (pe care do
reau s-o revitalizeze. nu 
prin talent, ci prin teribilis
me! au cătat ieșirea din a- 
nonimat.

Prin comunicare sta
rea lirică devine lim
bai. Ori. acest limbaj tre
buie pus în slujba omului, 
a înțelegerii sale Trebuie să 
rămînă o formă de manifes
tare a sentimentului. Dat ul 
noetic despre care vorbea 
Valery este o consecință a 
stării lirice, a confesiunii, a 
sentimentului uman fără de 
care nu se poate face ade
vărată poezie. Antipoezie se 
poate face după mii do re
țete (dar la nivelul la care 
se face și azi. submediOTn). 
totul e sâ șocheze, să -'reezo 
o stare de ambiguitate, să 
p-”-ă „tetetentnaj- Comuni
carea stărilor poetice, idea
tice se face tot crin lirism. 
Eliot și E. T. Masters sint 
negați din ce în ce mai ve
hement Ar trebui o inversă 
scară valorică să i admitem 
înaintea lui Quasimodo. 
Baconskv. Seferis.

Antipoezia, sau poezia an 
tilirică foum îi mai ju-.liftei 
existența unii susținător’) 
este, do fant. ^oncerin*-» 
ziei de notai ie. Diferența 
dintre aceste două forme df 
manifestare a nontalentuin; 
este că poezia dp notație 
numea «țările antipoezia le 
inventariază într-un context 
intelect; dizat. dar le scutu
ră de semnificațiile intime 
Așadar, nînă si puterea su
gestiei. simbolului depăr
tat piere Stările si obiec
tele inventariate rămîn. în 
eseul liric simple argjirnont.e 
prozaice Pentru a d.obîndi o 
semnifice*ic ele ♦’■ebuîc scoase 
de sub tutela inventarelor, 
trebuie investite cu mister,

evaluate ideatic. Altfel „con
ceptul" rămine balast care 
anulează intenția creatoru
lui. Structurile umane, com
plexe, dinamice, intr-o per
manentă definire, își cer 
dreptul sacru de a ieși din 
statisticile poetice, de a se 
raporta sau identifica unei 
ideații, unei lumi viabile.

Modă trecătoare, antipoe
zia va dispare așa cum a 
apărut din zonele obsmre 
ale existenței.

Va rămine însă Verbul, 
Simbolul și Gestul, tonul 
scăzut al confesiunii, acel 
mister aproape intraductibil 
al muzicii. Va rămine idea- 
ția și Gîndul, și Sentimen
tul demnității noastre. Ele 
vor râmîne senine distincte 
ale lirismului, vor rămine 
în serviciul Poeziei. Acea 
„simbolistică pentru repre
zentarea formelor posibile 
de existență" despre rare 
vorbea marele și singularul 
poet care a fost fon Barbu 
(încă din anul 1927), își cere 
dreptul la o existență pro
prie. poetică.

Că se vor mai naște și în 
viitor „antilirici" și _anti- 
poeți“ e o chestiune de bio
logie. Nu toți oamenii au 
auz muzical. Muzica trăiește 
insă prin durabilitatea fru
museții sale.

Antipoeții sint de fapt, 
și ei. niște poeți dezvoltați 
insuficient, rămași la un 
stadiu primar, de unde vor 
să se audă vorbind. Nu ei 
au creat Poezia și nu ei sint 
cei care o vor „demola0. 
Pentru acest lucru se cer 
tocmai uneltele care lor le 
lipsesc. Dar. ca și pînă 
acum, vor semăna în primul 
rind derută între • ititorii 
de poezie, și temporar, ne
încrederea unor tineri poeți 
în mesajul. în puterea de 
existență a poeziei, a liris
mului ca formă de manifes
tare spirituală și afectivă, 
ca formă de existență posi
bilă.

Mod de comunicare, lim
baj universal. Poezia are 
un caracter social pronunțat. 
Or. tocmai acest ette. socia
lul a fost cp! care a revita- 
lizat zonele de investigare, 
a purificat mistificarea si. 
anroapp paradoxal, a înde
părtat din sinul poeziei pe 
toți mistificatorii ei.

George BOITOR

Masca lui Eminescu
(Din „Viața lui Eminescu" 

de George Călinescu)
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A existat numai o țară frumoasă 
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe 
('a o barbă nepieptănată de crai.
Și niște ape ca niște copaci curgători 
în care luna își avea cuibar rotit 
Și, mai ales, au existat niște oameni simpli 
Pe carc-i chema : Mircea cel Bătrin,

Ștefan cel Mare, 
Sau mai simplu: ciobani și plugari,- 
Cărora le plăcea să spună / 
Scara in jurul focului poezii — 
„Miorița*" și ..Luceafărul'* și

„Scrisoarea a lll-a“ 
Dar fiindcă auzeau mereu 
Lălrind la stîna lor cîftiii. 
Plecau să se bată 
Și cu avarii și cu 
Și cu turcii.

cu tătarii 
hunii și cu ieși»

răniînea liber
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Tu timpul care le 
între două primejdii 
Acești oameni făceau din fluierele lor 
Jgheaburi
Pentru lacrimile pietrelor înduioșate. 
De curgeau doinele Ia vale 
Pe toți munții Moldovei și ai 
Și ai Țării Birsci și ai Țării 
Și ai altor țări românești.
Au mai existat și niște codri
Și un tînăr care vorbea cu ei. 
întrebîndu-i ce se tot leagănă fără vini? 
Acest tînăr cu ochi mari.
Cit istoria noastră.
Trecea bătut de ginduri
Din cartea cirilică în cartea vieții.
Tot numârînd plopii luminii, ai dreptății, ai iubirii. 
Care ii ieșeau mereu fără sol.

Munteniei 
Vrancei

adinei
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Privesc chipurile lui Mihai 
Eminescu, înșiruite dinajntea- 
mi : acela astral și pletos din 
tinerețe, ce) ușor subțiat de 
ginduri și de înfrigurare sen
timentală, de la 30 de ani, 
fața placidă și adipoasă, cu 
ochi împinziți de o ceață al
burie, în ciuda unui zîmbet 
copilăros și somnolent din 
epoca întîiei căderi, masca 
nielzchceană, în sfîrșit, în 
ultimii ani, pustiită, surpată 
a un crater stins, cu ochii 

înfundați și stâtuți. Privin- 
du-lo. omul cel adevărat pa
rc că răsuflă ațevea.

Eminescu ora un român de 
tip carpatin. dintre aceia 
care, trăind în preajma mun
ților. mai cu seamă în Ar
dea) și Moldova do sus, sub 
greaua coroană habsburgică. 
cresc mai vînjoși și mai a- 
prigi și arată pentru încer
cările de smulgere a ter din 
pămîntu) străbun' lungi ră
dăcini fioroase, asemeni ace
lora ce apele curgătoare des
coperă în maljlrile cu copaci 
bătrîni. El avea ca atom un 
suflet etic, simțitor la tonte 
ideile și sentimentele, care, 
alcătuind tradiția unei socie
tăți. sînt ca grinzile afumate 
ce susțin acoperișul unei ca
se. nefiind 1 ieșit totodată de 
viziunea unui viitor mai 
drept. Nn nutrea nici o aspi
rație nentru sine, ci numai 
pentru nopc-rul din caro făcea 
parte. f"«nd prin aresta mai 
mult un exponent decit un 
individ. Deoarece nu urmărea 
un folos propriu, ci unul so
cial. n-avea însușirea de a 
alerga repede oe troDtole 
vieții, sore a ieși sus în frun
tea scării, dar era cu ( atît 
mai îndîriit și mai mușcător 
în lupta nentru idei. Răzvră
tit, cu o linsă de prefăcăto
rie -ruinătoare pentru dm. E- 
mdneșcu a fost un patriot în
flăcărat- ș! nn denunțător al 
mizeriei muncitorului rural. 
Industrial si înt< tecjtual. _fn- 
drăznti- în numci ideii, sfios 
si blazat în "ntn său».

Tn viata nfrn<-- » Eminescu 
r»t cn ' ’’"in nxpre-

*■ '•supra norodului, cu-
pri”' • psenlial^ al sufletului 
său 1 nd un sentiment de 
îele. fie că în iubire, departe 
de orice educație analitică.

își chema iubita in codru ver
de, fie că gindul morții i se 
înfățișa cu toate mîngîierile 
unei îngropăciuni după datini 
și tristețile unei vieți nelumi- 
le. (...).

Trăind în universul său. E- 
mincscu n-a fost nicicind 
atras de luminile marilor ora
șe. de moliciunile, și estetis
mul claselor de sus. Hoinar 
din fire, nu numai a trăit, de 
nevoie, în haine destrămate 
și sub, tavane scunde și coș
covite ’ de apa ploilor, dar a 
început a simți o plăcerea nu 
lipsită de amărăciune îrt a 
cultiva propria mizerie, |on- 
fundînd voluptățile simplest ale 
naturii cu noroaiele și cu?b» 
reții vieții.

Dar dacă n-avea mîrwria 
fizică, o avea pe acea mbra- 
lâ Pătruns în liniște de ^va
loarea personală, arăta, (jupă 
împrejurări, fie simplitate'gra
vă. fie dispreț înalt, prcțj&in- 
du-se singur și cu ră'- 
înainte ca lumea să 1 prețu- 
iască. De aici un sentiment 
al răspunderii, un scrupul în 
toate actele.. obstinat, imnro- 
ductiv. care îl fac inapt pen
tru viața publică, neprețuit 
pentru intelectuală

Eminescu a fost, într-nn eu- 
vînt. un om înzestrat să ex
prime sufletul jalnic sau., mî 
nios al unei mulțimi în pri
mejdia de a fi strivită do 
puterile îndîrjitc alo lumii 
vechi, să o înviordzo ou vehe
mentă si s-o îmn'ni’'5 înâinte 
arăt'ndu-i viitorul în dbbml 
unui trecut idilic, si no, carp 
soarta l-n nn'nent înf.r o SO 
cictate părte'i ontu^iasfă. do 
progres și grăbită do a-și le
păda veșmintele vetuste, dar 
hotărîtă dp a nu abandona 
nimic din privilegiile ei.

Azi. însă, cînd .poporul ro
mânesc. după, o lungă rob;r„ 
dinăuntru sl din afară, a luat 
cunoștință de sine, chipul lu
nar și amar_zîpibitor. al poe
tului își regăsește puterea a- 
suprg. suflejelQE. noastre sl ■ ' 
ne aodre drept cel mai - iu 
«tare să dea expresie simțirii 
lor .moderne. $i .românești, și 
eu fluierul său «poetic să dib 
o* năzuințele noastre sociale 
pretutindeni.

Peste ape. peste puntf. 
Peste codrii do pe munți.
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Au mai existat și niște tei.
Și cei doi îndrăgostiți
Care știau să Ie troienească toată floare- 
Intr-un sărut.
Și niște păsări ori niște nouri
Care tot colindau pe deasupra lor 
Ca lungi și mișcătoare șesuri.
Și pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume.
Li s-a spus 
Eminescu.

CRONICA
CENACLULUI
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— Mai întii vă rugăm 
să ne spuneți cîteva cu
vinte despre activitatea 
dv. de creație din ulti
mii ani.

— In timpul din urmă nj-am 
fixat Ia gravură pe metal, 
căutind să realizez o artă 
militantă cu tematică sueial- 
politică pronunțată. Am în
cercat să compun o suită de 
imagini simbolice. în lucrările 
„Zeul cel bun", „Victorie*. 
.Violența", ș. a. Cu aceste lu
crări. și cu altele, am parti
cipat la mai multe expoziții 
în țară și peste hotare (Cra
covia. Berlin. New York etc.).

— Ce proiecte de 
viitor aveți ?

— Vreau să continui în 
același spirit, cu o tehnică 
perfecționată. De asemenea, 
doresc să realizez cîteva lu
crări de ținută în grafica pu
blicitară. pe care o consider 
ca fiind cea mai funcționala 
și mai eficientă formă de ar
tă plastică, cpentru că prin 
intermediul ei. artistul păs
trează o legătură directă și 
permanentă cu masele, afișul 
bucurîndu-se de cea mai marc 
răspindire

— Sînteți de părere 
că grafica românească 
din ultimii ani se află 
în progres ? Care sînt 
tendințele manifestate 
in acest domeniu, după 
ultimei Salon de grafi
că ?

— Ați rostit cuvinte ■ 
măgulitoare la adresa ■ 
artiștilor plastici profe- J 
sioniști din Valea Jiu- g 
lui Vă rugăm să dez- ■ 
voltați acest capitol vor- ■ 
bindu-nc despre activi
tatea lor din ultiiTiuJ 
timp.

■

— In ciuda condițiilor pre- ■ 
care de lucru și de expune;- ■ 
determinate de inexistența u- ■ 
nor ateliere și a unor săli de ■ 
expoziție adecvate, activitatea ■ 
membrilor Filialei din Petro- ■ 
șani a V.A.P. se menține la ■ 
un nivel ridicat pe plan na- ■ 
țional. De faptul că în l’e- ■ 
troșani nu s-au construit ate- ® 
Here spațioase și luminoase ■ 
unde artiștii plastici să-și des- " 
fășoare activitatea este vino
vată și conducerea Uniunii 
Artiștilor Plastici care în ulti
mii ani, a neglijat să se ocu
pe de acest aspect. O mare 
vină poartă insă și Comite
tul municipal pentru cultură 
și artă care nu a acordat spri
jinul meritat pl^istieienilor 
din Valea Jiului și n-a con
tribuit ta crearea unor condi- gl 

de muncă adecvate pen- 
aceștîa.

tii 
tru
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'Vielaic Iragilă pinâ la urmâ — chiar in fericita, de ex
cepție,iposta?â herculeană — omul a avui totdeauna nevoie 
de un rea7ăm, de ceva, indiferent ce, in care să creadă fier
binte, fără rezerve.. De o tulpină statornică de care să se 
lege cu devotament, lnlăntuind-o. Puterile pămintului, ceru
lui, apelor șl soarelui, copleșitoare și tainice, stirneau cînd 
abandonul total, cînd revolta disperată. Ele erau 'închipuite 
sub felurite forme, dar apropiate de ceea ce ochii văd și 
degetele ating...

Unii își spuneau că pruncul luminii s-o născu/ dinlr-o 
floare de lotus, lingă împăcarea v olurilor cu vlntul. Anima
lul și pasărea aveau osul sl'mt. Uneori chipul de vacă sub
stituia cerul, alteori ochii șoimului ascundeau vetrele asire- 
lor. Alia păstrau convingerea că olarul Chnum, meșlerul- 
zeilule, a modelat lumea In vlrlejul rofii sale. La liecare roti
re, ;ice-se, se desprindeau copii și lucruri să-nsulfefeascd 
pustiurile din preajmă. Cei mai mull'i, Insă, împărtășeau gin-

9-

dul sfios cu Nul divina și generoasa ar li vămlslit zeii și oa
menii. Dar mai umbla zvonul cu pe Alum—Ea, soarele, l-a 
germinai haosul, duruindu-și lui însuși Săminfa, o dată cu 
văzduhul și ploile, din care s-a' Închegai, mai apoi, puminlul.

Mit si lacrimă
Și ci era slăpin peste cunoaștere și aducălnr de tevelalii... 
Un fel de glnd încolții în inima și răsărit pe limbă — adaugă 
hrisoavele. Ochiul <.a liica lui p. ■■rată. Si umbla printre 
oameni ieslea că din lacrimile ce ta/uru, au luai ei liinlâ...

La ședința din 6 iunie a citii versuri eleva Zamfir Valeria 
din Lupeni. în referatul său Tiberiu Spâtaru a vorbit de o exa
cerbare a simțurilor, detectabilă în versurile Valorici Zamfir, pre
cum și de o senzualitate și o percepție acută, dublate de neliniști 
adolescentine puse în Jumină dc metafore cu versuri alegorice. în 
„Trăire simultană" există o tedință de transfigurare, cti o tînjire 
după ființa iubită. Poezia „Devastare" este apropiată do simbolis
tica bacoviană pe cînd in „Finalități interioare" subliniază ne
putința comunicării. „Mîine“ este o meditație asupra timpului și 
ea se distinge prin muzicalitate, ritm și rimă interioară. Poezia 
„Narcisism" suferă do o anumită prețiozitate. Nici titlul nu e fe
ricit ales în raport cu conținutul.

Referentul a conchis că Valeria Zamfir c o poetă încă de pe 
acum și pe măsura exersării și calificării ea va putea fi mai per
sonală. iar urmele lecturilor nu vor mai piltea fi detectate.

în discuțiile lor, purtate intr-un spirit de controversă creatoa
re, membrii cenaclului au subliniat calitățile versurilor citite și 
au stăruit crith- neroalizărilor. Traian Muller a reținut
îndeosebi poeziile „Miine" și „Interior repetat", aceasta, din urmă 
avînd insă, după părerea sa, un sfîrșit căutat, forțat. Vorbitorul 
a arătat că autoarea are o deosebită forță de creare a atmosferei 
dar i-a recomandat să scrie numai atunci cînd simte o necesitate 
interioară puternică.

Constantin Dascălu a subliniat că poezia Valorici Zamfir re
prezintă o întoarcere in interior, poeta observă mai puțin dar 
gindește mai mult. Poale uneori ar trebui să stăruie mai mult 
asupra poeziilor, inlăturind asperitățile și neclaritățile — a spus 
vorbitorul.

După părerea lui Ton Mărgineanu poezia „Miinc" rămine, din 
păcate, un amalgam pcnlru că autoarea pierde ideea inițială. 
Constantin Pascu. a detectat, pe lingă reușitele indubitabile, in
fluențe nensimilate din Blaga și alți poeți, iar Radu Sclejan a 
recomandat poetci să-și calculeze unghiul ce) mai potrivit și să 
plece pe orbita sa personală.

Toți cei prezenți au fost de acord că ne aflăm in fața unei 
poete al cărei tatent este în continuă expansiune și rafinare.

în ședința viitoare care va avea Ioc vineri 20 iunie, ora 17, 
la redacția ziarului „Steagul roșu" va cili Horîa Nclega. Referatul 
va fi întocmit de Constantin Pascu.

OBSERVATOR

Imensul dintre începutul amarului de veacuri și clipa 
de-acum conține o lacrimă grea, nemiloasă care l-a supat 
pe om, adine și ireversibil. Generații de cînlec și de inimi 
cu aripi limpezi, și lot nu știm dacă ar II de ajuns să ducă 
rana vie la vindecare... Oricum, trebuie Încercat 1 Acei pe 
care-i vom trimite pe crugul altui univers se cuvine să 
poarte, ca pe singura minune ce Ic va asigura supraviețuirea, 
conștiința plutirii de-a pururea a pămintului. a casei lor 
rotunde șl Irumoase. Pe Alum-Ra al viitorului este necesar 
să-l germinăm noi, oamenii, o dală cu văzduhul de pace și 
dezlănțuirile de ape fecunde din care să prindă contur un 
pămint lără suferință. Tot Ochiul va li firea lui preferată. Șl 
copil se vor bucura în vecii vecilor de căldura și raza Iul.

Aș dori ca toți cei ce ne vor urma, să aibă sufletul unui 
olar, meșler-zeilafe, și la liecare vîrle) a) roții .să se des
prindă ființe și lucruri pentru insullețirca pustiurilor lumii.

Traian MOLLER

— Consider că grafica ro
mânească este in progres 
sensibil tocmai în sectorul 
graficii publicitare. Ceea ce 
a făcut Benedict Gănescu în 
recenta ediție românească a 
operei lui Rabelais „Gargan- 
tua și Pantagruel** este la ni
velul cel mai bun al graficii 
de carte în lume.

Și în domeniul gravurii 
progresul este sensibil, mai 
ales în utilizarea mai judi
cioasă și diferențiată a proce
deelor tehnice insolite. Rezul
tatele obținute la competițiile 
internaționale de Ethel Lucaci- 
Băiaș, Șerban Gabrea, Nicolae 
Săftoiu, Florin Ciubotaru. Du
mitru Cionca, Dumitru Făcă- 
ianu ș. a. sînt semnificative 
in această privință.

Tinăra generație de artiști 
plastici a Fealizat după pă
rerea mea o cotitură în arta 
plastică românească și în pri
mul rînd în grafică. Pot să 
afirm câ începe să se contu
reze o școală de grafică ro
mânească cu nimic mai pre
jos decit mișcările similare 
din străinătate. în formarea 
aceslei școli, grupul graficie
nilor' din Petroșani, a avui.

— Aminteați de ine
xistența unor săli de 
expoziție în Petroșani, 
fapt ce duce in ultimă g 
instanță la izolarea ar- ■ 
tiștilor de publicul lo- ■ 
ca) care nu are post- J 
bilitatea să Ie cunoască g 
activitatea. Cum ere- ■ 
deți că s-ar putea evita ■ 
această situație în con- J 
dițiilc ăctuale din Va- g 
lea Jiului ? ■

— Consider că artiștii Io- ■ 
caii ar putea să folosească ■ 
orice spațiu de expunere, ori- ■ 
cit de modest ar fi el. Astfel. ■ 
mă gîndesc că ar trebui uti- ■ 
lizate mai mult holurile Ca- ■ 
sei de cultură și teatrului din ■ 
Petroșani. De asemenea, ar- ® 
tiștii petroșăneni trebuie să ! 
folosească spațiile de expo- E 
zițîi din Deva și din alte o- — 
rașe ale județului. Tot lor Te g • 
revine sarcina de a acoperi g 
capacitatea galeriei de artă g 
plastică din Deva. Este inad- g 
misibil ca in această galerie ■ 
să-și vîndâ lucrările artiștii ■ 
din Sibiu, iar cei din Petro- ■ 
sâni, care ar putea satisface ■ 
necesitățile pentru frumos ale ■ 
cetățenilor cu lucrări realiza- 
te Ia un mai înalt nivel ar- ■ 
tistic. să nu folosească aceas- ® 
tă posibilitate. Trebuie reali- ® 
zate mai multe expoziții in- ® 

iduate «au <in în vr ®
derca unei permanente con- J 
frunfări cu publicul local care g 
poate si trebuie să devină un g 
snriiinitor și un gust5tor al g 
adetaratelor \atori artistice. ■

Constantin PASCU
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65 la sutâ

SIMRATA 14 IUNIE

nai (in 1967, industri 
ticipat cu 51,3 la sulă la pro
ducerea venitului național).

Totodată. în sinul clasei mun
citoare au avut și au loc a- 
dînci schimbări structurale, dc 
ordin calitativ și cantitativ, 
mari implicații în întreaga 
ță politică și social-cc 
a țării. Se remarcă ini 
toate ritmul 
a numărului 
1 ul că clasa 
zintâ partea 
a societății noastre. ? 
dcrca muncitorilor în 
salariaților s- 
aproximativ 5 
la aproape

Ca urmare a industrializării 
în ritm susținut a țării, o pu
ternică creștere a cunoscut de
tașamentul industria] al clasei 
muncitoare, care cuprinde pes
te jumătate din numărul total 
al muncitorilor. Comparativ cu 
anul 1950. < înd in industrie 
lucrau 640 400 *do muncitori, 
la sfîrșitul anului 1967 numă
rul acestora s-a ridicat la 
9 558 300. adică de 2.4 ori mai 
marc. Rofh ctind orientarea po- 
)itî« i de industrializare promo
vată* dc partid, ritmurile cele 
nuii înalte de creștere a nu
mărului dc muncitori au fost 
înregistrate in ramurile de ba-

CU 
.. da- 
inomică 
into dc 

rapid dc creștere 
dc muncitori, fap* 
muncitoare repre- 
eca mai dinamică 

Astfel. |x>n- 
ansiimhl ul 

;-a ridicat de la 
57 la sută in 1950 

74 la sutâ în 1966.

Zii ale industriei — energic 
electrică și termică, chimică, 
construcții de mașini.

Creșterea' rîndurilor clasei 
muncitoare a fost însoțită dc 
importante schimbări în coca 
ce privește repartizarea oi pc 
teritoriu] țării. Acest fapt arc 
urmări deosebit dc importante. 
Una dintre acestea este apa
riția unor orașe noi pc harta 
țării și dezvoltarea celor exis
tente. contribuind astfel la pro
gresul general al țării.

Dezvoltarea economici națio
nale in condițiile revoluției tch- 
meo-științifice contemporane a 
determinat profunde schimbări 
în structura profesionala a 
clasei muncitoare, ridicarea ni
velului ci de calificare. In tim
pul regimului burghezo-moșic- 
rcsc mai mult dc jumătate din 
numărul total al muncitorilor 
ocupați in industrie erau ncca- 
lificați. In anii puterii popu
lare. problema culturalizării 
maselor si a calificării munci
torilor a devenit o importantă 
problemă de stat. Sarcinile vi
itoare impun o preocupare per
manenta pentru instruirea noi
lor cadre și îmbogățirea conti
nuă a cunoștințelor tehnico- 
profcsionalo ale celor existente.

O dominantă esențială a am
plului și adîncului proces de 
transformare a clasei muncitoa
re din țara noastră rezidă în 
continua dezvoltare a conștiin
ței sale politice. Continuînd și

dezvoltind glorioasele tradiții 
ale proletariatului, alo mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
clasa muncitoare din România 
socialistă se caracterizează in 
întreaga ci activitate prin spi
rit revoluționar și fermitate 
politică, prin patriotism, prin . 
devotament neclintit față dc 
interesele vitale alo națiunii 
noastre. In același timp, clasa 
muncitoare promovează consec
vent sentimentele dc prietenie 
frățească cu popoarele din ță
rile socialisto, solidaritatea ac
tivă cu clasa muncitoare in
ternațională.

Un detașament de scamă al 
clasei muncitoare din țara noas
tră il reprezintă minerii. To
varășul Nicolae Ceaușescu in 
Cuvintarea ținută la sărbăto
rirea Zilei minerului și a cen
tenarului industriei carbonifere, 
din Valea Jiului, sublinia : 
„Clasa muncitoare, în rîndul 
căreia minerii reprezintă un 
detașament de seamă, și-a fă
cut datoria dc conducător al 
întregului nostru popor in lupta 
pentru libertate". Această apre
ciere este deosebit dc valoroa
să, ea reflectă contribuția adu
să dc^ muncitorii mineri la 
edificarea socialismului în țara 
noastră.

Jn anii care s-au scurs dc 
la eliberarea țării, minerii au 
făcut din plin dovada înaltu
lui lor patriotism, fiind perm a-

re nt la înălțimea tr< rutului lor 
glorios de luptă. Cînd armata 
română lupta vitejește pc fron
tul antihitlerist, alături dc e- 
roica armată sovietică — care 
a dus greul războiului și a 
dat contribuția hotfiritoare la 
\ ictorin asupra Germanici fas
ciste — minerii an răspuns cu 
întreaga lor holărîrc la chema
rea partidului : „Totul pentru 
front, totul pentru victorie!', 
asigurînd printr-o muncă sus
ținută cărbunele necesar acțiu
nilor militare.

Dc o man1 valoare a fost a- 
portul minerilor la consolida
rea puterii populare, la refa
cerea economiei distruse de 
război, la progresul întregii țări 
pe calea orinduirii noi, socia
listo.

Directivele Congresului al X- 
)< a al P.C.R. privind planul 
cincinal pe anii 1971—1975 și 
liniile directoare ale dezvoltă
rii economiei naționale pe peri
oada 1976—1980, prevăd că ex
tracția dc cărbuni va trebui 
să atingă un nivel de 36—38 
milioane de tone în anul 1975. 
Realizarea acestei sarcini deo
sebit de importante impune 
din partea muncitorilor mineri 
eforturi deosebite și avem de
plina convingere că minerii pa
triei noastre o vor îndepjini, 
aducindu-și astfel contribuția 
lor activă la progresul general

al României socialiste, la ridi
carea ei pc culmile tot mai 
înalte ale civilizației, la bu
năstarea întregului popor.

întreaga practică a construc
ției sdcialistc și comuniste de
monstrează că pirghia hotărî- 
toarc, condiția principală a fău
ririi noii orînduiri o constituie 
asigurarea rolului " conducător 
in societate1 al clasei munci
toare, aliată cu țărănimea, cu 
intelectual itali a, cu toți oame
nii muncii, conducerea luptei 
întregului po]xir de către parti
dul comunist. Reiese că înfăp
tuirea sarcinilor ce vor fi sta
bilite de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român im
pun noi schimbări calitative 
în nivelul pregătirii profesio
nale, tehnice și culturale al 
clasei muncitoare, face să spo
rească rolul său în conduce
rea societății.

După cum se subliniază in 
Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al X-lea al parti
dului, se va acorda și in viitor 
o importanță dc prim ordin 
participării larg/ a muncito
rimii la conducerea și organi
zarea economiei naționale, la 
perfecționarea activității între
prinderilor, la întreaga activi
tate social-politică a țării, con
diție hotărîtdare pentru progre
sul continuu al României so
cialisto.

Volumul mare de investiții 
industriale și social-culturale a- 
locat Văii Jiului prin grija 
partidului, impune organizați
ilor dc construcții o preocupa
re intensă pentru realizarea 
programului de producție. Te
zele Comitetului Central al 
P.C.R. pentru Congresul al X- 
lca al partidului indică clar in 
acest sens, că activitatea gene
rală dc investiții trebuie îmbu
nătățită „in vederea fructifică
rii la maximum n eforturilor 
materiale pe care le face so
cietatea noastră".

In acest context, impulsiona
rea întrecerii socialiste între 
organizațiile do partid dc pc 
șantiere pentru îndeplinirea rit
mică a planului și a angajamen
telor luate de către toate uni
tățile de construcții-montaj din 
Valea Jiului, trebuie să ia o 
amploare plină dc efervescen
ță creatoare.

Analizînd in acest sens rea' 
Uzările valorice pc primele 16 
decade la principalele unități 
dc construcții-montaj din Va
lea Jiului, concluziile nu sint 
prea îmbucurătoare. Șantierul 
Valea Jiului superior al LL.I1.S. 
și grupul 2 de construcții al 
T.O.H. nu și-a realizat pînă în 
momentul de față sarcinile va
lorice planificate. Defalcat pe 
titularii dc construcții-montaj, 
situația se prezintă astfel i
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17.30 Bulei in de știri.
17,35 Filmele pentru copii: 

Fata vintlilui. Vrăbioiul 
ciufulit.

18,05 Emisiune pentru tineret. 
O seară la club.

18,50 Studioul pionierilor. I- 
magini filmate din acti
vitatea organizațiilor d“ 
pionieri in cei 20 de 
ani dc la înființare.

19.30 T< lejurnnlul (le seară. 
Ce e nou in piețele Ca
pitalei. Buletinul meteo
rologic.

20.00 Ziua pionierilor.
20.10 Tele-enciclopcdia.
21,00 Publicitate.
21.05 .Monografii contemporan 

ne. Orele soarelui — 
film realizat la Reșița.

21.25 Recital Udo Jurgens. 
22,00 Scară de romanțe.
22.15 Film serial : Anchetele 

comisarului Maigret,
23,05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

.Așadar, Grupul de șantiere 
Valea Jiului al T.C.M.M. ■ i-a 
depășit sarcinile de plan eu 
2-.2 la sută. Pc prinla decadă 
a acestei luni, însă, construc
torii T.C.M.M. au scăzut rit
mul de exe cuție, indeplinindu-și 
programul de lucru abia in pro
porție de 86,6 la sută. Peste 60 
la sută din această ncroali- 
zare aparține șantierului Vul
can (501 mii față de 778 mii 
Ici). I’r^ șantierele do la 
Uricani, Petroșani și altele, 
care nu și-au realizat sar
cinile planificat'', se impune 
o intervenție hotărilâ a orga
nizațiilor de partid respective, 
care sâ analizeze și să acțio
neze pentru îmbunătățirea acti
vității do producție. Pe întreg 
grupul, utilizarea eficientă a 
timpului de lucru se cerc a fi 
in centrul atenției.

Grupul nr. 2 dc șantiere al 
T.C.H. continuă să rămină sub 
planul valoric, deși a raportat 
importante succese la stadiile 
fizice ale lucrărilor. analiză 
pc șantiere, mai detaliată, nu 
putem face, din cauza ricexis- 
tenței (? !) unei evidențe dcca- 
dale a producției Ja grup.

întreprinderea de construcții 
forestiere înregistrează in conti
nuare succese in activitatea sa 
de producție (vezi realizările 
din tabel), siluindu-se in frun
tea tuturor unităților de con- 
slrucții-montaj din Valea Jiu
lui.

La șantierul V'alea Jiului su
perior al I.L.H.S., in ultima pe
rioadă ritmul producției a cres
cut de circa 1,1 ori, dar el tre
buie mărit mai substanțial in 
continuare, pentru a lichida 
rămînerea in urmă de aproa
pe 20 la sută față de plan care 
există la ora actuală.
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PROGRAMUL I:

6,05 Cu cîntccul și jocul pe 
meleagurile patriei; 7,00 Ra
diojurnal. .Sumarul presei. Bu
letin metco-ruticr; 8,00 Re
vista presei; 8,10 Ilustrate 
muzicale; 9,00 Radiomagazi- 
nul femeilor; 9,30 Avanpre
mieră cotidiană; 9,42 Melo
dii interpretate de Sylvie Var
tan; 10,35 Eminesciana (T): 
12,00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal. Sport; 13.15 
Noutățile săptămînii — mu
zică ușoară; 13,30—17,00 Es
trada duminicală; 17,05 Or
chestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii; 17,15 
Sport și muzică; 20,00 Radio
jurnal. -Buletin meteo-rutier; 
20,10 Eminesciana (II); 22,00 
Radiojurnal; 22,15 Panoramic 
sportiv; 22,30 „Cavalcada rit
murilor; 0,03—5,00 Estrada 
nocturrtă.

PROGRAMUL II :

6,00 Bună dimineața, dumi
nică; 7,00 Zi de odihnă cu 
cintec și joc; 8,10 Teatru ra
diofonic pentru copii : „Pri
mul pionier" — scenariu de 
Ovidiu Zotta; 9,00 Avanpre
mieră cotjdiană; 9,30 Melodii 
populare; 10,00 Cintă Anda 
Căiugăreanu; 10,20» Scene din 
opera „O noapte furtunoasă" 
de Paul Constantinescu; 10,40 
Din creația compozitorului 
Elly Roman: 11,00 Concert 
dc duminică dimineața: 
13.00 Caleidoscop muzica]; 
13.40 A 7-a artă; 14,05 Albu
mul vocilor c'elebrc: Lily 
Pons, Enrico Caruso, Feodor 
Șaliapin; 14,45 La horă-n sat: 
15,24 Suită din muzica- bale
tului „Cind strugurii se coc" 
de Mihail Jora; 15,45 Lau- 
rcați ai Festivalului de la 
Brașov — edițiile 1968—1969; 
16,00 Din cele mai frumoase 
melodii... cele mai frumoase;
16.30 Agendă folclorică; 17,10 
Miine, în omisiunile muzi
cale; 17,15 Muzică ușoară;
17.30 Caravana fanteziei; 
19,03 Pagini celebre din o- 
pere; 19,40 Intcrpreți de mu
zică populară : Ileana Sărâ- 
roiu și Nclu Stan: 20,00 Or
chestra de muzică ușoară a 
Radioteleviziunii. Dirijor Sile 
Dinicu; 20,15 Cintă Sonny și 
Cher; 20.35 Cintcce de petre
cere și jocuri; 21,00 De la o 
melodic la alta; 22,00 Emi-1 
nesciana (III): 24,00—1,00 „Di- 
dona" de Alfred Alessandres- 
cu: Concertul pentru violon
cel și orchestră de Frederic 
Delius.

T.C.M.M.
T.C.H.
I.C.F.
I.L.H.S.
A " •

îndeplinirea angajamentelor 
presupune eforturi sporite

<Ie
P. M.

TRUSTUL DE CONSTRIICIII
MEDOARA-DEVAde înghețată „Polar

V TEODORESCU

au
ci

nr.
cu 

mi
nți-

16 Februarie nr. 1, 
cu specia* 

construcții civile și 
instalații pentru

Liceul industrial

înființarea unor noi licee industriale

Se asigură următoarele condiții :

PRINCIPALI MINERI
• MAIȘTRI MINERI
• MAIȘTRI ELECTRICIENI

exploatării.
Cererile împreună cu actele se vor depune la biroul personal pînă în

data de 15 iunie 1969.

Concursul va avea loc în ziua de 17 iunie 1969, ora 8, la sediul

SPORT
Se pune punct!

Să încep cu o mică precizate.: numai cei ce trăiesc in
tens in lumea fotbalului și-și dau seama, și noaptea in vir- 
teful somnului, pe ce... lume trăiesc, sini rugaii să-mi dea 
puțintică ascultare. X'u de altceva, dar vreau să le spun ceva 
toarte, iourtc interesant Ce-as puica să ie mai spun și eu ? 
Nici nu vă 'închipuiți și. mărturisesc cu ambele miini de-asu- 
pra inimii, nici eu nu mo gîndeam, ieri sau alaltăieri, că aș 
puica intra așa. lam-nesam, in posesia unor declaralii-fulger 
care „să încurce și mai mult borcanele" acestui misterios 
lina1 de campionat.

Tocmai îmi iixasem, obosit capul în centrul pernei, 
aseară?-cînd rind pe rînd mi-au pătruns în cameră, intr-o 
dezordine pc care i ■ • pricepeam. 16 fotbal iști. Dacă ar ii 
lost mai pufini, doar cei din echipele direct interesate in 
găsirea, cheii enigmaticului campionat, poale că, gindindu-mă 
la . inviolabilitatea domiciliului, aș li încercat să-j pun 
la punct, amin înlrevq^erea pină duminică seara. Dar

Avancronică fotbalistică

așa, ca să nu am scandal, că erau multi, mi-um 7 is să-ilas 
să-și golească locul, să-și expună fiecare părerile și apoi eu 
să dau verdictul Ca în lata completului de judecată I

Și s-a apropiat, întii, nărăvașul blond al lui Dinamo Bucu
rești. DUMITRACHE :

— începutul banchetului îl facem la Minerva". Cîșfjgăm 
sigur la Craiova. Vom juca ca la Lausanne I Oltenii nu 
ne-au bătut niciodată. Și nici n-o vor face...

Intervine — sfătos — „bălrinul" LERETER:
— Ușor, micule 1 Noi cîndva am mai sustras puncte Clu

jului. Și, nu uita, jucăm întru cinstirea memoriei marelui 
Pelschovschi. Am condus un întreg campionat, nu ne lăsăm 
noi în voia valurilor, ca țiganul, tocmai acum, la mal...

intr-un coif, OPREA și OBI EMFNCO ri .eau pe i •unda
te. Dacă mi-ar fi fost elevi i-aș ii dat afară pentru îndrăz
neala de a se opune concepi iilor dascălilor de la catedră...

Pe un scaun, COSTICA SF1R1.OGEA, se Irămînta să intre 
și ei în vorbă. Cînd a prins momentul, s-a adresat — spiritual 
băiat I — celor patru care-1 înconjurau :

— Este o vorbă din bălrîni, scrisă pe-o frunză de gutui: 
de pe urmă vor ii cei dini îi
Rîsete — la mijlocul clasamentului, nervi — la poale. 
— Pe ieșeni îi destlinjăm. atacă frontal DR1DEA. Și gala, 
scăpat! Păi, putefi să vă imaginați Petrolul in B?l
— Sau Argeșul, sare ca fript DOBRIN. la Tg. Mureș vom 

demonstra fotbal. Pentru că știm! Se va vedea cine-i mai 
bun...

— Se știe deja! Acasă nu pierdem. Nu-i voie — i s-a 
adresat calm RAKSl. Oricum, ai imaginație și visuri I

— Școala B-u)ui nu strică nimănui, adaugă OAIDĂ. Noi, 
o avem la... bază. Ar li bine s-o mai învefe și alții I Un 0—0, 
micul. Ja Constan/a, ne este suficient I

'■l-am ridicat. Tofi aveau argumente. Și eram tentat să-i 
cred pe toți. Și, în lond, de ce să nu-i li crezut ? Pină mîine 
seară, cel puf in. I-am convins să nu se certe, i-am condus 
pină ia ușă și ne-am lixat viitoarea întjlnire. Pe luni.

cei

am

Campionatul municipal de fotbal
•Două victorii în deplasare

■

B
E

Etapa a Xll-a a campio
natului municipal dc fotbal 
s-a soldat cu două victorii 
ale echipelor gazdă și tot a- 
titea ale formațiilor oaspe.

Pe terenul din 
disputat meciul 
tobuzul Lupeni 
Paroșeni. După 
echilibrată ca 
(1—1), jucătorii din 
șeni obțin în final victoria 
cu scorul de 5—2.

O victorie meritată au ob
ținut și fotbaliștii de la Pre
paratorul Lupeni. Deși 
jucat tot in deplasare, 
și-au întrecut partenerul de 
întrecere, respectiv tînăra 
formație a minei Dflja, care

Uricani s-a 
dintre Au- 
-și Energia 
o repriză 

joc și scor 
Paro-

activează sub denumirea dc 
Jiul IT, cu

Celelalte 
programate 
fotbal din 
s-au soldat

4-- -,
minier —
4—0 (2—0).

Cu doua etape înaintea 
încheierii campionatului mu- g 
nieipal de fotbal, ediția B 
1968—1969, pe primul' loc, H 
cu 17 puncte, se află echipa 
Energia Paroșeni urmată dc 
Constructorul minier si Pre
paratorul Lup' 
cile 15 puncte

S. BALO1

3—1.
două Jntilniri 

pc terenurile de 
Pelrila și Lonea 
eu următoarele 

iltate: Știința TT — I.G.t. 
' (4—1) și Constructorul

C.F.R. Petroșani ■

■
HEBBBBKBHK2US

Ministerul Invățăniîntului 
face cunoscut că au fost în
ființate, începind cu anul 
școlar 1969/1970, următoarele 
licee de specialitate :

— Liceul industrial de con
strucții Sf. Gheorghe, Bule
vardul 
județul Covasna, 
litățile : 
industriale; 
construcții.

— Liceul industrial minier 
din Deva, str. Minerului 
22, județul Hunedoara, 
specialitățile : exploatări 
niere; electromecanică 
nieră.

construcții din Baia Marc, 
str. Progresului nr. 38. ju
dețul Maramureș, cu specia
litățile : construcții civile și 
industriale; drumuri și po
duri; instalații pentru con
strucții.

— Liceu] industrial fores
tier din Piatra Neamț, str. 
Ștefan cel Mare nr. 29—31, 
județul Neamț, cu speciali
tățile : industrializarea lem
nului; exploatări, construcții 
și transporturi forestiere; 
silv icultură.

— Liceul industrial dc con
strucții din Zalău, str. Pieții 
nr. 2, județul Sălaj, cu spe
cialitățile : construcții civile

și industriale: instalații pen- 
tru^ construcții.

— Liceul industrial fores
tier din Timișoara — Pădu
rea Verde, județul Timiș, cu 
specialitățile: exploatări,
construcții și transporturi fo
restiere; silvicultură.

— Liceul industrial pentru 
construcții de mașini din Bu
curești, Bulevardul Lacul Tei 
nr. 63, cu specialitatea teh
nologia construcțiilor de ma
șini.

Concursul de admitere se 
va desfășura in perioada 
19—28 iunie, iar înscrierile 
se fac la sediul fiecărui li
ceu, pină în ziua de 17 iunie 
inclusiv.

Organizațiile dc partid, unită
țile dC construcții-montaj, ca 
și cele similare care activează 
în Valea Jiului, s-au angajat 
să intîmpinc Congresul al X- 
lea al partidului cu planul a- 
nual îndeplinit în proporție dc 
cel puțin 65 la sută. In acest 
sens pină la 10 iunie, 49,5 la 
sută din planul anual' trebuia 
să fie deja realizat. Ori, față 
de acest stadiu situația se pre
zintă în felul următor: I.C.F. 
91,2 la'sută: Grupul de șantiere 
al T.C.M.M. — 80,7 la sută: Gru
pul II de șantiere al T.C.H. 
— 8.4,1 la sută; Șantierul Valea 
Jiului superior al I.LJI.S. —

68,3 la sutâ. Se observă că 
nici una din aceste unități de 
construcții-montaj nu a înde
plinit pină acum integral cota 
parte din angajament.

Se impune, pentru perioada 
care nc-a mai rămas 
Congresul al X-lca al 

’ lui, o mobilizare și o 
trarc mai susținută a 
tuturor colectivelor de 
tierele de construcții 
pentru ca angajamentul — cel 
puțin 65 la sută din planul a- 
nual de investiții — să devină 
fapt împlinit.

pină la 
partidu- 
conccn- 
forțclor 
pc șan- 
montaj

In atenția 
consumatorilor

Fabrica de produse lactate Petroșani desface 
in toate localitățile municipiului nostru deli
cioasa înghețată „Polar" cu un conținut bogat 
de vitamine, ambalată igienic.

Se atrage însă atenția tuturor cetățenilor con
sumatori de înghețată să dea dovadă de mai 
multă responsabilitate civică în respectarea de
ciziilor în vigoare privind menținerea curățe
niei orașului : SĂ NU ARUNCE AMBALA.IUI 
ÎNGHEȚATEI PE ASFALTUL STRĂZILOR 
PE ZONELE VERZI ȘI PELUZELE DE FLORI 
CI NUMAI ÎN COȘURILE DE HÎRTIE !

Să păstrăm c’< focii curățenia orașului !

EXPLOATAREA MINIERA DÎLJA
cu sediul în Petroșani, str. Cărbunelui nr. 20

muncitori Recalificați bărbați, pentru lucrări
miniere în subteran, de la vîrsta de 18—45 ani

. CIȘTIGUL :
în perioada primelor 10 zile de instruire pentru subteran. 
•10 lei/8 ore.

— după 10 zile, in perioada a doua de instruire in subte
ran. 45 lei/8 ore.
după perioada de acomodare in subteran, se lucrează în 
acord la grupe cu un salar dc bază de 51 lei/8 ore, plus 
sporul do acord și premii nelimitate în funcție de 
Uzările grupei.

II. CALIFICAREA :
după șase luni lucrate, muncitorii sc pot califica, prin 
cursuri de calificare, pentru meseria ‘ 
un salar tarifar do 60 lei/8 ore. plus 
și premii.

NOTA :
Există posibilitatea ridicării calificării, 
meseria de miner, ajungîndu'-se la un uv
80 lei/8 ore plus .sporul de acord șt premii nelimitate.

III. CAZAREA :
— pentru nefarniliști se asigură in căminele muncitorești 

alo exploatărilor miniere, contra cost (60—80 Igi pe lună), 
iar pentru familiști, după 3 luni, in funcție de posibili
tăți. se asigură apartamente cu gratuitate de chirie și 
încălzire și reducere de 50 , pc nțru curentul electric.

IV. MASA :
— se asigură la cantinele exploatărilor miniere, contra cost, 

la prețul de 9,50—12 lei pentru 3 mese pe zi.
V. ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE :
— se asigură gratuit, iar cel de uzură cu 50% reducere. 

De asemenea se angajează mineri și ajutori mineri ca
lificați, cu salarizarea conform legislației în vigoare.

de miner 4, cu 
sporul de acord

în continuare in 
salar tarifar dc

ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE:
• MAIȘTRI

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7—15,30 la 
biroul personal.

filme
DUMINICA 15 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pc urmele șoimului; 
Republica : Casa mamei noas
tre: PETRILA : Bomba de la 
ora 10,10: LONEA — Mine
rul : Expresul colonelului 
Von Ryan ANINOASA : Roa
ta vieții:'VULCAN : Ziua in 
care vin peștii: LUPENI — 
Cultural : Vremuri minunate 
la Spessart: Muncitoresc: 
Tom și Jerry; PAROȘENI : 
Călătorie fantastică: URI
CANI : Neînțelesul.

Vrempa
Stația meteorologică din 

Petroșani ne-a - comunicat că 
ieri temperatura maximă a 
fost de plus 23 grade la Pe
tro .ini și de plus 15 grade 
la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține in general frumoasă, eu 
corul mai mult senin. După- 
amiază, averse izolate de 
ploaie.

LOTO
La tragerea din 13 iunie 

1969 au fost extras • din ur
nă următoarele numere :

Extragerea l-a ■ 11 63 11 82 
•62 44 43 80 77 50 71 34.

Fond de premii : ti3 ’211 Ici. 
Exl-ager. a a II ’ 71 1
Fond de premii : 351 238 I. :.
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IZ/dM INTERNAȚIONALA
Lucrările Consfătuirii internaționale

a partidelor comuniste și muncitoreștiB
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

La 13 iunie au continuat la 
Moscova lucrările Consfătuirii 
internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești. Au 
fost discutate probleme înscri
se pe ordinea dc zi.

In cadrul ședinței de dimi
neață, care a fost prezidată dc 
Georges Marchais, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. Francez, au luat

cuvîntul : Dominique Urbany, 
președintele P.C. din Luxem
burg, Jumjaaghiin Țcdcnbal, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, Tunji Otegbenyc, con
ducătorul delegației Partidului 
marxist-lcniniștilor din Nige
ria. Meir Vilner, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Israel, 
Aii Yata, secretar general al 
Partidului Eliberării și Socia
lismului din Maroc.

In cadrul ședinței de dupfi- 
amiază, care a fost prezidată 
do Jorge Kolle. prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Bolivia, au 
luat cuvîntul Arnoldo Martinez 
Verdugo, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Mexican, Kostas Ko- 
liannis, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Grecia, precum și 
conducătorul delegației unuia 
din partidele frățești, care ac
tivează in ilegalitate.

GENEVA 13. — Corespondentul Agerpres. II. Liman, 
transmite: în ședința plenară de vineri dimineața a Confe
rinței internaționale a muncii, șeful delegației române. Petre 
Lupii, a dat citire mesajului adresat conferinței de tovară
șul Nicolac Ceaușescu. președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Mesajul a fost primit cu vii 
aplauze de participanții la con ferință.

în cadrul discuțiilor pe mar 
inea raportului prezentat di

ul general al O.I.M.,
David Morse, șeful delegației
române a subliniat că retrcs-
pcctiva celor 50 de ani dc la
crearea Organizației Interna-
ționale a Muncii reliefează
multiple’le sale preocupări și
eforturi depuse pentru soluțio-
narea unor probleme de inte
res general, ceea ce a 
buit la afirmarea ei ca 
ment util al cooperării 
naționale.

Delegația română, a 
vorbitorul, apreciază ca 
bit ‘ ■

contri- 
instru- 
inter-

spus 
deose- 

importantă problcmati- 
inchisă în agenda actualei 

sesiuni. îndeosebi raportul di
rectorului general, problemati
că axată pe valorificarea și u- 
tilizarca deplină și rațională

a forței dc muncă. în zilele 
noastre, utilizarea rațională a 
forței do muncă a devenit mai 
mult ca oricînd o condiție sine 
qua non a valorificării depli
ne a tuturor factorilor econo
mici ai producției. în esență, 
orientarea generală în rezol
varea acestei probleme compor
tă — ca orice raport între 
mijloace și scop — o îmbina
re armonioasă a preocupărilor 
dc formare și calificare cu e- 
forlurile tinzînd spre asigura
rea utilizării depline a forței 
dc muncă.

Relevând dificultățile pe care 
Ie întîmpină țările in curs de 
dezvoltare în crearea locurilor 
dc muncă necesare, vorbitorul 
a spus: România, carb a cu
noscut în trecutul nu prea în
depărtat dificultăți similare și

Declarația guvernului
R. D. Vietnam

HANOI 13 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
V.N A., guvernul R. D. Viet
nam a dat publicității o de
clarație prin care salută cu 
căldură și apreciază ca un e- 
veniment istoric important și 
ca o mare victorie a populației 
din Vietnamul de sud. crearea 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului dc sud. Subliniind că a- 
cest eveniment constituie o ex
presie a voinței populației sud- 
vietnameze de a-și hotărî sin
gură soarta, declarația relevă 
că. guvernul R. D. Vietnam a 
primit cu căldură linia și pro
gramul de acțiune ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu. 
Această linie și acest pro
gram, se spune in declarație, 
exprimă hotărîrca populației 
din Vietnamul de sud de a-și 
mobiliza toate forțele pentru 
a obține victoria totală asu

pra agresorilor americani și de 
a realiza profundele sale aspi
rații de a crea un Vietnam de 
sud independent, democratic, 
pașnic, neutru, prosper, de a 
obține reunificaroa pașnică a 
țării.

Guvernul R. D, Vietnam, se 
spune în declarație, va acțio
na, împreună cu Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud 
pentru a întări relațiile dintre 
cele două zone, în toate do
meniile, în așteptarea reunifi- 
cării țării. Guvernul " "
Vietnam cere Statelor 
ale Americii să pună capăt 
agresiunii lor în Vietnam, să 
retragă necondiționat din Viet
namul de sud toate trupele a- 
mericane și cele ale altor țări 
străine, să respecte cu stric
tețe dreptul populației sud-viet- 
nameze de a-.și hotărî singură 
soarta.

care in prezent este angajată 
in procesul de dezvoltare, ma
nifestă față de aceste țări un 
profund sentiment de înțele
gere și solidaritate.

Delegatul român a vorbit a- 
poi despre importanța califi
cării și perfecționării torței de 
muncă, subliniind preocuparea 
autorităților din țara noastră 
pentru asigurarea unei condu
ceri competente, pentru orga
nizarea pe baze științifice a 
producției și muncii. De aceea 
pregătirea și perfecționarea ca
drelor de conducere la toate 
nivelurile și pentru toate sec
toarele de activitate este con
siderată tot mai mult ca o pro
blemă do importanță naționa
lă. în România se desfășoară 
o vastă activitate in acest sens, 
Centrul de perfecționare a ca
drelor de conducere de la Bu
curești, creat acum doi ani. ju- 
cînd un rol dc prim ordin. Șe
ful delegației române a subli
niat că realizarea Programului 
mondial al folosirii forței de 
muncă reclamă o- contribuție 
sporită din partea O.T.M.. care, 
va trebui să-și multiplice efor
turile în vederea sprijinirii mai 
active și mai consistente a 
țărilor în curs de dezvoltare.

în încheiere vorbitorul a scos 
în evidență necesitatea înfăp
tuirii principiului universali
tății organizației, ceea ce im
pune admiterea în rîndul mem
brilor O.T.M. a țărilor socialis
te. care și-au manifestat do
rința în acest sens și, totodată, 
restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze.

li
si&ct din hala de construcție a 
laje la Uzinele din Rostock.

-------------------------------------------- —-----  
1

Diferendul dintre Irak și Iran
AMMAN 13 (Agerpres). —< 

Guvernul irakian a adresat’ prc-H 
miorului iordanian Abdel' Mo-I 
ncim Rifai o scrisoare în cărei 
iși precizează poziția prîvindl 
diferendul existent intre ; Iraki 
și Iran in legătură -cu problc-1 
mele dreptului de navigație irU 
apele estuarului Chatt El-Arab. •’ 
Regele Hussein al Iordaniei și’ 
premierul Abdel Moneim Rifai’ 
acționează în calitate de me
diatori pentru găsirea unor 
modalități practice dc soluțio
nare a acestui diferend. Deși 
nu a fost dezvăluit conținutul 
scrisorii adresate premierului 
iordanian, însărcinatul cu afa
ceri irakian la Amman a;dp: 
clarat că țara sa „este dispu
să să participe la negocieri Jn 
vederea soluționării conflicts

R. D. GERMANA? As| 
motoarelor Diesel penti‘u iu

lui cu Iranul cu condiția ca 
drepturile sale privind navi
gația in estuarul Chatt El- A- 
rab să nu-i fie lezate".

O
Disputa dintre Irak .și Iran 

a izbucnit la 19 aprilie anul 
acesta, cînd Iranul a hotărît 
să denunțe tratatul încheiat 
între cele două țări in 1937, 
și care reglementează frontiera 
comuna din sud, precum și 
dreptul de navigație în apele 
estuarului Chatt El-Arab. Cer
curile oficiale iraniene repro
șează tratatului din 1937 că 
prevede o linie de frontieră 
care nu ține scama de necesi
tățile de navigație, ci dc a- 
dincimea apelor. Se apreciază, 
totodată, că această linie si
nuoasă și complicată a fost în 
decursul anilor o sursă perma
nentă de conflicte între cele 
două state. Autoritățile iranie
ne doresc o revizuire globală 
a frontierelor irako-iraniene în 
regiunea Chatt El-Arab, pre
cum și a condițiilor dc navi
gație în estuar, recunoscîndu- 
se caracterul internațional al 
acestuia.

VIETNAMUL DE SUD

R. D. 
Unite

Atacuri cu rachete 
lansate de îorfele 

patriotice
SAIGON 13 (Agerpres). — In 

zorii zilei dc vineri, marea 
bază a forțelor amcricano- 
saigoneze de la Bien Hoa, si
tuată la numai 22 kilometri de
capita la sud-vietnameză, a fost 
supusă unui bombardament cu 
rachete de către unități ale 
Frontului Național dc Elibe
rare din Vietnamul de sud. In 
același timp, forțele patriotice 
au .t r-at complexul naval a- 
merican de la Da Nang și for
tificațiile deținute dc pușcașii 
marini americani la 33 kilome
tri sud-vest de Da Nang. Tot
odată. grupuri de patrioți au 
lansat rachete asupra unui post 
de poliție saigonez din fosta 
capitala imperială Hue.

e militare americane 
la 12 kilometri de 

i tabăra specială a 
, .A. de la Ben Het.

au 
ac- 
de

americane „B-52" au efectuat 
noi raiduri in provinciile Tav 
Ninh și Long Binh, lansind 
peste 1 200 tone de bombe — 
relatează corespondentul agen
ției France Prcsse.

UN SEMNAL
DE ALARMA

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
— Apelul lansat de guvernul 
american Congresului S.U.A. 
pentru n sancționa menținerea 
suprataxei fiscale dc 10 la su
tă, ce urmează să expire la 
30 iunie, este aprecia! in cer
curile observatorilor politici ca 
un semnal de alarmă. Președin
tele Consiliului consilierilor e- 
conomici de la Casa Albă, 
Burns, sublinia recent că „de
valorizarea dolarului ar fi o 
consecință posibilă și funestă 
in cazul renunțării la supra
taxa fiscală". La rîndul său, 
președintele Consiliului Federal 
de Rezerve, McChesney, a de
clarat că „nu va ezita să im
pună un control selectiv asu
pra împrumuturilor bancare 
pentru a pondera inflația". Mi
nistrul do finanțe, David Ken
nedy, a avertizat, de aseme
nea, că „dacă impozitele vor. 
fi reduse la 30 iunie, presiunile 
inflaționiste se vor accentua 
și există riscul unei recesiuni 
economice". Și Casa Albă a 
lăsat să se înțeleagă că „s-ar 
putea trece la un control al 
prețurilor și salariilor".

Observatorii economici apre
ciază că această „alarmă" lan
sată de guvernul Nixon este 
dictată dc motive tactice deoa
rece Administrația se teme să 
nu aibă aceleași dificultăți cu 
parlamentarii pe care le-a avut 
președintele Johnson in 1968 
pînă a primit aprobarea Con
gresului pentru majorarea pe 
timp de un an a impozitelor 
cu 10 la sută.

Primele ecouri ale campaniei 
de prelungire a suprataxei fis
cale au și apărut. Taxa do scont 
la băncile americane a fost ma
jorată de la 7,5 la 8,5 la sută. 
Reacția a fost cea scontată și 
„barometrul" a înregistrat-o. 
Indicele valorilor industriale la 
bursa din New York a scăzut. 
Ridicarea taxei de scont ame
ricane a influențat și asupra 
activității burselor de valori 
din Londra și Montreal.

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Piloții de pe liniile aerie
ne ale companiei americane 
„Northwest Airlines" au de
clarat vineri dimineață gre
vă în sprijinul revendicări
lor privind sporirea salariilor 
și reînnoirea contractului co
lectiv de muncă. Liderul co
mitetului de grevă din Min
neapolis, Ted Lieber, a anun
țat că greva a fost declarată 
pe timp nelimitat. La primi
rea ordinului de grevă, pi
loții aflați în cursă și-au în
trerupt zborul cînd au făcut 
prima escală, astfel îneît gre
va a devenit efectivă pe toa
te liniile acestei societăți.

Călătorie pe asteroidul■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!■■■

■

■
■

O mmi-planelă, la „bordul" 
căreia omul ar putea efectua 
cîndva o călătorie spațială, 
va trece la 27 august la 10 
milioane kilometri de Pămint. 
Mini-planela este de (apt as
teroidul „Geographos" cu dia
metrul de 0,8—1,6 kilometri, 
a anunțat Societatea națio
nală de geografie a S.U.A.

Datorită importanței științi
fice a asleroidulul, societatea 
a acordat două Împrumuturi 
unor observatoare astronomi
ce pentru studierea acestuia 
in timpul apropierii de Pă- 
mînt.

Dr. Samuel Herrick, de la 
Universitatea din Los Ange
les (California), a declarat că 
speră să fie continuate o se
rie de studii care ar ușura 
In viitor supravegherea sau 
chiar „capturarea" lui Geo
graphos, pentru a-1 transfor
ma într-un satelit al planetei 
noastre sau Intr-o stație spa
țială.

Herrick a al ir mal că, potri
vit calculelor sale, la 25 au
gust 1994, asteroidul se va a-

propia la :> milioane kilome
tri de Pămint. El adaugă 
că, datorită gravității extrem 
de mici de pe suprafața aste- 
roidului, aterizarea și decola
rea unor ființe umane de pe 
acest corp ceresc pot fi efec
tuate foarte ușor. El a atras 
Insă atenția viitorilor aslro- 
nauți care se vor afla pe 
Geographos să nu... slrănâte, 
.deoarece aceasta va fi sufi
cient pentru calapultarea în 
spațiu a astronautului.

Cu ajutorul datelor obținu
te de la observatoarele as
tronomice, dr. Herrick inten
ționează să Îmbunătățească 
prevedere.) orbitei lui Geogra
phos și să se asigure că as
teroidul nu se va „pierde" în 
spațiu, așa cum s-a înlîmplat 
cu alte corpuri cerești. Potri
vit dalelor stabilite de oame
nii de știință, în spațiu se află 
50 000 corpuri cereșli care se 
rotesc în jurul Soarelui. Cel 
mai marc asteroid depistat 
pînă acum este Ceres, cu uri 
diametru de 800 kilometri.

Pe scurt •
■

Cunoscuta cascadă NIAGA
RA A FOST BLOCATĂ JOI 
pentru a se permite geologi
lor să studieze „partea" ame
ricană a acestui monument al 
naturii.

Specialiștii din armata ame
ricană au construit în acest 
scop un tunel cu lungimea de 
274 metri, prin care apele au 
fost deviate spre cascada ca
nadiană Horseshoe din apro
piere.

In timpul • studiului, geologii 
vor încerca să determine mă
surile care trebuie luate pen
tru a salva partea americană 
a cascadei, amenințată de con
tinua cădere de slînci antre
nate de ape.

51 ACUM, SCRUTINUL HOTĂRÎTOR

„CONSPIRAȚIA1'
Dosarul procesului caro se 

va deschide la 24 septembrie 
în fața tribunalului federal 
districtual din Chicago poartă 
pe copertă titlul „Conspira
ția". Acuzații — opt cetățeni 
americani, lideri cunoscuți ai 
organizațiilor pacifiste și anti- 
sogregaționiste, — nici nu în
cearcă să nege acest califica
tiv. „Conspiratorii" au anun
țat, dc pe acum, că sini ho- 
tăiiți să meargă mai departe 
și să desfășoare o largă cam
panie in favoarea idealurilor 
lor. Ei luptă pentru apărarea 
dreptului constituțional de a 
vorbi și a protesta in mod li
ber.

In fapt, una din cele mai 
grave bătălii pe care a cunos- 
cul-o orașul Chicago, in cursul 
căreia timp dc trei zile, in 
vara anului trecut, s-au des

tul președinte Johnson in a- 
prilie 1968, la cileva zile după 
tulburările ce au cuprins nu
meroase orașe americane ca 
urmare a asasinării liderului 
populației de culoare, rexeren- 
dul Martin Luther King. Prin
cipala acuzație adusă învinui* 
ților este aceea că „in mod 
ilegal și cu bună știință... au 
conspirat, s-au reunit și au că
zut de acord să comită acțiuni 
ofensatoare Ja adresa Statelor 
Unite" cu prilejul Convenției 
naționale a Partidului demo
crat, organizată la Chicago in 
vara anului trecut.

La Washington s-a lăsat să 
se înțeleagă că autoritățile in
tenționează să transforme a- 
ccst proces într-o condamnare 
politică a tuturor americanilor 
care se opun, in special, poli
ticii duse in Vietnam. Provo-

Notă externă
fășurat adevărate lupte de stra
dă intre poliție și zecile de 
mii de demonstranți împotri
va războiului din Vietnam, va 
fi reconstituită in sala de șe
dințe a tribunalului. Mulți ob
servatori consideră că dezba
terea promite „să devină un 
punct de cotitură în istoria 
justiției americane". Procesul, 
desfășurat în fața juraților și 
a unui judecător federal, se 
așteaptă să aducă încă o dată 
în centrul atenției ’’ generale 
dezbaterea tumultuoasă desfă
șurată în ultimii ani pe întreg 
teritoriul Statelor Unite asu
pra mobilurilor intervenției a- 
mericane în Vietnam, a sem
nificației noțiunii de „respec
tare a legii și ordinii", a pu
terii imorale acaparate de 
„complexul militaro-industrial" 
și a radicalizării politice,ma
nifestate de actuala generație 
a tineretului american.

Cei opt acuzați au devenit 
un simbol al^ valului nemul
țumirilor tineretului american 
caro a cuprins toate regiunile 
Statelor Unite. In fruntea lor 
se află David Dellinger, preșe
dintele Comitetului național de 
mobilizare pentru încetarea 
războiului din Vietnam, și Ren
nie Davis, directorul acestui 
comitet. Ceilalți sînt Thomas 
Haydon, fondatorul organizației 
„Studenții pentru o societate 
democratică", Abbie Hoffman, 
Jerry Rubin, Lee Weiner, pro
fesorul John Froines de la 
Universitatea din Oregon. Cu 
excepția lui Dellinger, care arc 
50 de ani, toți ceilalți sînt în 
virstă între 20 și 30 de ani.

Procesul urmează să se des
fășoare in baza legii „antide- 
monstrații" promulgată de fos- $
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Un avion particular cu un 
motor, avind partea din spate 
vopsită în roșu, A LANSAT 
JOI NOAPTEA O BOMBĂ a- 
supra unei instalații de rachete 
de tip „Nike" la Van Nuys 
(California), după care a dis
părut.

Autoritățile au anunțat că 
bomba a căzut în apropierea 
instalației, provocînd un mic 
incendiu. Nu au fost semna
late victime sau pagube ma
teriale.

■ ■■

amplasate 
Dak To și 
forțelor S.L 
din zona platourilor înalte 
fost, de asemenea, ținte ale 
țiunilor ofensive inițiate 
F.N.E. in ultimele 24 de orc.

Joi noaptea și vineri dimi
neața. , fnrtâroir-P- zburătoare'

LUPTELE 
DIN NIGERIA

LAGOS 13 (Ag< rpres). — Pos
tul dc radio Lagos a anunțat 
că forțele aeriene federale ni- 
geriene au bombardat în re
giunea dc junglă un aerodrom 
biafrez, incendiind unele i”- 
s-.ijuti .i distrugînd la sol 
două avioane. Surse bialuze a-, 
firmă că în ultimele săptâ- 
mini aviația federală și-a in
tensificat misiunile de bombar
dament în regiunile controlate 
de forțele biafreze, atacind în 
special centre populate urbane.

în fine, agitația campaniei 
ele< turale franceze so- stinge. A 
fost bătălie aprigă, care nu 
o dată a trecut’de limita pole
micii reverențioase și acade
mic ■. Duminică noaptea, lumea 
il va cunoaște pe noui preșe
dinte al Franței.

Dc fapt, institutele de son
dare a opiniei publice ne în
credințează câ-1 xunosc dc pe 
acum : cl va fi Georges Pom
pidou. Acest gen de prpfeție 
modernă s-a impus de la o 
vreme in întreaga lume. El 
este specialitatea unor servicii 
care, din chestionarea unor e- 
șantioanc selectate după me
tode rămase încă „secrete de 
fabricație", extrag o fotografie 
dc ansamblu a corpului elec
toral intr-un moment anume. 
Utilitatea unor asemenea son
daje nu este, cum s-ar crede, 
unanim recunoscută. Reproșul 
principal se referă la capacita
tea. evidentă pe care o au 
sondajele de a influența pe 
alegători. Chiar vineri diminea
ță. ziarul ..Parisien Libere11 in
sera o virulentă diatribă la a- 
dresa pronosticurilor electora
le : ..Publicarea recentelor son
daje. scrie ziarul, nu putea să 
aibă drept efect, dacă nu chiar 
drept scop, decit influențarea 
opiniei, .intoxicarea ei, fie pen
tru a-i incita pe alegători să

se alăture victoriei, fie pentru 
a-i încuraja să se așeze în ca
lea candidatului care are cele 
mai bune șanse de a cîștiga11.

Oricum, sondajele electorale 
din Franța au prefigurat mai 
întotdeauna cu o remarcabilă 
acurateță alegerile și, 
că criticile ar putea 
anumit temei, nimeni 
ignora indiciile lor.

Potrivit sondajelor, 
marc Pompidou este

chiar da- 
avea un 
nu poate

prin ur- 
favoritul

centrist, a desfășurat-o in ulti
mele două săptămini i-au per
mis să-și amelioreze intrucil- 
va pozițiile. Această amelio
rare este, insă, relativă. în 
cifre absolute, Pohcr se află, 
judecind după rezultatele son
dajelor de opinie, în aceeași 
poziție ca la începutul campa
niei pentru al doilea tur. Ex
plicației rezidă in creșterea con
tinuă a numărului alegătorilor 
care au holărit să se abțină

hor, ci și o împotrivire față dc 
forțată a 

părți a 
intr-un

Comentariul zilei
scrutinului dc duminică. Nimic 
surprinzător, dacă avem în ve
dere că fostul premier a în
trunit la primul tur 44 la sută 
din sufragiile exprimate, iar 
adversarul său de aproape două 
ori mai puțin. De adăugat, de 
asemenea, ralierea la candida
tura lui Pompidou a unor po
liticieni influenți ai centrului, 
deci exact ai sectorului politic 
de unde își recrutează in mod 
firesc susținătorii Alain Pohcr, 
precum și a grupărilor dc 
dreapta care la primul tur l-au * 
sprijinit pe președintele inte
rimar. Totuși, campania foar
te activă pe care candidatul

de la vot. Abținerea este, în 
condițiile alegerilor dc dumi
nică; o atitudine politică. Ale
gătorii, care nu pot găsi în 
programele celor doi candidați 
— exponenți, după cum se 
știe, ai unor arii foarte apro
piate ale vieții politice fran
ceze — oglindirea aspirațiilor 
lor, nu au altă posibilitate dc 
a-și manifesta prezența pe 
arena politică decit inrolîndu-sc 
în rîndul absenleiștilor. Sensul 
pe care il dau Partidul Comu
nist Frartccz și alte formațiuni 
de stingă abținerii de la vot 
este nu numai un refuz do a 
alege între Pompidou și Po-

dizolvarea oarecum 
unei impresionante 
corpului . electoral 
mestec inform (unii z.ic chiar 
diform). „A refuza alegerea în
tre Pompidou și Poher, scrie 
vineri ..L’Humanite", înseamnă 
a refuza demisia stîngii".

Este simptomatic că amploa
rea abținerilor (sondajele indi
că un procent de 34 pînă la 
37 la sută din corpul electo
ral in favoarea abținerii) re
prezintă o problemă dc evi
dentă gravitate pentru cei doi 
candidați. Pentru Pompidou 
(care are șansele cele mai mari 
de a cîștiga alegerile) — de
oarece ar deveni președinte 
cu voturile unei minorități a 
corpului electoral ; pentru Po
hcr — fiindcă îngro.șarea rîn- 
durilor celor care se vor abți
ne nu poate avea loc decit 
pe seama clientelei sale politi
ce. recrutate într-o anumită 
măsură și din electoratul de 
stingă. CK partidă interesantă 
se va sfîrși duminică. Miza ci 
•nu este doar fotoliul Drozidcn- 
lial. Do fapt, adevărata bătă
lie electorală. într-un sens mai 
larg, nu se va consuma doar în 
liniștea și severitatea cabinelor 
de vot.

a-
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RECTORUL UNIVERSITĂ
ȚII CATOLICE DIN RIO DE 
JANEIRO. Laercio Moura, a 
suspendat joi, sine die, cursuri
le tuturor facultăților din ca
drul acestei universități. Ilotă- 
rirea sa a fost luată în urma 
intervenției poliției în sălile de 
curs și birourile profesorilor, 
făcind uz de arme. Potrivit u- 
nui denunț, care ar fi deter
minat acțiunea politiei, studen
ții pregăteau manifeste împo
triva vizitei în Brazilia. înce- 
pînd de lunea viitoare, a gu
vernatorului Nelson Rockefel
ler. Rectorul a declarat 
cursurile nu vor fi reluate de- 
cît dacă oficialitățile vor da 
asigurări că vor fi luate mă
suri împotriva oricărei violări 
a autonomiei universitare.
■ ■K
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Savanții americani efectuea
ză cercetări urgente pentru a 
descoperi dacă Luna are o for
mă perfect rotundă sau 
mână cu o... pară, 
văr, PROBLEMA 
LUNII A DEVENIT PRESAN
TĂ după ce astronauții care 
au format echipajul cabinei 
spațiale „Apollo-10" au decla
rat că in cursul recentului lor 
zbor circumlunar au avut im
presia că satelitul natural 
Pămintului are o formă 
pară.

Astronautul John Young

o...
sea- 

Intr-ade- 
FORMEI

. ,_____ ___„ a
declarat joi la San Juan (Porto 
Rico) că specialiștii analizea
ză în prezent datele furnizate 
de misiunea lor în această pro
blemă, deoarece dacă Luna nu 
este perfect rotundă, acest lu
cru poate afecta precizia zbo
rului navei nApollo-ll“.

carcă a fostr acceptată de mem
brii grupului „Conspirația", ca
re au anunțat că. din punctul 
lor de vedere, procesul va 
servi pentru denunțarea publi
că a „uneia din cele mai ru
șinoase negări a libertăților 
politice de la decesul * senato
rului reacționar Joseph Mc
Carthy”. Purtătorul de cuvint) 
al grupului, Ronnie Davis, a 
declarat, săptămîna aceasta, că 
in întreaga țară va începe o 
campanie de strîngere dc fon
duri pentru susținerea bătă
liei judiciare. In sprijinul po
ziției „conspiratorilor" s-au 
pronunțat numeroși liberali și 
intelectuali, printre care ro
mancierii Norman Mailer și 
Susan Sontag, poeții și dra
maturgii Cruise O’Brien, Mil
ton Stein, Stewart Meacham, 
precum și cunoscutul medic 
pediatru dr. Benjamin Spock. 
Cercurile progresiste din S.U.A. 
consideră că acesta va fi „pro
cesul secolului", orașul Chi
cago, „ca un simbol al- repre
siunii exercitate de S.U.A. a- 
supra a numeroase popoare 
din lume", fiind un loc ideal 
ales pentru o asemenea dez
batere judiciară.

„Guvernul vrea să dea proce
sului o semnificație
— a declarat Davis, 
ții intenționează să-l 
că pentru a supune 
publice politica guvernului pe 
plan extern și intern. Va 
un proces — a subliniat
— ’ care va scormoni pînă 
rădăcini problemele

’ de azi".

politică' 
„Acuza- 

foloseas- 
judecățil

fi 
el 
la

Americii
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Incepiud din anul 1911 și 
pînă în prezent, NUMĂRUL 
FAMILIILOR FĂRĂ COPII A 
SCĂZUT LA JUMĂTATE ÎN 
FRANȚA. Ele reprezintă acum 
numai 15 la sută din totalul 
familiilor (față de 30 la sută 
în 1911). In același timp, nu
mărul familiilor cu doi și trei 
copii a crescut de la 34 la 44 
la sută.

Buletinul „Population et so- 
ciete.s“, care publică un studiu 
asupra natalității în Franța, 
subliniază că acest fenomen 
poate fi constatat și în Elveția. 
Italia și Norvegia.

(3 ■ ■

Guvernatorul NELSON ROC
KEFELLER a declarat presei, 
după o întrevedere pc care a 
avut-o cu președintele Richard 
Nixon, că nu intenționează 
renunțe la cele două călătorii 
pe care urinează să le mai fa
că în America Latină. EI a sub
liniat că speră să poată vizita 
și celelalte trei țări — Peru. 
Venezuela și Chile, care au re
fuzat să-1 primească. Răspun- 
zînd întrebărilor ziariștilor. 
Rockefeller a recunoscut că în 
momentul de faț 
mericii Latino

ță în țările A- 
se constată o 

nemulțumire față de politica 
dusă de S.U.A. pe acest conti
nent.

Franța a înregistrat o PIER
DERE DE 313 MILIOANE 
FRANCI din rezervele ei in de
vize. în cursul săptămînii de 
Ia 29 mai la 4 iunie. Se preci
zează că bilanțul Băncii Fran
ței, în care se cuprinde aceas
tă cifră, i 
una exact 
De aceea, 
pierderilor 
mativă.

nu reflectă întotdea- 
t circulația devizelor. 
, cifra menționată a 

este doar aproxi-

Primul CARGOU NUCLE \R 
JAPONEZ „Mutsu", cu un de
plasament de 8 350 tone, a fost 
lansat joi la apă de la șantie
rele navale din Tokio.

Cargoul, care măsoară 120 m 
lungime și 19 m lățime, xa fi 
propulsat in anul 1972 de un 
generator atomic care se aflu 
în prezent în construcție la 
compania japoneză Mitsubishi.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunltal ca Petroșani

Agenția pentru Energia Ato
mică a S.U.A. a anunțat că la 
Institutul național de cardiolo
gie din Bethesda (Maryland) 
a fost implantat unui cîine un 
DISPOZITIV NUCLEAR CARE 
REGLEMENTEAZĂ BĂTĂILE 
INIMII. „Pacientul'*. cîinele 
Brunnehilde, se simte bine.

Dispozitivul nuclear este mai 
mic decît un pachet de țigări • 
și funcționează cu ajutorul ți
nui izotop nefisionabil al plu- 
toniului. Radiația este atit de 
slabă încit ea poate fi oprită 
de o foaie de hîrtie. Aparatul 
atomic poate funcționa fără 
întrerupere timp dc 20 de ani.

O oficialitate a Agenției pen
tru Energia Atomică a S.U.A. 
a declarat că dacă dispozitivul 
va da rezultatele așteptate, el 
va putea fi folosit de oameni 
în anul 1970.

CHICAGO 13 (Agerpres). 
— Zahărul și nu grăsimea 
constituie principala cauză a 
bolilor de inimă, a declarat 
John Yudkin, profesor la U- 
nivcrsitatca din Londra, la 
un simpozion de cardiologie 
caro s-a linul la Chicago. El 
î.și întemeiază concluzia pe 
un număr de observații con
crete .și pe o statistică din 
care reiese că cei rpai mulți 
cardiaci trăiesc in țările în 
care se consumă foarte mult 
zahăr, iar creșterea număru
lui acestora este proporționa
lă cu creșterea consumului 
do zahăr. In Marca Brita
nic. a spus el spre exempli
ficare. se consumă in medie 
anual 54,5 kg de persoană, 
numai australienii și suede
zii -consunând mai mult. In 
urmă cu 200 de ani, în Ma
rea Britanie se consuma in 
medie mai puțin de 4,5 kg 
de persoană.

Alți cercetători, îndeosebi 
cei din S.l'.A., sini de pă
rere că mai curind consu
mul de grăsimi determină 
o „rată epidemică" a bolilor 
coronariene. Ei .și-au expri
mat rezerve in legătură cu 
observația profesorului bri
tanic.
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