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Franz Jonas, in București \

neața, convorbiri oficiale intre 
președintele Consiliului de Stat 
a! Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele federal al Republicii 
Austria. Franz Jonas.

La convorbiri au participat, 
din partea română, Ilie Verdcț, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Manca Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, 
Consiliului 
Marinescu, 
Consiliului de Miniștri, 
stan tin Stătcscu. 
Consiliului de Stat, 
Mănescu, ministrul 
externe, Gheorghe Pele, amba
sadorul României la Viena, Ion 
Brad, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă. Dumitru Mihail, direc
tor ad-interim în Ministerul A- 
facerîlor Externe.

Din partea austriacă au par 
tieipat dr. Kurt Waldheim, 
ministrul federal al afacerilor 
externe, Eduard Tschop, amba
sadorul Austriei la București, 
dr. Karl Trescher, director de 
cabinet al președintelui fede
ral. dr. Claus Winterstein. am
basador extraordinar și pleni
potențiar, șeful protocolului 
Ministerului federal al Aface
rilor Externe, . dr. Georg 
Schlumberger, trimis extraor
dinar și ministru plenipoten-’ 
țiar in Ministerul federal al A- 
facerilor Externe, dr. Kurt 
Skalnik, consilier, referent de 
presă al Cancelariei președin
telui, Gerhard

prcșcdintele
Economic. Mihai 
vicepreședinte al 

............. Con- 
secretarul 

Corneliu 
afacerilor

Rainer, secre-

sosirea
unei delegații 
a Partidului 

Socialist Belgian

ITINERAR

Convorbirile', desfășurate în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, au abor
dat un cerc larg de probleme 
privind relațiile dintre cele 
două țâri și situația internațio
nală actuală. Cei doi președinți 
au evidențiat cu satisfacție 
cursul continuu ascendent al 
legăturilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre 
cele două popoare, îndeosebi 
amploarea legăturilor econo
mice și culturale dintre Româ
nia și Austria. Au fost subli
niate. de asemenea, posibilită
țile largi existente pentru dez
voltarea cooperării economico 
și tchnico-științîfice româno- 
austriece pe baze reciproc a- 
vantajoase, in interesul ambe
lor popoare, dîndu-se in acest 
sens indicații organelor de 
specialitate ale celor două .țări 
să treacă la examinarea posi
bilităților concrete de dezvol
tare multilaterală a cooperării.

Cei doi președinți au relevat 
năzuința comună a României 
și Austriei pentru asigurarea 
unei atmosfere pașnice, de bu
nă vecinătate și încredere în
tre toate popoarele Europei, a- 
prcciind că fiecare stat, fiecare 
popor, indiferent de mărimea 
și orînduirea lor politico-so- 
cială. poate să-și aducă contri
buția proprie la îmbunătățirea 
climatului internațional, Ia 
promovarea idealurilor nobile 
ale păcii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume.

(Agcrpres)

Dejun oferit de președintele 
Franz Jonas

Președintele federal al Re
publicii Austria, Franz Jonas, 
a oferit vineri un dejun ofi
cial in onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Au luat parte Gheorghe Pa
nă. Gheorghe Radulescu. Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Florian 
■Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Manea Mănescu, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Ion Iliescu. D•: 
mitru Popa, precum și Mihai 
Marinescu, Ion Pățan^ vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul a-

facerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale, generali.

Au luat parte, de asemenea, 
Kurt Waldheim, Eduard 
Tschop. Karl Trescher, Claus 
Winterstein. Georg Schlumber
ger, colonel Raimund Truxa, 
Josef Bandion, Kurt Skalnik 
și alte persoane oficiale aus
triece, care însoțesc pe preșe
dintele federal în vizita sa în 
România.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, cei doi șefi 
de state au rostit toasturi.

(A ger preș)

Recepție in onoarea 
președintelui federal al Austriei

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
oferit vineri seara, la Palatul 
Consiliului de Miniștri, o re
cepție în onoarea președintelui

federal al Republicii Austria, 
Franz Jonas.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de cal
dă, prietenească.

(Ager preș)

Convorbiri intre miniștrii

ai României
La Ministerul Afacerilor Ex

terne au avut loc, vineri după- 
amiază, convorbiri între minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, și ministrul fe-

edeme 
si Austriei

deral al afacerilor externe al 
Austriei, dr. Kurt Waldheim.

Convorbirile s-au. desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă.

(Agcrpres)

Președintele Franz JonasJ

a vizitat Combinatul 
poligrafic „Casa Scinteii1'

Vineri după-amiază, președin
tele federal al Republicii Aus
tria, Franz Jonas, și persoa
nele oficiale române și aus
triece, care îl însoțesc în tim
pul șederii în țara noastră, au 
vizitat Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii".

Președintelui federal i-au 
fost prezentate profilul celei 
mai mari tipografii românești, 
perspectivele de dezvoltare, 
precum și date esențiale privind 
organizarea învățămîntului po
ligrafic, asistența sanitară și a- 
menajările social-culturale de 
care beneficiază salariații Com
binatului.

Au fost vizitate apoi secțiile : 
linotip, testere, paginație, legă- 
toric, tipar înalt și tiefdruck. 
Președintele federal s-a intere
sat îndeosebi de înzestrarea teh
nică a secțiilor vizitate, de per
formanțele noilor utilaje. Pre
ședintele a urmărit cu interes 
funcționarea mașinilor de cule
gere a textelor pe bază de 
bandă programs a rotativelor 
și altor mașini de tipar de 
înaltă productivitate. Președin
tele Jonas a elogiat activitatea 
celor peste 4 000 de salariați, 
munca lor interesantă pusă în 
slujba educației, și culturii.

(Ager preș)'

protocolară
la primarul general al Capitalei

Președintele federal al Re
publicii Austria, Franz Jonas, 
a făcut vineri după-amiază o 
vizită protocolară primarului 
general al Capitalei. Dumitru 
Popa, la sediul Consiliului 
popular municipal.

Președintele federal și-a a- 
mintit cu plăcere de vizita 
făcută în urmă cu 10 ani în 
București, in timpul cînd era

primar al Vienei, și a apre
ciat în mod deosebit dezvolta, 
rea urbanistică a orașului in 
acest răstimp.

Primarul general al Capi
talei, Dumitru Popa, a înfă
țișat înaltului oaspete unele 
aspecte din activitatea edili- 
tar-gospodărească și social- 
cujturală a Consiliului popu
lar municipal.

(Agcrpres)
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CULTURAL
O Cu prilejul Zilei pompie

rilor, la clubul din Lonea, are 
loc duminică, ora 10, o intere
santă expunere cu tema „Ac
tul istoric din Dealul Spirii". 
Expunerea va fi urmată de un 
ciclu de filme documentare.

0 Tot cu prilejul Zilei pom
pierilor, simbătă, ora 18, la 
clubul din Petrila va avea loc 
expunerea „121 de ani de la 
luptele din Dealul Spirii".

0 „Toamna oglindită în lite
ratura română11, este tema con
cursului „Cine știe, cîșligă11 
preconizat să aibă loc sîmbă- 
tă la clubul din Vulcan. Ur-
mcază o seară distractivă Și de
dans.

0 „Corigent la-limba romă-
nâ-1 este titlul recenziei ce se
va prezenta mîine, la ora 10. la
clubul din Lupeni.

SPORTIV
0 Să începem itinerarul de 

azi cu rugbiul. E de fapt sin
gura disciplină sportivă din a- 
cest sfîrșit de săptămînă ce se 
dispută la nivelul diviziei A in 
Valea Jiului. Sportul cu priză 
la balon și la spectatori opune 
echipele Știința Petroșani și 
Grivița Roșie București. în a 
cui teren de țintă se va culca 
mai mult capriciosul balon 
oval o să vedem la sfîrșitul me
ciului care are loc duminică, 
ora 11, pe stadionul Jiul din 
Petroșani.

0 întorși victorioși din de
plasare, handbali.știi de la 
Știința Petroșani sînt așteptați 
cu legitimă nerăbdare de su
porterii lor să evolueze acasă. 
Meciul lor de duminică, ora 
10, cu „U“ Craiova nu este 
considerat doar un galop de să
nătate. Se anunță o dispută 
dîrză și palpitantă.

0 Campionatul județean de 
fotbal are planificat în etapa 
a Il-a, în Valea Jiului, doar un 
singur meci. Minerul Vulcan 
primește replica echipei Parîn
gul Lonea.

0 Toate meciurile din cam
pionatul municipal de fotbal 
se desfășoară simbătă înce- 
pînd cu ora 16,30 ! I.G.L. Pe
troșani — Autobuzul Lupeni 
(terenul din Pertila) ; Parîngul 
Petroșani — Constructorul mi
nier (teren C.F.R.). Preparato
rul Lupeni — C.F.R. Petroșani.

0 Fotbaliștii juniori de la 
Știința Petroșani intră și ei în 
febra meciurilor de campio
nat. întîlnirea cu Metalul To- 
pleț are loc duminică, ora 13, 
pe stadionul din Lonea.

0 Simbătă, ora 17, în cam
pionatul municipal de volei 
se desfășoară următoarele în- 
tilniri : Utilajul Petroșani — 
Minerul Aninoasa ; Jiul Pe
trila — Parîngul Lonea ; Mine
rul Lupeni' — Energia Paro- 
șeni; Preparația Corocști — 
C.S.A. Uricani • Duminică, ora 
10, se dispută meciurile B.T.A., 
— C.F.R. Petroșani, I.P.S.P. — 
Viscoza Lupeni.

Au trecut 121 de ani de cînd 
o mică subunitate militară de 
pompieri și-a înscris pentru 
totdeauna numele și faptele in 
marea carte a istoriei româ
nești. Generație după genera
ție. poporul nostru a păstrat 
mereu vie tradiția făurită de 
ostașii companiei de pompieri 
în ziua tragică dar eroică de 
13 septembrie 1848, atunci cînd 
o mină de ostași români au a- 
părat cu cinste și bravură pă- 
mintul țării, cauza revoluției 
și onoarea tricolorului româ
nesc.

înscrisă cu litere de aur in 
istoria țării, această zi ne amin
tește de evenimentul memo
rabil petrecut în Dealul Spirii 
cu 121 ani in urmă. Revoluția 
din 1848 era in plină desfășu
rare. Animați de dorința sfin
ți pentru libertate națională 
și progres social, masele popu
lare s-au ridicat cu liotărîre la 
luptă împotriva trupelor oto
mane, chemate să innăbușe re
voluția. Alături de ele și-au 
aliniat rîndurile sub faldurile

tricolorului românesc și pom
pierii roatei de pompieri Bucu
rești. Pătrunși de sentimentul 
urii față de dușmanul ce 
încălca hotarul țării, pă
trunși de atașament față 
masele populare dornice de li
bertate. pompierii comandați 
de cpt. Paul Zăgănescu au în
fruntat cu bărbăție puhoiul o- 
toman. dovedind un eroism le
gendar. Deși puțini la număr 
și la începutul organizării lor, 
pompierii, animați de ideea 
luptei pentru o cauză dreaptă, 
s-au aruncat într-un iureș nă
valnic asupra cotropitorilor. 
Peste 400 de turci au rămas pe 
timpul de luptă loviți de 
gloanțele și baionetele româ
nilor.

Faptele de vitejie, curaj și 
eroism săvirșite de pompieri 
la 13 septembrie 1818 s-au bu
curat de aprobarea unanimă a 
maselor populare din Tara 
Românească și a cercurilor 
progresiste de peste hotare. 
Eroismul ostașilor și ofițerilor

pompieri a fost apreciat 
de însuși Karl Marx, ca
re intr-una din lucrările sale 
scria : „La 13 septembrie a a- 
vut loc in Dealul Spirii o luptă 
între armata otomană venită 
să ocupe Bucureștiul și o com
panie de pompieri. Eroicii 
pompieri au fost covirșiți de 
numărul trupelor turcești. Deși 
au fost atacați mișelește și au 
avut in față un inamic cu o 
covîr.șitoare superioritate nu
merică, au dat dovadă de un 
înalt exemplu patriotic și de 
dragoste pentru cauza poporu
lui”.

Monumentul ridicat în Dea
lul Spirii, documentele rămase 
din acea vreme ne evocă astăzi 
viu și pregnant marea bătălie 
denumită de Marx „Baia de 
singe de la București" —, fap
tele de bărbăție ^i jertfă su
premă ale curajoșilor pom
pieri.

Toate încercările claselor 
exploatatoare de a inmormin- 
ta tradiția glorioasă a lupte

lor de la 13 septembrie 18-18 au 
fost zadarnice. Exemplul lumi
nos de curaj și eroism izvorit 
din dragostea fierbinte față 
de patrie și popor, oferit de 
pompierii din Dealul Spirii, a 
continuat însă să-i însuflețeas
că pe urmașii lor.

Neuitate vor rămine pildele 
de eroism ale bateriilor de 
pompieri transformate în bate
rii de artilerie, care au luptai 
cu sacrificiul vieții pentru cu
cerirea independenței naționa
le, pe timpurile de luptă ale 
războiului din 1877. Ei au do
vedit că își iubesc cu adevărat 
patria și poporul și in luptele 
purtate cot la cot cu forțele 
patriotice organizate și con
duse de P.C.R. pentru lichida
rea grupărilor hitleriste din 
pădurea Băneasa, după 23 Au
gust 1914. Sentimentul dragos
tei față de patrie și față de po
por a constituit factorul hotări- 
tor care a însuflețit pe ostașii 
pompieri în lupta eroică dusă 
zi și noapte in condițiile în
fiorătoarelor bombardamente

la care a fost supus Bucureștiul 
și alte localități ale patriei 
noastre, saivînd de la moarte 
nenumărate vieți omenești.

Astăzi, cînd în România și-au 
găsit înfăptuire năzuințele 
înaripate ale revoluționarilor 
de la 1848 și ale generațiilor ce 
au urmat, cînd victoria socia
lismului a dus la desființarea 
oricărei exploatări, la lichida
rea inegalității și asupririlor 
sociale, faptele pompierilor din 
Dealul Spirii strălucesc și mai 
puternic. Ele sînt o pildă pen
tru toți cei chemați să apere 
de incendii viața oamenilor 
și bunurile socialiste, înfăp
tuirile și strădaniile celor ce 
muncesc de la orașe și sate.

Pilda înaintașilor din Dealul 
Spirii i-a însuflețit în perma
nență pe pompierii militari și 
civili chemați să înfrunte fu
ria flăcărilor, ziua sau noaptea, 
pe furtună sau pe ger puter- 

,pic. Ei și-au făcut întotdeauna 
datoria dovedind curaj și simț 
de sacrificiu.

Dispunînd de o tehnică mo-

Ll. Gheorghe MARCH

♦ Continuare in pag. a 3-a

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vineri după-amiază a 
sosit in Capitală o delegație a 
Partidului Socialist Belgian, 
care va faco o vizită in țara 
noastră.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii Georges Dejardin și 
Joscf Ramackcrs, membri ai 
Biroului Național. senatori, 
Leon Hurez și Willy Claes, 
membri ai Biroului Național, 
deputați și Charles Rahier, 
membru al Biroului Național, 
directorul publicației ,.Le Mon
de TTu travail".

La sosirea pc aeroportul Bă
noasa, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Gheorghe Pa
nă și Virgil Trofin. membri 
ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent.' secre
tari ai C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Voitcc, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Levente și Tudor_ lo-
nescu, membri ai C.C. al 
P.C.R. Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. de activiști de partid.

(Agerpres)
La gaterul din Lonea

însușirea temeinică 
a documentelor 

Congresului al X-lea, 
obiectiv primordial 

al învățămîntului de partid
Conducînd opera de edificare 

a noii orînduiri, partidul nos- 
iru făurește atît premisele ma
teriale cît și cele spirituale ale 
societății socialiste. Construcția 
socialistă, proces' de creație is
torică, presupune aportul con
știent și efectiv al tuturor oa
menilor muncii din patria noas
tră. Dezvoltarea conștiinței so
ciale. corespunzător cerințelor 
noii orînduiri, constituie de a- 
ceea o legitate inerentă, o ca
racteristică necesară intrinsecă 
a acestui proces.

Apreciind rolul important pe 
care îl are făurirea profilului 
politico-ideologic, spiritual și 
moral al celor ce muncesc, îm
preună cu creșterea forțelor de 
producție și ridicarea nivelu
lui de trai, în dezvoltarea mul
tilaterală a noii orînduiri, cel 
de-al X-lea Congres al partidu
lui a acordat o mare atenție 
muncii ideologice, activității pe 
care partidul o desfășoară pen
tru formarea și dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor 
muncii. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, in 
cuvîntarea de încheiere a Con
gresului, „trebuie să acordăm 
mai multă atenție studierii și 
înarmării partidului, a activu
lui său, a întregului nostru po
por, cu ideile atotbiruitoare ale 
marxism-leninismului, să facem 
în așa fel incit fiecare comu
nist, fiecare cetățean al patriei 
noastre să devină un militant 
activ pentru triumful marxism- 
leninismului, pentru cauza so
cialismului".

In contextul acestei activi
tăți, propaganda reprezintă, 
înainte de toate, un mijloc fun
damental de transmitere a idei
lor partidului, de cultivare a 
convingerilor comuniste, a tră
săturilor spirituale proprii o- 
mului înaintat, în scopul de a-i

IONEL CAZAN, 
directorul Cabinetului municipal 

de partid Petroșani

determina pe cei cărora li se 
adresează să acționeze pentru 
realizarea obiectivelor fixate 
de partid. Propaganda are în a- 
eelași timp și un rol informa
tiv, subordonat primului, care 
trebuie înțeles nu atît ca o ți
nere la curent a comuniștilor, 
a celorlalți oameni ai muncii 
cu evenimentele politice inter
ne și internaționale ca atare 
(în condițiile de astăzi, de lar
gă răspîndire a presei, radiou
lui și televiziunii, acest lucru 
se realizează relativ lesne), cît 
mai ales ca o descifrare, ex
plicare a semnificației fenome
nelor, a proceselor și a sensu
rilor in care ele evoluează.

Ținînd seama de sarcinile 
complexe puse de Congresul al 
X-lea al partidului în fața pro
pagandei, Comitetul municipal 
de partid își concentrează aten
ția spre ridicarea conținutului 
de idei și a eficienței acesteia, 
mărirea rolului ei educativ, 
mobilizator, creșterea combati
vității sale, subordonînd-o .în 
tot mai mare măsură necesită
ților concrete ale producției, 
realizării integrale a sarcinilor 
de plan. In munca propa
gandă desfășurată în scopul rea
lizării sarcinilor economice, sînt 
folosite o mare varietate de 
forme și mijloace. în funcție 
de specificul producției, de con
dițiile concrete în care acti
vează fiecare organizație de 
partid, de sarcinile ce se pun la 
un moment dat.

Pornind de la faptul că în- 
vățămîntul de partid — mijloc

și formă importantă in siste
mul propagandei de partid — 
oferă mari posibilități pentru 
însușirea politicii partidului, a 
problemelor concrete de mare 
actualitate. Comitetul municipal 
de partid a întreprins o seamă 
de măsuri pentru continua lui 
îmbunătățire și perfecționare. 
In organizarea anului de învă- 
țămînt de partid 1969—1970, s-a 
avut în vedere înființarea unor 
asemenea forme care să cores
pundă cit mai bine specificului 
unităților economice, instituții
lor de pe raza municipiului, 
preocupărilor celor peste 16 000 
de comuniști ce vor fi cuprinși 
în învățămînt.

Pentru a organiza un învă- 
țămînt mai suplu, mai aproape 
de cerințele vieții, organele și 
organizațiile de partid au fost 
sprijinite în a materializa in
vestigațiile făcute în rindul co
muniștilor pentru îmbunătăți
rea structurii acestuia, cores
punzător sarcinilor, dorințelor 
și nivelului de pregătire al 
cursanților.

Pornind de la aceste dezide
rate și avind in vedere că una 
din sarcinile fundamentale ale 
activității de propagandă în 
momentul de față este populari
zarea largă a documentelor ce
lui de-al X-lea Congres al parti
dului, organele ‘și organizații’e 
de partid trebuie să aibă în 
vedere, în primul rind, ce anu
me se discută într-o perioadă 
dată in cercurile și cursurile 
învățămîntului de partid, care 
este subiectul unei expuneri, 
conșultații sau dezbateri. De 
aici și preocuparea pentru sta
bilirea unei tematici adecvat© 
specificului municipiului, fiecă
rui sector de activitate.

4*  Continuare in pag. a 3-a

Planul la extracția de cărbune 
poate și trebuie să fie realizat

Deși au fost luate o serie de 
măsuri, printre care și reașeza
rea planului pe exploatări la 
nivelul efectivelor existente, to
tuși, redresarea, revirimentul pe 
care-1 doresc toți, încă se lasă 
așteptat. Realizările pînă în 11 
septembrie inclusiv, la cărbune

extras, sînt decepționante. Cu 
excepția minelor Lupeni și Pa- 
roșeni -— care și-a revenit du
pă căderea din august — toate 
celelalte au înregistrat substan
țiale minusuri față de planul 
la zi. Situația se prezintă ast
fel.

Mina - + față de plan

Lupeni 184
Paroșeni 147
Lonea — 1339
Aninoasa — 1 941
Dîlja — 2 052
Uricani — 2 475
Petrila — 4126
Vulcan — 4 938

Valea Jiului — 16 540

Decj subliniem încă o dată 
faptul că, deși planul a fost 
reașezat la posibilitățile fiecă
rei mine, pînă în prezent nu 
s-a făcut incâ simțită acea mo
bilizare deplină ale cărei forțe 
să concure in direct și fără 
zăbavă înspre una și aceeași re
zultantă : îndeplinirea planului 
la extracția de cărbune, dezide
rat major al preocupărilor de 
fiecare zi.

In această situație, mai mult 
decil critică — justificată pină

cînd oare ? prin cauze (de ce 
nu ?) obiective cît să reziste o 
clipă, ori o oră — ceea ce tre
buie făcut este clar.

Comitetele de partid, organi
zațiile de baza, comitetele de 
direcție, trebuie să-și spună ho- 
tărît cuvîntul, să mobilizeze de
opotrivă toți factorii de la șefii 
de brigăzi, la conducerile mi
nelor, astfel ca fără întindere 
planul să se realizeze, iar res
tanțele de pină acum să fie re
cuperate, In acest scop se im

pune cu precădere înlăturarea 
tuturor deficiențelor care-și fac 
locul, acolo, în abataje, să se 
asigure o aprovizionare ritmică 
cu vagonete și materiale, o a- 
sistență tehnică competentă ca
re să privească cu mai mult 
simț de răspundere îndeplinirea 
zilnică schimb de schimb, a 
planului la extracția de cărbu
ne. Altfel, riscul de a încheia 
trimestrul III cu restanțe devi
ne tot mai evident.

In același scop va trebui să 
acționeze mai ferm șj condu
cerea centralei pentru ca justi
ficările aduse in sprijinul ne- 
realizărilor de către conducerile 
unor exploatări, să devină sută 
la sută neplauzibile.

Aceasta cu atît mai mult cu 
cît planul poate și trebuie să 
fie realizat, cu cît în trimestrul 
IV, indicatorii sînt apropiați ce
lor din 1970, realizările căruia 
trebuie pregătite bine, la timp, 
din toate punctele de vedere, 
pentru a evita unele ștrangulări 
de felul celor intîmplate in a- 
cest an.

Sarcinile sporite prevăzute in 
documentele celui de-al X-lea 
Congres al partidului, cer cu 
prisosință acest lucru. Și mi
nerii au răspuns întotdeauna 
prin fapte.
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ACOLO

îlSTOHIE
Ne am născut intre icre și zore, 
din rotund și înalt, 
din lumină și piatră, 
in zodia celui dinții început. 
De Io noi către noi, 
inginatâ de murmurul 
apelor limpezi 
răsucite in pieptul Corpaților, 
a pornit în șuvoaie Tăria. 
Drumurile lumii nesătule 
după nesfirșit, 
incercat-au 
jocuri de-a 
jocuri de-a 
Multe au 
încremenit 
înjunghiate 
de fiorul luminii, 
aitele-au fost îngropcle 
altele trimise de unde-au ve . . 
oorbe, să ne pomenească tăria. 
Și-am zidit trăinicia 
acestui pâmint 
și-am topit din cuvintul 
fiecărui strămoș o unealtă 
cu două tăișuri, 
de rău și de bine.
Și-am zidit 
la îndemnul fiecărui strămoș 
cetăți ale soarelui 
intre cele patru ronduri de zare. 
Am scrișnit, și-am zidit 
și-am luptat invățînd 
sâ ne știm măsura 
cu Totdeauna.
Și cu singele scurs in 
neștiut de multe izbinzi, 
am scris cartea de aur 
a cetății zidită 
in numele Soarelui, 
România.

sâ ne sope pe piepturi, 
nu mai fi, 
moartea.

RADU SELEJAN

TRADIȚII POPULARE
LOCALE

CERAMICA
VAtEA JIULUI

gcologi-Din pricina structurii 
ce a solului, negâsindu-se lu
tul potrivit pentru ceramică, in 
Valea Jiului nu s-a practicat 
îndeletnicirea olăritului. Lipsa 
olăritului local i-a obligat pe 
jicni să folosească vase de 
lemn, la care recurg pină la 
sfîrșitul secolului a] XJX-lea. 
Parale) cu vasele de lemn, lo
calnicii au fost nevoiți în tre
cut să folosească și vase de 
lut care corespundeau unor ne
cesități mult mai variate.

Vreme îndelungată, jicnii 
și-au procurat oale de lut nu
mai djn Țara Hațegului. In 
primul rînd dc la Baru Mure, 
Earu Mic etc. Nu . -a fost ac
cesibilă ceramica fină produsă 
pe Valea Strei ului la Baliz. in 
prima jumătate a secolului al 
XlX-Jea, datorită prețului ci ri
dicat și condițiilor spcmfice de 
utilizare. Intensificarea schim
bului economic cu nordul Olte- 
n»<-i care a fost prezent de-a 
lungul veacurilor precum și 
decăderea treptată a centrelor 
de olărit din Țara Hațegului, 
au favorizat introducerea cres- 
< ir.dă a produselor cramice, 
provenind din alte centre . Ar- 
ranj, Dobrița, Runc ș. a. Va- 
E>’Je nesmălțuile erau aduse de 
olarii din Gorj sau de cei din 
Haru, in schimb, pentru procu
rarea celor smălțuite, jicnii se 
deplasau ei înșiși la l.upeni și 
mai ales la tirgurile dc la Pui.

In privința ornamentării, pio- 
ducătorii țineau cont și dc im
punerea gusturilor cumpărători
lor. Elementele ornamentale 
dc pe această ceramică sint pu
țin numeroase in schimb ni se 
înfățișează într-o multitudine 
de amănunte morfologice. Ca și 
motivele din 
lake domenii 
fare prezente 
și culturală a 
dm Valea Jiului ele 
viza in funcție de 
lor tematic, in două 
pe decorathe, după 
stabilit cercetările: 
abstracte și elemente concrete.

Prima grupă — clemente ab
stracte — este reprezentată 
prin Ir-un număr mai mic de 
motive care constau din punc
te, linii, briuri alcătuite din li- 

cuprinsul cel or
ale artei popu- 
in viața socială 
populației rurale 

se pot di- 
conținutul 
mari gru- 
cum au 
elemente

niuțe orizontale paralele, briuri 
ondulate și călița ocolită, ori 
briuri complicate cu amprente 
alveolate, dispuse in succesiuni 
ritmice de 1 pină la 3 cercu- 
lețe. Prin aceste motive ca și 
prin acelea obținute din liniuțe 
oblice paralele, căliță ocolită cu 
ochi sau încadrată intre briuri 
orizontale, și mai ales prin a- 
cela reprezentat prin pete de 
culori încadrat de briuri ori
zontale, olarul a dorit să re
prezinte un motiv fitomorf — 
frunzele copacilor. Cele mai 
multe elemente ornamentale, 
insă dovedesc o tematică cu un 
conținut concret ce reflectă di
ferite aspecte din viața de toa
te zilele din mediul natural și 
economic social înconjurător. O 
parte din aceste motive au o 
tematică fiziomorfă. Nu lipsesc 
cum era și natural, nici ele
mente înnoitoare, rezultate din- 
tr-un desen degajat, obținut 
printr-o caligrafie liberă, ca în 
cazul .ramurei de mușcată" și 
mai cu scamă in cel al unei 
flori de cimp, .ochiul boului' 
sau „margareta" la care petalele 
sint redate desprinse.

In ceea ce privește elemen
tele zoomorfe (inspirate din lu
mea animalelor) acestea sint re
prezentate prin mai multe va
riante ale motivului .melcul' 
atit de frecvent în arta popu
lară din Valea Jiului cit și din 
întreaga noastră artă populară. 
Redarea acestui motiv dovedeș
te că imaginea obiectului care 
a inspirat pe meșterii olari a 
fost supusă abstractizării.

Din grupa elementelor deco
rative cu un conținut concret 
(inspirate din mediul social și 
natură) mai fac parte : motivul 
cosmic care transpune imaginea 
unor corpuri cerești .steaua' pe 
care olarii l-au redat în stil 
geometric precum și arhaicul 
motiv considerat uneori social, 
alteori cosmic, — după cum am 
arătat la ornamcntica textilelor 
populare din Valea Jiului — cu
noscut sub numele de „căliță o- 
colită*  cu diferite variante: 
meandrul, zig-zagul, calea ro
bilor, calea rătăcită etc.

Viorica BRÎNDUȘESCU
Muzeu) mineritului Petroșani

VIRTUOZITATE

Michel 
Steriade - 

un ecou 
al poeziei 
românești » 

în Belgia
La Bruxelles, in Rue dc Bou- 

chens 58, un om de 65 dc ani,' 
dar cu inima tinără, a înfiin
țat acum 2 ani Institutul par
ticular de limbă literatură 
română, purtînd numele lui 
Mihai Eminescu. Periodicul 
institutului, intitulat ,Le Jour
nal Roumain des Peeles”, î?i 
propune un scop nobil, acela 
de a integra în circuitul liricii 
universale, prin intermediul 
limbilor franceze, valone și fla
mande prestigioasele valori ale 
poeziei românești. Acțiunea în
treprinsă de poetul și traducă
torul Michel Steriade, este ex
presia vie a spiritului româ
nesc, care departe de humusul 

Foto : Ion LICIU,Atlas'-ul cucerește noi simpatii

POȘTA LITERARA
< lsaic Viorel, Aninoasa: Dv. confundați poezia cu 

potrivirea cuvintelor in așa fel incit să rimeze. In încer
carea intitulată „Funicularul Aninoasa" n-am găsit nici o 
imagine poetică demnă de reținut. Doar cuvinte banale, 
ori însăilări de tipul „Zi și noapte el (funicularul n.n.) 
mergea / Cărbunele îl transporta / De la Aninoasa — Co- 
roești / Unde spălare a lui (sic) găsești". Asemenea com
puneri pot servi numai pentru amuzamentul dv., ele neîn- 
trunind condițiile necesare publicării.

< Alexandru Drâgan, Vulcan. „Din amintirea unei co
pilării zbuciumate" se intitulează paginile dv. în care în
cercați să reînviați prin prisma unui copil de miner, vre
murile de luptă și sînge din timpul grevei din 1929 de la 
Lupeni. Din păcate nu aduceți nimic nou față dc ceea ce 
s-a publicat pină acum in legătură cu acest subiect.

Dumitru Tudorescu, Petroșani. Paginile trimis? ne 
comunică sentimentele înălțătoare de care sînteți animat, 
ca orice om a) muncii. Realizarea versurilor însă nu se ri
dică la nivelul sentimentelor.

+ Teodor Pascal, Petroșani. Vă exprimați îngrijit și 
uneori surprindeți anumite stări dc- spirit revelatoare. Tre
buie să faceți însă un efort de condensare spic a reține nu
mai ceea ce este esențial. Așteptăm și alte încercări.

C. PASCU

său născător păstrează intact 
sevele pure ale lirei mioritice, 
înalta ținută umană a lui Mi
chel Steriade se asociază feri
cit cu valențele unui artist dc 
mari posibilități, care conside
ră tălmăcirea poemelor emi
nesciene, argheziene, barbiene, 
etc. un aci dc cultură de mare 
responsabilitate în fața opiniei 
literare mondiale. Tălmăcirile 
lui Michel Steriade care în po
fida celor 35 dc ani de absen
ță din țară păstrează puritatea 
limbii materne, sint capabile să 
reprezinte perlele poeziei ro
mânești, fără ca limbile inter- 
mediatoare să altereze esența lor, 
ce reliefează psihicul și etho- 
sul spațiului mioritic. Primul 
volum al lui Michel Steriade a 
apărut la Focșani in 1.923, cu tit
lul „Pajiștile sufletului", ca apoi 
cititorii României, Franței, Ir
landei, Olandei și Belgiei, să-i 
reîntîlnească numele pe coper- 
țile a numeroase cărți dc poe
me, în care se conturează o 
personalitate poetică sensibilă, 
crescută în școala excelentă a 
lirei clasice românești. Cartea 
„Breve conaissance de la Rou- 
manie", apărută în 1963, este o 
nouă mărturie a patriotismului 
său, a dorului său de patrie, 
nestins. Păslrînd o legătură 
slrinsă cu țara mumă, Michel 
Steriade este un autentic re
ceptor și emițător de cultură 
românească dincolo de hotare
le țării. A pregătit pentru edi
turile din România volume de 
versuri în limbile română și 
franceză, iar la Editura „Sove- 
jau, pe care o conduce, două 

volume de poeme in engleză 
și necrlandeză. După recenta 
vizită pe care a făcut-o in pa
trie. își amintește în coloanele 
revistei sale, cu entuziasm, de 
profundele metamorfoze con
template. Steriade este neobo
sit in pofida vîrstci înaintate 
și chiar dacă poezia sa emană 
sentimentul unei existențe agi
tate care tînjește după tihnă, 
activitatea sa de mare presti
giu, cultura sa aleasă, rămine 
de aceeași potența impresio
nantă. Scriind aceste rinduri, 
ce vor să fie un modest oma
giu adus marelui confrate, am 
in fața mea numărul din mar
tie 1969 al revistei „Les Jour
nal Roumain des Poetes“, în 
care zăresc într-un portret pri
virea fascinantă a lui Blaga, 
alături de ea poemul „Ulysse", 
tradus în neerlandcză. Pagina 
închinată marelui poet și filo
zof, cuprinde nouă poeme din 
diverse cicluri. în pagina alătu
rată, se poate citi în aceeași lim
bă poezia „Lacustre*  a lui Baco- 
via, două poeme de Tudor Ar- 
ghezi, una de Ion Barbu, ca 
jos, la subsolul paginii (minu
nată expresie a modestiei ca
racteristice celui logodit cu 
poezia) să zărim un poem tra
dus în necrlandeză, signat de 
Michel Steriade. Una dintre 
pagini este o mărturie em 
nantă a atașamentului față de 
fenomenul liric românesc. Aici 
semnează, traduși, pe semne 
pentru prima oară în vreo lim
bă străină, cei mai tineri poeți ; 
Nicolae Petru, Gheorghe Ple- 
șea, Sebastian Costin, și Ioan

RADU THEODORU

„APROAPE DE ZEU™
Dacă am vrea să determi

năm categoria acestui nou ro
man a lui Radu Theodoru, 
am putea apela la o termino
logic ivită ad-hoc, aceea de 
roman de pseudo-aventuri. Ne 
vom folosi de aceste vocabule, 
designînd o specie rar culti
vată, în virtutea unui singur 
fapt: „Aproape de zei" se în
temeiază pe intriga clasicului 
roman de aventuri, dar supe
rioritatea formei, adincimea 
gumei dc personaje, precum și 
perspectiva autorului prin ca
re privește interdependențele 
dintre ele, lasă o amprentă 
mult prea pregnantă pe ma
terialul faptic transfigurat ar
tisticește, ca acesta să nu se 
înnobileze. Radu Theodoru, fo
losește cu predilecție și cu a- 
bilitale demnă de consemnat 
un mixaj de planuri tempo
rale, în care echilibrul este a- 
sigurat dc modalitatea basore
liefului, inspirat fructificat 
pc terenul bătătorit al roma
nului dc aventuri. Ne vom 
opri cu osebire asupra struc
turii romanești, deoarece in
vestigarea universului desco
perit de autor se efectuează 
prin intermediu) unor proce
dee interesante. Simetria căr
ții este cea dintlia satisfacție 
a Incursiunii estetice. Cele trei 
cărți însumează zice subdi
viziuni mus’vc. Til'.urilc : .De
colarea", .Zborul", .Ateriza
rea", sint p. zrnte în diverse 
ipostaze, in funcție dc sensul 
cronologiei utilizate in nara-

Foto : N. MOLDOVEANU
___________________________

Ivan, toți elevi de liceu. O pa
gină și jumătate cuprinde un 
ciclu închinat Uniunii Sriitori- 
lor din România, cum scrie Mi
chel Steriade: „în semn de 
dragoste și de recunoștință 
pentru invitarea în țară in iu
lie 1968“. Citez : „Hidrocentra
la din Bicaz, care exprimă e- 
locvent sentimentele poetului 
față de noua realitate a Româ
niei de azi” ; „Munții dindu-și 
mina / apele au surprins. / La
cul crește-n cercuri, tot mai 
jos in vale... / Masa de lumi
nă-) noapte, dinadins / Prin 
căderi de taină ziua dă ocoale11.

în confesiunea sa din aceeași 
pagină. Steriade scrie : „Numai 
că dificultățile existenței mele 
nu-mi mai ingăduiesc să-mi 
dau tot timpul pentru a sluji 
și a răspîndi peste hotare cul
tura română". Cu toate aces
tea, conferințele pe care le 
ținuse, expozițiile pe care le 
deschisese, cursurile de limba 
română pe care le inițiase do
vedesc că Michel Steriade, cu 
o abnegație demnă de venera
ție, face lotul să dovedească; 
cultura română arc dignitatea 
de a fi cunoscută și studiată, 
că poporul român a creat și 
creează valori de o rezonanță 
universală. Adulația frumosu
lui a găsit in Steriade solul 
fertil al patriotismului înnobi
lat de un simț acut al valori
lor autentice. Magnifică con
diție fundamentală pentru un 
artist care a vrut să fie și a 
putut fi un ecou al culturii 
gliei sale născătoare.

Al. COVACI

țiune. Prima carte, intitulată 
„Interceptarea*,  înglobează de 
fapt sîmburele conflictului: 
maiorul Cernea, pilot de pri
ma mină piere in timpul unei 
misiuni, in condiții enigmati
ce. Pilotul, (cu acest nume fi
gurează protagonistul cărții) 
reconstituie itinerariul parcurs 
de colegul său, în baza datelor 
înregistrate pe bandă cu oca

NOTE DE LECTOR

zia zborului fata). Un vag e- 
cou prouslian se resimte (de 
altminteri groful cu sensibili
tate de punctul modalității e- 
pice autohtone) în fluxu) me
moriei care se interpune sec
vențelor prezentului. In gene
re există in această alchimie a 
scrisului o tendință distructi
vă a trecutului, intr-o manie
ră filmică, remontarea efectu- 
indu-se in baza coresponden
țelor stabilite între evenimen
tul real al spațiului explorat 
prin prisma pr< z-ntului și cele 
alo unui plan al timpului mai 
îndepărtai, care revin obse
dant. intr-un perpetuu joc ha
lucinant al pulpabilită'.ri și al 
amintirii iluzorie. In viața per
sonajului principal maj distin
gem două planuri, osmotice. 
Experimentul erotic a) trecu

Năvăliseră. Năvăliseră în 
jocurile melc. In nopțile mele, 
în visele melc, etalate de jos 
în sus pe triplele ccpilărici. 
Din țoale părțile, sau., poale 
de sub ultima dintre lespezile 
albe, ori cealaltă, următoarea.

Aveam dc la lata, pe-acolo, 
daruri. Din povești adevărate 
cu beznă șl cărbuni. Colivia, 
un cal orb șl o lopată marc, 
grea, care scurma ne-ncctal, 
llămîndă. Care trebuia să scur
me după plinea noastră a co
piilor. A mea șl a altora.

Năvăliseră ci, spintecătorii 
de liniști. Iml striveau în ho
hote albul pur în care mă 
zbenguisem. Era o explozie

Ți-am dat drumul ca un vî- 
nător unei păsări captive, gîn- 
dea el. Mi-ai ciripit o vară 
și-o toamnă și mi-ai mîngiial 
sulletul. In singurătatea mea 
mi-ai lost, nu numai pasăre ci 
și codru, răcoare și frunză... 
Unde o să-mi mai plimb su
fletul dacă pleci ?

— Am să revin, spunea ea 
de undeva dc departe, sau 
„parcă’ ii spunea Pentru el e- 
ra insă același lucru... Am să 
revin repeta amintirea ei.

— N-are nici un sens răs
pundea sullelul lui. Cel care 
iubește sint eu. Ți-e milă?

— Do mi-e milă, dar nu 
vreau sâ știi răspundea cur
tea ei poștală de sub sticla bi
roului.

— Vezi ? Și dacă totuși mă 
iubești...

— Te iubesc, murmura sca
unul pe care s'ătuse de al ițea 
ori ea Cum să nu le iubesț. 
Eștr o minte sănătoasă, dar 
mai presus de foaie un băr
bat, lotuși...

— Totuși., aici e aici, dra
ga mea. Eu..

— Tu, șopteau perdelele 
mîngiiule de mîinile ci.

— Nu vrei să-mi lași vocea 
pe bandă de magnetofon ? Am 
mare nevoie de ea. Îmi va su
plini sulletul tău. Sullelul nu 
se poale imprima. Ce păcat I 
Nu-i așa ?

— Așa-i. Atunci sâ plec și 
din ilustrata de la mate ?

— Nu. Dar ce importanță 
mai are Ai plecat doar. Nici 
măcar nu ți-ai luat rămas bun. 
De ce sînteți toate la fel?

— E un reproș ?
— O simplă întrebare.
— Păcal, răspundeau stelele 

prin geamul deschis. Păcat. La 
ora două trece prin gară acce
leratul de București. Mai ai 
hmp. Caulă-mă intr-un vagon 
goi

— Intr-un vagon gol ? S-a 
mirai el. De ce locma: intr-un 
vagon qol ? Privi pe geam și 
avu impresia că plouă, că gea
mul se umezise... Dar nu ploua.

tului și prezentului (reprezen
tat de Ella și Valentina), și 
cel al profesiunii, subdivizat 
de asemenea, în evenimentul 
răzljoinic și ecoul tirziu al a- 
cestuia în activitatea prezentă. 
Există o întrebare enigmati
că : Șarpele, o fantomă a vie
ții războinice dispăruse oare 
definitiv, sau lui i se dato- 
re.ște moartea lui Cernea ?

Pilotul trăiește în subconștient 
o dramă : femeia iubită, Va
lentina, își racordează aspira
țiile la o societate pestriță 
de pseudo-artiști, generind în 
raporturile lor hiatusuri care 
subminează concordanța de or
dinul sentimentelor. Precarită- 
țîle se accentuează la apariția 
Ioanei, care reprezintă idea
lul unei femei integre, suge- 
rlnd ideca că adevărata par
teneră a pilotului ar putea fi 
ea. Curtea a doua se desfă
șoară integral pe planul eve- 
m.menleior trecute, în preajma 
eliberării patriei. Caracterul 
viu a) faptelor este asigurat 
prin utilizarea unor verbe 
conjugale la prezent. In evo
carea eroismului aviatorilor, 
autorul pedalează pe forța mo
rală a eroilor aerului. Cea 

gălăgioasă cârc dertănțuise ți
patul jucăriilor melc, ura (Im 
ochii căluțului. orbit de n 'in
iile udîncurilor.

Ajunsesem. Eram Iu ch>i 
baluslrăzit. Mă despărțeam 
copilant', lânl bagaje. Dc ax . 
scara tura lipsită dc marginile 
răsucite, protectoare. Urca 
cenușie și speriată, ca mine 
De mjs, de undeva se auzeau 
pernele și pol icniți. O inva
zie dc durere scrîșnflă. In vir- 
luri un obelisc de purpură. Șl 
orizontul roșu, Îmi strecurasem 
privirile prin piclu și le agă- 
tasem dc chipul tulii, Irlnl dc 
șalde brațele ortacilor cu 
trupurile despuiate șl negre 
Ochii le deveniseră răi. sfre
deleau. In dreapta și-n stingă, 
hoțit copilăriei. A mea și-a ce
lor d nafntea mea Pe scările 
lor înguste, murdare șl putre
de, răsturnate in sens invers, 
își tiran pașii mînjiți. deslrî- 
nați, qudurlndu-se sau îmbrîn- 
Cinrlu-sc Pinrnși ori lingăi 7 ' 
acolo.

11 descoperisem. Pe ei îi scui
pa lata in poveștile cu bezna 
și șobolani

Pe treptele din fața meu. 
Ilămmz.ll se mișcau frenetic. Vu
iau

Crescusem. Mâ aruncasem 
inamic inlr-o înverșunare te
nace. Îmi ingenuncheasem țoa
le spaimele copilărești, toate 
sTnrjăcille. Învățasem pașii. 
Singuri, lără smucllurl.

Orizontul roșu. Obeliscul de 
purpură.

Acolo era azi.

G. DRJCU

PLECARE...
pc

ea. 
pi
că

Era răsuflarea ei fierbinte 
fereastra rece.

Venise toamna odată cu 
Și el nu știa. O iubea mult, 
nă ta neliință. I se părea 
ea e un anotimp care ca ori
ce primăvară liebuie să se re
in/ larcă.

Dur in el venise intr-adevăr 
toamna și pe ea Primăvara n-o 
mai înțelegea, n-o mai auzea-

Și ea s-a reîntors în vago
nul gol La fereastra lui se fă
cuse rece. Venise noaptea pr - 
larj..

Numai locomotiva impasib 
lă a șucral, la plecare, ca și 
cum n-ar fi înțeles nimic, ca 
o adevărată locomotivă ca'e 
nu are sentimentul gării.

Ti-am dat drumul ca un vî- 
năloi unei păsări captive, gîn- 
de.i el Și al olecal spre Sud.. 
Oare pe emisfera sensibilă a 
planetei mele vine toamna ? 
Sau iarna ?

Locomotiva avea însă în loc dc 
nume numere de metal: 1 234... 
56 Șl vagonul era într-ndevăr 
gol. Și n-a răspuns. Nici nu 
putea. Se împrietenise cu la
crimile de pe geamurile vago
nului și discutau. Discutau 
despre toamnă, despte iarnă, 
despre despărțirile dintre ano 
timpuri..

Locomotiva 1 234... 56 trecea 
impasibilă prinlr-o iubire iar 
toamna nu spunea nimic. Așa " 
e toamna, Ir istă și tăcută.

M. R.

do a ’’reia carte, intitulată „A- 
proape de zei", reia firul epic 
din nou prin prisma prezen
tului. Are un caracter recapi
tulativ, în care fluxul faptelor 
intră intr-o albie a lămuriri
lor. Șarpele există într-ade- 
văr dar cade xitimă nropru-i 
imprudențe precum și perspi
cacității celor cc-l urmăresc. 
Compoziția romanului este 
cvasi- h rulară : Pilotul arc a- 
proapr același destin ca Cer
nea, dar momentul final se 
identifică cu o rezoluție fa
vorabilă. Intre izbucnirea eon 
flictului happv-end-ul cărții, 
firul epie descrie o traiectorie 
firească, animată de o vibra
ție autentică. Excelenta '•»»- 
noaștere a mediului imortali
zai, ii permite lui Radu Theo
doru să ofere in «Aproape de 
zei*  o secțiune autentică a 
psihografieî aviatorului, anali
za ncurmărind delimitări ri
gide. cj alimontîndu-și comple
xul argumentativ prin datele 
psihice reale, aflate intr-un 
perpetuu dinamism. Figura 
centrală a Pilotului este edi
ficatoare pentru arta portre
tistică a lui Theodoru, care u- 
tilizează cu rafinament faza 
sincopată a noii tehnici ro
manești. Acțiunea captivantă 
se bucură de prezența unei 
motivări de strictă plauzibili
tate, ceea cc face din roman 
o lectură abundentă in satis
facții. pentru cititor și critic 
deopotrivă.

A. 0.
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Răspundem 
cititorilor

hp Iraiită a taMft 
(anoralai al lies, otalii plini

al învălămîDlului de partid
4 Urmoie din pug 1

Marea bogăție de idei cuprin
se in documentele Congresului, 
va- trebui să constituie pentru 
ÎRvățâmmtul de partid o reflec
tare adecvată in programele tu
turor formelor dc învățămint. 
Lasușirva și aprofundarea aces
tor bogății de idei, cunoașterea 
ce către fiecare om al muncii 

realizărilor obținute in do- 
n»cniuj material și spiritual, a 
Soneririlor petrecute în viața ță- 
ni deosebire in ultimii ani, 
a posibilităților și perspective
lor de viitor, necesită o preo
cupare atentă și susținută din 
partea organelor și organizații
lor de partid pentru orientarea 
temeinică a studiului diferite
lor categorii de cursanți.

Însușirea temeinică a politicii 
interne și externe a partidului 
și- statului nostru este in mod 
firesc hotărită de modul în care 
propaganda de partid abordea
ză aceste probleme. Pornind de 
la acest deziderat. învățămîn- 

de partid are menirea ca 
prin ideile pe care le propagă 
să-i ajute pe oameni să mun
cească mai bine. să-i. mobilize
ze în jurul obiectivelor stabi
lite de partid, să-i determine 
ca- în cunoștință d? cauza să-și 
cencentreze forțele pentru în
făptuirea exemplară a DiresG- 
vețer $i hotărârilor do însem
nătate majora pentru dezvol- 
tarea în continuare & țării. A- 
cest lucru cere din partea or- 
g.* *nr»}or  și organizațiilor de par
tid, propagandiștilor să se ocu
pe în mai mare măsură de Fea- 
Iszarea unui rnvățămînt eficient, 
can creț, la obiect. în care fie
care expunere informare, dez- 
£otere să aibă finalitate prac
tici să exercite o influență ac
tivă asupra auditoriului

ților pentru ca In anul 1'970 să 
riu se mai repete.

'Totodată însăși măsura apli
cată de la 1 septembrie a. c., 
ca veriga intermediară Grup-lot 
să fie desființată, Grupul de 
șantiere Valea Jiului ah T.C.M.M. 
devenind1 șantier, iar șantierele 
existente transformindu-se in 
loturi, va contribui la o mai 
bună coordonare și' urmărire a 
activității, de producție conco
mitent cu reducerea persona
lului tehnico-administrativ.

Intr-o atmosferă de muncă, 
de vie dezbatere, in contextul 
unei depline responsabilități,

• purticipanții la. discuții — prin- 
itre care I. Popa, P. Barcan, G. 

i Kiss. ing. S. Popescu, I. Bălan, 
. I. Săninoiu, V. Bordea, E. Ră- 

dulcscu; I. Dăscal, Ii. Armașu, 
ing. I. Vărășcț, ing. Gh. Sioi- 
cuța, ing. Gh. Niță; I. Vîlcu 
ș. a. — arătînd neajunsurile 
care mai persistă in activita
tea șantierului au făcut propu
neri și și-au luat angajamen
te substanțiale în scopul asi
gurării frontului de lucru pe 
timp friguros din acest an cît 
și a Gondi (iilor și modalităților 
de producție din 1970' care se 

>cer perfecționate. Acest lucru 
este impus însăși de creșterea 
productivității muncii' (cu 13,95’ 
la. sută față de anul curent)' și' 
de rentabilizarea generală a' 
șantierului — condiții: în vir
tutea îndeplinirii cărora a ac
ționat comitetul' de partid' și' etr- 

1 miletul de conducere al- șantan 
rului prin planuli de măsuri 
care a fost conceput, expus- și 
aprobat în ședința recentă a 
salariaților șantierului' 
din Valea JiuiUi; de dezbatere: 

’ a- indicatorilor dc plan.
După cum: s-a- relevat, și în 

această' adunare, după cum au 
, confirmat ș,i faptele împlinite 

ale acestui harnic colectiv. din 
ultima- vreme — ca. un „prelu
diu" al în deplinirii: sarcini lor vi
itoare — capacitatea, pricepe
rea, puterea dc muncă și dă
ruirea muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor șantierului din 
Valea Jiului a T.C.NLM. sub 
conducerea și îndrumarea, per
manentă a Comitetului de par
tid; cu sprijinul activ aT con
ducerii șantierului și al celor
lalte organizații de masă, vor 
transpune in viață sarcinile de 
producție pe acest an cit și pe 
cele de perspectivă,, ea semn al1 
hotărîrii de a> îndeplini în fapt 
gindirea înțeleaptă a partidului.

P. M. 

A devenit -ir- mare actualitate 
cerința ca propaganda de par- 
fad, prin conținutul șî formele 
sale de desfășurare, să contri
buie substanțial la îmbogățirea 
ctr idei înaintate a gindîrii oa
menilor. la deprinderea lor de 
s judeca și a înțelege singuri, 
pe baza cunoașterii politicii 
partidului, fenomenele comple
xe ate. societății noastre, ale lu
mii contemporane, insuflind ast
fel pasiune și dăruire in lupta 
pentru socialism. Așa cum s-a 
arătat la Congres, rolul muncii 
de propagandă este de a sti
mula gîndirea politică vie a oa
menilor. de a-i ajuta să-și ex
plice desfășurarea evenimente
lor și să adopte o poziție justă 
față de ele. să dobîndească o 
perspectivă clară pe baza con
cepției marxist-leniniste asupra 
dezvoltării societății contempo
rane. să participe activ la în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului șj guvernu
lui

Muncind in acest spirit, lec
torii și propagandiștii sini ch<>- 
mați ca in cercurile șî cursu
rile pe care le conduc să facă 
să pătrundă spiritul viu aî 
marxismului căru’a îi sini stră
ine șabloanele, formulele îneftis- 
«-rte, rrp-’tarea mecanică a unor 
rdri.. să-i si'muleze pe oameni 
să eîndească. să-i îndemne să 
feeă aprl la inteligența și ca- 
paertățjlr lor Demni interpre
tarea dafelcn evenimentelor din 
natură șî societate.

Sporirea eficacității învăță- 
rnivriufui de partid este influ- 
«"rlalâ pozitiv și de organiza
rea- diferențială a acestuia, in 
funcție de nivelul și posibili
tățile de acumulare a cursanți- 
t->r. de necesitatea imbunăiăți- 
p<» in-cFe&r activități producti
ve. Aykrd in vedere că in ra- 
Uepnnderile irxdustrlale și insti
tuțiile din municipiu își desfă
șoară activitatea un număr ma
re de ingineri șj economiști, 
B.edici,. cadre didactice; Comite
tul municipal a luat măsuri ea 
fncepmd eu anul de Invâțăm-nrt 
1969—Î970 să se îmbunătățeas
că substanțial studiu) ideolo
gie al acestor categorii de in
telectuali. In acest an de in- 
vățămlnt, în cadrul universită
ții serale de marxism-leninism, 
pe lingă secțiile economie, filo

zofie și construcții de partid'. 
\or funcționa și secții de so
ciologie și estetică, fapt ce va 
duce implicit la îmbogățirea 
cunoștințelor, la perfecționarea 
pregătirii cadrelor dc conduce
re și sporirea aportului lor în 
real.zarea mărețelor sarcini pu
se in fața noastră de Congre
sul al X-!ea al partidului. De 
asemenea, mulți dintre cursanți 
vor studia probleme economi
ce de stringentă actualitate in 
școlile uzinale de partid care, 
au luat o mare extindere în 
municipiul nostru, fiind create 
pretutindeni acolo unde există- 
condiții corespunzătoare. De a- 
semenrea, au fost extinse for
mele de învățămînt cu profil 
economic in care vor studia, 
peste 4 000 de cursanți. Ținind 
cont ck- acest lucru a fost îm
bunătățit și corpul de lectori 
și propagandiști, prin atrage
rea in rîndul acestora a unui 
număr sporit de cadre cu înal
tă pregătire ideologică și profe
sională in stare să propage po
litica partidului în strinsă le
gătură cu sarcinile concrete din 
fiecare unitate.

Numărul mare dc oameni ai 
muncii primiți în rindurile par
tidului, precum și a celor cu o 
vechime mai mică în partid, 
solicită din partea organelor și 
organizațiilor dc partid o preo
cupare sporită pentru educarea 
partinică a acestora.

Una din formele învățămintu- 
lui dintre cele mai potrivite 
create in acest scop îl oferă 
cercurile și cursurile pentru 
studierea statutului partidului. 
Condiția atingerii obiectivului 
urmărit aici, ca de altfel în 
toate celelalte forme ale învă- 
țămintnlui de partid, este ca p 
dată cu însușirea normelor vie
ții dc partid să se realizeze și 
înțelegerea profundă a semni
ficației fiecărei prevederi a spi
ritului viu, ’ avansat al parti
dului nostru.

In gama largă de mijloace și 
forme folosite in cadrul învă
țămînt ului de partid un loc 
important îl ocupă ciclurile de 
conferințe. Dat fiind specificul 
activității exploatărilor miniere, 
șantierelor de construcții și 
montaje, unităților comerciale 
și întreprinderii forestiere, in 
această formă a invățămintului 
de jîartid, vor fi încadrați pes
te 7 500 membri de partid.

Perioada scurtă ce a mai ră
mas pînă la deschiderea nou
lui an în învățăinîntul de par
tid trebuie folosită de organele 
și organizațiile de partid pen
tru perfectarea formelor și în
cadrarea tuturor membrilor de 
partid în cercuri și cursuri, po
trivit cu opțiunea fiecăruia și 
cu cerința ca alegerea făcută să 
ofere cursanților posibilitatea 
de a progresa in studiu.

Preocupindu-sc de asigurarea 
deschiderii in bune condițiuni 
a invăi.ănuntului de partid. Co
mitetul municipal organizează 
in perioada 15—30 septembrie 
a. c. pregătirea propagandiști
lor fără scoatere din produc
ție Dată fiind marea însemnă
tate a documentelor Congresu
lui al X-lea ai partidului, Co
mitetul munici|ial de partid, pe 
baza unui program de pregătire 
întocmii va asigura ca temele 
ce vor fj prezentate în fața 
propagandiștilor să fie expuse 
de secretarii Comitetului muni
cipal, de membrii biroului. De 
asemenea, pe tot timpul dura
tei instruirii propagandiștilor, 
membrii Biroului Comitetului 
municipal de partid vor fi pre- 
zenți la toate activitățile ce au 
loc in acest timp, condueind 
dezbaterile și râspu.nzînd la în
trebările puse de propagandiști.

Propagarea Tezelor și idei
lor din documentele celui de-al 
X-)ea Congres cere organelor și 
organizațiilor de partid. între
gului corp de lectori și propa
gandiști, tuturor celor care lu
crează pe tărîmul propagandei 
preocupare sporită pentru o 
continuă pregătire, receptivitate 
față de cerințele oamenilor, fo
losirea celor mai potrivite me
tode care să asigure studiului 
un spirit viu, creator.

• Zaharie Parasca, Lu
peni : Vă comunicăm că sa- 
lariații care sînt trimiși de 
întreprinderi pentru a urma 
cursurile școlilor sau a in
stitutelor, au dreptul la sa
lariul cc li se cuvine pe pe
rioada examenelor de admi
tere, corespunzător cu cele 
prevăzute la punctul 10 din 
Normele de decontare și con
trol a cheltuielilor de depla
sare, emise de Ministerul Fi
nanțelor și Comitetul de Stat 
pentru Problemele de Mun
că și Salarii sub nr. 11850 
din 19 octombrie 1963, in 
aplicarea HCM nr. 822/1959.

Vichente Călărașii, Vul
can : Corespunzător cu pre
vederile articolului 2, din 
HCM nr. 1053/1959, salaria- 
ții angajați; la cererea lor, 
sini asimilați cu localnicii și 
nu au dreptul la indemniza
țiile și sporurile prevăzute in 
holărirc, așa după cum se 
precizează de altfel și în cir
culara Comitetului de Stat 
pentru Probleme de Muncă 
și Salarii și a Direcției Ge
nerale de Recrutarea și Re
partizarea Forțelor de Man
că nr. 15.004 din 15 octom
brie 1960, privind acordarea 
indemnizațiilor de șantier și 
a sporului pentru locurile de 
muncă izolate, prevederi de 
care, după cum ne infor
mează conducerea SUT. dv. 
ați luat_cunoștință cu prile
jul angajării in serviciu.

® luliu Blaj, Uri câni: 
Conducerea întreprinderii 
de gospodărie locativă Pe
troșani confirmă justețea ce
lor sesizate de dv. redac
ției cu privire la deficien
țele in funcționarea instala
ției de încălzire centrală a 
blocului DII.

Tn. vederea încălzirii între
gului bloc s-au luat măsuri 
ea în viitor să funcționeze,, 
așa după cum ați propus, 
ambele pompe existente, asi
guri ndu-se totodată centrala 
cu un motor de rezervă.

0 I. T. Lupeni: Din cer
cetarea întreprinsă de- con
ducerea E.M. Lupeni rezultă 
că, într-adevăr, în zilele de 
23 și 24 august nu s-a asi
gurat la baie apa caldă ne
cesară muncitorilor coman
dați pentru executarea lu
crărilor de întreținere a in
stalațiilor din subteran.

Situația s-a datorat faptu
lui că în cele două zile s-au 
executat, dc către Preparația 
cărbunelui Lupeni, lucrări 
de curățire a canalelor de 
fum și diferite lucrări de re
parații ale instalațiilor de la 
centrala termică,. în vederea 
bunei funcționări a acesteia 
in zilele normale de lucru.

$ Dan C. Marinescu. Cele 
relatate de dv. redacției in 
scrisoarea intitulată „Pete 
pe fața orașului11 au fost a- 
duse la cunoștința Consiliu
lui popular al orașului Vul
can, care a luat măsuri co
respunzătoare de remediere 
a acelora.

In secția dc lustruit mobilă a I.I.L. Sava Gircadă in exercițiul funcțiunii.

Dezbaterea sarcinilor de plan pe 1970

Constructorii 
in pas cu cerințele 

dezvoltării mineritului
„Activitatea- șantierului din 

Valea Jiului al T.C.M.M. a- fost 
in general bună in acest an" 
s-a afirmat acum două zile în 
adunarea colectivului de sala- 
riați aj întreprinderii cu oca
zia dezbaterii cifrelor de plan 
pe 1970. Au spus-o in cuvintul 
loi- și tov. ing. Titus Piinișoară, 
secretar al Comitetului munici
pal Petroșani al P.C.R., și re
prezentantul beneficiarului prin
cipal, C.C.P., tov. ing. șef Gh. 
Davidescu și Gh. Vlad, inginer 
șef in T.C.M.M.

Totuși, așa cum arăta ing. 
Ion Lăsat, directorul șantieru
lui T.C.M.M. — în raportul ,pe 
care l-a prezentat-in fața sa- 
lariaților — de la linia in ge
neral bună a șantierului (care 
e caracterizată in rezuițațele 
pe 8 luni adică in îndeplini
rea planului de producție glo
bală in proporție de 101.1 la 
sută;, a productivității muncii 
în proporție dc 103,6 la sută; 
a cîștigulUi mediu de peste 
103,0 la sută; a planului valoric 
în proporție de aproape 100 
la sută) — au fost unele „de
vieri". Acestea se referă; la 
nivel de șantier, la sarcina de 
reducere a prețului de cost, 
unde s-a înregistrat o depășire 
de 280 000 lei; la stocurile su- 
pranormative care in primele 
6 luni ale anului în curs,, au 
atins nepermisa sumă de 7,4 
milioane lei; la folosirea nera- 
țională a utilajelor și mijloaee- 
lor de transport; la slaba or
ganizare a punctelor dc lucru 
de către maiștri și șefii de lot: 
la utilizarea încă nerațională 
a timpului de lucru (53 276 ore- 
om absențe din care 17 994 orc- 
om nemotivate); la insuficienta 
disciplină la locui de muncă 
inclusiv la muncitori cil. și'Ta 
personalul tchnico-administra- 
tiv; la neplanificarea din timp 
din partea- loturilor a necesa
rului de materiale ș, a.

Din aceste cauze, la unele lo
turi consecințele s-au repercu
tat asupra rezultatelor de pro
ducție cum e cazul lotului Uri- 
cani, lotului de montaje Petro
șani, lotului Paroșeni, lotului 
Vulcan, lotului S.C.S.M. și a lo
tului de montaj Vulcan care nu 
și-au îndeplinit o bună parte 
din sarcinile de plan fizice și 
valorice. Deficiențele și de -,Ja 
alte loturi — chiar a acelcțra 
care au unii indicatori de plan 
realizați, cum ar fi loturile Co- 
roești,. Livezeni, Dîlja și Zlaati 
— au fost arătate și dezbătute 
în cadrul adunării salarra-

pompierilor
a. Himere din frag I

drrnii. rod al industriei noas
tre socialiste, pompierii mili
tari, și civili din Valea Jiului 
sii salvat de la distrugere bu
nuri materiale și taluri- inipor- 
lanft». .V'ffek pompierii de la 
1J.A. „Viscoza" Lupeni au ac
ționai rapid, cu elan .și singe 
rreC la stingerea incendiului iz
bucnit la instalația do disti
lare a sulfurii de carbon. Prin 
acțiunea lor curajoasă au îm
piedicat incendierea depozitu*-  
lur de sulfură da carbon, lu
cru ce putea avea consecințe 
catastrofale atit pentru proce
sul (ichnologic eit si pentru vie
țile oamenilor. De asemenea, 
pompierii de la E.M. Pctrila 
nu intervenit în timp foarte 
scurt la nn incendiu’ ce s-n 
produs în cadrul obiectivului 
(EM), reușind astfel sfi locali
zeze și să lichideze incendiul 
ce putea avea consecințe grave 
pentru procesul tehnologic, ln- 
lervenții deosebite la lichida
rea unor incendii au avut și 
formațiile de pompieri de la 
E.M. Lupeni. E.M.. Aninoasa. 
E.M. Lonea etc. care,, datorită 
intervențiilor prompte, au 
stins incendiul la timp fără ca 
acestea să producă pierderi 
materiale.

Pentru perfecționarea și pre
gătirea formațiilor de pompieri 
din Valea Jiului a intrat in Ira- 

-diția acestora concursurile pro- 

îestanalc. și arliiilalea practică 
de organizare a pazei contra in
cendiilor pe. locuri dc munca, 
răspunzînd cu incredcro și ho- 
lărire chemărilor la întrecere 
care an fost lansate pe țară, 
pe județ și pe localități.

In urma verificărilor cfcctua- 
1c pe baza chemării la între
cere. cela moi bune rezult ale 
au fost obținute de formația dc 
pompieri de la E. VI. I.upeni, 
urmată do formația dc pom
pieri de la E.M. Aninoasa și «le 
cea de le EjVL Lon«». La con
cursurile profesionale care au 
avut loc în acest an in orașul 
l rieani celo mai bune barr- 
niui'i au fo«d obținute de for
mația de pompieri de la E.M. 
Aninoasa, clasată pe primul 
loc, formația da pompieri de 
la E.M. Pctrila*  — pe locul doi 
și formația do pompieri de Ia 
E.M. Lupeni — p« locul trei.

In activitatea dc pază aon- 
tra incendiilor s-au evidențiat 
in mod deosebit persoane ca 
Alexandru lticza de la C.C.P., 
Vasilo Anton d<> la E. Al. .Ani
noasa, Cornel Ciora*  de la E. Al. 
I rieani, Ioan Mărguloscu. do la 
E, M Lonea, loan Chirițoiu 
do la E. M, Pctrila. loan Music 
de. la I.G.L. Petroșani..

Un aport însemnat la orga
nizarea, îndrumarea și desfă
șurarea activității de pază con
tra incendiilor l-au adus și il 
aduc comisiile tehnice de pază 
contra incendiilor din obiec

SPORT
Ultimele știri

In cadrul competiției inter
naționale de fotbal pentru „Cu
pa balcanică", la. Tirana- echi
pa locală' Dinamo a învins cu 
scorul de 4—r (2—Ij vehipa 
iugoslavă Bor. Jocul a fost ur
mărit de' peste 20 000 de spec
tatori:

O
După cum s-a mai anunțat, 

echipa braziliană de fotbal 
F. C. S-an tos, care se află fn 
turneu în Iugoslavia, a termi
nat la egalitate : 3—3 cu- eclii- 
pa> Steaua Roșie Belgrad. In
tr-un interviu acordat presei 
iugoslave, celebrul jucător bra- 
ziliar Pole a declarat că intîl- 
nirea a fost deosebit de spec
taculoasă; Pl'le a ‘ arătat că a 
fost impresionat de jocul ex
celent practicat de Djăiei și 
Acimovici.

In continuarea turneului. San
tos va juca cu Dinamo Zagreb 
Radnicki Kragujevac și Sara
jevo.

O
Continuîndu-.și pregătirile in 

vederea- meciului cu formația 
Ungariei din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial» de 
fotbal, selecționata Cehoslova
ciei a- susținui un ultim jac de 
verificare la Fddelarady cu; re
prezentativa orașului: Selecțîo- 
nabilii' au obținut Victoria- cu 
scorul de 7—1 (2—1)> prim go
lurile marcate de Kvasniak (3), 
Kuna;, Szikora,. Vesely și- Czap- 
koviez..

G
Boxerul danez. Tton- Bogs,. în 

vîrslă- de 24' de ani;, este noul

Parîngul Lonea a cîștigat 
„Cupa municipală*'  la volei
Miercuri,, terenul de- vqlei de 

la- fostul sediu*  al! consiliului 
popular din*  Petroșani- ai găz
duit finala „Cupei municipale" 
disputată între echipele Pa- 
ringul Lonea și Minerul Lu
peni. Mai experimentată^ echi
pa din Lonea a. cîștigat me
ciul cu 3—1. 

se Pot servi zilnic bo
gate sortimente de pre
parate culinare și b..
tur> alese-

complet

T. A. P. L
PETROȘANI

publicul consumator, că 
restaurantul' „Carpați", 
din Petroșani, se redes
chide îh data de 1'4 sep
tembrie 19G9, orele 11,

< A'dresați-vă- cu în
credere unităților noas
tre unde veți fi serviți 
prompt si conștiincios.

tive și localități. Prin compe
tența și calificarea înaltă a 
membrilor lor. aceste comisii 
a<luc servicii indispensabile ac
tivității de determinare și com
batere a cauzelor tehnologice 
specifice, desfășoară o susți
nută muncă dc propagandă 
pentru prevenirea incendiilur 
in obiectivele și' Itooatftâțile în 
< are activează. PrintVe cei mai 
buni membri ai comisiilor teh
nico dc pază conCra incendiilor 
se ovidhiTțiav.ă. iu mod dbosebit' 
inginerul A'lexandVu TolVay «Ie 
la U.U.M.P., ing. Ioan Vasile 
«le la „Viscozat*  Lupeni, ftmn 
Cornea de la kCLC. Petroșani. 
Alexandra Berea «le lb 0.C.L. 
Produse industriale Petroșani 
și alții.

Acum, la aniversarea a J2J 
de ani- de la luptelb curajoși
lor pompieri din HMR, gindul 
la laptele lor mobilizează 
toți pompierii din Valva Jiu
lui- pentru indteplfnîrca exem
plară. ireproșabilă a misiuni
lor incredințate: Ei își reafir
ma hotărîrca d’c a lupta ne
abătut. neprecupețindu-și la 
nevoie chiar viața pentru în
deplinirea cu cinste a nobilei 
misiuni de apărare a vieții oa
menilor. u avutului socialist șr 
a bunurilor cetățenilor patriei 
noastre. Ei sini ferm convînși
vă prin aceasta contribuie ală
turi dc poporul muncitor la 
imlVplinirea mărețelor sarcini 
trasate-de «'«■! dc-al X-loa Con-: 
greș al P.C.R.

campion cunupean la*  categoria' 
mijlocie. Iii meciul disputat la 
Copenhaga, in prezența a peste 
18 000 de spectatori. Tom Bugs 
l-a învins la-puncte după 15. re
prize pe dl’ț'inâtur-iJi titlului, 
italianul Carlo Duran.

Q

Vineri,, in semifinalele cam
pionatelor europene masculi
ne de canotaj academic, echi
pajele României au*  reuTi -â 
se califice in două i'inale. 
Clasîndtx-se pe. locul doi in 
cursa de 4' plus 1, cu timpul 
de 6’43"19/100, echipajul. 
României și a cîștigaf dreptul 
de a participa în finală ală
turi de echipajele R F. a Ger
manici, Elveției, b.D. Germa
ne, U.R'.S.S. și Olandei, Echi
pajul’ de 2 plus 1 al Româ
niei va evolua, de asemenea/ 
fn finală.

O
Turul Giclist ; 1 Franței, re

zervat amatoiilcr (Taur de 
l’Avenir). a continuat vineri 
dimineața eu desfășurarea m 
nei semietape. Savigne-Leve- 
que — La Ferte Mâee (93,500 
km). — Primul a trecut linia 
de sosire danezul Jan Iloegh, 
cronometrat in 2h 11’36''. Gro
sul plutonului ih care se. a- 
flau și cicliștii români Ciumeti 
(locul- 18), Sofronie (locul 24) 
și Tuder VasTe (locul- 30), a 
fost cronometrat în 2h IT45‘’. 
In clasamentul genera) conti
nuă-. să conducă, suedezul G. 
Petterson..

Pe Ibcu) IU s.-a clasat eJiipa 
Utilajul. Petroșani; Echipele au 
fost premiate de consiliul mu
nicipal al sindicalelor cu di
plome și echipament spor
tiv. Trofeul a revenit echi
pei Parîngul Lonea care îj va 
deține pînă. la a doua- ediție a 
„Cupei municipale".

N T A

SÎVfflATA II SEPTEMBRIE

17.25 Folbal : Petrolul — U- 
niversilatea Cluj (repri
za a ll-a). Transmisiune 
«ie la Ploieștii

18.30 „( Iteia orașului" — e- 
misiune-concurs. Trans
misiune de la Baia 
Mare.

19.30 Telejurnalul de scară. 
BulVtinul meteorologic.

20.00 TotP-encialope«lia.
21.00 Reportaj filmat realizai 

de Studioul do Televi
ziune pe ogoarele din 
sudul Olteniei,

21.25 Muzică ușoară româ
nească.

22.00 Telejurnalul de noapte 
și buleHnul mei eorologic.

22.15 l’liblicitatr.
22,20 Film serial „Comisarul 

Maigret".
23.H) Seară*  «le romanțe.

radio
Dl MINICA 14 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 :

6,05 Malineu’ muzical;. 7,00 
RiJiojurnal. Sumarul pielei; 
7'J5 Ora safhluî' 7,45 Dc la 
sale adunate — muzică popu
lară; 3 00 Rpvisto presei: B.I0 
I’.usif itc*  muzicale:’ 9.90 Ra- 
d;>niagazinir1 fcmeilur; 9,30 
A\ iriproinipră cotidiană; 9 10 
D" la mijrrle lâ mai o — pro
gram :n*i7i.*al:  12,00 De t*-ate  
pentru l-iți; 13,00' Radiojur
nal. Spun; T'J’.n Noutățile 
sâptămînii — muzică ușoară;
13.30 Concurs în instanță; 
li-OO Esliada duminicală-;
14.30 Oi a- veselă: 15.00’ Estra
da duminicală; Ki.30 Pro
gram oferit de R.id.u; vacan
ța; 19 00 Gazeta radio; 19,20 
La idmca zilei in agricultu
ră; 19,30 '/..■’cp melodii prefe
rate; 20'00 Tablei a de seară: 
20 05 Muzică db 'afe .un. cr i.;
20.25 Eminesciana; 20.30 Ze
ce melodii preferate: 20.50 
Romanțe; 21,17 Revista 'la
gărele» : 21,30 Panoramic spor
tiv ; 21,45 Revista șlagărelor; 
22.00 Radiojurnal; 22,10 Mu
zică de dans; 22$0‘ Moment 
poetic; 22,40 Cavalcada rit
murilor:. 0.03—5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMi I. II :

6.00 La drum. însoțiți de 
melodiile îndrăgite: 7.00 Tn- 
terp-oți. de muzică populară 
și ușoara românească; 7.30 
Sumarii*  piesei: 7.35 Cintă 
fanfara: 7,-15 Radio publici
tate; 8,00 Dansuri instrmnen- 
tal*-'  841.5 Teatru radiofonic 
pentru copii: 9,00 Avanpre
mieră cotidiană: 9.10 Calei
doscop muzical: 10.15 Opera 
și cele cinci necunoscute;
10.10 A 7-a artă: 11.00 Con
cert de duminică; 12.55 Va- 
rictă'i muzicale: 14,05 A"' *-  
mul vocilor celebre: 14 30 
Muzică u.ș.oaiiă> și populară; 
la,,45î Caruselul melodii!*-r  
distractive; 16,30 La horă-n 
sau — cîntcce și jocuri;. 17,00 ( 
Almanah muzical;, 1T.30 Ca
ravana fanteziei t TT;30 Pa
gini nemuritoare din muzica 
simfonică^. 19,00- Recital Daw 
Tardăchescut lDi2d-' Teatru 
scurt Premiera*  .jnțfâ’ma*  barfr- 
dâ de magnetofon."' de Sa
muri Beelc-etl; 19;55 Vă invi
tăm’ la dans;. 20,35 O istorie 
a muzicii în ''i«jndopene co
mentată de George Băl .n: 
2TC20' Cînlece bătrinești; 21.40- 
De la vals la- shake; 22,401 
Studioul' de poezie: 0;25-—1.0(E 
Selecțîuni din- concursul in
ternațional de conuri de ama
tori „Să rinie popoarele" — 
A'ngUai 1969-

BLLET1NE DE ȘTIRI: 
Programul T: 6,00; 11,00;
17.00; 24.0Q; 2,00: 4,00. Pro
gramul n : 14;00; 23(Q0; 0,55.

FILME
DtMINlCA 14 SEPTEMBR18

PETROȘANI — 7 Noiein- 
briv: Singeroasa nuntă ma- 
cedineană; Republica: Rusii 
.și albii; PETRI LA : Primă
vară pe Odei; LONEA — 
7 Noiembrie: împușcătura; 
Minerul : Tarzan, omul jun
glei: ANINOASA : Anna Ka
renina, seria- l și U; VUT> 
<’AN : Noaptea c făcută pen
tru a visa; LUPENI — Cul*-  
tural: Alexandru cel fericit,

LOTO
La trageiea din 1'2 septem

brie 1969’ au ieșit cîștigăloa- 
re următoarele numere :

Extragerea Lai: 61 5 44 64 
20» 4' 57 70 70? 40 4.5 11.

Fond de premii: 544 124 
lei

Extragerea- a 11 a : 20 68 
3- 34.

Fund*  de premii'.' 2U2T09- 
lei.

Ilar), temperatura aerului la- 
Petroșani a variat între plus 
9 grade și plus. 20 de grade, 
iar la Paring înue plus 0. 
ș-i- plus 12 grade.

PENTRU i u- .*  l'OAitrJX 
24' DE ORE: Timp variabil, 
cu cer mai mult acoperit. Sa 
vor semnală averse slăbe de 
plbaie. Vint slab din sociorut 
sudic.
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fizila președintelui 
Consiliului de Stal al României, 

Nicolae Ceaușescn, în Iran $ Ui muie din pag 1

< Uniune din pug 1

de Hori alcătuiesc pitorești ar
curi de triumf. Mii de por
trete ale președintelui Consf- 
hului de Stai Nicolae 
Ceaușescu și ale sofiei sale, 
Elena Ceaușescu, sînt expuse 
pe frontispiciile ciad rr ilar și In 
vitrinele magazincior de-a lun
gul întregului traseu. Popu
lația capitalei a inundai lite
ralmente străzile. Sule dc mii 
de oameni aclamă pe soiul po
porului român prieten. urî ti- 
ie; bun \e;u', pc Șahfașahul 

Iranului.
In piața „Fcrdousi". domi

nata de monumentul care eler- 
auca/A memoria marelui poci 
persan cu același nume, corte
giul oilcial se oprește în iaț(t 
unei estrade. Sinceritatea bu
curiei mulțimilor care îl sa
luta aici pc șeful statului ro
man se degajă pregnant din 
atmosfera sărbătorească care 
domnește în jur. Președintele 
Consiliului de Sta!. Nicolae 
Ccaușescu. și persoanele care 
11 însoțesc, sini Intimpinați de 
autoritățile municipale, în 
l/unte ou primarul Teheranu
lui. Nomad Shahrestani, care 
ie urează tradiționala urare 
.bun venit".

Apoi, primarul înmîncază 
președintelui român și soției 
sale. în semn de omagiu, cheile 
porților orașului Teheran,

Răspunzând urărilor ce i-au 
4asl adresate, președintele 
Hictdoe Ccaușescu a mulțumii 
Sahi.nșahului Iranului și locui
torilor orașului pentru căl
duroasa primire tăcuta, subli
niind că oceasla reprezintă o 
manilestare a prieteniei ro
mâno-iraniene.

Din acest punct al orașului, 
c-xvț inulndu-și drumul pe ma
rile bulevarde ale Teheranului, 
cei doi șeii de state și soțiile

Toastul Șahinșahului Iranului,
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

<5, Urmare d/n pag. 1 

Toastul președintelui Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUSESCU.>

lot iau loc in două călești des
chise, trase fiecare de clic șase 
cai și escortate de un esco- 
dron de cavalerie de gardă.

Prinlfaun adevărat cordon 
viu, înaltele personalități ro
mâne și iraniene sosesc la pa
latul Golcslan, reședința pusă 
la dispoziția șclului stalului 
român în timpul vizitei sale 
in Iran.

In sala oglinzilor arc loc o 
convorbire cordială Intre Ma- 
jeslalca Sa Imperială Șahinșa- 
hul Iranului, Aryamehr, și Îm
părăteasa Farah și președintele 
Consiliului dc Stat al Româ
niei, Nicolae Ccaușescu, și E- 
Icna Ccaușescu.

In cursul după-amiezii, la 
Palatul Golcslan a avut loc o 
nouă manifestare a deosebitei 
ospitalități a populației iranie
ne, a sentimentelor de bucurie 
și satisfacție cu care este pri
vită această vizită: O delega
ție a locuitorilor orașului Te
heran, în frunte cu primarul 
capitalei, Mamad Shahrcslani, 
înmmează președintelui Consi
liului de Stal, Nicolae Ccaușcs- 
cu, și sofiei sale, daruri spe
cifice artelor și meșteșugurilor 
tradiționale ale populației ora
șului.

O
Primirea extrem de cordială 

făcută înalților oaspeți români 
pe pămintul iranian, puterni
cul sentiment de prietenie față 
de poporul român și repre
zentanții săi. care s-a făcut 
sim|it pregnant din această 
primă zi a vizitei, climatul 
optim pentru desfășurarea rod
nică a convorbirilor care ur
mează șă aibă loc între cei 
doi șeii de slate, îndreptățesc 
anticiparea că această virilă 
va constitui o nouă contribu
ție substanțială la dezvoltarea 
și adinei rea continuă a cola

și faptelor, de o apreciere rea
listă a adevărurilor actuale, pe 
baza universalismului care de
vine, într-o măsură tot mai ma
re, factorul vital al vieții so
cietății umane, in era interde
pendenței popoarelor.

Noi credem prin urmare că 
multe din legile considerate pî- 
nă acum ca legi politice sau 
sociale imuabile nu vor mai pu
tea să dăinuiască și să fie ur
mate.

Este poate util să se remarce 
faptul că in lumea în care 
trăim este tot atît de impor
tant ca fiecare societate să se 
adapteze necesităților lumii vi
itorului și să aibă, de aseme
nea, curajul și inteligența de 
a rupe cu multe din legile tre
cutului, legi care nu mai pot 
avea valoare chiar dacă sînt 
puternic înrădăcinate.

\a dezvolta legături tot mai 
largi cu celelalte state ale lu
mii, cu întreaga comunitate a 
popoarelor, cu atît aceasta va 
fi în folosul colaborării inter
naționale și ai destinderii, va 
servi mai bine nobilele țeluri 
ale păcii și securității mondiale.

Noi considerăm că, în condi- 
țile de azi, are o importanță 
deosebită manifestarea activă 
in viața internațională a fie
cărui slat, indiferent de mări
mea populației sau a teritoriu
lui, de forța lui economică .sau 

borării mull/laterale româno- 
iramene, la o mai bună cu
noaștere, la consolidarea senti
mentelor prietenești pc care 
cele două popoare Ic nutresc 
reciproc, spre binele lor, al 
păcii și înfclegerii internațio
nale.

O
In drum spre Teheran, sur-, 

voluînd teritoriul Republicii 
Populare Bulgaria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Slat al Republicii 
Socialiste România, a adresat 
tovarășilor Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
și Gheorghi Traikov, președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare Bulgaria, următoarea tele
gramă :

.Zburînd deasupra teritoriu
lui Republicii Populare Bul
garia, \ ă adresez un salul cor
dial și cele mai calde urări 
dc sănătate și fericire. Folosim 
acest prilej pentru a transmite 
întregului popor bulgar urarea 
tovărășească dc a obține noi 
succese în construirea socia
lismului, în înflorirea patriei 
sale".

O
De asemenea, în timpul zbo

rului deasupra Turciei, preșe
dintele Consiliului dc Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat 
președintelui Republicii Turcia, 
Cevdei Sunay, o telegramă în 
care se spune :

«Cu prilejul survolării teri
toriului țării dumneavoastră 
vă adresăm un cordial salul 
prietenesc. Urăm poporului turc 
și excelenței voastre personal 
multă sănătate, prosperitate și 
fericire".

Domnule președinte al Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România,

Sînt fericit să constat că cele 
două țări ale noastre, bazîndu- 
se pe aceste vederi comune și 
urmind astfel o cale realistă, 
s-au legat acum printr-o fruc
tuoasă colaborare economică și 
culturală. Sintem convinși că 
această colaborare se va întări 
și mai mult în interesul reci
proc al țarilor noastre, al cau
zei înțelegerii și păcii în lu
mea întreagă.

Ingăduiți-mi, deci, să ridic 
paharul meu cu această urare, 
în sănătatea și pentru fericirea 
personală a Excelenței Voastre 
și a Doamnei Ceaușescu, cil și 
pentru prosperitatea și progre
sul continuu al poporului prie
ten român.

continentul nostru, ci și o pro
blemă de importanță funda
mentală pentru pacea și secu
ritatea întregii lumi. După con
vingerea noastră, securitatea 
europeană, se poate înfăptui 
pornindu-se de Ia realitățile 
statornicite ca urmare a celui 
de-al doilea război mondial, de 
la existența celor două state 
germane, de la recunoașterea 
inviolabilității granițelor post
belice, inclusiv a frontierei 
Oder-Neisse.

f^nncfnfsim mi cafîcfanf în n?»

Bilanț și... probleme în ridicarea 
nivelului urbanistic al municipiului

In unele unități comerciale 
marfa nu poate fi văzută, del i 
cumpărători din cauza ambala
jelor care ocupă un spațiu alit 
in interiorul magazinelor cit 
și in exterior, la multe maga
zine firmele nu sini corespun
zătoare, iar la altele lipsesc 
complet.

Lucrarea dc amenajare a 
drumului dc acces la gara C.F.R. 
Livt-zcni trebuia sâ fie qxecti 
tată de I.I.L. și șantierql de , 
construcții din Petroșanii dar , 
nimic nu s-a făcut cu toate că 
acest drum este folosit zilnic 
de aceste unități. La terenul 
din spatele cartierului Carpați, 
unde urma să fie amenajate 
terenuri de sport de către 
C.C.P.. Grupul 2 construcții, 
T.C.M.M.. U.U.M.P. și l.G.C. 
cu termen pînă la 1 iunie 
1969, lucrările nu au fost în
cepute deci! după 1 august și 
aceasta în urina numeroaselor 
insistente din partea, consiliu
lui popular. Dc asemenea. E.M. 
Dilja a avut sarcina de a re
para drumul spre Dilja Mare 
și cartierul Boțoni, insă nu a 
făcut nimic și din această cau
ză accesul cu mijloace auto în 
localitatea Dilja Mare se face 
cu mari greutăți. In ceea ce 
privește repararea străzii Căr
bunelui, s-a stabilit ca această 
lucrare să se execute ele către 
Consiliul popular care va asi
gura forța de muncă iar 
utilajele și materialele hece- 
sare să fie date dc E.M. Dilja 
și T.C.M.M. : însă aceste două 
întreprinderi nu și-au respec
tat angajamentele deciț In 
parte. De asemenea, repararea 
străzilor Andrei Muroșan și 
Gh. Barițiu urma să fier exe
cutată de T.C.M.M. care ■ le-a , 
degradat dar .și in prezent a- : 

5 ani de !a înce

perea lucrărilor

La începutul lunii septembrie se împlinesc cinci 
de la începerea construcției Sistemului hidroenergetic și de 
navigație de Ia Porțile de Fier, unul dintre cele mai impor
tante obiective înscrise in planurile de dezvoltare ale ra
murilor energetice din România și Iugoslavia.

In monografia acestui vast șantier vor rămine înscrise 
Ia loc de cinste lunile iulie și august ale anului 1969. A- 
ceasta a fost perioada in care s-au depus, poate, cele mai 
susținute eforturi cunoscute Pină acum in domeniul con
strucției în țara noastră. Omul a avut de învins aici vije
liosul fluviu pe defileul dintre Carpați și Balcani, de la 
confluența Nerei, pină la cca a Timocului. Au fost finali
zate in acest timp lucr.ățile la ecluza de pe malul românesc 
— un culoar impresionant din beton lung de circa 700 me
tri. Milenarul Danubiu și-a schimbat pentru totdeauna ve
chea sa albie. O pildă elocventă a ceea ce poate însemna 
valoarea timpului, în expresia cea mai densă, o constituie 
munca plină de dăruire, eroică, a oamenilor care au pus 
temeliile acestor vaste construcții. Am urmărit cum se ma
terializau proiectele, angajamentele, am fost martorii schim
bării uimitoare a peisajului acestor locuri, care, uneori, 
chiar intr-o singură zi, prindea alte contururi.

La 9 august, ia punctul de frontieră situat pe vechiul 
curs al Dunării, s-a desfășurat ceremonia de preluare de 
către constructorii români, de la cei iugoslavi, a ștafetei de 
execuție a banchetei-dig, cu care urma să fie barată o parte 
a cursului milenarului fluviu. Inginerul-șef al Întreprinderii 
românești de construcții, Gabrilă Urcan, referindu-se a- 
tunci la timpul necesar constructorilor pentru a ajunge la 
podul fix, spunea : „Probabil in 11 zile". Dar, după numai 
56 de ore, bancheta-dig unise malul drept al Dunării cu 
podul de pe care urma să se dea ultima bătălie cu fluviul, 
pentru a-1 obliga să se îndrepte pe căile ce i se pregătiseră
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ceste străzi continuă să fie in 
aceeași stare. Toi această în
treprindere a degradai străzile 
Progresul și Funicularului, 
insă a făcut o lucrare care in 
scurt timp trebuie să fie e- 
xecutatâ din nou.

Neajunsuri în gospodărirea 
orașelor au existat și in ucti- 
\ itatea întreprinderilor presta - 
toare de servicii. Astfel, 
transportul gunoiului se exe
cut! defectuos, in multe ca
zuri nu se rcspectii graficele 
de transport. De asemenea, 
maturatul străzilor se face in 
unele cazuri de minimală, iar 
gunoiul rezultat rămine zile 
întregi pe lingă bordurile tro
tuarelor și este reîmprăștiat 
de mașini. I.G.L. nu rezolvă 
cu răspundere unele sesizări 
și reclamați! ale cetățenilor; 
reparațiile la părțile comune 
sc tărăgănează, in special la 
casele scărilor și completarea 
geamurilor sparte de la blocuri. 
Lucrările ce se execută la te
rasele blocurilor merg intr-un 
ritm destul de lent iar cînd 
lucrarea este gata, molozul și 
alte materiale sint lăsate lingă 
blocuri vreme îndelungată a- 
vind un aspect necorespun
zător. Mai mult chiar, fațadele 
blocurilor sint stropite cu 
smoala topită pe toată porțiu
nea pc unde s-a transportat 
spre acoperiș iar zonele verzi 
din împrejurimea blocurilor 
sint distruse fără ca tovarășii 
de la I.G.L. să se sinchisească 
să le refacă iar cetățenii pe 
bună dreptate sint nemulțumiți 
de asemenea indolențe. Secția 
întreprinderii de electricitate 
nu întreține in permanență 
iluminatul public.

Aspectul interior al unor în
treprinderi s-au instituții de 
asemenea lasă de dorit. în 
curtea T.A.P.L-, domnește de
zordinea ; buruienile cresc în 
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voie, mașinile sc garează la 
întimplare și nici celelalte 
două întreprinderi, I.R.l.C. și
I. C.R.M., nu sc sinchisesc de 
aspectul gospodăresc al spațiu 
lui ce I folosesc. La gara nucă 
din Petroșani, în depozitul I.F. 
aceeași situație ca la TJYT.L. 
Gardul in multe locuri este 
degradat. Drumul de acces 
spre sediile I.R.T.A. și I.R.V.A.,
J. M.T.F. cil și intrarea in in
cinta sectorului l.G.C. din Lu
pani sînt aproape impracti
cabile. Numeroase drumuri 
improvizate folosite dc șanti
erele dc construcții dau un n- 
spcct neplăcut localităților. O 
scrie de scurgeri de ape plu
viale necanalizate in mod co
respunzător, rampa și depozi
te nepermise și improvizate 
pe străzi și in cartiere precum 
și altele denotă că unii condu
cători «le unități economice 
iși neglijează sarcinile ce Ic re
vin atît in ce privește buna 
gospodărire a bunurilor cit și 
a ridicării nivelului urbanistic 
al localităților ceea ce mai do
vedește că o parte din conducă
torii unităților economice nu tiu 
Ia personalitatea unității pe 
care o conduc, la prestigiul 
localității in care iși desfășoară 
activitatea.

Organizațiile dc tineret, pu-, 
teau in acest an să sprijine 
mai mult activitatea de înfru
musețare organizată d<> consi
liile populare. Acțiunile pe 
care le-au întreprins uteciștii 
au fost mai mult în cadrul 
unităților, unde sînt angajați la 
colectarea fierului vechi, stivu- 
irea.^unor materiale, insă prac
tic la o acțiune patriotică pen
tru amenajarea vreunui teren 
de sport, zone verzi sau alte 
obiective gospodărești — edi
litare care necesitau elanul ti

loto : ION L1CIUMeditație în nocturnă.

nerilor, foarte puțini au parti
cipat.

Menționăm că după ce s-a 
primit vacanța dc vară, o mare 
parte din elevii mai muri pu
teau participa la acțiunile de 
înfrumusețare, insă, aceștia au 
fost repartizați la acțiunile de 
înlrt ținere a fondului foresti
er și șantierele de construcții 
fără a hia parte la acțiunile 
dc înfrumusețare a localități
lor.

Așa cum i subliniat recen
ta ședință a Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal, in uțcsl an s-a fă
cut mai mult in domeniu) gos
podăririi și înfrumusețării lo- 
< alităt'lor. dar față dc volumul 
lucrărilor aflate in restanță 
este necesar să fie organizate 
în continuare acțiuni dc masă 
cu cetățenii, iar organizațiile 
de tineret și sindicalele din în
treprinderi să mobilizeze cetă
țenii pentru realizarea obiecti
velor din planurile de măsuri 
ale consiliilor populare.

Consiliile populare au dato
ria să se sprijine mai mult pe 
deputați ca aceștia, la rindul 
lor. să mobilizeze comitetele 
de cetățeni și dc locatari pen
tru a îmbunătăți considerabil 
aspectul general, estetic și edi
litar al municipiului in vede
rea ridicării posibilităților de 
punctaj maxim în întrecerea 
patriotică ce se acordă de co
misia județeană

Realizarea integrală a planu
lui acțiunilor obștești pe acest 
an precum si depășirea lui, va 
trebui să stea în permanență 
în atenția consiliilor populare 
pentru a ajunge ea. cu spriji
nul cetățenilor, localitățile mu
nicipiului să fie cit mai bine 
gospodărite, mai fruihoase și 
mai curate.

MARȚI 1 SEPTEMBRIE

17,30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor. Cei mai 

mici sportivi.
17.50 Studioul școlarilor. Vă 

place muzica 7
18.20 Criterii. Gong, Drama

turgia contemporană in 
noua stagiune — pre
miere. Masă rotundă — 
anchetă.

18.10 Din lumea științei : 
Grefă de cord experi
mental. Reportaj filmat 
la Spitalul dc urgență 
Bucurcșli.

19.10 Prim plan. Acad. prof. 
Vasile Rășcanu.

19^10 Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

20,00 Festivalul și concursul 
internațional de folclor 
— România *69.

expus îq mod amănunțit vede
rile mele asupra acestui subiect, 
vederi care au fost apoi con
firmate dc cursul evenimente- 
Tcr. Intr-adevăr, trăim în epo
ca actuală intr-o lume în care 
interdependența popoarelor de
vine din ce în ce mai mult un 
adevăr de netăgăduit. Ca atare, 
este de datoria fiecărei țări de 
a se conforma, atît din punct 
de vedere național cit și inter
național, cerințelor comprehen
siunii universale, bunei înțele
geri și colaborării între popoa
re, respectind cu strictețe drep
turile fiecăruia. Noi credem în 
mod ferm că lumea de astăzi, 
și mai mult încă, lumea de mii- 
ne, are nevoie să fie călăuzită 
de o viziune nouă a lucrurilor

+ Urmare din pag. 1 

ind că modul în care se desfă
șoară colaborarea româno-ira- 
niană constituie un model de 
materializare practică a prin
cipiilor coexistenței pașnice 
intre țări cu orînduiri sociale 
diferite, de conlucrare interna
țională rodnică, întemeiată pe 
respect și încredere reciprocă. 
Evoluția colaborării noastre 
ilustrează în modul cel mai 
convingător rezultatele pozitive 
pe care le not avea nenlru viata

20,15 Filmul artistic „Răscoa
la" — producție a stu
dioului cinematografie 
„București".

22,00 A 2*l-a  aniversare a 
proclamării independen
ței Vietnamului — do
cumentar.

22.20 Telejurnalul de noapte. 
Buletin meteorologic.

22,40 Publicitate.
22.50 Cinice, joc și voie bună.
23.20 închiderea emisiunii.

radio
MIERCURI 3 SEITEMBRIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 As
pecte de Ja Festivalul inter
național de? folclor — Româ
nia 1969: 10,05 Varietăți mu
zicale; 11.05 Revista economi
ca: 11,25 Soliști și formații 
artistice de amatori laureați 
ai celui de-al IX-Jea concurs 
pc fără; 12,00 Cântecele anului 
1969 — Nicolae Kirculescu;
12,25 Moment științific; 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13.10 Mic maga
zin muzical; 14,10 File de le
gendă; 14,50 Cu cintecu) și 
jocul pe întinsul patriei; 15,20 
Radio publicitate; 15,30 Com
pozitorul săptămînii; 16,00 
Radiojurnal; 16,30 Expoziția 
realizărilor economiei națio
nale — România 1969; 16,40 
Cîntec drag partidului — e- 
misiune muzicală; 17,05 Ante
na tineretului; 17,30 Muzică 
ixipulară din Transilvania;
18.10 Programul partidului — 
programul nostru; 18,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 19,00 Gazeta radio; 
19225 Săpiămîna unui melo
man; 20,05 Tableta de seară;
20.10 Festivalul și Concursul 
internațional de folclor — 
România 1969; 20,30 Emines
ciana; 20,35 Pentru magne
tofonul dumneavoastră; 21,20 
Revista șlagărelor; 21,30 
Sport; 21,45 Revista șlagăre
lor; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 22220 Clipe 
de visare — muzică Ușoară; 
22,55 Moment poetic; 23,00 
Concert de muzică ușoară, 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

- 6,10 Varietăți matinale; 
7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7,10 Varietăți mati
nale — continuare; 8,10 Tot 
înainte; 9,00 Melodii popu
lare; 9,40 Săpiămîna culturii 
bulgare; 10,30 Antena tinere
tului; 10,55 Muzică populară 
și ușoară; 11,30 Antologie 
contemporană; 11,50 Melodi
ile străzii — muzică ușoară; 
12,03 Avanpremiera cotidiană;
12,15 Peisaje muzicale; 12,45 
Concert de prinz; 13,30 Ora 
veselă: 14,03 Muzică ușoară; 
15.00 Moment științific; 16,00 
Radiojurnal; 17,00 Pe aripile 

citate; 18,00 Varietăți muzi-



steagul roșu
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Delegația de partid 
și guvernamentală a României 

a părăsit Pekinul
PEKIN 12. — Coresponden

tul Agerpres. 1. Gâlățeanu. 
transmite: Vineri dimineață, 
delegația de partid și de slid 
3 Republicii Socialiste Româ
nia. formată din tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.P.. președintele Consiliu
lui de Miniștri. conducătorul 
delegației. Paul Niculcseu-Mi- 
zil, membru al Comitetului E- 
xecutiv. al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C R., 
Ștefan Peterfi, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de 
Stat cere a participat la fune
raliile președintelui Ho Și Mm. 
a părăsit Pekinul.

Escală tehnică la Moscova
MOSCOVA 12 — Corespon

dentul Agerpres, L. Duță, 
transmite: In drum spre pa
trie, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste 
România, care a participat la 
funeraliile lui Ho Și Min. pre
ședintele C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
președintele Republicii Demo
crate Vietnam, a făcut o scur
tă escala tehnică la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, de
legația a fost salutată de Vla
dimir Novikov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședin-
te al Consiliului de Miniștri al române.

Sosirea în Capitală
Vineri seara s-a înapoiat de 

Ia Hanoi delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste 
România, care a participat la 
funeraliile președintelui Comi
tetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
președintele Republicii Demo
crate Vietnam, Ho Și Min.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurcr, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației. Paul Nicu- 
tescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
PC.R, Ștefan Peterfi, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, precum și Constantin 
Băbeanu. ambasadorul Româ
niei Ia Hanoi.

Evoluția situației 
din Irlanda de nord

• FORȚELE MILITARE BRITANICE CONTINUĂ SĂ ÎNDE
PĂRTEZE BARICADELE • UN COMUNICAT PRIVIND CAU
ZELE SÎNGEROASELOR TULBURĂRI.

LONDRA 12 (Agerpres). — 
Intenția autorităților britanice 
și a guvernului de la Belfast de 
a îndepărta baricadele ridica
te la limita care desparte car
tierele catolice de cele protes- 

.tante din capitala Irlandei de 
;nord a provocat îngrijorarea 
minorității catolice din Ulster.

O delegație a acestei comuni
tăți a avut joi noaptea o lun
gă întrevedere cu ministrul de 
interne al Marii Britanii, Ja
mes Callaghan, căruia i-au fost 
înfățișate consecințele pe care 
te-ar putea avea această mă
sură asupra calmului relativ 
care domnește în Irlanda de 
nord.

în acest timp, la Belfast, for
țele militare britanice continuă 
să îndepărteze baricadele ridi
cate în cursul ultimelor cioc
niri dintre protestanți și cato
lici, înlocuindu-le cu rețele de 
sîrmă ghimpată.

O
BELFAST 12 (Agerpres). - 

Raportul Comisiei de anchetă, 
condusă de lordul Cameron, 
creată la cererea Parlamentu
lui Irlandei de nord pentru a- 
nalizarca cauzelor care au pro
vocat tulburările singeroase din 
ultimul an din această parte a 
Regatului Unit, consideră că 
revendicările sociale ale mi
norității catolice din Ulster 
sînt justificate, atit in cc pri
vește drepturile civile și cele 
electorale, precum și desființa
rea segregației la care au fost 
supuși pină acum catolicii în 
privința condițiilor de locuit și 
de muncă. Extremiștii protes
tanți conduși de pastorul Ian 
Paisley, ca și mișcarea de 
stingă „Democrația poporului", 
printre ai căror fondatori se 
numără și tinăra deputată ca
tolică Bernadette Devlin, sînt 
tăcuți responsabili, de aseme
nea, de provocarea recentelor 
incidente.

In ceea ce privește- activita
tea Partidului unionist (Parti
dul de guvernămînt din Ulster), 
raportul Comisiei de anchetă 
aprcciză că acesta a dus «po
litica struțului" — de a nu lua 
in dezbatere și de a nu rezolva 
acutele probleme ale societă
ții nord-irlandeze.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel, 1662, 269 (Centrala cărbunelui). U'ipuiul Intieprlnderea puligiaflcă Hug«doara. Subunitatea Petroșani

La aeroport, delegația româ
nă a fost condusă de Ciu En- 
lai. membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic 
ai C.C. al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze. Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicopremicr al 
Consiliului de Slat. Ciao Kuan 
Hua, adjunct al ministrului a- 
faccrilor externe, și funcțio
nari superiori ai acestui minis
ter.

Au fost prezenti Aurel Du- 
jnn. ambasadorul Republicii 
Socialisto România la Pekin, și 
membrii ai ambasadei, precum 
și Ngo Minh Toan, ambasado
rul R.D. Vietnam în capitala 
chineză.

U.R.SJS» S. P. Kozîrev, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S.. G.A. Kise
liov. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.US.

Erau de față Nguyen Tho 
Chan, ambasadorul R.D. Viet
nam și Dang Quong Minh, 
ambasadorul guvernului revo
luționar provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud la Mos
cova.

Au fost prezenți Ion Ciubo
ta ru. însărcinatul cu afaceri ad-' 
interim al României la Mos
cova. și membri ai ambasadei

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulcscu, Vir
gil Trofin. Tlie Verdeț, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgănes- 
cu. Manea Mănescu, Vasile Vil- 
cu. Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Hoang Tu, 
ambasadorul R.D. Vietnam la 
București, Nyuyen Duc Van, 
ambasadorul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud.

Au fost prezenți, de aseme
nea, A. V. Basov, ambasado
rul Uniunii Sovietice, și Cian 
Hai-Fun, ambasadorul R. P. 
Chineze la București.

In textul citat sini criticați, 
totodată, forțele de poliție din 
Irlanda de nord, care, in nu
meroase cazuri, s-au făcut vi
novate de violențe nejustifi
cate, precum și fostul ministru 
de interne al Ulsterului, Wil
liam Craig, care nu a luat la 
timp măsuri pentru interzice
rea manifestațiilor organizate 
la Londonderry care au provo
cat violente incidente.

O
BELFAST 12 (Agerpres). — 

în timp ce principalele agenții 
occidentale de presă anunțau 
reinstaurarea unui calm rela
tiv in Irlanda de nord, o bise
rică protestantă și o școală din 
apropierea ei, situate in centrul 
Belfastului, au fost incendiate 
vineri dimineața. Forțele de po
liție și pompierii, care au in
tervenit imediat, au reușit să 
localizeze incendiul.

Un purtător de cuvînt al po
liție i a declarat că, potrivit 
unor aprecieri incă neconfir- 
mat<-, incendiul ar fi fost pro
vocat în mod intenționat. A 
fost necesară intervenția forțe
lor de ordine pentru a preîn- 
timpina izbucnirea unei noi 
ciocniri intre reprezentanții ce
lor două comunități religioase 
din Ulster — protestantă și ca
tolică, care se acuzau reciproc 
de provocarea incendiului.

O
BELFAST 12 (Agerpres). — 

Cu prilejul unei conferințe de 
presă ținute vineri la Belfast, 
primul ministru al Irlandei de 
nord, James Chichester Clark, 
a cerut populației catolice .și 
protestante să accepte înlătura
rea baricadelor care despart 
cartierele celor două comuni
tăți, în caz contrar, a spus el. 
„șomajul, sărăcia și nesiguran- 
ța“ se vor instaura în țară.

Rcferindu-se la raportul pu
blicat joi seara de comisia oe 
anchetă condusă de jordul Ca
meron, șeful guvernului de la 
Belfast a subliniat că este ne
cesar să se tragă toate învăță
mintele care se impun din lec
tura acestuia.

Deschiderea 
Tîrgului 

internațional 
de la Zagreb
ZAGREB 12 (Agerpres). — 

Joi, la Zagreb a lost inaugu
ralei cea dc-a 60-a edific ju
biliarii a Tîrgului inlcrnațin- 
nai. La festivitate au lost do 
fafâ președintele Iugoslaviei, 
losip Bro7 Tilo, conducători 
de partid și de stat iugoslav i. 
reprezentanți ai unor Urme 
șl cercuri de afaceri dc peste 
hotare, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Bel
grad.

Ia edifia de toamnei din a- 
cest an, pe o suprafață de 
200 060 metri pătrafi, 5000 de 
Urme și organizații comerciale 
din 50 de țări, precum și 
1 200 Urme iugoslave își pre
zintă produsele în pavilioane 
și pe platforme deschise.

In pavilionul tării noastre 
sînt expuse instalații, mașini 
și utilaje, materiale dc con
strucții, produse chimice și 
petrochimice, produse ale in
dustriei textile și dc încăl
țăminte, articole de artizanat, 
garnituri de mobilă, produse 
alimentare.

După festivitatea dc deschi
dere. președintele losip Broz 
Tilo și al/i conducători iugo
slavi au vizitat o serie de 
pavilioane.

R. P. D, Coreeană

Declarațiile președintelui

Kim Ir Sen
PHENIAN 12 (Agerpres). — 

Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, răspunzind la între
bări puse dc o delegație a Li
gii Tineretului Democrat din 
Finlanda care a făcut o vizită 
în R.P.D. Coreeană, a subli
niat că pentru preîntâmpinarea 
unui război în Coreea este 
necesar să se înlăture focarul 
acestui război prin retragerea 
trupelor S.U.A. și a armamen
tului lor și încetarea acțiunilor 
ostile împotriva R.P.D. Coreene.

V.VJVZA’AWAV.W.W.W.WAVA’.WAVA’.W.'AW.VAV^WAV-V-WAM.W.WZAWAW

Havana — orașul-port, capitala Republicii Cuba este unul din cele mai moderne 
orașe din Marea Caraibilor. Pe isajul minunat al capitalei Cubei se armonizează siluetelor 
albe, luminoase ale unui oraș care impresionează prin istorie și frumusețe deopotrivă.

IN CLIȘEU: Vedere din Havana.

Brazilia

Liderii militari sprijină politica 
președintelui Costa e Silva

RIO DE JANEIRO 12 (Ager
pres). — In urma unei reuniuni 
care a avut loc la Rio’ de Ja
neiro, liderii militari brazilieni 
au anunțat că sprijină politica 
președintelui Arthur da Costa 
e Silva, care este în prezent 
bolnav, în ce privește „reîntoar
cerea la o viață democratică 
normală". Această declarație 
este interpretată de observatori 
drept o încercare de a da asi
gurări cetățenilor brazilieni că 
junta nu intenționează să in
staureze un regim de dictatură 
militară. Cei trei membri ai

Sudan

Liderul partidului Al-Umma 
acuzat de complot

Lucrările sesiunii
Consiliului

Conferinței O.N.U.
pentru Comerț
și Dezvoltare

GENEVA 12 (Agerpres). — 
I.ucrărilc celei do-u 9-a sesiu
ni a Consiliului Conferinței 
O.N.U. pentru Comerț și Dez
voltare se apropie de sfirșit. 
In ședința plenară au fost a- 
probate rapoartele comitetelor 
șiz a fost epuizată ' o parte 
din problemele înscrise pe or
dinea de zi. Unele probleme 
mai formează încă obiectul 
negocierilor in cadrul unor 
contacte oficioase.

Luind cuvîntul in ședința 
plenară pe marginea metode
lor dc lucru ale Consiliului, 
șeful delegației române, Gheor
ghe Dolgu. a subliniat necesi
tatea multiplicării acțiunilor 
inițiate de țările care fac par
te din diferite organisme ale 
UNCTAD, pentru ca acest or
ganism să se transforme tot 
niai mult dintr-un for dc con
fruntare intr-un organ de coo
perare internațională.

El a chemat la promovarea 
unor metode dc lucru de na
tură să asigure o participare 
cit mai directă a fiecărei țări 
la activitatea Consiliului.

După cum transmite agenția 
ACTC, Kim Ir Sen a declarat i 
„După plecarea trupelor agre
sive- ale imperialismului ameri
can, noi am putea încheia un 
acord pașnic de neintervenție 
reciprocă între Coreea de sud 
și Coreea de nord și să luăm 
măsuri pentru reducerea sub
stanțială a armatelor Coreei dc 
sud și celei de nord pină la 
100 000 de oameni și mai puțin. 
Aceasta ar servi drept o che
zășie sigură a păstrării unei 
păci trainice în Coreea".

juntei au confirmat intenția lor 
de a „garanta continuitatea 
programelor elaborate de șe
ful statului".

înainte de a fi suferit atacul 
cerebral de la sfîrșitul lunii 
trecute, președintele Costa e 
Silva pregătea un calendar po
litic care includea organizarea 
de congrese regionale și națio
nale ale celor două partide o- 
ficiaje, o reformă a constituției 
din 1967 și reluarea lucrărilor 
Congresului, care au fost sus
pendate în decembrie, anul tre
cut.

membru al Consiliului Coman- 
damentului revoluției din Su
dan. Potrivit agenției M.E.N., 
Sadik Ei Madhi este acuzat de 
a fi inspirat și organizat un 
complot in vederea răsturnării 
actualului guvern sudanez.

S.U.A,

Reuniunea președintelui Nixon 
cu principalii săi consilieri

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
— La Washington a avut loc 
vineri o reuniune a președinte
lui Nixon cu principalii săi con
silieri in cursul căreia a fost 
examinată situația din Viet
nam. La reuniune, au partici
pat, printre alții, generalul 
Creighton. Abrams, comandan
tul forțelor americane din Viet
namul dc sud, Ellsworth Bun
ker, ambasadorul S.U.A. la Sai
gon și generalul Earle Wheeler, 
președintele comandamentului 
mixt al statelor majore ameri
cane.

Purtătorul dc cuvînt al Ca
sei Albe, Ronald Ziegler, a de
clarat ziariștilor că președintele 
Nixon a hotărît continuarea mi
siunilor bombardierelor „B-52*  
in Vietnamul de sud.

KHARTUM 12 (Agerpres). — 
Fostul prim-ministru sudanez 
Sadik El Mahdi, lider al parti
dului Al-Umma, dizolvat de au
toritățile sudaneze va fi deferit 
justiției sub acuzația de tentati
vă de lovitură de stat, a decla
rat Abdel Kader Zein el Abib,

Ziegler a refuzat să răspun
dă la alte întrebări ale ziariș
tilor in legătură cu cele discu
tate in cursul reuniunii.

Liderul majorității democrate 
din Senatul S.U.A., Mike Man

Campania electorală 
din R. F. a Germaniei

20 000 de mineri din Saar refuză să reia lucrul

BONN 12. — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : In ciuda manifesta
țiilor ostile, care au luat ca
racterul unor largi demonstra
ții de masă, Partidul Național 
Democrat, de orientare neona
zistă, condus dc Adolf von 
Thadden, își continuă activita
tea electorală în vederea cîști- 
gării celor 5 la sută din voturi 
necesare intrării în Bundestag.

Ca urmare a unor ciocniri 
violente între populație și „e- 
chipcle de șoc" ale P.N.D., la o 
întrunire electorală la Frank
furt pe Main, ministrul fede
ral al afacerilor interne a dis
pus ca partidele politice să nu 
mai aibă dreptul de a avea 
grupuri de ordine cu caracter 
pâraihilitar, poliției revenindu-i 
obligația dc a asigura ocroti
rea întrunirilor și de aici mi
siunea de a înfrunta publicul

Dedarafia Comitetului 
suedez pentru Biafra

STOCKHOLM 12 (Agerpres). 
— La Stockholm a fost dată 
publicității o declarație a Co
mitetului suedez pentru Biafra, 
in care se arată că 50 la sută 
din numărul copiilor biafrezi 
pină la vîrsta de 6 ani au mu
rit în timpul celor peste doi 
ani de cînd durează conflictul 
nigerian. Această situație im
pune dc urgență adoptarea u-

Partea americană a introdus 
noi tipuri de armament 

în Coreea de sud
PHENIAN 12 (Agerpres). — 

Reprezentantul R.P.D. Coreene 
în Comisia militară de armisti
țiu, general-maior Ri Choon 
Sun, a adresat o scrisoare Co
misiei țărilor neutre dc supra
veghere a armistițiului din Co
reea, in care se arată că in ul
timul timp partea americană a 
introdus noi tipuri de armament 
și echipament militar in Coreea 
dc sud. Printre altele, se sub
liniază că, la sfîrșitul lunii au
gust și începutul lunii septem

sfield. și-a exprimat regretul 
față de hotârltca dc a se con
tinua operațiunile militare din 
Vietnamul dc sud, subliniind că 
Statele Unite „Trebuie să folo
sească orice prilej" pentru a se 
pune capăt războiului. El a a- 
dăugat că regimul saigonez „în
cearcă să obțină o influență 
prea marc asupra politicii 
S.C A". „Vreau să sper — a 
declarat Mansfield — că alte 
retrageri dc trupe americane 
(din Vietnamul dc sud n. r.) 
vor fi anunțate in curind".

La rindul lui, senatorul Jacob 
Javits a declarat că politica a- 
mcricană in Vietnam „trebuie 
să fie o politică a Statelor U- 
nite care să nu poală fi supusă 
vcloului guvernului de la Sai
gon". „Am suferit prea des de
zamăgiri din partea Jivernului 
de la Saigon — a adăugat cl. 
Dorim o reglementare politică 
în Vietnam... Momentul ade
vărului a sosit pentru Saigon".

care protestează vehement îm
potriva neonaziștilor.

La ultima întrunire electora
lă, care a avut loc la Bonn, 
von Thadden a sosit. însoțit 
dc huiduielile mulțimii. într-un 
Mercedes blindat cu ferestre 
incasabilc. Peste 200 dc poli
țiști au căutat să asigure, fără 
șanse, buna desfășurare a în
trunirii.

In urma nereușitei acestei ul
time manifestări electorale a 
P.N.D., conducerea partidului 
neonazist a hotărît ca pe viitor 
să evite a ține întruniri în 
centrele populate ale R. F. a 
Germanici.

Avînd în vedere ultimele lu
ări de poziții ale neonaziști
lor. ministrul de interne al lan
dului Hamburg. Heinz Ruhnau 
(social-democrat), a declarat joi 
că sînt „suficiente temeiuri le
gale ca Tribunalul constituțio
nal federal să hotărască in
terzicerea P.N.D.".

Uniunea scriitorilor din Ger
mania de nord, una dintre cele 
mai mari organizații ale scri
itorilor vest-germani. a hotărît 
să excludă din rîndurilo sale 
orice membru care face parte 
din P.N.D., deoarece „aparte
nența la P.N.D. este incompa
tibilă cu creația spirituală".

O
BONN 12 (Agerpres). — O 

amplă mișcare grevistă se dez
voltă în Republica Federală a 
Germaniei. Peste 20 000 de mi
neri refuză să reia lucrul în 
Saar. Mulți dintre ei au parti
cipat la o demonstrație orga
nizată la Saarbruckcn.

La Kiel, muncitorii șantiere
lor navale Howaldt, aflați in 
grevă, au demonstrat pe stră
zile orașului în sprijinul re
vendicărilor lor. La Dortmund. 
4 000 de minori au intrat joi 
în grevă in semn de solidari
tate cu colegii lor dc la o mină 
din localitate care au inițiat 
o acțiune revendicativă cu o zi 
înainte.

In industria oțelului, unde 
săptămîna trecută a fost de
clanșat un val de greve, 6 000 
de muncitori continuă să nu se 
prezinte la lucru.

nor măsuri pentru ajutorarea 
populației civile, se arată in de
clarație.

Comitetul lansează un apel 
Crucii Roșii Internaționale și 
tuturor organizațiilor de cari
tate să intervină pentru relua
rea transporturilor de ajutoare 
spre Biafra, blocate in urma 
divergențelor dintre Crucea Ro
șie Internațională și guvernul 
federal dc la Lagos.

brie, în Corcea dc sud au fost 
introduse și transferate armatei 
sud-coreenc opt bombardiere 
dc luptă dc tipul „Phantom" 
și trei elicoptere.

Scrisoarea menționează că a- 
cestc acțiuni constituie o vio
lare a acordului de armistițiu, 
care prevede asigurarea încetă
rii complete a ostilităților și a 
tuturor actelor militare din Co
reea de sud și interzice intro
ducerea de echipament dc luptei 
în această țară.

Pe scurt*  Pe scurt
PREȘEDINTELE RICHARD 

NIXON va lua la 18 septem
brie cuvintul in fa|a celei <lc-a 
21-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. și va expune 
principiile generale ale politicii 
externe a Statelor Unite, a a- 
nunțat la Washington purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe. 
Roland Ziegler.
«aa

Din ordinul autorităților dc 
la Seul AU FOST SISTATE 
CERȘIRILE LA 38 DE CO
LEGII Șl UNIVERSITĂȚI 
DIN COREEA DE SUD. Ofi
cialitățile sud-coreene au luat 
această măsură ca urmare a 
valului de demonstrații și 
mitinguri organizate de stu- 
denți in semn de protest față 
de proiectele autorităților de 
la Scul de a aduce amenda
mente actualei „constituții" cu 
scopul de a-i permite lideru
lui administrației din Corcea 
de sud, Pak Cijan Hi. să-și 
prezinte pentru a treia oară 
candidatura la viitoarele ale
geri prezidențiale.

■ ■a
După 72 zile de grevă, FUNC

ȚIONARII DE LA BĂNCII, E 
PRIVATE DIN URUGUAY 
AU HOTĂRÎT SÂ-ȘI REIA 
LUCRUL. Decizia a fost luată 
la o reuniune convocată cu cî- 
teva ore înainte ca aproximativ 
6 000 de greviști să fie conside
rați dezertori pentru a nu se 
fi conformat dispozițiilor de 
mobilizare. După cum s-a mai 
anunțat, autoritățile au decre
tat mobilizarea salariaților de 
la băncile private pentru a de
termina pe greviști să-și reia 
lucrul, filialele băncilor res
pective fiind trecute sub con
trolul armatei.

Abdel Hadi Abu Taleb, mi
nistru dc stat marocan, a so
sit la Cairo pentru a remite 
președintelui Nasser și secre
tarului general al Ligii Arabe. 
Abdel Khalek Hassouna, ME
SAJE DIN PARTEA REGE
LUI HASSAN AL II-Iea. Po
trivit agenției France Presse. 
conținutul celor două mesaje 
este legat de viitoarea confe
rință islamică la nivel înalt, 
care urmează să-și înceapă lu
crările la 22 septembrie la 
Rabat.

Un purtător dc cuvînt al 
înaltei comisii britanice din 
Cipru a anunțat că, între 23 și 
29 septembrie, la baza milita
ră britanică de la Akrotiri, a- 
flată în sudul Ciprului, vor a- 
vea loc MANEVRE ALE FOR
ȚELOR MILITARE ALE MA
RII BRITANII, TURCIEI ȘI 
IRANULUI, țări membre ale 
blocului militar C.E.N.T.O.

Aceste manevre, a menționat 
purtătorul de cuvînt britanic, 
vor avea loc cu acordul guver
nului cipriot, care și-a dat 
consimțămintul, însă a refuzat 
invitația de a lua parte Ia. ele.

■ sa
CAMPANIA ELECTORALA 

DIN*  K.F. A GERMANIEI în» 
vederea alegerilor legislative, 
care vor avea Ioc la 28 septem
brie, se află intr-o fază înain
tată. Lupta pentru obținerea 
voturilor celor 31 de milioane 
de alegători îi determină pe 
liderii Uniunii Creștin Demo
crate și pe cei ai Partidului 
social-democrați la declarații 
din ce în ce mai virulente. ( u 
prilejul unei reuniuni la Obe
rursel, Franz Josef Strauss, pre
ședintele Partidului Uniunea 
Creștin Socială din Bavaria, a 
acuzat pe social-democrați ca fi
ind principalii responsabili ai 
recentelor mișcări greviste din 
țară

■ ■U
Pentru prima oară din 1966. 

BALANȚA DE PLĂȚI A MA
RII BRITANII PE UN SEMES
TRU A ÎNREGISTRAT UN 
EXCEDENT. Datele publicate 
de Ministerul de Finanțe indi
că lin surplus de 100 milioane 
lire sterline al balanței de 
plăți în al doilea trimestru al 
acestui an. Avînd în vedere că 
in primul trimestru fusese în
registrat un deficit de 52 mi
lioane lire sterline, rezultă 
pentru prima jumătate a anu
lui 196lJ un excedent de 48 mi
lioane lire sterline.

Cifrele publicate joi vor sluji 
cu siguranță ca argumente de 
mare greutate in lupta parti
dului laburist pentru salvgar
darea pozițiilor sale electorale.

Autoritățile militare și civile din Glendora (statul Mis
sissippi) au anunțat că populația evacuată ca urmare a 
deraierii unui tren cu vagoane cisternă conținînd un gaz 
toxic, poate reveni în oraș. In urma deraierii vagoanelor 
s-a produs o explozie puternică. Norii ce s-au ridicat au 
fost considerați de specialiști ca fiind periculoși pentru 
populație, ceea ce a determinat evacuarea a peste 30 000 
de persoane. O regiune vastă din împrejurimile localității 
Glendora mai este considerată încă zonă periculoasă. După 
aprecierea autorităților, viața își va putea lua cursul nor
mal sîmbătă.

Ambasadorul S.U.A. în Brazilia. Charles Burke Elbrick 
care a fost răpit săptămîna trecută de pe una din străzi
le principale ale orașului Rio de Janeiro s-a înapoiat vineri 
in S.U.A. Elbrick va pleca la Washington unde se va con
sulta cu oficialități ale Departamentului de Stat in le
gătură cu oportunitatea rămînerii sale mai departe in ac
tualul săli post diplomatic.
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In Finlanda se află O DELE
GAȚIE DE MEDICI ROMI NI 
condusă de prof. dr. Ana As
lan, director al Institutului do 
Geriatrie din București, și prof, 
dr. Ion Stoia, directorul Cen
trului metodologic dc reuma
tologie.

GREVA FEROVIARILOR 
FRANCEZI, declanșată joi, a 
cuprins practic întreaga rețea, 
paralizând traficul dc călători 
și mărfuri. Greva a fost decla
rată de conductorii de (renuri 
ca urmare a eșecului convorbi
rilor între direcția Căilor I ■•- 
rate Franceze și sindicale ti 
privința îmbunătățirii condil 
lor de lucru și reducerii zilei 
dc muncă. Organizațiile sindi
cale au hotărit continuarea 
grevei pe termen nelimitat. Ne
gocierile pentru soluționarea 
conflictului urmează a fi re
luate.

PRIMUL MINIȘTRI AL IN
DIEI. INDIRA GANDHI. și-a 
exprimat liotărirea, in cadiui 
unui discurs rostit la Patna, 
capitala statului Bihar, de a 
urma politica economică înce
pută prin naționalizarea prin
cipalelor 14 bănci ale țării. 
Indira Gandhi, care întreprin
de în prezent un turneu prin 
principalele orașe indiene, a 
arăta! că va continua această 
politică dc transformări funda
mentale în ciuda opoziției ele
mentelor de dreapta din con
ducerea partidului de guver- 
nămint Congresul Național.

Comisia pentru alocări buge
tare a Camerei Reprezentanți
lor a aprobat suma de 45 mi
lioane dolari pentru renovarea 
clădirii Congresului american, 
după ce, in cursul audierilor 
preliminare s-a dezvăluit ‘ă 
ȘOCURILE PROVOCATE DE 
AVIOANELE CU REACȚIE 
SI DE CUTREMURE AR PI 
TEA DETERMINA PRABI ȘI- 
REA l NOR ZIDURI. ’ nul 
din specialiștii audiați. Geor
ge Steward, a declarat că da
că nu vor fi luate măsuri grab
nice. partea de vest a Capito- 
liului s-ar putea prăbuși.

CONSILII L MUNICIPAL AL 
ORAȘULUI HOUSTON a apro
bat joi planul de a declara o- 
rașul, oraș înfrățit cu oralul 
Huelva din Spania. După cum 
se știe, din orașul Huelva Cris- 
tofor Columb a pornit în anul 
1492 în călătoria la sfîrșitul câ- 
rtia a descoperit „Lumea 
Nouă". Primarul orașului Hous
ton a motivat recenta hotărtre 
a consiliului comdnal prin fnp. 
tul că amindouă orașele, d"Și 
separate printr-o uriașă dis
tanță. sînt locul de pornire al 
unor expediții ce au dus la 
descoperirea unor noi lumi.

Poliția uruguayană a anun
țat că A REUȘIT SA IDENTI
FICE PATRU PERSOANE IM
PLICATE ÎN RĂPIREA BAN
CHERI LUI CAETANO PEL
LEGRINI GIANPIETKO. Aces
te persoane sînt membri ai 
unei organizații teroriste care 
într-o emisiune radio clandesti
nă a anunțat joi că Pellegrini 
se află „într-o casă sigură". 
După cum se știe, Pellegrini a 
fost răpit marți cu o mașină 
din fața biroului său.
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PESTE l N MILION DE ME- 
TALURG1ȘTI ITALIENI AU 
I.NTR \T JOI ÎN GREVĂ PEN
TRU 24 DE ORE in sprijinul 
revendicărilor lor economice. 
Greva paralizează activitatea 
in aproape toate uzinele meta
lurgice din Italia.

Greva metalurgiștilor este 
prima dintr-o serie de acțiuni 
revendicative prevăzute pentru 
zilele următoare, cind peste 
trei milioane de muncitori iși 
vor părăsi lucrul.

■ ■■
Puternice inundații au afec

tat in ultimele zile, regiunile 
din sudul Mexicului. Autorită
țile desfășoară o largă opera
țiune in ajutorul sinistraților. 
Potrivit primelor evaluări. x' - 
MAI IN STATUL VERA CR*  Z 
244 000 DE PERSOANE AU R \- 
MAS FĂRĂ ADĂPOST, iar in 
statul Paxaca au fost inundate 
locuințele a peste 97 000 de ce
tățeni. Legăturile cu numeroase 
localități din sud au fost între
rupte' din cauza inundațiilor.


