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Prin strădaniile zilnice, pline dc 
pentru îndeplinirea obligațiilor cc lc ri" 
ierarhia vieții sxm laie, a creației materiale și 
spirituale, oamenii iși dovedesc cu pnsosință 
respectul pentru muncă Roadele Jestolme.ci, 
„le entuziasmului din abataje, din uzm . de pe 
«ntierc - cc-și găsesc relevarea mai in ric- 
eare zi — denotă o dată cu responsabilitatea, 
profunda seriozitate cu carc-si pnvrs.' 
sarcinile profesionale, c.i tenj.monte de mă 
si respect pentru colectivul din car. ta. parte 
_  sentiment care conferă unităților noastre 
. conomicc, locurilor dc muncă ce lc compun, un 
climat clic sănătos, tonifiant. Invcstigind mobi- 
lurili cc determină rezultatele de valoare ale 
unor colective de muncă fruntașe, nu o dată 
ni se tac precizări de Mul ,.m «cest «bâtei 
(sau atelier, brigadă, echipă etc.) exfeU un eh 
mat dc muncă optim, oamenii lucrează Sn ar- 
monte, se înțeleg șl se respectă".

Adevărul c că intilnim tot mâi des colective 
cărora le este propriu acest .climat optim**, și 
anume o stare normală, dc sănătate, dc armo
nic si frumusețe spirituală a locurilor de mun
că, rczullînd dintr-o comportare decentă, civi
lizată a celor care compun colectivul respec
tiv, stare care face ca oamenii sâ sc simtă bine, 
să lucheze cu tragere de inimă. Și așa e firesc. 
A*a e bine sâ fie peste tot : să sc întroneze 
In fiecare colectiv respectul, responsabilitatea 
pentru climatul etic al muncii.

Dar cînd se zdruncină acest climat ?
Deunăzi, pc adresa redacției au sosit cinci 

scrisori vizînd același fenomen : conturbarea 
echilibrului moral într-un colectiv dc muncă, 
de către o persoană cu un rol bine definit în 
sinul colectivului respectiv — un maistru. Mai 
precis, despre comportarea maistrului Dumitru 
Burchcl. din secția electrică a preparației Co
rcești Să redăm spicuiri din scrisorile adresate 
redacției.

„Cîțiva din muncitorii secției electrice, subal 
Ierni ai maistrului Dumitru Burchcl, au venit 
să se plingă comisiei dc judecată din uzină 
pentru injurii, jieniru ofense, atitudine ce o 
are acest maistru față dc muncitorii secției**: 
„am fost umilit și micit ca om“ ; „îmi pun o 
întrebare: oare acest maistru acționează întot
deauna sub imperiul nervilor, întotdeauna arc

Inundcolectivitate
lunci cînd tinerii, in loc să-și fiică datoria, sini 
găsiți pierzindu-și vremea 
aplecați asupra manualelor 
vom iertare, tinerilor I Ați 
cietatca v-a dat o ..brățară 
ceară nimic în schimb decît garanția că după 
anii dc școală, vă veți încadra în cerințele unei 
unități industriale. Acum sînteți elevi de liceu, 
cu perspectiva să devoniți oameni culți, bine 
pregătiți. Cel care dă c tot societatea prin 
școala, profesorii ce vi-i pune la dispoziție. Dar 
voi. ce dați în schimb ? Este o întrebare care, 
socotim, ar trebui adresată cu mai multă stă
ruință tinerilor veniți în uzină, edificați pe 
deplin asupra drepturilor ce le au. in schimb, 
insuficient lămuriți asupra obligațiilor ce lc 
revin. Pentru că coca ce dă de gîndit în pri
vința acestor tineri e faptul că, dacă își con
sideră un drept al lor să-și reclame maistrul, 
mai puțin sint pătrunși dc obligativitatea lor 
de a-i respecta euvîntu). Ca dovadă, tinerii rc- 
clamanți, după numai cîteva zile de la redacta
rea scrisorilor adresate redacției, și-au permis 
să absenteze nemotivat de la serviciu. Care e 
baza morală a acuzațiilor voastre, tinerilor?

Dar, dincolo do profilul etico-profcsional, în- 
tr-adevăr deficitar al acestor tineri, aflați la 
începutul meseriei, cum rămîne cu atitudinea 
violentă, iritantă, generatoare de tensiuni a 
maistrului ? „Cu cei cc-și fac datoria, nu discut 
la fel cum discut cu chiulangiii...** spune mais
trul. Dar, oare, formarea acestor tineri, pe care 
la ora actuală maistrul îi numește CHIULAN
GII. dezvoltarea răspunderii lor profesionale, 
a dragostei față de meserie și de uzina în care 
lucrează, nu cere mai mult ca oricînd tact, stă 
pînire de sine, în locul îndemnului „Plecați de 
mîine, n-am să pling după voi și nici uzina 
nu va rămîne în pagubă...** Dar, problema nu 
se reduce la cercul tinerilor serali.ști. Maistrul 
Burchcl și-a mai „ieșit din fire" și in fața in
ginerului șef al uzinei, recunoaște cel in cauză. 
„Dai- eu l-am pus la punct și omul s-a potolit" 
— spune inginerul. Perfect. Dar cinc-1 potolește 
in secție, în relațiile cu subalternii ? Pentru că 
temeinicia acuzațiilor că maistrul are ieșiri ne
controlate, violente, că folosește expresii vulgare 
a fost recunoscută și de alți muncitori mai în 
vîrstă și mai apropiați maistrului. „Sincer să

cu plimbările sau 
școlare. Deci să a- 
fost școlarizați; so- 
de aur" fără să vă

Valoarea unui sentiment profund umanI PRIETENIA

ĂNCHETĂ NOASTRĂ
greutăți in producție care să-i justifice înjura
turile. amenințările jignirile ? Ilotărit, uit ! Toți 
am \rca să sc poarte omenește, să aibă o ati
tudine sănătoasă față de angajații secției, să 
fie ccca ce trebuie să fie — maistru, nu zbir 
GHEORGHE BRÎNDUȘOIU, secretarul comisiei 

dc judecată din uzină). Iată spicuiri și din do- 
• larațiile unor subalterni : „Din partea acestir 
maistru, eu personal am avut mult de suferit 
ind am venit la dinsul să-mi semneze o ado 
erintă pentru a mă înscrie la liceul serat: m-- 

scos din birou și mi-a spus că „mai bine îmi dă 
două picioare...** decît să-mi semneze acea ado 
.erintă". (PETRU JALBA, electrician). „înju
răturile tovarășului maistru, totala sa indiferen
tă față de muncitori duc la demoralizare." 
noastră si Fa scăderea randamentului în muncă". 
GHEORGHE RIZESCU, electrician). Trecem 

peste declarațiile electricianului ION IACO- 
0ESCU, asemănătoare cu celclaitc și ne opnm 
îsupra scrisorii forjorului ALEXANDRU IIAES, 
membru în biroul organizației de bază al sec- 
-ci ’ Jntr-adevăr. lovarășul maistru Rur - 
arc atitudini ieșite din comun și nu știe sai se 
comporte cu muncitorii. înjura, folosește cminte ^S^c fată de angajații din secție. Asemenea 
minte a folosit chiar si fată de secretarul or
ganizației de partid pc secție, care, totuși, nu 
are curaj să-l tragă la răspundere, fiindcă lu
crează in secția pc care o conduce maistrul

Ne oprim cu spicuirile și facem ci- 
" ' rare le socotim necesare. In-Burchel*.

•SritPSiSatPdc scrisori, după ce a făcut cu- 
loștință cu 
ton violent : 
mă acuze?!"

Cine sint dc-ci .chiulangiii-, mai bmc zis sem
natarii scrisorilor ’ Trecem peste primul. Gheor- 
ghe Brinduioiu. cu care - susține maistrul - 
se ană in stare de .beligeranta dc mai mult 
ani de zile si ne oprim la cei trei subalterni 
,i maistrului : Peteu Jalbă, Gheorghe Rizcscu. 
loan lacobescu. Toți trei sini “bsolvent< 
scolii profesionale, cu o vechime de mic un.an 
sau jumătate de an in uzină. Acestora le ..dre
naj maistrul diferitele epitete care nsnes 
nu doar pc cei in cauză ci supără si alț> mun- 
.-ilori din secție. Adevărul e că tinerii nu po
sedă suficiente cunoștințe profesionale, e P 
ricnu m-cesară. Dori. |ie deoparte, nemulțumi
rea maistrului e justificată. Dar ade\ ăratele 
răbufniri apar — s-ar părea — din alt moln 
— al indisciplinei, al lipsei dc strădanii spre a 
răspunde obligațiilor. Tinerii au absente nc-mo- 
li-ratc. nu răspund unor comenzi dc a participa 
!a lucrările dc întreținere a instalațiilor elec
tromecanice în zilele and uzina nu e în func- 
ție. Venind în uzină, s-au „grăbit" să--; c -ar.' 
drepturile care, de altfel li se cuvin, de a ur
ma liceul seral. De aici greutăți, discuții, cind 
sini chemați sâ lucreze in schimburile de după- 
amiază. Adevăratele discuții se iscă, insă, a-

conținutul lor', a exclamat pe un 
„Chiulangiii aceștia se găsesc sa

fiu, m-am simțit prost și acuiri două zile, cînd 
tov. Burchcl s-a luat de un tinăr' ne-a spus 
electricianul I. Matei. Era firesc să-l întreb, ce 
atitudine a luat in fata scenei penibile ? După 
insistențele lui prealabile, insă, cum că nu ar 
vrea să apară in ziar .în „postura de acuzator**, 
nu i-am mai pus întrebarea. Dar do ce sint to
lerate aceste manifestări, ce întreprinde colec
tivul, organizația de partid din care face parte 
maistrul în cauză ? Secretarul organizației de 
partid, tov I. Halasz, recunoaște că și el a fost 
jignit. Dar. adaugă el cu o timiditate care nu 
face cinste unui secretar de partid : „ce să 
fac, eu îs' subaltern..." Secretarul comitetului 
de partid pe uzină, tovarășul D. Andrițoiu, cu 
cîteva luni în urmă a avut o discuție, pe tema 
carențelor comportamentale, cu maistrul în 
cauză. Rezultatul ? Nu se vede. Socotim, deci, 
cel puțin paradoxal faptul că în sinul unui co
lectiv matur, ca cel al preparației Coroești nu 
se dă o ripostă cuvenită atitudinii necorespun
zătoare a unui maistru, lipsei sale de stăpînire, 
de condescendență față de subalterni. încura- 
jîndu-1 astfel în manifestarea irascibilitățij sale, 
în conturbarea climatului etic al colectivului. 
Și toate acestea in pofida faptului că din or
ganizația de partid a secției fac parte directorul 
și mecanicul șef al uzinei, deci persoane cu 
autoritate care dacă nu altfel, cel puțin în sînul 
colectivului de comuniști al organizației, ar 
putea să-și spună cuvintul privind chestiunea 
în discuție.

Maistrul Burchel e un element tinăr. Con
ducerea uzinei il apreciază drept un cadru 
bine pregătit, cu mult simț de răspundere, bun 
organizator. Merită, deci, mai mult ajutor pen
tru a-și corecta comportamentul. Am opta pen
tru un ajutor de natură diferită de cel pe 
care-1 acordă el subalternilor mai tineri. Res
pectiv să fie făcut să înțeleagă că autoritatea, 
competența lui în mijlocul colectivului nu de
pind de ridicarea tonului, de atitudinea jigni
toare față de oameni ci de priceperea, dc inte
ligența sa, de pregătirea și de siguranța de care 
dă dovadă, de spiritul creator în muncă. Exi
gența nu exclude respectul ! Dimpotrivă !

Adevărul e că am fost de față cînd un om 
cu experiență de viață, membru al comitetului 
de partid și președintele sindicatului v:ri' 
îi făcea în public cîteva recomandări privind 
schimbarea atitudinii sale față de oameni și 
îmbunătățirea atmosferei de muncă în secție. 
Modul cum a recepționat recomandările... n-a 
fost prea promițător. De aici concluzia, că fac
torii de răspundere din uzină, factorii educa
tivi, opinia colectivă, trebuie să-.și spună mai 
hotărrl, mai stăruitor cuvintul, pentru ca mais
trul Dumitru Burchel să poată învăța tot ce nu 
a învățat pînă acum despre stăpinirea de sine 
și respectul față dc oameni.

„Fără prietenie nu există via
tă" — spunea Cicero, Deci 
prietenia a existat și există, 
fiind un sentiment etern, care 
a înnobilat relațiile dintre oa
meni de-a lungul existenței so
cietății omenești, lorlilicîndu-le 
enerqia, elanul, puterea de dă
ruire pentru telurile nobile ale 
umanitălii. In noua noastră so
cietate, pe care o făurim în 
numele bunăstării și fericirii o- 
mului, a autenticului umanism, 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie, educarea oamenilor — înr 
deosebi a tineretului — în spi
ritul acestor nobile sensuri, de
vine de cea mai mare actua
litate. Am solicitat opiniile 
despre prietenie unei persoane 
cu o bogată experiență peda
gogica și de viață, profesoarei 
Sepii mia Krausz, de la Școala 
generală nr. 1 Petroșani, o per
soană pentru care educația 
constituie mai mult decît o pro
fesie, ci o profesiune de cre
dință.

— Atil ca mamă cit și ca pe
dagog, dumneavoastră ați edu
cat multe generații. Unele au 
șl pășit deja in via fă. In înde
lungata activitate educativă pe 
care afi deslășural-o ce loc 

a ocupat inocularea în conș
tiința tinerei generații a senti
mentului de prietenie ?

— Să încercăm mai întîi o 
definiție a acestei mult discu
tate noțiuni. Prietenia este con
siderată ca o treaptă superioa
ră a tovărășiei, în care apro
pierea dintre oameni devine 
mai intimă, prin faptul că ei 
doresc să fie cît mai mult îm
preună, să-și împărtășească 
gîndurile, sentimentele, au in
terese, aspirații și preocupări 
comune. în 
m-am străduit să cultiv acest 
sentiment pe 
indispensabil creării unui 
lecliv de personalități unit, su
dat sufletește, capabil să lupte 
pentru prestigiul lui.

— Deci apreciat! că senti
mentul prieteniei e in măsură 
să genereze trăsături pozitive

colecii\ ului din cate face parte 
individul ?

— Să fac o precizare. Am în 
vedere prieteniile bazate doar 
pe calități pozitive de caracter. 
Or, asemenea prietenii sini in 
măsură să confere întregii co
lectivități trăsături pozitive. 
Mai întîi îl obișnuiesc pe indi
vid să-și subordoneze interese
le personale, intereselor mai 
multor perspane, respectiv ale 
prietenilor, lata o primă fațeta 
a colectivismului. Prietenia le 
face altruist, în 'stare să te sa
crifici pentru binele general, iți 
dezvoltă dragostea fată de se
meni, te smulge din carapacea 
slrinsa a Izolării, a individua
lismului și egoismului, te face 
mai onest, mai bun, într-un cu-
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Dan STEJARU

activitatea mda,-

care-1 consider 
co-

vînt mai OM. Dacă într-o co
lectivitate sint cit mai mulți 
oameni cu asemenea calități 
superioare, evident, e în câștig 
întreaga colectivitate, rezulta
tele oi vor fi mai rodnice. E 
un sentiment stimulator 
nergii.

— In aceasta constă, 
valoarea individuală și
a prieteniei. Dar cum se veri
fică temeinicia, valoarea ei ?

— Așa cum se verifică cins
tea, onestitatea, modestia 
celelalte calități.
numitele „prietenii de pahar". 
Care e substratul lor ?
reala fără sens, poate niște a- 
mintiri comune, tulburi, adesea 
triviale. Sint și prietenii din 
Interes, privite ca un schimb de 

^șpryicii reciproce. Mi-a fost dat 
să1 aud nu o dată „Soțul meu 
vrea să ne împrietenim cu fa
milia cutare. Dar ce cîștig eu 
în urma unei asemenea priete
nii?". Iată o răbufnire a ego
ismului !

— Ați avut vreodată satis
facția sentimentelor de priete
nie ?

— Da. Nu o dată. Am spus 
mai înainte că prietenia este ve-

sau
Există așa

Flecă-

rificnlă de viață. Mi-a fosl dat, 
cu uni in urmă, sa am un ne
caz. Ani fo^l acuzată pc ne- 
drepl. Dacă acuzația ar fi lost 
confirmată de către colectiv, d? 
fi putut avea neplăceri. Dar 
nu s-a intîmplai a>a. Tocmai 
pentru că oamenii, în mijlocul 
cărora mă aflam, nu au dat 
curs, ci au respins acea acuza
ție. Deci, c adevărată zicala că 
.. prietenul adevărat la nevoie 
se cunoaște". Ce să inai spun ? 
Am deosebita satisfacție cînd 
mă înlilnesc pe stradă cu foș
tii mei elevi, deveniți oameni 
maturi. Saluturile, destăinuirile 
lor, aș zice prietenești, nu le 
pun numai pe seama recunoș
tinței pentru că le-am fost e- 
ducator, învățător sau profesor, 
ci si pe seama strădaniilor mele 
dinlotdeauna de a fi apropiată 
de elevi, de a le cîștiga încre
derea.

— Cunoaștem nume roase ca
zuri cînd prelinsele prietenii 
pol^avea și inlluența nocivă a- 
supra celor Intre care 
Or, dat fitnd că omul 
socială, nu se poate 
cunoscuți cu care să 
relații mai intime, 
alegerea prietenilor, 
rea responsabilității lață de a- 
cest sentiment devine o proble
mă. Deci, vă rugăm să ne spu
neți, care socotiți a li obliga
țiile factorilor educativi in cul
tivarea relațiilor de prietenie ? 

Ajulînd oamenii, încă din 
fragedă tinerele să-și formeze 
un sistem de valori adecvate, 
conform valorilor promovate de 
societate, despre criteriile prie
teniei. în adolescență, priete
nia poate avea un rol covîrși- 
tor asupra drumului in viață al 
omului de mîine. Aici intervine 
rolul familiei, al școlii, al or
ganizațiilor de tinerel. Ele sînl 
chemate să-i ajute pe adoles- 
cenli în cunoașterea precisă a 
criteriilor după caro se formea
ză prieteniile, să-i învețe să-și 
aleagă prietenii după aceste 
criterii. Pentru aceasta e ne
voie de cultivarea la tineri a 
spiritului de discernămînt în 
relațiile personale, a exigenței 
și responsabilității civice, pen
tru dezvoltarea lor multilatera
lă.

Stimă, cinste, venerație - 
accepțiuni pe care neam 
obișnuit să le contopim in
tr-o expicsie devenita coti
diană. Accepțiuni care de
finesc, pe plan relațional, 
un anumit iaport intre oa
meni : respectul.

Principial, respectul pe ca
re și-l datorează oamenii, 
in relațiile zilnice, capătă o 
nouă semnificație <n socie
tatea socialistă : se îmbogă
țește, se nuanțează. Sin- 
tem atenți nu numai cu per
soana aproapelui, a tovară
șului de muncă ci și cu 
munca lui. Nu ironizăm ni- 
ciodotă canalaqiul, care, in 
vînt sou ploaie, desfundă 
oura de canal aflată pe stra
da noastră. Si nu zimbim 
privind pavatorul ingenun- 
chiat lingă cuburile safe de 
andezit.

Ario respectului nu circum
scrie doar relația om-om ci 
si pe aceea om-obiect. Să 
privim un qrup care vizitea
ză cetatea de la Sarmizeqe- 
lusa sau Biserica din Den- 
sus. Cu fc'ele îmbujorate, cu 
emoție în priviri turiștii as 
cultă cuvintul qhidului. Aco
lo, piatra sau cărămida ca
pătă viată, acolo vorbește 
patria și privitorii se simt 
părtași la istorie. Cel care 
respectă un monument nu 
isi va lăsa nicicind însem
nele pe pietrele lui.

Pe copacii din marginea 
unei poieni, vezi sculptate, 
cu mult „șira", inimi, mai 
noi sau mai vechi străpunse 
de săgeata lui Cupidon, ini
țiale si chior nume întregi,

lă.ă pic d<? clo.i; o 
cu hainele in de.o 
rul vilvo1 si i.. inile > ijinite. 
țeapăn de marqinea birou 
lui - deși il invitasem ■ ■■ (
ocupe loc pe scaun - și v 
prezentat, să idoleanțele.

L-am întrebai : .
— Sînteți elev ?
— Do.
- Unde ?
— La Grupul școlar mi 

nier.
- Acolo nu invățați regu 

Iile de compoitare ih socie 
Iote ? Nu vă arată nimeni 
cum să vă prezentați, cum 
să vă expuneți o cerere ?

- Ba da.
— Atunci ?
- Păi... Am uitat I
Nu e nici pe departe o 

scuză.
Acest tinăr socotea compo, 

tarea corectă un ceva exte
rior lui, ceva care a fost în
vățat. dar ol cărui scop nu 
l-a pătruns, inutil deci, și 
demn de a fi uîtat.

Multi oameni conferă cu- 
vintului „tovarăș" înțelesul 
caic le convine. $i anume 
cel de ..eqol". Ceea ce nu i 
nici pe departe corect. Cu
vintul „tovarăș” are o sem 
nificatie social-polilică pro
fundă. iar sensul lui nu tre
buie minime.«zat sau sej 
bal. El desenează o comu
niune de luptă, idei și idea
luri avind ca scop final co
munismul. Acest lucru nu 
exclude ierarhia, disciplina 
și respectul ci — ținind sea
ma de tel - chiar le pre
supune. Unii elevi qindesc : 
„tovarăș — egal”, iar dacă

se leaga. 
ca ființă 
lipsi de 
întrețină 

prolunde, 
dezvolla-

Convorbire consemnată de
Ion DUBEK

TINERI !N VILTOAREÂ VIEȚII
@ Răufăcătorul <lă declarații „sincere** 
© Forța de acțiune a opiniei publice 
• Colegii îl vor crede pe cuvînt ?A

ani, luni, zile. Oare pădu
rea și singurătatea nasc 
neapărat in om sentimente 
primare ? Poate e vina virs- 
tei ! Dor, e siqur, aceasta 
se datorește si insuficientei 
culturi, insuficientei ințele- 
qeri a relației om-obiect.

In principal, educația in 
spiritul respectului omului 
revine pe plan general în
tregii ambiante a societății 
noastre. Pentru educarea ti
neretului, care abia iși face 
intrarea, in viată, un rol ex
trem de important revine 
școlii. Din păcate, sint nume
roase cazurile cînd școala 
scapă „printre degete” o 
seamă de elemente care, in
trate in viitoarea vieții, afi
șează lipsă de considerație 
fată de semeni, față de ie
rarhia socială, față de re
gulile de comportare. Să 
recurqem la un exemplu. 
Tinerii de la Grupul școlăi 
minier Petroșani învață o 
meserie bună, deci au un 
viitor asiqurat. Sint incadrați 
cu profesori capabili, au pe- 
daqoqi buni, fac ore de di- 
riqinție. Si totuși, cel puțin 
o parte din acești elevi, o 
dată scăpați pe poarta șco
lii uită să se comporte a- 
decvat. Elevii Gheorqhe Bor
za din anul al lll-lea, Ale
xandru Doia si mulți aiții 
pot fi dați ca exemple. Pen
tru ei, a intra intr-o institu
ție fără să bată la ușă, fără 
să salute, fără să se prezin
te, e un fapt cotidian.

Aș reproduce un dialog 
purtat cu elevul Viorel Da- 
minescu (numele i l-am a- 
flat mai tîrziu). Si-a făcut in
trarea în cabinetul medical 
în modul cunoscut, odică 
fără să bată ia ușă, apoi

smtem egali de ce să mă 
omor cu respectul ! Rațio
namentul e carențial prin 
aprecierea unei echivalențe 
care, de altfel, nu există. 
Alții cred că pot egaliza di
ferența. Ba că o pot chici 
anula căci... sîntem „egali".

Se știe că o trăsătură ca
racteristică a societății mo
derne o constituie creșterea 
numărului de intelectuali. 
Prin forța lucrurilor, aceștia 
desfășoară o muncă de con 
ceptie, orqonizare și condu
cere." Unii cred insă că o 
salopetă, stropită de var sau 
vopsele și îmbicsită de pral- 
poate freca toate hainele 
dintr-un autobuz, pentru că 
o îmbracă un „muncitor” 
Aceștia uită, că boi butul cu 
părul cărunt, cravată și o- 
chelari este un stimat pro
fesor care la rindul său a 
muncit ridicind la lumină 
zeci de qeneratii de elevi.

Munca unor oameni, ca și 
rezultatele ei. îmbracă in a- 
numite profesiuni o formă lip
sită de concretețe de palpa- 
bilitate. La prima vedere, ea 
are un aspect mai tainic 
dar aceasta n-o —oieriird 
să fie utiiă societății. lată 
de ce trebuie stimat senti
mentul utilității pe plan so
cial, al muncii pe care o de 
pune fiecare. Cînd vorbim 
de respect, invocăm nu nu
mai nobilele idei ale urna 
nismului socialist, ci și bu 
na tradiție a unui popo> 
care vine din veacuri, care 
se conduce după un princi
piu : respectă pe mama și 
pe tatăl tău, cinstește oa
menii în vîrstă, descoperă- 
te în fața durerii altuia.

Viorel MORARU 
medic

CIND NESOCOTEȘTI LEGILE OMENIEI
în ultima vreme ne-au că

zut sub condei tot mai multe 
cazuri de furturi din magazine, 
din locuri publice, din locuin
țe personale, din cămine mun
citorești. Răufăcătorii au fost 
însă prinși repede și supuși mă
surilor pe care le reclamau fap
tele comise.

Introducerea la rîndurile care 
urmează am dori s-o facem 
prin redarea unor aspecte po
zitive publicate în ziarul nostru 
în urmă cu cîțiva ani. Să fie 
4—5 sau poate chiar 6 de a-, 
lunci, de cînd semnam în co
loanele acestui ziar o însemna-, 
re care sublinia un fapt coli-! 
dian interesant: dispariția la
cătelor de pe ușile dulapurilor- 
elevilor interniști de la Grupul; 
.școlar minier din Lupeni. Sej 
făcuse o experiență caTe dă-j 
duse rezultate excelente. Toate 
dulapurile erau lăsate deschi
se, dar nimeni nu scotocea nici 
măcar din curiozitate în dula
pul colegului său. Nu existau 
cazuri de furt. în același timp; 
la aceeași școală se organizase 
un chioșc cu dulciuri, cu auto
servire, fără vînzător. Fiecare 
elev se autoservea cu ceea 
ce-i trebuia, depunea suma de 
bani afișată pe fiecare produs 
și pleca. Nici aici nu se sem
nalau minusuri. Se va spune

poate că nu era ceva extraordi
nar. Sigur, nu era, dar faptul 
rămîne semnificativ pentru cins
tea și demnitatea unor elevi 
veniți din diferite colțuri ale 
țării, cu educații dintre cele 
mai diferite.

Am amintit aceste lucruri 
pentru a contura mai puternic 
contrastul între acele fapte fru
moase care se înscriu pe coor
donatele civilizației socialiste 
și un singur caz, luat nu la în- 
lîmplare din multe altele de 
acest fel, care pătează onoarea 

• și demnitatea acelora ce le co
mit. lată despre ce este vorba :

La l.T.A. VulcaD s-a angajai, 
în calitate de conducător auto, 
un nou salariat. Venea de pe 
malurile Bahluiului, de prin a- 
propierea lașului. Cine-i putea 
cunoaște pasiunile? I s-a acordai f 

■ cazare in frumosul cămin al ' 
constructorilor din localitate. 
Deși cîștiga bine, de la o vre- 

’ ine a început să-și întindă mîi- 
nile prin vecini. S-a apucat să 
spargă dulapurile colegilor 
cămin și să fure 
cruri, 
mers. Chiar foarte 
locatarii din cămin 
să-l bănuiască. In 3 ianuarie a 
fost prins în flagrant delict. 
Dar nimeni nu l-a lovit, nu l-a 
amenințat. Opinia publică (în 
acest caz, colegii din cămin) l-a

alimente. O

de
diferite Iu- 
vreme 
bine. Apoi 
au început

i-a

luat în 
trebări. 
brutali, 
a întors repede placa pe partea 
pe care scrie smerenie și sin
ceritate și a trecut la declarații 
și promisiuni-.

„Subsemnatul Constantin Flo- 
rescu, angajat al l.T.A. Vulcan 
în calitate de șofer, cu buleti
nul de identitate seria... nr..., 
declar următoarele : in zilele de 
25 decembrie 1969 și 2 ianuarie 
1970 am deteriorat lacătele du
lapurilor de la etajele unu, doi 
și trei de la căminul unde stau, 
în camera 75. Operația am exe
cutat-o cu o bucată de fier cu 
care am forțat lacătele. Am 
sustras diferite produse alimen
tare, caro au fost găsite asupra 
mea. Declarația pe care o dau 
este un document prin care mă 
angajez să repar dulapurile și 
să cumpăr pînă la dala de 20 
ianuarie 1970 cele 17 lacăte 
stricate. Colegii mei (adică pă
gubașii — n.n.) nu mai au nici 
un fel de pretenții de la mine. 
Drept pentru care semnez, as
tăzi 3 ianuarie 1970, Constan
tin Florescu".

Deci, răufăcătorul, care a dis
trus 17 lacăte, 17 uși de dula
puri, și a furat apreciabile can
tități de alimente și băuturi 
(cercetările continuă) este un 
băiat sincer, totuși. El recunoaș-

liniște, cu calm, la în- 
Vazind că oamenii nu-s 
ca-i vorbesc frumos, el

te că a furat și se angajează 
să repare ce-a stricat. Ce l-a 
tenia! pe Florescu să fure ? 
Unde a învățat să descuie lacă
te, să spaigă dulapuri? Cert este 
că prietenii de la care a furat 
nu vor să-l creadă pe cuvînl. 
Ei așteaptă să le remedieze de
fecțiunile la dulapuri, apoi să 
plece din căminul lor.

Oare chiar a fost sincer a- 
cest tinăr care, la numai 20 de 
ani, nu și-a putut lrina niș
te instincte și a lăsat conștiin
ța să-i derapeze pc- panta peri
culoasă a necinstei, a unor fap
te dintre cele mai rușinoase 
pentru tinerii zilelor noastre: 
furtul? Cu siguranță nu. A- 
tunci cînd a trecut la fapte a- 
tît de reprobabile, 
dulapurile colegilor pentru a-și 
însuși niște lucruri nu de mare 
valoare, nu s-a gîndit că a vi
ral pe un teren șubred care, 
mai devreme sau mai tîrziu, 
va ceda ? Poale s-a gîndit, poa
te nu.
colegii l-au prins furînd și l-au 
supus ..................................
acuzări, el a știut să profite de 
bunele lor intenții, de sinceri
tatea lor, și a „accelerat" 
promisiuni și angajamente, 
cindu-și chiar reproșuri cum 
a fost în stare să ajungă 
Florescu, pînă acolo ? Dar

schilodind

In schimb, atunci cînd

tirului de întrebări și

pe 
îă- 
de 
el, 

a 
vorbit cu cea mai aleasă pre-

făcătorie. S-a scufundat în im
periul smereniei de ochii lu
mii. Pînă azi, 16 ianuarie, nu 
a acționat cu nimic din li ate 
promisiunile. Continuă să stea 
în cămin, să meargă la lucru, 
să-și privească cu coada ochiu
lui pe cei 17 colegi pe care i-a 
furat, uilînd că va trebui să 
dea socoteală pentru faptele 
antisociale comise.

Constantin Florescu e tinăr. 
Are numai 20 de ani, vîrstă la 
care tinerii își netezesc drumul 
în viață, își c< ntu uză telurile 
fundamentale spre care-i mină 
aptitudinile și conștiința valo
rii lor în societate. Are o me
serie, cîștigă bani, trăiește în 
mijlocul unor oameni cinstiți, 
care au datoria să-l ducă cu 
ei în valul limpede al vieții, să 
nu-1 lase să naufragieze singu
ratic, fără direcție, printre stîn- 
ci care l-ar putea zdrobi, far 
primul care trebuie să înțelea
gă acest lucru este el, tînărul 
care traversează, poate o elapȘ 
de rătăciri. El va trebui să pri
vească atent în oglinda mare a 
vieții, să-și vadă fisurile mora
le, să le revizuiască (are o me
serie adecvată) și să-și conti
nue, fără obstacole, cursa ti
nereții, spre tărimul împlinirilor 
și al fericirii.

Dumitru GHEONEA
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FOILETON JELUI-M-AȘ Șl N-AM CUI...
Așa, acum opriți-vă 

răsullarca. numărați in 
gînd prriâ ia 1 (rbj (una 
mie), apoi urmâriți-mă cu 
voce tare (dacă mai a- 
veți). Că eu vă spun. 
Vâ spun in scris, să nu 
audă nimeni. De fapt, 
țineam de mult să mă 
destăinui cui\ a. Și n-a
veam cur. Acum am gă
sit. V-am găsit pe d\. 
Pot să-i dau drumul ? 
Mulțumesc. Dar parcă 
nu pot, totuși. Mă gin- 
dese: să-mi bal eu sin-

gur cuie-n pani oii? Mai 
bine merg ia Vulcan. Iu 
Aurel Firuț. Dacă vreji, 
veniți și d\. Stă in blo
cul B 1, pe scara a 11-a, 
ia apartamentul 58. Să ne 
bala el cuie-n pan toii. 
Nu, nu-i cizmar de pro- 
lesie. E l implor amalor. 
lucrează ieftin. La domi
ciliu. Unora le lucrează 
butoaie (atunci cind nu 
\ ine el acasă butoi/. Pe 
alții ii lucrează direct (cu 
materialul clientului; el 
folosește numai uneltele,

și in primul tind mijloa
cele dinaintea epocii de 
piatră : pumnii). Ziceți cu 
nu ceniți? Vă e frică f 
Păi nu. că nu face de-as- 
lea decît cind e beat. Nu, 
nu-i in fiecare zi. Mai 
iace și pauze. Du. cu la 
spectacol. Dar și ce iace 
el toi spectacol se chea- 
ma. Aveți dreptate. 
nu-1 aplaudă nimeni. Ni
ci măcar la mi. ia nu bate 
din palme. Nu. Și-n Iu- 
milie tot ei dă cu pul- 
mele.

Dacă nu merge li Iu 
Firuț, nu merg nici eu. 
Nu de altceva, dar din 
solidaritate pentru dum
neavoastră. Atunci, 
propun să 
blocul D li. Toi iu Vul
can. Urcăm pe scara a 
11-a și ne oprim in drep
tul apartamentelor 19 ș/ 
ZU La PJ sta Petre Giur
giu. Dacă n-ăți avut bu
hai de Anul Nou .fi da- 
câ-1 găsim curma treaz, 
pe Giurgiu, ne iace el 
cile unul. Nu, el nu-i ce

eu
mergem in

credefi dumneavoastră. E 
tot tîmplar amator. Dar 
se pricepe >/ la buhaie. 
Dacă nu-1 găsim pe Giur
giu acasă, sunăm la 20, 
Iu Gheorglie Ungureanu. 
Asta Iace el ca buhaiul 
(in cazul că-l găsim bine 
dispus). Alunei cînd Un- 
gureanu e bine dispus, 
apartamentul lui e dis
trus, iar biocu-ntreg — 
pe gînduri pus. Alunei 
nu doarme nimeni. Toată 
Jumea din bloc veghea
ză, lumilia lui Gheor-

glie oftează, iar el patru
lează.

Sau dacă ne holărim să 
mergem la Petrila, la Mi
hai Baicău și la Gheor
ghe Onia, va trebui să 
luăm cu noi ceva uși, ce
va mobilă, pentru că s-ar 
putea enerva și nu ar 
avea ce sparge. E pasiu
nea lor ca alunei cind 
se „magnet izeaz.ă" să-și 
bală sofiile, să-și distru
gă lucrurile din casă, sâ 
anunțe pe vecini că au 
sosii acasă dimineața 
devreme (la ora 1, 2) și 
că nevestele nu i-au aș
teptat treze, cu masa pu
să. Deci, la ei să nu mer
gem cu mina goală. Da- 
că-i găsim in... mină I

Observ cu nu vă prea 
dau ghes propunerile me
le. Vă gindiți, poale, de 
ce să-i deranjăm pe aceș
ti oameni. Nu-i derail- 
leazâ ei destul pe uliii ? 

' z\sla-i adevărat, așa că 
m-am gmdit la altceva. 
Să-i convoc pe loți la o 
sindrofie la Petroșani. A- 
dresa: strada Vasile 
Boaită nr. 7. Mai precis : 
etajul 8, apartamentul 
51. La Vasile Baltag. Aici 
cheiurile durează. Încep 
seara devieme și se ter
mină dimineața lirziu. 
Eu zic sâ vinii aici toți 
amicii ăștia buni ai lui 
Bachus; și Nicoiae Ba
dea din Bărbateni, și lo- 
niță Dublin din Uricani,

și să-i dea ei cu șprițul 
pînă la ziuă așa cum 
știu, apoi să-și încerce 
singuri, intre ei, puteri
le. Să-și ierte. pentru o 
noapte soțiile, copiii și 
vecinii. Materiale le 
duc eu, să nu se apuce 
de uși, de geamuri, de 
mobilele de prin casă. Ce 
materiale le duc ? Știu 
eu. Poate se mai împuți
nează numărul unor ase
menea oameni.

Bine, o să spuneți dv.. 
dur ce, ășiia-s de capul 
tor ? Ce, sini apartamen
tele lor ? Ce, pe ei nu-i 
poale pune nimeni la 
puneI ? De ce să sufere 
oameni cinstiți pentru 
ei ? Aveți periectă drep-

late. Asia vroiam să vă 
spun și eu. De asta vro
iam să mă jeluiesc cui
va. Dar n-a\eam cui. A- 
cum am cui. Mi-a dai 
nea Firuț unul. E de 
lemn, dur lot (ine. La ei 
cum ține de atita vre
me ?l... Și nu numai ia ei. 
Parcă consiliile populare 
orășenești nu știu?

Dem. SARARU

P.S. La sfîrșitul aces
tui foileton, am primit 
mai multe scrisori de 
protest din cele patru 
puncte cardinale ale Văii 
Jiului. Semnatarii lor rhă 
<unenin|ă că dacă nu-i 
amintesc și pe ei prin-

lie cei care fac scanda
luri în bloc, printre cei 
rare se „capsează” des 
și-și maltratează fami
liile și vecinii, atunci ei 
nu mai beau in viața loi 
nimic. Decit apă. Și nici 
nu se mai ating vreodată 
de cineva. Cu de la mine 
putere mi-am luat per
misiunea de a nu-i amin
ti. Nu numai pentru că nu 
mi-ar ajunge o pagină 
întreagă de ziar, dar mai 
ales pentru faptul că aș 
vrea să-i văd păstrindu- 
și jurămînlul.

Dac a lotuși voi insis
ta, le promit spațiu in
tr-un alt număr al ziaru
lui.

D. S.
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Valențe sporite

a capacităților de 
și evitarea produ- 
mărfuri fără des-

reci productivi, precum și în
tre aceștia și personalul T. V 
Fundurile de salarii apro
bate unităților să fie utili
zate cu eficiență, cunoscin- 
du-sc că depășirea acestora 
se poate face numai în cazul 
rind in mod efectiv se ob
țin produse peste plan cu 
desfacere asigurată. Prin 
legea pentru adoptarea pln- 
nului de stat pe 1970. n- 
probată dc ultima sesiune n 
Marii Adunări Naționale, s-a 
'labilii ca titularii dc plan 
să încheie contractele econo
mice pe anul curent nefiind 
admisă punerea in fabricație 
a produselor care n nu asi
gurată desfacerea prin con
tracte economice. lucru ce 
v» asigura desfășurarea nor
mală a producției, folosirea 
integral,”» 
producție 
cerii de 
facere.

Valorificarea rezervelor in 
terne se poate face și prin- 
tr-o mai bună organizare a 
producției si n muncii în ca
re --ens trebuie făcuți noi 
pași in direcția analizării fie- 
r-țrui loc de muncă si sta
bilirii de noi măsuri și solu
ții rare să conducă Ia reali
zarea dc economii.

Trecerea sarcinilor de ex
port în sarcina unităților 
producătoare va duce la o 
preocupare mai mare a aces
tor întreprinderi pentru ini

bunolățirea calității produse
lor in xcderca valorificării 
eficiente a acestora pe piața 
externă.

Finanțarea prin credite 
bancare a creșterii dc mij
loace circuhuitc. prevăzută in 
planurile financiaro pe anul 
1970. ca diferență intre nor
mativul minim al anului 1970 
si normativul minim al anu
lui 1969 \a crea posibilități 
mai mari organelor bancare 
dc a efectua un control mai 
eficient și a sprijini între
prinderile pentru executarea 
calitativă a planului dc apro
vizionare, producție și des
facere precum și incadraren 
in nivelul cheltuielilor dc 
producție aprobate pentru a- 
nul în curs.

Măsurile ce s-au luni și se 
vor mai lua pentru o mni 
hună folosire a fondurilor 
fixe, pentru reducerea consu
murilor specifice și creșterea 
productivității muncii. pen
tru folosirea mai eficientă a 
forței de muncă și îmbună
tățirea calității produselor 
se xor oglindi în reducerea 
prețului de cost și prin aceas
ta în obținerea de beneficii 
peste plan, precum si în spo
rirea efectivă — prin efori 
propriu — a rentabilității 
producției. In acest fel se va 
aduce o fol mai maro contri
buție la dezvoltarea economi
că și socială a municipiului 
nostru. Ia dezvoltarea și în
florirea multilaterală a în
tregii țări.

iS ianuarie <970

de „branșă

A. MOREIRA : „Toate 
cele 4 echipe din grupa 

a 3-a au șanse de 
calificare"

Fostul 
Brazilieiv 
re a 
1962, 
foaie 
a 3-a 
coca ce privește echipa Româ
niei, a declarat : „Personal nu 
cunosc .focul fotbaliștilor ro
mâni, însă consider că a eli
mina Portugalia in prelimina
rii este fără îndoială o per
formanță care nu poate fi tre
cută cu vederea".

antrenor al echipei 
/Ximore Moreira, ca- 

prouătit echipa în anul 
a declarat ziariștilor că 
cele 1 echipe din grupa 
au șanse de calificare. In

PRONOSTICUL NOSTRU
In concursul Pronosport nr. 3 din

î. Buri
2. Brescia
3. Fiorentina
4. Internaționale
5. Juventus
6. Lanerossi
7. Lazio
0. Sampdoria
9. Atolanta

10. Catania
11. Monza
12. Piacenza
13. Ternana

— Milan
— Roma
— Napoli
— Palermo
— Verona
— Cordiarî
— Boloqna
— Torino
— Reqqiana
— Livorno
— Varese
— Modena

De vorbă cu fotbalistul Gheorghe Știr

DEZVOLTAREA ARMONIOASA
d LOCALITĂȚILOR VĂII JIULUI

< (Uimure din pag. I)

mi au valoare, dar nu s-au în
cadrat prea repede in stilul de 
joc al echipei. Poale că nici 
no), ceilalți, n-am mai luptat 
cu atîta dăruire ca allădală, 
am dezarmat prea repede după 
liecare eșec.

— In calitate de căpitan de 
echipă, cum crezi c-o să lie re
turul ?

— Foarte greu, sini convins. 
Dar să știți că noi, nici un 
component al echipei, n-am că
zui In butoiul cu melancolie. 
Toți sinlem liotă riți să reedităm 
rezultatele bune din campiona
tul trecut, deși pe prima treaptă 
a clasamentului nu vom putea 
urca anul acesta.

lepmde reintrarea 
voastră sul lele Ic iubitorilor 
de lolbal din Valea Jiului și nu 
numai de aici ?

— Desigur că în primul ririd 
de noi jucătorii, de condițiile 
de antrenament și, intr-o oare
care măsură, chiar de specta
tori, de modul cum ne sprijină 
hi lupta noastră aprigă din te
ren.

— Altceva, cxlralolbal ?
— Am petrecut o vacanță 

Inimoasă iar acum aștept sesiu
nea de examene care va începe 
la 1 februarie.

— S-auzim de bine I

Ultima lor branșă 
furtul, dacă această deprinde
re atît de rușinoasă poate li 
numită așa chiar și la fi
gurat. înaintea sărbătorilor 
de iarnă și-au făcut un plan 
prin caro să-si procure ceva 
parale Și [-au pus imediat 
in aplicare. Au pătruns in 
locuința lui Dumitru Ițitesc, 
dc unde au furai mai multe 
obiecte de îmbrăcăminte și 
lin aparat de radio pe care 
le-au transformat in bani. 
Cînd să se cinstească pentru 
reușita acțiunii*, cineva în 
uniformă de milițian le-a 
urat . nenoroc. Nu Ic a „făcut 
muzică' pe loc. pentru că 
ei vînduseră și aparatul de 
radio. Dar la miliție., i-a în
trebat, pe Anișca But și Ion 
ArdeJeanu. ce metode au fo
losit. La care ei au răspuns : 
scheme slabe, domTe.

La cariera de piatră de la 
Peștera Bolii, aparținînd 
1.1.L. Petroșani, lucrează 
oameni harnici. Despre hărni
cia acestui mic colectiv vor
besc faptele. Potrivit sarcini
lor de pian, pe 13 zile la 
carieră urma să se producă 
1 000 tone de piatră concasa- 
tă. Cantitatea respectivă a 
fost însă produsă în numai 
8 zile. Deci s-au obțihut ran
damente obișnuite... zilelor de 
vară. Merite are întregul co
lectiv în frunte cu Grigore 
Siber, șeful carierei, și mine
rul loan Lungu.

de
15 scuze, dar 

motive cure 
subsolul cla

Talentatul mijlocaș al Științei 
Petroșani este ușor de intercep
tat pe stradă (pe teren e mull 
mai greu). Așa că l-am „atacai'’ 
direct.

— Spune, Gică, cum ve/i so
sirea voastră în turul campio
natului abia pe locul 10, la 3 
puncte de ultima clasată și la 
6 de prima ?

— N-o văd bine. Nu ne-a 
mers jocul. Mai ales acasă.

— De ce ?
— N-o să caut 

sini totuși niște 
ne-au împins spre
samenlului. Au mai lost spuse.

— Nu-i nimic, repclă-le I
— Este vorba mai înti. de 

dezechilibrarea valorică a echi
pei prin plecare a 5 colegi, a 
căror absență se simte preg
nant. După cum știți, și ați vă
zut, că ați fost acolo, am pier
dut barajul de la Cluj pentru 
promovarea în divizia B. Asta 
ne-a redus foarte mult moralul 
și pentru destulă vreme. N-aș 
vrea să spun că noii jucători

locuințe propriela- 
conform legii nr.

unor soluții tehnice depășite 
(exemplu aleile pielonale din 
cadrul ansamblului de locuințe 
micro 3/A Vulcan), constituie 
abateri pe linia disciplinei în 
construcții care trebuiesc sem
nalate la timp in vederea eli
minării lor.

în scopul desfășurării unei 
activități coordonate pe linia 
sistematizării și disciplinei in 
construcții precum și în scopul 
menajării fondului agricol, în 
conformitate cu prevederile le
gale și în baza planului de mă
suri elaborat de Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular 
județean — organele de siste
matizare din cadrul tuturor 
consiliilor populare au întoc
mit documentații privind propu
nerile pentru noile perimetre 
construibile, avîndu-se in vede
re și criteriile de apărare și 
lolosire a terenurilor agricole. 
S-a revizuit și definitivat peri
metrul construibil al orașelor și 
al vetrei satelor în vederea 
concentrării localităților și a 
evitării risipei de teren agri
col. S-a întocmit și o listă cu 
propunerile pentru planul de 
proiectare pe anul 1970 prin 
care se solicită elaborarea schi
țelor de sistematizare, reactuali
zate pentru toate orașele com
ponente ale municipiului Petro
șani precum și elaborarea exem
plarului de aprobare pentru 
studiul de sistematizare al loca
lităților Iscroni, Aninoasa, Cîm- 
pu Iui Neag și Banița.

Paralel cu activitatea cțesfă- 
șurată in direcția respectării 
disciplinei în construcții, la in
dicația Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal, 
serviciul de sistematizare șl 
arhitectură a acordat sprijin 
cetățenilor care doresc

construiască 
te personală 
9/1968 asigurînd în permanen
ță informarea celor interesați, 
documentațiile tehnice care stau 
la baza atribuirii de terenuri 
precum și sprijin tehnic în tim
pul execuției acestor lucrări. în 
felul acesta s-a reușit ca pe 
municipiu să avem 50 cereri 
înaintate, dintre care 31 rezol
vate, iar 19 în curs de 
re la comisia județeană 
ritate.

Pentru satisfacerea 
oamenilor muncii de a-și 
strui locuințe individuale în an
trepriză în blocuri, sînt în curs 
de elaborare la D.S.A.P.C. — 
Deva mai multe secțiuni tip 
pentru 4 blocuri de acest gen, 
2 preconizindu-se a se ampla
sa pe strada Dacia iar două pe 
strada Unirii în orașul Petro
șani. Serviciul de sistematizare 
și arhitectură Petroșani va asi
gura informarea celor interesați 
asupra costurilor aproximative, 
condiții de contractare, asigu-, 
rîndu-se în acest fel concursul 
necesar din partea organelor ser
viciilor de arhitectură și siste
matizare, oamenilor muncii care 
solicită sprijin în vederea con
strucției de locuințe proprieta
te personală.

în scopul creării unei ambi
ante citadine plăcute oamenilor 
muncii din Valea Jiului, pînă 
Ia data de 10 martie 1970 se 
vor face propuneri Comitetului 
executiv privind amenajarea de 
scuaruri, folosirea în scopuri 
de agrement a terenurilor vira
ne, schimbarea de firme, stabi
lirea coloritului fațadelor pen
tru toate imobilele de pe arte
rele principale care, după însu
șire de către Comitetul executiv, 
vor fi concretizate într-un plan 
de acțiune pentru determinarea 
realizării lor.

în urma concluziilor desprin
se din analiz.a care a avut Ioc 
Jn cadrul ședinței de Comitet 
executiv al Consiliului popular 
al municipiului Petroșani, con
cluzii materializate prin decizia 
emisă cu acest prilej, care cu
prinde sarcini precise pentru 
organele de specialitate și ter
mene concrete, legislația în 
vigoare privind folosirea și 
conservarea terenurilor agri
cole, sancționarea contravenți
ilor precum și celelalte acte 
normative sînt instrumente pre
țioase care, printr-o 
consecventă, vor face 
simțită activitatea 
S.S.A., contribuind la 
unor condiții de dezvoltare ar
monioasă a localităților Văii 
Jiului, conform cu prevederile 
schitelor de sistematizare ela
borate pentru municipiul nos-

Virqil BUTARIU

u-

rezol va- 
de prio-

aplicare 
mai bine 
organelor 

crearea

dorinței
con-

Livezeni 
zonei respective 
scopuri, lichidînd

DUMITRU

DIAVOLUL
G. DINI

de

1.
20.50

Mesaj cu cretă roșie

VINERI 23 IANUARIE

JOI 22 IANUARIE
d<scări,

19,50
20,00

înlrebare? 
memorie,

cetă- 
Pîriuî

CITIȚI CONTINUAREA AR- 
TICOLULUI IN NUMĂRUL 

NOSTRU DE MTINE

de seară.

și ar vrea să 
ani vor avea 
Noi comutăm

22,15
22,25
22,40
23,00 Închiderea

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba maghia-

documentație să fie avizată de 
Comitetul executiv al Consiliu
lui popula; județean. De ase- 
»!. nea, pină la I februarie 1970, 
S.S.A. \a întocmi un studiu 
prixind mutarea locatarilor din 
xsna inundabilă Livezeni și 
•liberarea 
pentru alte 
în acest lei un punct necores- 
punzător din punct de vedere 
urbanistic pe harta orașului 
F-troșani.

Privind problema lucrărilor 
d< organizare dc șantier, împre
ună cu serviciul de gospodărie 
comunală și locativă cu con
trasul comitetelor executive ale 
consiliilor populare orășenești 
se va întocmi situația baraca- 

ntelor necorespunzătoare și 
se vor face propuneri privind 
demolarea lor și amenajarea 
zonelor eliberate.

In scopul asigurării dezvoltă- 
ilj armonioase a localităților 
Văii Jiului, eliberarea , tuturor 
autorizațiilor de con=>Lructn se 
va face în cadrul biroului per
manent al Comitetului executiv 
pentru a elimina posibilitatea 
eliberării unor autorizații pe 
baza unei documentații sumare, 
necorespunzătoare din punct de 
vedere tehnic, așa cum s-a în
tâmplat în orașul Petrila.

S-a subliniat și necesitatea 
ea organele S.S.A. să dovedeas
că mai multă exigență și ope
rat, vitale, sa intervină cu promp
titudine în toate cazurile de 
abatere de la proiecLele de e- 
necutie fapl ce aduce prejudi
cii mari calității lucrărilor de 
construcții. Incorectitudinea 
nor soluții de proiectare care, 
uneori, nu sînt sesizate nici de 
constructor nici de dirigintele 
lucrării (exemplu cazul blocului 
A 4 Petrila), tolerarea aplicării

UDET

PACT

TELEVIZIUNE
VINERI 16 IANUARIE

7,00 Deschiderea emisiunii. Consultații pentru elevi: 
Matematică (ci. a XH-a). Tema: Funcția derivată 
integrală.

17.30 Consultații pentru elevi — Fizică (ci. a VUI-a). Tema: 
Cîmpirt magnetic.

18,00 Copilăria marilor muzicieni 
ile Iui Mozart.

15.20 Lanterna magică. Isprăvile 
de desene animate.

18.30 Actualitatea economică.
18,50 Muzică populară Ia cererea
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Reflector.
19.30 Mai aveți o întrebare? Emisiune de cultură

— Mozart (II). Călători-

bunicului

telespectatorilor.

fică. Tema : Enigmele Universului.
20,30 Film artistic: „Mumia intervine", producție a 

urilor ungare.
^2,00 Telejurnalul dp noapte.
22,20 Cadran — emisiune de actualitate internațională.
22,50 Seară de balet.
23,10 închiderea emisiunii.

științi-

studio-

De 10 ani . ■ se tru
desc locuitorii dc pe strada 
Fagului din Lupeni să facă 
„lumină" în problema ilumi
natului public al străzii res
pective. Au făcut cereri, ver
bale si scrise, unde trebuia 
și unde nu trebuia, au bătut 
drumurile cu pin2c’<-’«> perso
nale și, de fiecare dată, de 
peste tot. s-au întors acasă 
cu nromisiuni. Rezolvarea lor 
a rămas în... beznă. Cam tot 
de atîta timp grăiesc 
tenii de pe străzile
Ștefan și Andreonilor către 
mai marii sectorului I.G.L. 
din localitate să-i aiute în 
repararea conductelor de apă. 
Și aceștia sînt ajutați tot cu 
promisiuni. Oamenii au aștep
tat un deceniu 
știe peste cîți 
lumină și apă. 
pe recepție.

semafor I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Id primul război mondial, 
un adversar temut de pilot ii 
din lumea întreagă ; ulterior, 
un acrobat al acrului, admi
rat de o lume întreagă : 
Ernst Udet. Pasiunea sa pen
tru zbor l-a împins, în tim
pul nazismului, in brațele 
diavolului. A introdus o ar
mă nouă : „Stuka". A fost 
numit într-o funcție potrh i- 
tă înclinațiilor safe, pe care 
nu o dorea, căreia nu i-a 
făcut față. A intrat în an
grenajul mașinii hitteriste, 
cale I-a strivit.

Un soare de toamnă iși tri
mite razele anemice asupra 
Berlinului. In grădina vilei 
din Stalluponer Alee 11, paz
nicul Peters strînge frunzele 
căzute. Tocmai trecuse de 
ora 9, in acea zi de 17 no
iembrie 1941, cînd un foc de 
armă spintecă liniștea dimi
neții. împușcătura provenea 
de la o cameră aflată la e- 
lajul 1. Peters aruncă mătu
ra, se năpustește pe 
zgilțiie ușa încuiată o came
rei. „D-le general, d-le ge
neral...". Nici un răspuns. 
Peters aleargă după un șpe- 
raclu, deschide ușa: pe pat 
zace în nesimțire un om in

nalal 
inertă 
xican. 
sini împroșcate de singe. '

l-a capul patului, pe pere
te, cîleva cuvinte scrise cu 
o cretă roșie : un blestem la 
adresa lui Hermann Goring, 
un blestem la adresa gene- 
ral-feldmareșalului M ilch... 
ultimul mesaj al general-co
lon? lului Ernst Udei către 
prietenii săi.

Cinci ore mai tirziu, bule
tinul de știri al posturilor 
de radio hitleriste anunța : 
„General-colonelul Ernst 
Udei, inspector general al 
forțelor aeriene, a suferit azi 
dimineață un accident grav, 
in cursul experimentării unei 
noi arme. In urma rănilor 
primite, in timp ce era tran
sportat spre spital, a încetat 
din viață..." O nouă min
ciună in care au crezul 80 
milioane de germani. Adevă
rul despre moartea lui Ernst 
Udei nu trebuia să-l afle 
nici propria sa mamă — ră- 
minind secretul deținut doar 
de cițiia oameni.

Moartea celui mai popular 
pilot pe care l-a avut vreo
dată Germania reprezintă 
punctul final al tragediei 
unui om care a încheiat un 
pact cu diavolul, pentru a se 
putea consacra mai departe 
pasiunii sale : zborul...

de baie din mina 
mai atirnă un Colt me-
Fat.a. corpul. patul

PETROȘANI - 
ie: Războiul 

(15—18 ianuarie); 
Blow-up (15—18 
PETRILA : Tată 
(14—16 ianuarie); 
7 Noiembrie : Astă scară mă 
distrez (15—17 ianuarie);
Minerul : Angelica și sulta
nul (15—18 ianuarie); ANI- 
NOASA : Comisarul X și 
banda Trei ciini verzi (15 
—16 ianuarie); VULCAN : Ba
ladă pentru Măriuca (15—18 
ianuarie); LUPENI — Cultu
ral : Mai periculoase decît 
bărbații (14—18 ianuarie): 
Muncitoresc : Spartacus (15— 
17 ianuarie); PAROȘENI : Co
rabia .Pasărea albastră".

- 7 Noiem- 
domnițelor 
Republica : 

ianuarie); 
de familie 
LONEA —

In cursul 
mercurul termometrelor a în
registrat valori cuprinse în
tre plus 12 grade la Petro
șani și plus 5 grade la Pa
ring. Minima a oscilat între 
minus un grad și, respectiv, 
zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține in general frumoasă, cu 
cerul mai mult senin noap
tea. Dimineața — ceață. Vînt 
slab din sectorul sudic. Tem-

Simțea mereu nevoia să se 
miște, să circule. Și circula. 
Mai ales cu trenul. Și mai 
ales fără bilet. Pe conductori 
îi mai ducea el cumva Era 
băiat descurcăreț. Pînă într o 
zi cînd a încurcat-o De fapt, 
el pornise, ca de obicei, să 
se plimbe cu trenul. De unde 
să știe pe ce linie vine con
trolul. Și-a venit tocmai pe 
linia lui. Călătorul Gheorghe 
Suba din Petrila, sir. Karl 
Marx nr. 11. n-a mai putut 
evita ciocnirea. Dar avariat a 
ieșit numai el. Și încă destul 
de serios : cu 15 zile de în
chisoare corecțională- Alți a- 
semenea călători să ia amin 
le : semaforul e pe roșu.

peratura staționară. . DUREI I

PROGRAMUL

[fii
PENTRU 

SĂPTĂMÎNA 
VIITOARE

LUNI 19 IANUARIE MARȚI 20 IANUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice.

18,20 Emisiune pentru tineret. 
Dincolo și dincoace 
poarta școlii.

i[},50 Doi interpret) — opt ins
trumente. Cintă Gheorghe 
Zamfir și Ion Lăceanu.

19,00 Telejurnalul de seară. 
Muzică corală in primă 
audiție.
Din poezia româneasca. 
..Bunicul automobil- — Re
portaj.

Reflector. 
Anunțuri — Publicitate.

rtistic: Rio Bravo

etronom și cronc-

Agenda politică.
Pe strune de chitară — 
muzică ușoară.
Telejurnalul de noapte.
Scena. Emisiune de ac
tualitate și critică leulra- 
lfi.
închiderea emisiunii.

18,00 Deschiderea emisiunii.
18.30 Anchetă economică.
18,55 Anunțuri — Publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
19.30 Ce știm și 

despre om ?
20,00 Reflector.
20,10 Intre confrați.
20.30 Suferință în doi 

netă satirică de Ion 
ieșu.

20,50 Un Othello modern. O co
medie, producție a studi
ourilor de televiziune din 
Polonia.

21.20 Arte frumoase. Cartea 
de artă;

21.40 Interpret de muzică 
șoară.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,15 Teleglob : Tanzania.
22.40 Actualitatea muzicală. 
23,00 închiderea emisiunii.

rituri cu schiurile. Trans
misie directă de la Zako
pane.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Studioul .pionierilor.

18.30 Totul cîntfl.
19,00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Dedicații poetice lui V.

Lenin.
19.30 Ce înseamnă să fii con

temporan.
20,05 Telc-cineniatcca; Nibelungii 

(partea a 11-a) Răzbunarea 
Krtemhildei.
Varietăți pe peliculă. 
Telejurnalul de noapte.
Salonul literar al Televi
ziunii. Traducerea — gen 
alealoiiu sau artă?
Amfitrion Tașcu Gheor
ghiu.
Închiderea emisiunii.

MIERCURI 21 IANUARIE
16,00—17,00 Cupa Tatra la să-

Film serial: Aventură 
munți (IX). Urmărirea.

18,35 Mult e dulce și frumoasă... 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 ’ • ....Prim plan : Academicia

nul Octav Onicescu. 
Reflector.
Festival Beethowen. 200 
de ani de la nașterea com
pozitorului.
Seară de teatru; Samy — 
de Ken Hughes.
Telejurnalul de noapte. 
Avanpremieră.
Fantezie — Film muzical, 

emisiunii.

17.30 Chimie (clasele Vili— 
XII). Tipuri de probleme.

18,00 Lumea copiilor. Se caută 
o năzdrăvană.

18.30 Știința și produc lia. Cer
cetarea științifică pe noi 
coordonate.

18,50 lnlorpreU Ji ,qiți 
muzică populai a.

19,00 Telejurnalul
19,20 Reflector.
19.30 Mai aveți

inteligentă

creație și ’ erudiție.
20,30 Film artistic: Tandrețe. 

O producție a studiourilor 
sovietice.

21,50 Telejurnalul de noapte.
22,00 Ansamblul cubanez de 

dans modem.
22,20 Cadran. Emisiune de ac

tualitate internațională.
23,00 închiderea onv<inr'ii.

17,00
13,05
19,00
19,20
19,30
19,45

SIMBÂTÂ 24 IANUARIE
Deschiderea emisiunii. 
Cheia orașului. 
Telejurnalul de seară. 
La fotoqraf.
Reflector.
La Unire. Scriitori clasici 
și contemporani despre u- 
nire.

1'9,55 Tele-cnciclopedia.
20,50 O oră cu Alfred Hitchco

ck.
21,40 De toate pentru toii... te

lespectatorii.
22,30 Telejurnalul de noapte. 

Telespoit.
22,55 Melodiile amintirii... Io

nel Fernic.
23,20 Includerea emisiunii.



4 Steagul roșu
MARȚI 8 IANUARIE 1970
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FESTIVALUL 
„IARNA RUSĂ“
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția 
TASS, la 5 ianuarie. Moscova 
și-a luat rămas bun de la cei 
•10 000 de oaspeți din peste 30 
de țări ale lumii care au par
ticipat la tradiționalul festival 
de artă ..Iarna rusă". Intr-o at
mosferă de entuziasm, mulți 
dintre oaspeți au ocupat pină 
la ultimul scaun locurile din 
Palatul Congreselor din Krem
lin, pentru a participa la con
certul final. Muzica și dansurile 
populare rusești, ariile din o- 
pere celebre și fragmentele din 
baletele clasice au reprezentat 
momente de o înaltă ținută ar
tistică. Timpul petrecut la Mos
cova de la 25 decembrie 1969 
și pină la 5 ianuarie 1970 le-a 
părut tuturor extrem de scurt, 
chiar dacă au avut posibilita
tea de a vizita renumite galerii 
de artă, de a participa la con
certele teatrelor muzicale mos
covite sau de a petrece cîteva

orc in decorul do ncdescris al 
străvechilor orașe Vladimir și 
Suzdal, undo se mai păstrează 
încă monumente arhitecturale 
de o valoare inestimabilă din 
secolele 12—17. Penultima zi a 
festivalului a fost marcată de 
spectacolul prezentat de elevii 
școlii de coregrafie moscovite, 
care va împlini în curînd 200 
do ani. Actul al doilea din ba
letul ..Lacul lebedelor*, inter
pretat cu o deosebită măiestrie, 
a devenit punctul culminant al 
întregului program și a dovedit 
încă o dat înalta clasă a ba
letului rusesc.

Cea de-a șasea ediție a festi
valului ..Iarna rusă" a luat 
sfirșit. Oaspeții părăsesc Mos
cova, nu înainte insă do a-și 
da intilnirc din nou, în luna 
mai, cînd se deschide un alt 
festival de artă, nu mai puțin 
vestit și impresionant, „Stelele 
Moscovei". ■_

SUCCESE ÎN DEZVOLTAREA
ECONOMIEI R. P. MONGOLE

ULAN-BATOR 5 (Agerpres). 
'— In cursul anului care s-a în
cheiat, oamenii muncii din Re
publica Populară Mongolă au 
obținut importante succese în 
dezvoltarea economiei țării.

In întreprinderile industriale, 
productivitatea muncii a cres
cut in anul 1969 cu 4,6—9,8 la 
sută, iar prețul de cost al pro
duselor a scăzut în aceeași pe
rioadă cu 1,2—9.8 la sută. Con
form unor calcule prelimina
re, în principalele ramuri in
dustriale au fost realizate peste 
plan produse in valoare de a- 
proximativ 50 de milioane dc 
tugrici.

în sectorul creșterii vitelor, 
în cursul anului trecut s-a ob
ținut sporirea șeptelului cu 7,3 
milioane de bovine. Au fost în

deplinite cu succes prevederile 
planului la producția de car
ne. unt și lînă. Totodată, a fost 
îndeplinit în proporție de 103.4 
la sută planul anual de con
strucții pentru creșterea vite
lor.

In cursul anului 1970, infor
mează agenția Monțame, fondul 
de bază al economiei naționale 
a R. P. Mongole va fi cu 14,4 
la sută mai mare decît în anul 
precedent. în timp ce numărul 
celor ocupați în diferitele sec
toare ale economiei va crește 
cu 2,2 la sută. Venitul națio
nal va spori cu 8,9 la sută, 
iar pentru producția agricolă 
se prevede o creștere cu 15,9 
la sută. De asemenea, vor fi 
realizate 7 700 de grajduri în
călzite pentru vite.

Mesajul locuitorilor satului Lidice
PRAGA 5 (Agerpres). — Lo

cuitorii din Lidice, satul din 
Cehoslovacia care a fost com
plet distrus și ai cărui locuitori 
au fost masacrați de hitleriști 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial, au adresat un 
mesaj populației satului sud- 
vietnamez Song My, al cărui 
nume a devenit recent cunos
cut în lumea întreagă în ur
ma demascării asasinatelor co
mise aici de membrii unor u-

nități ale trupelor americane. 
Autorii scrisorii protestează în 
mod hotărit și energic contra 
războiului nedrept dus împotri
va poporului vietnamez .și cer 
pedepsirea severă a celor vi
novat i de masacrarea popu
lației vietnameze. De asemenea, 
in scrisoare se cere retragerea 
necondiționată a tuturor trupe
lor americane din Vietnam, în- 
trucit numai poporul vietnamez 
are dreptul să hotărască in pro
blemele țării sale.

Ciocniri între detașamentele 
partizanilor rhodesieni 

și forjele militare rasiste
SALISBURY 5 (Agerpres). — 

In Valea fluviului Zambezi au 
avut loc noi ciocniri intre de
tașamentele partizanilor rhode
sieni și forțele militare ale gu
vernului rasist. Un comunicat 
difuzat la Salisbury informează 
ea partizanii au deschis focul 
asupra unei ambarcațiuni mili
tare care naviga în apele flu

viului Zambezi. Nu au fost dez
văluite amănunte referitoare la 
pierderile suferite de . forțele 
guvernamentale. Se știe, de 
altfel, că autoritățile de la Sa
lisbury păstrează tăcere asupra 
unor astfel de incidente pe 
care nu le semnalează decît în 
cazul cînd sînt deosebit de im
portante.

CURT
LA SPITALUL UNIVERSITĂ

ȚII STANFORD diD California 
a fost efectuată o nouă trans
plantare de inimă, prima din 
acest an. Pacientului William 
Van Buuren, in virstă de 40 dc 
ani, care suferea de mai mult 
timp de o afecțiune cardiacă, i 
s-a transplantat inima unui do
nator anonim. Starea pacientu
lui este satisfăcătoare, s-a a- 
nuntat la scurt timp după ope
rație.

ÎN LOCALITATEA TANZA- 
NIANÂ TANGE s-au încheiat 
lucrările Congresului Organiza
ției populare din Africa de sud- 
vest (S.W.A.P.O.), Delegații, care 
au examinat evoluția luptei po
porului din Namibia pentru e- 
liberarea de sub dominația co
lonialiștilor sud-africani, au a- 
doptat hotăriri privitoare la re
organizarea S.W.A.P.O., avîn- 
du-se in vedere necesitățile in
tensificării acțiunii armate.

U. THANT: „0. N. U. nu va accepta 
niciodată principiul secesiunii unuia 

din statele membre ale organizațieiu

CAZUL
GERSTENMAIER

DAKAR 5 (Agerpres). — Secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, aflat 
într-o vizită oficială in capitala Senegalului. 
Dakar, a lansat duminică un apel liderului 
biafrez, Odumcgwu OJukwu, chemindu-l „să se 
conformeze rezoluției de la Addis Abeba a Or
ganizației Unității Africane**, care prevede re
zolvarea conflictului din Nigeria pe baza unui

acord încheiat între cele două părți beligerante, 
„împărtășesc in întregime punctul de vedere al 
șefilor dc state africane în problema nigeriană**, 
a declarat U Thant in cursul unei conferințe 
dc presă. El a subliniat, totodată, că „Organiza
ția Națiunilor Unite nu \a accepta niciodată 
principiul secesiunii unuia din statele membre 
ale organizației".

Componența
noului Consiliu

de Stat congolez
BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). 

La Brazzaville a fost anunțată 
componența Consiliului de Stat 
congolez, organul executiv și 
administrativ suprem al țării 
instaurat în conformitate cu 
noua constituție adoptată la 30 
decembrie. Principalele funcții 
au fost atribuite astfel : pre
ședinte al Consiliului, Maricn 
N'Gouabi; vicepreședinte. însăr
cinat cu problemele planului 
și administrării teritoriului —

Dese gregare
a școlilor
în statul

Mississippi
JACKSON 5 (Agerpres). — 

Luni a devenit efectivă hotă- 
rîrea Curții supreme a S.U.A. 
privind desegregarea școlilor 
din statul Mississippi. Hotă- 
rîrea elimină astfel vestigiile 
sistemului dualist de școli e- 
xistent pînă la această dată 
— unele pentru albi, iar al
tele pentru negri.

Guvernatorul rasist al sta
tului Mississippi, John Bell 
Williams, a anunțat că spri
jină crearea de școli particu
lare pentru copiii populației 
albe și că va cere organului 
legislativ al statului să acor
de scutiri de taxe părinților 
care își vor înscrie copiii la 
astfel de școli. După cum 
subliniază observatorii poli
tici, acțiunea lui Williams 
urmărește să saboteze în mod 
deliberat hotărîrca privind 
desegregarea școlilor din Mis
sissippi.

in-Alfred Raoul; ministru al 
formațiilor — Pierre Nzco: mi
nistru al agriculturii și echipa
mentului — Ange Diawara; mi
nistru al afacerilor externe — 
Auxcnce Ikonga.

Noua constituție fixează prin
tre atribuțiile principale ale 
Consiliului de Stat elaborarea 
politicii generale, externe și in
terne a țării, semnarea acordu
rilor și tratatelor internaționa
le, proclamarea stării de asediu. 
Organe ale puterii în locali
tăți, comune, districte și regiuni 
sînt consiliile populare.

PLOI PUTERNICE ÎNSOȚITE 
DE FURTUNI au declanșat to
rente, provocînd inundații care 
s-au soldat cu numeroși morți 
și mari pagube materiale. To
rentele au ‘ ■* -
stînci care 
de apă de 
cărui ape 
învecinate,

antrenat cu ele 
au rupt rezervorul 
lîngă Mendoza, ale 

au inundat zonele 
inclusiv orașul. A-

pentru
WASHINGTON 5 (Agerpres). 

Paul McCracken, președintele 
Consiliului consilierilor econo
mici ai președintelui S.U.A., a 
avertizat, într-un interviu acor
dat revistei „U.S. News and 
World Report", că politica an- 
tiinflaționistă ar putea duce la 
scăderea profiturilor și la creș
terea șomajului. McCracken a

Vicepreședintele
S.U.A. vizitează

KATMANDU 5 (Agerpres). — 
Vicepreședintele Statelor Unite 
ale Americii, Spiro Agnew, a 
sosit luni in capitala Nepalului.

In ajunul sosirii lui Agnew, 
în capitala țării au fost luate 
măsuri excepționale de securi
tate. Poliția nepaleză a operat 
duminică mai multe arestări în 
rîndul membrilor Uniunii stu
dențești „Sagarmatha", care a 
trimis un protest Ambasadei 
Statelor Unite de la Katmandu 
împotriva vizitei vicepreședinte
lui S.U.A. in Nepal.

pele au inundat numeroase lo
cuințe, au distrus automobile, 
au scos arbori din rădăcini, 
stîrnind panică în rîndul popu
lației. Se apreciază că 33 de 
persoane și-au pierdut viata, 
iar alte cîteva sute sînt grav 
rănite. Numărul exact al victi
melor nu poate fl stabilit de
oarece legăturile cu Mendoza 
sînt întrerupte.

O știre lapidară transmisă 
de agenția France Presso re
aduce în actualitate o aface
re poate uitată de multă vre
me. Este vorba de „cazul 
Gerslenmaier*, al cărui dosar 
face In prezent obiectul unei 
anchete amănunțite ordonate 
do Tribunalul administrativ 
din Bonn. Doctor în teologie, 
Eugen Gerslenmaier a făcut 
o cat icră politică strălucită. 
Timp de aproape 15 ani fără 
întrerupere, el a fost preșe
dintele Bundestagului (al doi
lea post ca importantă poli
ticii în ierarhia de stat a Re
publicii Federale a Germanici). 
In perioada sa de ascensiune, 
Gerstenmaier se bucura de o 
mare influentă în cercurile 
suspusc din Bonn, fiind unul 
din colaboratorii apropiat! ai 
fostului cancelar Konrad 
Adenauer. Gerstenmaier și-a 
încheiat cariera politică la 31 
ianuarie 1969, dindu-și demi
sia din înalta funcție parla
mentară, în urma unei puter
nice campanii a presei și opi
niei publice din R.F.G., ce-1 
acuzau de abuz. Despre ce 
este vorba ? In perioada cînd 
ocupa postul de președinte 
al Bundestagului, Gerstenmaier 
a prezentat statului vesl-ger- 
man o cerere revendicînd 
despăgubiri pentru pretinse 
privațiuni pe care le-ar fi 
suferit in timpul nazismului, 
mai precis, în anul 1938, după 
ce a trecut examenul de do
cență, i s-a refuzat numirea 
ca profesor universitar. Cere
rea i-a fost aprobată și, în 
consecință, el a încasat nici 
mai mult nici mai puțin decît 
281 107 mărci, sumă exagerat 
de mare, după părerea pre
sei, chiar pentru cineva care 
ar fi suferit cu adevărat anu
mite privațiuni în anii dicta
turii naziste. Or, potrivit dez
văluirilor revistei „Stern" $1 
ale altor publicații din R.F.G., 
doctorul în teologie Eugen 
Gerstenmaier deși nu a ocu
pat catedra la care ar fi avut 
dreptul să aspire, el a func
tional lotuși înainte și în tim-

pul celui de-al doilea război 
mondial ca referent In condu
cerea bisericii evanghelice 
— un post Important șl care 
a corespuns pe deplin studi
ilor sale.

Indignarea opiniei publice 
din R.P.G, a luat proporții, 
după ce revista „Stern" a fă
cut o nouă dezvăluire și a- 
nume că, în calitate de pre
ședinte al Bundestagului, 
Gorstcnmaior ar fi influențat

economia S. I). A
afirmat că ritmul inflației va 
cunoaște o încetinire. El a a- 
dăugat însă că nu prevede o 
oprire completă a creșterii pre
țurilor în 1970. întrebat dacă 
prevede pericolul unei recesiuni 
economice în 1970, Paul McCrac
ken a declarat: „vom resimți 
unele dureri pe care le aso
ciem cu recesiunea : unele de
cepții reale in domeniul profi-

ANCHETAREA MASACRULUI
DE

SAIGON 5 (Agerpres). — Se
natul sud-vietnamez, întrunit 
luni în sesiune plenară, a as
cultat raportul prezentat de 
comisia de anchetă constituită 
de acest organism pentru cer
cetarea împrejurărilor în care 
a fost 
satului 
a fost condusă 
Tran Van Don. președinte al 
Comitetului pentru apărare al 
Senatului. Concluziile acestui 
voluminos raport se bazează, 
după cum afirmă autorii lui. pe 
documentele și mărturiile strîn- 
se în timpul cercetărilor la lo
cul masacrului și a audierii 
martorilor oculari. El recunoaș
te că „masacrul a avut loc" și 
acuză administrația saigoneză, 
și în primul rînd pe șeful a- 
cesteia, generalul Thieu, de fap
tul că a ascuns opiniei publice

masacrată 
Song My. 

de

populația
Comisia 

senatorul

UN GRUP DE TINERI AU 
ORGANIZAT O DEMONSTRA
ȚIE în fata închisorii de la Ca- 
rabanchel, din apropierea Ma
dridului, cerînd amnistierea de- 
linutilor politici. Politia a in
tervenit atacînd pe demonstranți 
și operind arestări.

PESTE 1 000 DE FERMIERI 
ENGLEZI au demonstrat dumi
nică pe străzile orașului Strat
ford — Upon — Avon împo
triva reducerii continue a ve
niturilor lor, ca urmare a po
liticii guvernului în domeniul 
agriculturii.

SSVS

LA SONG
cele intiniplate în martie 
Ia Song My. Președintele 
pe deplin răspunzător de

1968 
este 
ma-

sacrul de la Song My în fața 
poporului și a istoriei" — con
chide raportul Comisiei de an
chetă.

Agenția U.P.I. reamintește cu 
acest prilej că Adunarea Na
țională (camera inferioară a 
Parlamentului saigonez) a creat, 
de asemenea, o comisie de an
chetă în legătură cu masacrul 
de la Song My, dar pînă în 
prezent ea 
concluziile.

nu și-a prezentat

Q

5 (Agerpres). — Ge-SAIGON 
ncralul William Peers și-a în
cheiat luni ancheta efectuată 
în zona Song My, revenind la 
Saigon. Au fost chestionate a- 
proximativ 30 de persoane, din-

CONDUCĂTORUL FIRMEI A- 
MER1CANE „INTERCONTINEN-, 
TAL HOTELS CORPORATION", 
Cyrus Eaton jr., a făcut o vi
zită la Budapesta cu prilejul 
inaugurării în capitala Ungariei 
a hotelului „Duna Interconti
nental". Cu acest prilej, cunos
cutul om de afaceri american a 
declarat că firma sa manifestă 
interes pentru cooperarea , cu 
firme ungurești, chiar și cu- cele 
care se ocupă de hotelurile mai 
mici. El a arătat că se va rey 
întoarce peste cîteva săptâmini 
la Budapesta pentru a conti
nua tratativele.

UN TlNÂR FINLANDEZ a

MY
tre care 12 s-au aflat în loca
litatea My Lai în perioada în 
care a avut loc masacrul. Co
misia de anchetă a luat, de a- 
semenea, depoziții unor poli
țiști saigonezi care au însoțit 
trupele americane în ziua ma
sacrului. La plecarea din loca
litatea Chu Lai, unde au fosb 
cantonați, membrii comisiei au 
refuzat să facă precizări privind 
rezultatele investigației.

După cum s-a anunțat, an
cheta a fost organizată cu sco
pul de a se descoperi dacă o- 
ficialitățile militare americano 
din Vietnamul de sud au încer
cat să mușamalizeze afacerea. 
Se știe că primele știri privind 
masacrul au fost difuzate la 
peste un an de la comiterea sa. 
Membrii comisiei urmează să 
revină în Statele Unite spre 
sfirșitul acestei săptâmini.

IN CAPITALA SPANIEI a 
fost deschisă o expoziție dc ins
trumente medicale produse in 
Uniunea Sovietică. La intrarea 
în expoziție, alături dc steagul 
spaniol a fost arborat și stea
gul U.R.S.S. — relatează agen
ția TASS.

«SVS5
MINISTRUL APĂRĂRII AL 

S.U.A., Melvin Laird, a anunțat 
câ Administrația intenționează 
să ceară Congresului aprobarea 
de fonduri pentru extinderea 
sistemului de rachete antirache- 
te „Safeguard". Anul trecut, fo
rul legislativ american a votat 
fondurile destinate începerii lu
crărilor la două Instalații pen-

n-au pulul fl trecute cu vede
rea In Bundestag, unde frac
țiunile parlamentare au 
tal răspuns aceleiași 
bărl i au fost acordate 
sau nu despăgubiri lui Gers- 
tcnmalcr? Căderea sa era Ine
vitabilă. Abandonai de cei 
mai intimi prieteni și lip
sit de sprijinul partidului său 
— Uniunea Creștin-Demor ra
tă, care s-a temut să-l apere 
tocmai in anul in care urmau 
să aibă loc alegeri generale, 
dr. Gerslenmaier a demisio
nat. încercarea sa de a para 
aceste acuzații, demisionînd, 
a fost zadarnică. Totuși, ime
diat după ce Gerslenmaier 
și-a prezentat demisia, dispu
ta în jurul acestei afaceri a 
fost închisă. Cineva, și cine 
dacă nu Partidul Uniunea 
Crcștin-Democrată, a fost in
teresat să mușamalizeze ca
zul, dacă nu definitiv, cel 
puțin pînă după alegeri.

Dar, dosarul Gerslenmaier 
nu putea rămîne o piesă de 
arhivă la nesfîrșit, mai ales 
că in alegeri câștigaseră so- 
cial-dcmocratii. în consecin
ță, Tribunalul administrativ 
din. Bonn a ordonat Juna a- 
ceasla instituirea ad-hoc a 
unei comisii care să verifice 
dara Eugene Gerslenmaier era 
sau nu în drept să încaseze 
faimoasa sumă ca despăgubiri 
pentru privațiuni ce le-ar li 
suferit în timpul nazismului, 
precum și-o pensie anuală de 
30 000 de mărci pentru pretin
sa funcție de profesor pe 
caro ar fi exercilat-o in pe
rioada celui de-al Ill-lea Rei
ch. Precizările furnizate de 
Gerslenmaier în legătură cu 
activitatea de profesor în ti
nerețile sale, vin in totală 
contradicție cu declarațiile că 
ar fi suferit anumite priva
țiuni în perioada nazistă pen
tru care i s-au acordat însem- 

despăgubiri. Rolul coml- 
de anchetă este de a 
lumină într-o afacere nu 
curată.

creștere a

acordat re- 
economistul

organul legislativ pentru a 
promulga, in anul 1965, o le
ge care să-i permită încasa
rea sumei pentru care se face 
acuzat, și mai ales, după ce 
unele ziare au reprodus un 
articol al teologului elvețian 
Karl Barth, apărut în anul 
1945, în care, ocupîndu-se de 
activitatea lui Gerslenmaier 
in perioada nazismului acesta 
scria : „Oameni ca el... sini 
acei caro, nu în ultimă instan
ță, trebuie făcuti răspunzători 
pentru apariția și menținerea 
limo de 12 ani a Celui dc-al 
treilea Reich". ..Este total in
admisibil ca el (Gerslenmaier 
— N.R.) șă ceară să fie des
păgubit dc noi. contribuabilii, 
pentru o perioadă în care, de 
fapt și conform adevărului, 
s-a bucurat de condiții exce
lente de a-și exercita profe
siunea și de cîștig... Gerslen
maier întruchipează urmările 
triste ale celei mai întuneca
te perioade pe care am tră
it-o", scria „Frankfurter 
Rundschau", iar ..Der Spiegel" 
caracterizlnd același perso
naj, scria fără nici o valoare 
că: „Și-a pierdut orice cre
dit moral și politic". Presa 
în general și întreaga opinie 
publică vest-germană au ce
rut înlăturarea lui Gerslen
maier din conducerea Bundes
tagului. Dezvăluirile presei Marin GHEORGHE

turilor, o anumită 
șomajului".

Intr-un interviu 
vistei ..Newsweek", 
Paul Samuelson de la Institu
tul tehnologic din Massachu
setts, prevede pentru 1970 o 
„oarecare încetinire economică 
de tipul recesiunii", însoțită de 
creșterea șomajului care va a- 
tinge 6—7 la sută din totalul 
forței de muncă. Tot în ,-,New
sweek", Mil ton Friedman, pro
fesor la Universitatea din Chi
cago, scrie despre o recesiune 
„moderată", afirmînd că ..nu 
există o calc de a reduce infla
ția care să nu implice o oare
care încetinire economică și o 
creștere a șomajului". Econo
mistul Henry Wallich, profesor 
la Universitatea Yale, într-un 
interviu acordat revistei citate, 
și-a exprimat opinia că în 1970 
nu va avea loc în mod necesar 
o recesiune severă „dar există 
deja riscul ca aceasta să se 
producă". Cei trei economiști 
sînt, de asemenea, de părere că 
în 1970 nu se va produce o 
criză a dolarului, cu toate că 
balanța de plăți externe a 
S.U.A. pare să se îndrepte spre 
cel mai serios deficit din is
torie.

BIRMANIA : Pagoda Scliwe- 
Dagon din Rangoon, cu o ve
chime de peste 2 500 de ani, 
sanctuar al lui Budha, cel 
mai însemnat Ioc de pelerinaj 

al credincioșilor budiști

NAVA EXPED1ȚIONAR \ SO
VIETICĂ „VOSHOD" a reali
zat o experiență de anihilare a 
cetii pe mare. Metoda consta 
în acoperirea unei suprafețe de 
apă cu o emulsie, care reduce 
cu 50—60 Ia sută evaporarea 
și se menține pe suprafața mă
rii timp de cîteva ore. După a1- 
plicarea emulsiei, ceata pe ma
re începe să dispară devenind 
foarte slabă.

VINCENZO MAGHERI, t un 
șofer de taxi din Florența, în 
virstă de 24 de ani, a fost gă
sit mort în automobilul său, 
avînd capul și umerii străpunși 
de cirîci gloanțe. Victima avea

Aplicînd prevederile noii legi a presei, guvernul Peru
vian a hotărit să fie amendate cu suma simbolică dc 1 000 
soles (25 dolari) conducerile redacțiilor unor ziare și reviste 
între care și oficiosul „El Peruano**, pentru a nu fi furnizat 
informațiile cerute în legătură cu persoanele care le finan
țează, personalul redacțional etc. Potrivit noii legi, refuzul 
de a da informațiile cerute de autorități, precum și publi
carea in presă a unor articole înipotrha „integrității secu
rității statului" sînt pedepsite cu amendă sau închisoare pe 
diferite termene.

UN FENOMEN METEOROLO
GIC NEOBIȘNUIT s-a produs 
zilele trecute in R.P. Bulgaria. 
La 1 ianuarie, în unele regiuni, 
dar mai ales în regiunea mun
ților Rodopi, s-au declanșat fur
tuni însoțite de descărcări elec-

FORȚELE PATET LAO au 
scos din luptă în cursul anului 
1969 peste 2 000 de soldați ina
mici informează un comunicai 
dat publicității de Com»»*”Uil 
Central al Partidului Neo Lao 
Haksat. Potrivii comunic jiului.
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rlind intre 15 000 și 60 000 de 
tone, șantierele dispun, totoda
tă, de o fabrică de motoare 
Diesel, cu care sînt utilate nu
vele produse. întreaga produc
ție este destinată exportului.

Amintind că aici au fost con
struite și două nave pentru Ro
mânia, directorul general al 
șantierelor. Milovan Tuht.in, s-a 
referit, de asemenea, la perspec
tivele de colaborare In produc
ție eu unele întreprinderi din 
România.

Președintele Consiliului de 
Miniștri. Ion Ghcorghe Mau
rer. s-a interesat. îndeaproa
pe. de activitatea de cercetare, 
precum și de diferite probleme 
privind conducerea și organi
zarea producției.

însoțit de Dragutin Haramia, 
președintele Vecei Executive a 
R. S. Croația, premierul Ion 
Ghcorghe Maurer și ceilalți 
oaspeți români au făcut, de

Evoluția situației din Nigeria
OTTAWA 15 (Agerpres). — 

Condiția fizică a refugiaților 
biafrezi este „mult mai bună 
dccit se crede", afirmă gene
ralul de brigadă John Drewry, 
observator militar al Canadei 
în Nigeria, într-un raport pre
zentat miercuri în Camera Co
munelor de ministrul canadian 
de externe, Mitchell Sharp. 
Generalul Drewry precizează 
că a vizitat patru regiuni a-

„Nu mai știu cîți 
oameni am omorît“

Presa a anunțat recent 
mult așteptata veste a con
damnării la moarte a crimi
nalului Raman Raghav, in 
virstă de 37 ani, din Bombay. 
Actul de acuzare menționa 
doar „vinovat pentru asasi
narea fraților Lalchand și 
Dular Yadav". Dar însuși a- 
cuzatul a mărturisit că in to
tal a omorît 41 de bărbați, 
femei, copii și chiar un prunc 
de două luni. „Poate să fi 
fost chiar cîteva omoruri 
mai mult", a declarat el in 
fața judecății.

Originar dintr-un sat din 
sudul Indiei, Raman devenise 
vestit pentru furturile pe ca
re le făcea. La 17 ani este 
arestat pentru prima dată și 
condamnat la un an închi
soare. Au urmat apoi nume
roase alte condamnări pen
tru vagabondaj, jaf și acte 
de violență.

In 1960, împreună cu patru 
complici, comite prima cri
mă în timpul unui atac asu
pra casei unui negustor bo
gat. Victima este paznicul 
care-i opusese rezistență. 
Poliția îl prinde și-l con
damnă la cinci ani închi
soare.

Din casele bogătașilor 
în cocioabele mizere
In timp ce-și ispășea pe

deapsa, ajunge la convinge
rea că este mai puțin riscant 
să jefuiască oameni săraci 
și-și pune planul în aplica
re imediat ce părăsește în
chisoarea, mutindu-și „cim- 

; pul de activitate" in cartie
rele mărginașe ale orașului 
Bombay, unde în barăci mi
zere locuiesc cei mai săraci 
dintre săraci.

Raman opera mereu după 
aceeași metodă : căuta o co
cioabă mai îndepărtată și 
aștepta, ascuns intr-un tufiș, 
pină ce adormeau toți ai 
„casei". Apoi se furișa în co
cioabă și sfărîma craniul ce-

Ion fiheorglie Maurer în Iugoslavia
asemenea, o scurtă vizită prin 
orașul Rieka, strfibătînd prin
cipalele bulevarde ale acestuia 
și noile cartiere de locuințe. 
Port la Marca Adrlatică, ora
șul se distinge alit prin pito
rescul său. cit și prin impor
tanța sa economică. Rafinarea 
petrolului, industria hîrliei, 
construcțiile navale, industria 
constructoare de mașini, indus
tria electrotehnică, activitatea 
portuară — sînt numai citcva 
dintre argumentele care conferă 
atributul de centru industrial 
acestui oraș cu 135 000 de lo
cuitori.

★

Joi la amiază, președintele 
Vecei Executive a R S. Croa
ția, Dragutin Haramia. a ofe
rit un dejun în onoarea .șefu
lui guvernului român, în saloa
nele Hotelului ..Ambasador" din 
stațiunea turistică Opalia, si
tuată in apropiere do Ricka.

La dejun au participat Emil 
Drăgăncscu. Nicolao Ecobescu,' 

flate in teritoriul fostei pro
vincii secesioniste și nu a con
statat nici o dovadă a ,.vreu
nei atrocități". Sharp a decla
rat, totodată, că după relată
rile generalului, sosit miercuri 
la Ottawa, trupele biafreze se 
predau in masă, iar autorită
țile militare nigcricne sînt con
vinse că vor putea soluționa 
problemele refugiaților și pri
zonierilor de război. Ministrul 

lui adormit cu o bară de fier. 
Prada nu era niciodată ma
re : o sumă derizorie de bani, 
eventual un ceas dacă exista 
vreunul, alimente, podoabe 
ieftine.

Crimele se țin lanț
Poliția îl prinde in cele 

din urmă și-l arestează pen
tru vagabondaj, exilindu-l 
din oraș pe doi ani. Avea 
atunci 20 de asasinate la ac
tivul lui. După expirarea 
termenului, Raman iși face

Raman

asasinul 
celor 4!

din nou apariția la Bombay. 
Ziarele încep să relateze din 
nou despre diferite crime al 
cărui autor bănuiesc că este 
același Raman. Procedeul 
său rămăsese neschimbat, pî- 
nă intr-o zi cind, atacind un 
bătrîn, victima nu moare i- 
mediat. Raman se hotărăște 
să-și confecționeze o uneal
tă mai bună. Recurge la a- 
jutorul unui fierar unde iși. 
dotează arma cu un vîrf a- 
semănător lăncii. Chiar in a- 
ceeași noapte încearcă efec
tul perfecționării aduse, re- 
pezindu-se asupra unei coli
be in care dormea un cio
ban, soția acestuia și copilul 
lor de două luni. Ii omoară 
pe toți trei.

In unul din următoarele a- 
tacuri. Raman iși pierde ar
ma și se duce din nou la 

ambasadorul Vasilo Șandru, 
precum și Dușan Gligorievici, 
membru al Vccci Executive Fe
derale, și ambasadorul Iugosla
viei In București, Iso Nicgovan, 
caro îl însoțesc in această călă
torie prin țară pe șeful gu
vernului român.

în cadrul dejunului, premie
rul Ion Ghcorghe Maurcr, și 
președintele Vccci Executive 
Croate, Dragutin Haramia, au 
toastat pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor do colaborare 
dintre cele două țări, pentru 
prietenia dintre popoarele ro
mân și iugoslav.

★

în seara aceleiași zile, oas
peții români au ajuns la Brioni, 
unde președintele Vccci Execu
tive Federale, Ribicici, a oferit 
un dineu in onoarea premieru
lui Ion Ghcorghe Maurer.

Vizita președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion Ghcorghe 
Maurer, în R.S.F. Iugoslavia 
continuă.

canadian a făcut, de asemenea, 
cunoscut faptul că țara sa va 
contribui cu suma do 200 000 do 
dolari la programul de ajuto
rare a victimelor războiului ci
vil din Nigeria, inițiat de Fon
dul O.N.U. pentru copii, iar a- 
vioancle oferite pentru trans
portarea ajutoarelor se află in 
stare permanentă de alertă, 
pentru a putea intra in orice 
moment în acțiune.

fierar pentru a-și procura 
alta la fel ca cea anterioa
ră. Și cum nu mai dispunea 
de bani pentru a o plăti a- 
tacă imediat alt cuplu.

In sfîrșit, intervin 
criminologii

Intre timp, criminologii ca
re studiaseră documentele po
liției din ultimii ani, ajung 
la concluzia că numai Ra
man Raghav putea fi asa
sinul. Și începe cea mai te
ribilă urmărire din istoria 
Bombayului. Agitația a fost 
mare căci capturarea crimi
nalului n-a fost chiar atit de 
spectaculoasă. După asasina
rea fraților Yadav, Raman o. 
fost găsit pe străzile orașu
lui plimbindu-se liniștit cu 
hainele pătate de singe. Cind. 
un agent de circulație l-a 
oprit și i-a cerut actele, Ra
man i le-a oferit impasibil 
fără să opună nici o rezis
tență.

La tribunal face mărturi
siri complete spre stupefac
ția auditoriului. A ezitat o 
clipă înainte de a semna pro
cesul verbal, pentru a con
trola cu grijă numele, adresa 
și vîrsta ,celor uciși de el, 
precum și lista obiectelor fu
rate. Toate încercările avo
catului său din oficiu, de a-1 
declara iresponsabil, au fost 
respinse de ucigaș. Medicilor 
și psihiatrilor le-a strigat în 
față: „Sinteți cu toții ne
buni".

La fel de calm a ascultat 
și sentința de condamnare 
la moarte. Paznicilor, care 
l-au escortat din sala tribu
nalului, le-a spus: „Pasta 
mea de dinți s-a terminat. 
Mîine am nevoie de un tub 
nou". Aici se încheie pentru 
totdeauna episodul Raman. 
Și resemnarea lui este fi
rească, mai ales după ce in 
ultimul ceas al vieții a au
zit pronunțate cu glas tare 
crimele pe care le-a comis 
și al căror inventar n-a avut 
probabil niciodată timp să-l 
facă.

Intîlnirea 
reprezentanților 

Comitetelor 
Centrale 

ale Partidelor 
Comuniste 

și Muncitorești 
din țările europene

La Moscova a avut loc în 
zilele de II și 15 ianuarie 
1970 intîlnirea reprezentanți
lor a 28 de partide comunisto 
și muncitorești din țările 
Europei.

La ea au participat repre
zentanții Comitetelor Centra
le a Partidului Comunist din 
Belgia. Partidului Comunist 
din Marea Britanic, Parti
dului Comunist Bulgar, Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia, Partidului Progre
sist al oamenilor muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), Partidului 
Comunist din Danemarca, 
Partidului Muncii din Elve
ția, Partidului Comunist din 
Finlanda, Partidului Comu
nist Francez. Partidului So
cialist Unit din Germania, 
Partidului Comunist German, 
Partidului Comunist din 
Germania. Partidului Socia
list Unit al Berlinului occi
dental, Partidului Comunist 
din Grecia, Partidului Mun
citoresc Irlandez, Partidului 
Comunist din Irlanda de 
nord. Partidului Comunist 
Italian, Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Partidului 
Comunist din Norvegia, Par
tidului Muncitoresc Unit Po
lonez, Partidului Comunist 
din Portugalia. Partidului 
Comunist Român, Partidului 
Comunist din San Marino, 
Partidului de stingă — Co
muniștii din Suedia, Partidu
lui Comunist din Spania, 
Partidului Comunist din Tur
cia, Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Participanții la întîlnire au 
făcut un schimb de păreri 
cu privire la problemele se
curității colective și păcii pe 
continentul european. Ei s-au 
informat reciproc asupra ma
nifestărilor pe care le orga
nizează în legătură cu cente
narul nașterii lui V. I. Le
nin.

Din partea P.C.R. la întîl
nire au participat tovarășii 
Vasile Vlad, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., șeful 
Secției Relații externe la 
C.C. al P.C.R., și Ștefan An
drei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de colaborare 
tovărășească.

Remanierea 
guvernului 
portughez

LISABONA 15 (Agerpres). 
— După ce cu o zi înainte 
îl informase pe președintele 
țării despre intențiile sale, 
premierul portughez, Caeta- 
no, a efectuat miercuri o 
substanțială remaniere gu
vernamentală. Remanierea a 
afectat șase miniștri, cinci 
secretari de stat și șase sub
secretari de stat. Portofoliul 
Ministerului de Externe, de
ținut pină în prezent de pre
mier, a .fost încredințat lui 
Rui Patricio. Pe de altă par
te, Marcelo Caetano a proce
dat la unirea Ministerului A- 
părării Naționale ’■ cu cel • al 
armatei, numind în fruntea 
noului minister creat pe ■ge
neralul Saviana Rebelo.

FRANȚA: Por- 
țiunea do mclro* 
expres Dclcnsc- 
Etoilc va fi pusă 
provizoriu in func
țiune intre 9—19 
ianuarie cu ocazia 
deschiderii Salo
nului de Navigațio 
de agrement.

IN FOTO : Scă- 
rilo rulante ale 
metroului expres.

IN CURÎND ÎN LOCALITA
TEA FRANCEZA LAVERA își 
va deschide porțile o uzină 
care va produce „carne" din 
petrol. Se prevede o producție 
anuală de 16 000 tone de tocană 
de oaie, biftec și pui în sos, 
fabricata din petrol însămînțat 
cu drojdie. Ca aspect și .gust 
iluzia este perfectă. Randamen
tul ente neașteptat: 1 kg de 
drojdie de petrol va fi sufici
ent pentru producerea unui kg 
de „carne". Specialiștii aprecia
ză că în decurs de 10 ani 
„friptura de petrol" va per
mite alimentarea cu proteino a 
populației.

ANUL ACESTA, CEL DE-AL 
TREILEA FESTIVAL BALCA
NIC DE FOLCLOR va avea loc 
la Ohrid (Iugoslavia), între 3 și 
8 iulie. La festival vor partici
pa reprezentanți din șapte țări 
balcanice și învecinate, precum 
și din toate republicile iugo
slave. Comitetul organizatoric 
al Festivalului balcanic de fol
clor a apreciat pozitiv această 
manifestare internațională a bo
găției folclorului original din 
țările balcanice și cele înveci
nate și a constatat că ea are 
o mare importanță pentru cu
noașterea și apropierea popoare
lor .și naționalităților din aceas
tă regiune.

La centrul de medicină cli
nică 'și experimentală din Var
șovia a fost construit un nou 
tip de aparat pentru respirația 
artificială.

Noul aparat, denumit „respi
rator biologic controlabil", pre
zintă o soluție constructivă 
nouă, care permite să se asi
gure pacientului aer în canti
tatea care îi este necesară. Do
zarea are loc în mod precis, 
întrucit întreg procesul res
pirației artificiale este dirijat 
de centrii respiratorii cerebrali 
ai bolnavului.

PREȘEDINTELE R.S.F. IUGO
SLAVIA, IOSIP BROZ TITO, va 
face o vizită de prietenie In 
Sudan în cea de-a doua jumă
tate a lunii februarie anul a- 
cesta, la invitația președintelui 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției, generalul " Gaefar 
Mohammed El-Numeiry, anunță 
agenția Taniug.

CURT
Portretul bătrînului Kerbelai Mohammed Ayub, dintr-o 

localitate muntoasă din provincia Horasan (Iran), care afirmă 
că are vîrsta de 180 de ani și că s-ar fi născut în timpul 
lui Fath Aii Șah, al doilea suveran din dinastia Kadjar, 
care a domnit în Persia între anii 1797—1835.

După trei zile de dezbateri, 
miercuri au luat sfîrșit la 
Hamburg lucrările Conferin
ței parlamentare anuale a 
Asociației Piața comună — 
țările afro-malgașe. La reu
niune au participat 108 par
lamentari din țările membre 
ale Pieței comune și cele 18 
țări afro-malgașe asociate.

YASUHIRO NAKASONE, 
noul ministru al apărării în 
cabinetul japonez prezentat 
miercuri Dietei de premierul 
Eisaku Sato, a anunțat in ca
drul primei declarații făcute 
ziariștilor după numirea sa că 
a pregătit o revizuire generală 
a sistemului de apărare a Ja
poniei, care va fi înfăptuită cit 
mai curind posibil. El a apre
ciat că forțele militare japo
neze trebuie să fie întărite în- 
tr-o asemenea măsură îneît să 
poată asigura singure apăra
rea țării, fără a mai apeld, în 
acest scop, la Statele Unite.

ANUL 1970, care pentru 
S.U.A. este un an electoral, a 
debutat prin anunțarea candi
daturilor pentru Senat de către 
doi republicani din cele mai 
importante state ale Statelor 
Unite. Este vorba de statul 
Massachusetts, unde va candida 
fostul președinte al secției lo
cale a Partidului republican, 
Josiah Spaulding, și de Texas, 
unde și-a anunțat candidatura 
republicanul George Bush, 
membru al Camerei Reprezen
tanților.

AVOCATUL FOSTULUI LI
DER SINDICAL AMERICAN 
Joseph Yablonski, asasinat în 
condiții misterioase, a criticat 
într-o scrisoare pe ministrul 
muncii, George Schultz, pen
tru că nu a răspuns repetate
lor sale apeluri de ax institui 
o anchetă în cadru] conduce
rii Sindicatului minerilor 
(U.M.W.), unde ar exista cazuri 
de corupție și fraude. „Fami
lia Yablonski și simpatizanții 
săi cred, iar eu împărtășesc a- 
ceastă părere, că refuzul Mi
nisterului Muncii de a inves
tiga ilegalitățile comise în tim
pul alegerilor sindicale au con
tribuit la comiterea acestui a- 
sasinat", a declarat Joseph 
Rauh, avocatul familiei Ya
blonski.

Campania pentru alegerile 
parlamentare de la 1 martie 
din Austria se află in plină 
desfășurare. Toate partidele 
și-au prezentat listele de can
didați. Potrivit unor sondaje 
ale opiniei publice, cele doua 
mari partide, populist și socia
list, se prezintă la aceste ale
geri cu șanse aproximativ egale, 
întrunind fiecare cile 41 la 
sulă din numărul celor chestio
nați.

SSV755

După cum relatează agenția 
M.E.N., ESMATE ABDEL ME- 
GUID, PURTĂTORUL DE CU- 
VlMT OFICIAL AL GUVERNU
LUI R.A.U. a declarat la o con
ferință de presă că guvernul 
egiptean ar considera eventua
le livrări de armament englez 
către Israel ..drept un act ostil 
al guvernului- britanic față de 
țările arabe11. El a menționat 
că, după apariția știrilor difu
zate în acest sens de unele 
agenții de presă, guvernul egip
tean a stabilit contacte oficia
le cu guvernul britanic în le
gătură cu această problema 
care preocupă în mod deosebit 
autoritățile egiptene.

CURT
După cum relatează ^Franco 

Prcsse, MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL ISRAELU
LUI, Abba Eban, răspunzînd ia 
parlament la o serie de între
bări in legătură cu vînzările 
de armament francez cătro 
Libia și Irak, a subliniat că 
contribuția Franței la înarmarea 
țărilor arabe „poale provoca un 
dezechilibru al forțelor din O- 
rienlul Apropiat. Poziția aces
tei țări — a arătat Eban — esto 
foarte diferită de cea a Marii 
Britanii, care continuă să res
pecte angajamentele sale fată 
de Israel și nu a refuzat decib 
un singur tip de armă — tancul 
„Chieftain", socilitat de Israel11.

COMISIA DE ANCHETA A 
PENTAGONULUI însărcinată 
cu elucidarea împrejurărilor în 
care, la 16 martie 1968, a fost 
comis masacrul de la Song My, 
a interogat pină în prezent 31 
de persoane — 13 fiind încă 
militari, iar 18 demobilizați. 
Dintre aceștia, patru militari 
— un locotenent, doi sergenți 
și un soldat — au fost deferiți 
unor tribunale militare.

Deznodămînt militar 
în Nigeria

Orașul Owerri, capitala Bia- 
frei, a căzut. Cu aceasta se 
pare că s-a consumat un impor
tant episod al dramei nigeriene. 
Conflicul intern din această 
țară, început In mai 1966, cind 
regiunea Biafra și-a proclamat 
in mod - unilateral independența, 
s-a transformat în iulie 1967 
într-un singeros război. Ostili
tățile militare purtate cu o deo
sebită dirzenie n-au cruțat 
populația civilă. Știrile de presă, 
reportajele de la fata locului, 
fotografiile au atras atenția o- 
piniei publice mondiale asupra 
suferințelor a milioane de oa
meni aproape de neimaginat 
pc-ntru vremurile noastre de 
azi.

Cum a izbucnit acest conflict? 
Explicațiile sînt multiple. Ma
joritatea observatorilor politici 
în analizele lor iau ca punct de 
plecare moștenirea unor pro
bleme nerc-zolvate și complicate 
lăsata de colonialism : greaua 
situație economica, adversitatea 
dintre diferitele grupuri etnice, 
Instabilitatea politică și ames
tecul puterilor străine, atrase de 

enormele bogății ale Nigeriei. 
Toate acestea la un loc au 
constituit un teren propice pen
tru ca neînțelegerile interne 
care trebuiau să-și găsească o 
rezolvare politica, să degenere
ze intr-un conflict sîngeros.

Un lucru este clar: Africa 
are nevoie de unitate, de state 
consolidate din punct de vede
re intern pentru a fi în stare 
să rezolve multiplele sale pro
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bleme economice și sociale. Si
tuațiile uneori de o extremă 
complexitate cer ca africanii să 
fie lasați să-și rezolve singuri 
problemele. Ingerența străină 
directă, sau de cele mai multe 
ori camuflată, poale avea ur
mări catastrofale ca în cazul 
Nigeriei.

Aspectele militare ale con
flictului au luat sfîrșit, dar 
conflictul ca atare nu a fost 
rezolvat și va fi nevoie de e- 
forluri și de bunăvoință de am
bele părți pentru soluționarea 

lui. Indiscutabil, acest lucru 
va cere limp. Deocamdată 
populația Biafrei are nevoie de 
medicamente și alimente pentru 
a fi salvată de la boli și foa
mete. Sentimentul solidarității 
umane este pus de data aceas
ta în fața unui sever examen. 
Știrile sosite de pretutindeni 
în acest sens, constituie un 
semn bun.

Un nou guvern 
de „centru-stînga" ?

Actualul guvern monocolor 
din Italia format din democrat- 
creștini nu deține o majoritate 
parlamentară, el fiind sprijinit 
condiționat de mai multe parti
de din afară. Lipsa unei majori
tăți în parlament micșorează 
mult spațiul de manevră al 
guvernului, iar punerea lui în 
minoritate este o posibilitate 
permanentă. Din această cauză, 
primul ministru Rumor a luat 

inițiativa începerii unor consul
tări în vederea reconstituirii 
formulei guvernamentale cVadri- 
partite. Reeditarea unui guvern 
de ccntru-stînga vizează Parti
dul Democrat-Creștin, Partidul 
Socialist, Partidul Socialist Unl- 
tar și Partidul Republican. Aces
te formațiuni politice vor tre
bui să cadă de acord în prin
cipiu asupra unui program al 

unui eventual nou guvern. In
tre aceste patru partide există 
serioase divergențe care fac 
extrem de anevoioasă realiza
rea unui compromis. Partea cea 
mai nevralgică o constituie 
raporturile intre cele două gru
pări socialiste — P.S.I. și P.S.U. 
Aceste partide au luat naștere 
în urma sciziunii fostului par
tid condus de Nenni. în timp 
ce socialiștii unitari se situea-- 
ză pe pozițiile unei colaborări 
necondiționate cu democrația 
creștină, Partidul Socialist; Ita

lian acordă un important loo 
problemei unității Stîngii.

In ultimele zile au avut loc 
numeroase întruniri fie în ca
drul conducerilor celor patru 
partide, fie între reprezentanții 
acestora. Comunicatele date pu
blicității n-au depășit eufemi- 
cul „optimism moderat" în pri
vința finalității lor. Pină în 
prezent, inițiativa lui Rumor 

continuă sa se afle în stadiu 
initial.

Direcțiunea Partidului Comu
nist Italian, care a analizat ac
tuala situație politică din țară, 
a dat publicității un comunicat 
în care se arată că „Italia are 
nevoie de un guvern orientat 
spre stingă capabil să răspundă 
așteptării maselor muncitoare 
șl opiniei publice democrate". 
Marile mișcări greviste și ac
tuala stare de spirit din Italia 
confirmă pe deplin aprecierile 
Partidului Comunist Italian.

Din non scaunul gol !
Din nou scaunul reprezentan

tului Franței a fost gol la 
ultima reuniune a Consiliului 
Ministerial al U.E.O. Șl dacă 
Franța n-a participat alături de 
ceilalți cinci parteneri ai săi 
din Piața comună, plus Marea 
Britanie, nici discuțiile nu au 
avut substanță. Ședințele au 

fost deosebit de calme, inter
vențiile vorbitorilor „pline de 
bune intenții". Ca și in alte 
prilejuri, delegațiile statelor 
membre ale C.E.E. au declarat 
că doresc o aderare britanică 
la Piața comună, că această a- 
derare va avea efecte pozitive 
asupra relațiilor dintre statele 
vest-europene, asupra economiei 
lor etc. Partea britanică, la rin- 
dul ei, a reafirmat poziția gu
vernului său potrivit căreia 
Anglia așteaptă cit mai repede 
posibil începerea de tratative 
în vederea aderării ș.a.m.d.

Toți au evitat aetentele dra
matice din mai multe conside
rente : In primul rind eî așteap
tă ca anul acesta Franța să 
revină la sentimente mai bune 
față de U.E.O. pe care in pre
zent o ignoră. Reuniunea de 
la sfirșitul săptămînii s-a ținut 
în contul anului trecut, ea fi
ind amînată din cauza tratati
velor maraton alo Pieței comu
ne. Chiar și fără această spe

ranță, cei șase au de rezolvat 
destule probleme dificile, iar o 
criticare a Franței n-ar fi fost 
de natură să creeze o atmosferă 
adecvată discuțiilor. Nici Marea 
Britanie nu a mai vrut să for
țeze lucrurile așa cum a încer
cat la începutul anului trecut 
folosind cadrul U.E.O. și s-a 
mulțumit cu asigurările verbale 
că cererea sa constituie obiec
tul permanent al preocupărilor 
membrilor Pieței comune.

In urma acestei reuniuni se 
ridică următoarele întrebări j 

Va continua Franța să practice 
politica scaunului gol față de 
U.E.O., sau își va reconsidera 
pozițiile? înseamnă acesta un 
semn de rău augur sau nu iu 
ceea ce privește perspectivele 
aderării Marii Britanii la C.E.E. ?.

Picrre Harmel, ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, in 
calitate de președinte al U.E.O., 
a trimis guvernului francez o 
scrisoare cuprinzind unele ga
ranții potrivit cărora vor fi 
respectate normele de procedu
ră ale U.E.O. Răspunsul a f ast t 
echivoc, în sensul că Franța d 
arătat că este nevoie de unele > 
clarificări. Deci, participarea 
sa viitoare rămîne în continua
re incertă. De aci se poate tra
ge concluzia că Franța dorește 
să evite o discuție asupra ce
rerii britanice de aderare la 
C.E.E. în cadrul U.E.O. înainte 
de a se realiza un consens 
general în această problemă in 
cadrul „celot 6". De altfel, a- 
cesta a fost și motivul inițial 
al neparlicipării sale. Pe de altă 
parte, recenta reuniune a 
U.E.O. a arătat încă o dată cd 
drumul Angliei spre C.E.E. con- 
l’iiuă să fie anevoios.

C. VARVARA
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