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Creșterea potențialului unul 
colectiv, maturizarea sa se vă
desc, in primul rind, în faptele 
împlinite plnă la capăt, dar 
acestea mai răzbat și din moda
litatea in care ori de cite ori 
este nevoie, oamenii săi ana
lizează părțile bune și deficien
țele activității de pînă la un 
moment dat, reflectează, ridică 
probleme de fond, răspund ce
rințelor viitorului. Această rea
litate am trăit-o încă o dată, 
prefund satisfăcut, cu prilejul 
adunării generale a reprezen
tanților salariaților de la mina 
Uricani, recent desfășurată. în- 
tr-adevăr, s-a afirmat aici cu 
tărie, de la bun început, că si
tuația economico-financiară pe 
anul trecut a unității nu poate 
mulțumi pe nimeni. Și ceea ce 
s-a realizat (o producție netă 
doar in proporție de 84,75 h 
sută) este afectat de un preț 
de cost mai mare (cu 16,66 lei 
pe tonă). Planul lucrărilor mi
niere — obiectiv de prim oțdin
— s-a făcut dpar într-un raport 
alarmant de redus (54,1 la 
sută I !).

Nu vrem să reținem atenția 
și asupra altor lipsuri manifes
tate îd munca depusă pînă a- 
cum de colectivul în cauză. Mai 
important e să relevăm faptul
— și acesta s-a văzut din dis
cuțiile purtate de participând
— că oamenii sînt conștienti 
de carențele activității lor, că 
sînt hotărîți pînă la unul să 
le înlăture cît mai urgent posi
bil.

Cel care au luat cuvînlul — 
amintim pe minerii șefi de bri
gadă Gheorghe Scorpie, Șteian 
Neagu. Gheorghe Nistor, Petru 
Manolache, maiștrii Mihai Fran- 
cisc, Constantin Răgan, Cornel 
Giurcă. Petru Niculescu, Ingi
nerii Mircea Coroban, directo
rul minei, Ionică Darie, Nicolae 
Răspopa, Zoltan Scroban, Dumi
tru Penciu, au reliefat aspectele 
deosebite ale producției, impe
rativul mobilizării întregului co
lectiv, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
sprijinit de organizațiile de sin
dicat și U.T.C.. pen-tru perfec
ționarea muncii viitoare in ve
derea obținerii unor indicatori 
tehnico-economici pe 1970 la 
nivelul exigentelor actuale, al 
resurselor multiple de care dis
pune mina.

Nucleul dezbaterii a constat

Adunarea reprezentanților 
salariaților de la E. M. Uricani

RĂSPUNSUL
colectivului E. NI. Uricani
la chemarea la întrecere

lansată de minerii din Aninoasa
Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al E.M, 

Uricani, analizînd posibilitățile de care dispune și sarci
nile care-i stau în față in anul 1970 își propune să reali
zeze următoarele obiective :

2 500 tone producție bruiă peste prevederile planului ; 

economii la prețul de cost ;300 000 lei

beneficii suplimentare ;

cheltuielilor la producția marfă cu 1 leu 
producție marfă ;

O productivitate valorică sporită cu 1 la sută față de
sarcina planificată ;

Un consum de lemn mai mic cu 0,3 mc/1 000 tone ;

300 000 lei

Reducerea 
la 1 000 lei

IN CADRUL LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII :

Depășirea planului fizic cu 30 ml ;

Depășirea planului valoric cu 1 la sută ; 
Creșterea productivității muncii cu 1 la sută.

în aceea că reușita îndeplinirii 
cu succes a sarcinilor de plan 
din ultimul an al cincinalului 
va depinde de modul rațional 
în care vor ii folosite actualele 
efective (implicînd și luarea ce
lor mai adecvate măsuri pentru 
stoparea fluctuației), de felul 
cum se vor asigura tuturor for
mațiilor de lucru condiții nor
male, favorabile unei munci cu 
randament superior, de utiliza-

rea judicioasă a datării tehni
ce. de aprovizionarea cores
punzătoare cu utilajele, piesele 
de schimb și materialele soli
citate. în legătură cu acest din 
urmă aspect, trebuie să subli
niem că, pe viitor, Centrala 
cărbunelui este necesar să-și 
aducă o contribuție și mai con
vingătoare pe linia arătată, să 
fie mai exigentă față de respec
tarea contractelor de livrare de
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in TH 6) viteze de 
ce, pentru început,

Allan Bean, membri ai echi
pajului „Apollo-12". împre
ună cu soțiile, vor face o vi
zită la București in perioada 
28 februarie — 2 martie a.c.

către furnizorii externi, pre
cum și a termenelor și obliga
țiilor din partea celor interni. 

Reprezentantul centralei, ing.
Otto Abraham, director econo- 
mic-comercial, a dat unele asi
gurări în sensul înlăturării ne
ajunsurilor din aprovizionarea 

. tehnico-materială a exploatării, 
în încheierea dezbaterilor, to

varășii Gheorghe Călinescu, șe
ful secției organizatorice a Co
mitetului județean de partid, șl 
Vaier Dan, prim-secrelar al Co
mitetului orășenesc de partid 
Uricani, au făcut recomandări 
extrem de folositoare de care 
colectivul minier va trebui să 
tină neapărat seama, în scopul 
îmbunătățirii activității sale, 
pentru creșterea eficientei eco
nomice a muncii pe anul 1970.

...La mina Uricani există un 
colectiv de oameni harnici, de 
nădejde, ferm deciși să lucreze 
mai bine. Este un fapt care se 
impune din ce în ce mai mult.

Ing. Traian MtlLLER

© Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a miș
cării revoluționare și demo
cratice din România colec
ționează documente și foto
grafii ilustrînd aspecte din 
timpul luptei revoluționare 
din anii 1944—1945 pentru 
democratizarea țării, partici
parea la războiul antihitle
rist, înfăptuirea reformei a- 
grare și instaurarea unui gu
vern democrat.

Toți cei care dețin aseme
nea mărturii, precum și di
ferite obiecte care au fost fo
losite de organele de stat, 
organizațiile obștești sau per
soane care au participat Ia 
aceste acțiuni revoluționare 
(drapele, pancarte, ștampile, 
legitimații, carnete, insigne, 
broșuri, obiecte personale

în întîmpinarea Zilei ceferiștilor

PROFIL
ÎN TIMP

Pe Augustin Olaru l-am gă
sit la masa de manevră, co- 
mandînd prin mișcarea unor 
anume butoane acele maca- 
zelor situate de-a lungul li
niilor ferate, după cum i se 
cerea de jos, prin microfon, 
de către echipa de manevră 
condusă de Petre Dilja care 
tocmai forma trenul 2 606. 
E un feroviar fruntaș, unul 
dintre cei mai în etate oa
meni ai stației C.F.R. Acum 
22 de ani, cind primul tren 
încărcat cu cărbuni și îm
podobit de sărbătoare pleca 
din Petroșani pe linia Live- 
zeni — Bumbești, avea 29 
de ani Era de serviciu, ca 
revizor de ace.

—

SECȚIE FRUNTAȘĂ
In urma analizării rezulta

telor întrecerii socialiste pe 
anul 1969, comitetul sindi
catului al F.F.A, „Viscoza" 
Lupeni a stabilit clasamentul 
hărniciei. Onoarea de a fi 
ciștigat titlul de fruntașă în 
întrecerea socialistă i-a re
venit colectivului secției a 
IlI-a finisaj textil. Acestei 
secții i-au fost decernate 
alaltăieri, într-un cadru festiv, 
diploma și drapelul de sec
ție fruntașă în întrecerea so
cialistă pe fabrică.

Conducerea E. M. Lupeni, 
în colaborare cu comitetul 
U.T.C. coordonator și comite
tul sindicatului, au luat o 
inițiativă lăudabilă; organiza
rea bilunar, sîmbăta, a seri
lor distractive pentru salaria- 
ții minei. Prima manifestare 
culturală de acest gen a avut 
loc la sfîrșitul săptămînii 
trecute. Pentru inginerii Du
mitru Stănciulescu, loan Ma- 
teș, Pavel Lupulescu, pentru 
șefii de brigadă Petre Con
stantin, Iosif Lengcr și pen
tru mulți alți angajați ai mi
nei Lupeni, au fost clipe 
plăcute de dans și voie bună 
pînă-n zori.

a ?

In Editura politică a apărut : Ș 
NICOLAE CEAUȘESCU f 

Cuvin tare la consfătuirea ca- i 
drelor de bază din Ministerul ț 

Forțelor Armate £
(5 februarie 1970)

O 
R

z

etc.) sînt rugați a se prezen
ta personal sau a anunța in 
scris muzeul la adresa : 
ȘOSEAUA KISELEFF Nr. 3. 
SECTORUL I. BUCUREȘTI, 
TELEFON 15 72 86.

• In cadrul turneului pe 
care îl întreprind în mai 
multe țări din America La
tină, Europa, Asia și Africa, 
astronauții americani Charles 
Conrad, Richard Gordon și

© Colectivul întreprinde
rii „Prodcomplex" din Tg. 
Mureș a introdus in fabrica
ție un nou produs răcoritor, 
reconfortant și plăcut la 
gust, denumit „Bem-benr 
Realizată pe bază de sucuri 
de portocale, mere, zmeură, 
morcovi etc., această băutură 
răcoritoare este vitaminizată 
și puternic acidulatei. Zilnic, 
la Tg. Mureș vor fi îmbute
liate și expediate consumato
rilor circa 5 000 de sticle cu 
acest produs.

(Agerpres)

municipală
Reorganizarea 

fluxului tehnologic
Reașezarea utilajelor în mod corespunzător pentru 

asigura astfel fluxul tehnologic util sporirii continue
a 
a 

producției constituie preocuparea majoră a colectivului din 
cadrul atelierului de timplârie de Ia Livezeni a I.I.L. Prin 
această reașezare, care va fi terminată în semestrul I. se 
va obține reducerea stagnărilor determinate de transpor
turile suplimentare între mașini, ușurarea efortului fizic 
al muncitorilor și prin aceasta creșterea productivității 
muncii.

Adunarea generală a Asociației 
de locatari nr. 1 Carpați

Duminică, in sala de ședințe a Consiliului popular 
municipal, va avea loc adunarea generală a Asociației de 
locatari nr. 1 din Petroșani, la care vor participa 
aleși în adunările pe blocuri ale locatarilor.

La adunarea generală, care va începe la ora 
invitați să participe și delegați ai C.C.P., I.G.L. 
unități economice.

delegații

8,30 sînt 
și alte
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• Brigadă de 
înaintări rapide

Conducerea sectorului dc’ investiții al minei 
Anmoasa este preocupată in prezent de acce
lerarea lucrărilor de săpare a galeriei direcți
onale la orizontul IX mediu Aninoasa, in vede
rea punerii in exploatare înainte de termen a 
două abataje cameră în stratul 3, zona I-a. 
In acest scop, in urmă cu cîteva zile, a fost 
organizată in sector o brigadă de înaintări ra
pide, a cărei conducere a fost încredințată 
minerului Xelofon Nicolcca. Fiind dotată cu 
două mașini de încărcat și îndrumată direct de 
șeful sectorului de investiții, ing. Ion Brînzan, 
brigada realizează în galeria mai sus-amintită 
(de profil mare și armată 
avansare da 4 ml/zi, ceea 
nu-i de loc puțin.

® Amplă acțiune de 
recuperare a armăturilor

Zilele acestea, în cadrul zonei I-a a minei 
Aninoasa a început o acțiune de mare amploare 
ce urmărește recuperarea integrală a armături
lor TH de la orizontul VIII mediu, stratul 3, 
care urmează să fie închis și rambleat. O echi
pă de 10 oameni scot zilnic din galeriile orizon
tului zeci de armături. Armăturile metalice 
TEI ce vor fi recuperate se cifrează la aproape 
600 bucăți, ele urmărind să fie recondiționate 
și refolosite la susținerea altor lucrări miniere.

Acțiunea are un efect deosebit de favorabil 
asupra reducerii cheltuielilor de producție, dat 
fiind că armăturile recuperate valorează aproape 
600 000 lei.

De menționat totodată că, prin închiderea 
orizontului VIII mediu, se reduc pierderile de 
aer comprimat pe rețea și se îmbunătățește 
aerajui locurilor de muncă din stratul 3.

„Olimpiada
electricienilor*1

După cum ne informează 
tov. Petre Pălivan, secretarul 
comitetului U.T.C. coordona
tor de la E.M. Lupeni, zilele 
următoare va începe la mină 
„Olimpiada electricienilor" 
care va avea două faze. In 
prima, ce se va desfășura pe 
zone și sectoare, participan- 
ții vor susține proba prac
tică și teoretică. In cea de a 
doua concurenții vor fi exa
minați numai teoretic în pu
blic. Cei care vor întruni 
punctajul corespunzător pen
tru locurile 1, 2. 3 vor primi 
stimulente și dreptul de a 
participa la etapa munici
pală.

tincrar
la sflrșlt
de

Noi unităti
ale T.A.P.L

Rețeaua alimentației publi
ce din Valea Jiului va crește 
în curînd cu noi unități. Ast
fel, în Piața Victoriei din Pe
troșani, în localul în care a 
funcționat magazinul sportiv, 
se va deschide o cofetărie,
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sâptamlnă
CULTURAL

© Astăzi și miine Teatrul 
„Valea Jiului" 
troșani drama 
Solness" de Henrik
Spectacolele vor avea 
sala Casei de cultură 
cepere de la ora 17.

prezintă în Pe- 
„Constructorul 

Ibsen, 
loc în 
cu în-

• La căminul cultural din 
comuna Baru se deschide 
mîine o expoziție de croitorie 
organizată de fetele din lo
calitate care urmează cursu-
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Ctieva date sumare de ordin 
statistic informează că in Va
lea Jiului, regiune carboniferă 
cu pondere hotărî luare in eco
nomia țării, iși desfășoară ac
tivitatea peste 1 000 de ingineri 
și cadre tehnice de diferite 
specialități, peste 1 000 de ca
dre didactice, se află un insti
tut dc invățâmint superior teh
nic. licee (teoretice și cel in
dustrial). școli de diferite gra
de, un însemnat număr de me
dici. juriști, artiști dramatici 
sau plastici. Așa cum Valea 
Jiului își arc bine individuali
zat și pe deplin meritat locul 
in economic, ne putem între
ba care este personalitatea cul
turală. profilul spiritual a) ac
tivității extraprofcsionale a a- 
■estui număr impresionant dc 
intelectuali (Intelectual = per
soană care posedă o pregătire 
culturală temeinică și lucrează 
în dcmcniul științei, artei, teh
nicii etc — vezi Dicționarul 
limbii române moderne). Tre
buie să ne mărturisim punctul 
de vedere și convingerea pri
vind rolul intelectualului !n 
viața colectivității : primind de 
'a societate o pregătire superi
oară, după absolvirea studiilor, 
în localitatea unde s-au fixat, 
intelectualii au nu numai o 
datorie socială, ci mai ales una 
de natură clică de a-și da obo
lul la îmbogățirea spirituală, 
culturală a vieții colectivității. 
Ne așteptăm, așadar, ca intelec- 
•ualul sâ păstreze un perma
nent contact cu forurile dc cul
tură ale localității, să le soli
cite și să fie solicitat dc aces
tea cu unicul scop, mărturisit 
sau nemărturisit, de a crea o 
ndividualitate distinctă vieții 
<piritual-culturale a locului res
pectiv. Acest contact este și re
zultatul unei dorințe adinei de 
njmunicare a intelectualului, al 
omenescului imbold de a-și va
lorifica pe deplin potentele spi
rituale. de a infringe rutina, 
șablonul, de a fi dușmanul me- 
-’iocritâții și al plafonării.

Pornind de la aceste fugitive, 
succinte și schematice idei, ne 
vom referi la viața spirituală 
și culturală a orașului Petro
șani în care se concentrează 
•'ea mai mare parte a intelec
tualilor din Valea Jiului. Vom 
avea în vedere în special tine
retul, atitudinea tinerilor inte
lectuali în fața specificului 
cultural al locului, nevăzut dar 
intuit de toată lumea, adeziu
nea și contribuția lor la for
marea unui climat cultural bo
gat și nuanțat. Avind scurte dis
cuții pe această temă cu mulți 
tineri intelectuali de profesiuni 
diferite, vom reproduce, în e- 
sență. doar pe acelea care au 
fost mai semnificative și mai 
concludente.

loan Vîrșet, inginer construc
tor la T.C.M.M., locuiește îrt 
Petroșani de trei ani. Ne măr
turisea că. deși timpul liber 
îi este limitat doar la zilele 
de duminică, este pasionat de 

teatru, muzică. Insă, contrar 
așteptărilor „spectacolele pro
gramate de Casa de cultură au 
adeseori păcate grave In latura 
caWtalivâ”. „îmi place mult 
teatrul dc revistă — spunea 
dumnealui — și aștept specta
cole cure să deconecteze și să 
descrețească frunțile’.

„Cînd am terminat facultatea 
— spunea inginerul miner Pe- 
tru Man — eram ferm convins 
că voi dispune dc mai mult 
timp liber. îmi propusesem să 
Învăț foarte bine o limbă străi
nă și să mă perfecționez în 
timpul liber în arta fotografi
că. Am rămas doar la a doua 
pasiune din lipsă de timp. Dc 
ce? La Casa do cultură există 
intr-adevăr cursuri dc limbi 
străine, insă sini greu de ur
mărit de către noi, cei care lu
crăm în trei schimburi. Mi-a 
rămas doar calea autodidacti- 
câ" Recunoscîndu-și nefiresc de 
modesta contribuție la viața 
spirituală a orașului, ingine
rul Petru Man și-a exprimat 
dorința de a participa cu lu
crări la o eventuală expoziție 
de fotografii despre minorit. Ne 
aflăm in fața unui caz care 
merită atenție : de ce nu a în
cercat să-și facă cunoscute a- 
ceste intenții, să intre în con
tact și cu alți fotoamatori, even
tual cu cercul dc foto al Casei 
de cultură, pentru a participa 
la organizarea unei expoziții ? 
Fără îndoială in aceeași situație 
se află mulți tineri : ei nu sînt 
frămîntați de inițiativă, se aș
teaptă la prea multe invitații...

Desigur că și Casa de cultură 
și cluburile trebuie să facă 
investigații mai atente printre 
tineri pentru a depista talen
tele amatoare de afirmare în 
diferite forme organizate. De 
pildă, judecătorul Teodor O- 
prean. iubitor al teatrului, ne
lipsit la spectacole, ar intra 
bucuros într-o formație de tea
tru amator Printre altele, din- 
sul ne mai spunea că înlr-o 
clădire atît de spațioasă cum 
e Casa de cultură s-ar putea 
desfășura cicluri de conferințe 
pe diverse teme majore, sus
ținute de persoane competente. 
Ii împărtășim punctul de ve
dere considerind și noi că ast
fel dc activități ar colora via
ța spirituală a municipiului cu 
noi trăsături, forma și conți
nutul lor fiind superioare, s-ar 
bucura de o frumoasă audiență.

Existența Școlii populare de 
artă din P.elroșani este o ga
ranție că în orașul nostru se 
află disponibilități artistice. In
să acestea vegetează nefolosite 
sau chiar necunoscute: Se în- 
timplă un fapt interesant și 
care trebuie să-și găsească în 
viitor rezolvarea. Iată un e- 
xemplu : Dorina Șchiopu, ingi
ner topograf, a absolvit clasa 
de pian „îmi place muzica, ne 
spunea dînsa, și după ce am 
învățat să cînt la pian am pre
zentat spectacole cu orchestra 

Școlii populare de artă”. Insă 
acum nu mai participă la nici 
un fel de manifestări muzicale. 
Dc ce ? Care să fie explicați» 7 
(Nu a cazului citat, ci al mul
tor absolvenți ai școlii, fenome
nul prexentînd o formă cronică). 
In timpul frecventării eursuri-

TINERII INTELECTUALI
PREZENTĂ 
INSUFICIENT 
VALORIFICATĂ 

IN VIATA SPIRITUALA 
A MUNICIPIULUI

9 Largi disponibilități artistice și culturale © Restaurantul nu supli
nește setea de cultură... • Pe cînd un club al tineretului ? ® Pledoa
rie pentru noi formule, mai atractive, în manifestările culturat-arbstice

lor școlii populare de artă e- 
Jevii sînt obligați să facă parte 
dintr-o orchestră (așa cum pre
ciza tov. director Gheorghe 
Popa), dar după absolvire ? E- 
vident, cursul este facultativ, 
însă putem bănui (cu justifica
re) o reală înclinație pentru 
muzică a celor care și-au luat 
certificatul de absolvire. Deci ei 
ar putea forma pe mai departe 
orchestre (nu numai de muzică 
ușoară și populară, ci și de 
cameră), ale căror spectacole 
ar prezenta și ele un real inte
res. Vinovați sînt organizatorii 
culturali care încă nu au găsit 
cele mai potrivite forme de a-

Iragvie a tinerilor spre lăcă
țele culturii! Din acest motiv, 
numeroși tineri cu cure am vor
bit nc-au mărturisit că nu se 
simt atrași spre Casa dc cul
tură și spre cluburi. Persistența 
unor forme învechite, neatruc- 
tivr, anchilozate de activitate

— culturala bineînțeles — nu 
au darul să atragă. Și atunci 
se întâmplă să auzim că for
mele de destindere spirituală, 
în rindul tinerilor intelectuali 
(și numai a lor, oare ?) sînt 
cele mai neadecvate genului: 
fotbal, restaurant, televizor, 
film. Departe de noi intenția 
de a nega utilitatea acestor 
forme de destindere. Evident 
că sînt și ele utile 1 Insă e 
greu de explicat cum suplinește 
restaurantul ideea de cultură...

In acest sens, directorul Ca
sei de cultură din Petroșani, 
Vasile Chirculescu, ne descria 
posibilitățile oferite tinerilor 

din oraș : universitatea munci
torească (secții dc limbi străi
ne, r.idioclcctronică, legislația 
muncii, știința conducerii între
prinderilor, frumosul în viața 
cotidiană), cercuri (construcții 
radio, inițiere muzicală — chi
tară, foto, cincclub), formații 

artisticei de amatori, ansamblu 
folcloric etc. Componența 
c.urșanților este eterogenă și 
numărul' lor inconstant, fapt ce 
nemulțumește organizatorii. Dar 
ani comite o gravă eroare dacă 
am pretinde tinerilor, intelec
tuali sau neintelectuali, să par
ticipe în mase compacte la a- 
cest gen de activități, pentru 
simplul motiv că nu toată lu
mea are talent și nu toți au 
înclinații tehnico-artistice pe 
care să le desăvârșească. Esen
țial este altceva și acest lucru 
îl așteptăm să intre în atenția 
Casei de cultură și cluburilor, 
a școlii de muzică, de artă etc. i 

să organizeze spectacole cu for
mațiile existente, să le confrun
te cu exigențele publicului, de
oarece in acest fel se produce 
purificarea calităților artistice 
și n valorii. Implicit, s-ar îm
bogăți manifestările culturale 
ale orașului prin noi elemente, 

iar prin spectatori s-ar activi
za plenar această latură a 
spiritului omenesc.

Mulți tineri cu care am vor
bit aduc în discuție necesitatea 
unui club al lor. Am aflat de 
la tov. Vasile Chirculescu amă
nunte prețioase în acest sens : 
clubul e gata să se deschidă 
oricînd cu condiția ca T.A.P.L. 
Petroșani să-și scurteze mult- 
lungitele și nejustificatele tă
răgănări în. privința aparatelor 
dc bufet. Tot pe lingă Casa de 
cultură se mai chibzuiește a se 
reînființa orchestra semisimfo- 
nică și, în stadiu de proiect, 
se află ideea organizării unor 

cluburi ule Intelectualilor pc 
profesii, (medici, cadre didac
tic», ingineri, juriști etc.). Ini
țiativa ir fi binevenit», deoa
rece ne gindim că in sinul u- 
nor astfel <lc cluburi, in care 
se poate crea o atmosferă și 
un climat spiritual elevat, va
loroase idei mii ural artistice 
se pol transforma in lapte con
crete. Știm că in alte >ray mo
dicii, profesorii, inginerii au 
format orchestre, formații dc 
teatru, cor.uri. simpozioane de
osebit de interesante. Și lucrul 
acesta n-ar fi peste putință do 
roa’ zat în Petroșani. Dc pildă, 
fără nici un fe| do cheltuirii 
s-ar putea constitui un cerc de 
inițiere muzicală in carp, para
lel cu prelegeri despre muzi
cieni sl tendințe muzicale, să 
se facă audiții exemplificative 
din cele mai reprezentative 
creații ale muzicii clasice și 
■’on'cmporanc.

Dar ar fi nedrept să învino
vățim doar Casa de cultură a 
sindicatelor dc nivelul spiri
tual, cultural (așa cum e el) 
al orașului. Intr-o măsură și 
mai marc e responsabil și Co
mitetul municipal pentru cul
tură și artă. Tn afara unor 
sporadice expoziții de fotogra
fii, alte genuri de activități me
nite să educe publicul larg, să 
stimuleze interesul pentru artă, 
nu sînt cultivate. Și acest lu
cru se manifestă în Petroșani, 
unde există o Filială a Uniunii 
artiștilor plastici din R.S.R. ! 
Și intelectualul din Petroșani, 
oricare doritor, s-ar putea in- 
tîlni cu arta autentică (nu cu 
surogate), fie a artiștilor locali, 
fie a artiștilor din alte loca-
lități (prin schimb de expo-
ziții).

Tot sub egida Comitetului
municipal pentru cultură și 
artă este posibilă crearea unui 
fel de salon artistic literar, cu 
o desfășurare periodică, la tea
tru sau în spațiosul local al 
Casei de cultură, la care să 
fie invitate personalități presti
gioase ale culturii noastre. Dis
cuțiile. pe domenii, ar putea 
ti ilustrate, pentru literatură, 
cu recitări și montaje teatrale 
(sînt și actori, iar teatrul ar 
avea un cîștig de prestigiu), 
cu audiții sau chiar interpretări 
(și acest lucru e posibil, pen
tru muzică), cu proiecții pen
tru arte plastice. In aceste sa
loane sui-gerjeris s-ar putea dis
cuta asupra unor cărți de o 
reală valoare și de un real in
teres. Totul să fie canalizat 
spre stimularea unei atmosfe
re intelectuale mai intense, mai 
vibrante, spre crearea unei e- 
mulații spirituale fără de care 

forma lâmîne Inert' făta viață.
Analiza pe care o facem ac

tivității cullural-spirituale din 
orașul nostru, pornită din in
vestigarea. prin sondaje, a unui 
număr de tineri intelectuali, 
pare a fi nemiloasă însă tre
buie sâ fim rnaliști. Inlelec 
fualii trebuie să ofere rodul 
minfii in forme al căror con
ținut să mustească rle sevă, iar 
lor trebuie să li se ofere un 
cadru propice de manifestare, 
de către instituțiile culturale, 
io activități de ținută aleasă. 
Altfel, ritmul vieții cultural»- 
va trena în continuare, va pen 
dula intre inconsistență și mo
notonia actuală a cîtorva spec
tacol»' intim plâtoar»- date de 
trupe din alte localități și sim
pozioanele parcimonioase și cu 
auditoriu modest.

Din sondajul opiniei pe caro 
!-;im efectuat am tras o conclu
zie prețioasă tinerii intelec
tuali (ingineri, profesori me
dici. sludenți, juriști ele.) nu 
sînt solicitați de către forurile 
de cultură, iar inițiativa lor 
personală c*te ca și inexistentă 
Paralel se observă o altă ten
dință devenită obicei statorni
cit : activitățile culturale, deci 
spirituale, de pe lingă Casa de 
cultură îmbracă vesmintele ve
tuste ale unor „cercuri" E ne
cesară o inițiativă îndrăzneață, 
care să depășească aceste forme 
spre altele noi, care să suscite 
interesul, sâ atragă, să instru 
iască și să întinerească viața 
spirituală a orașului Pentru 
aceasta Comitetul municipal 
pentru cultură și artă poate da 
mina cu Casa dc cultură a sin
dicatelor și cu Comitetul muni
cipal U.T.C. în scopul do a găsi 
cele mai potrivite formule pen
tru manifestarea plenară a 
vastelor potențe ale intelectua
lității din Valea Jiului

Poporul nostru arn tradiții 
culturalo s'ră1u»:' F.u> trebuie 
cunoscute și continuate Miile 
de intelectuali din Petroșani 
și din celelalte localități ale 
Văii Jiului pot da vieți; spiri
tuale de aici un sumum de tră
sături distincte și individualiza 
toare. viața culturală își poaf»* 
forma o personalitate proprie, 
specifică profundului umanism 
al societății noastre socialiste. 
In felul acesta nu numai că 
s-ar vehicula și s-ar face un 
fructuos schimb de idei, ci s-ar 
realiza și odihna activă a omu
lui, eu influențe pozitive, inci
tatoare în cercetarea profesio
nală cea mai variată. Intelec
tualul poate da astfel societății 
roadele muncii lui și este an
trenat in febra ideilor celor 
mai noi, progresiste, ale epocii, 
adică el ar fi un om al tim
pului său și profesional, și ex- 
tru profesional.

Prof. T. SPATARU

V. STRALȚ

Perfecționarea pregătirii 
profesionale - o îndatorire 

dc onoare
Vlad furiosul
După ce u dai cilevu tir- 

coaie in jurul căminului nr. 
1 din Petrila, tinărul Gheor
ghe V iad — are doai 22 de 
ani — s-a decis sâ intre. In
să nu așa cum intrau cei
lalți, pe ușă, ci pe... geam. 
Iși făcuse socoteala că nu-i 
rumeni in cameră. Dar s-a în
șelai. Acolo dormeau doi bă
ieți. fniurimdu-se că a dai 
greș și nepulîndu-și justifica 
intențiile, i-a luat la bătaie... 

. Nemulfummdu-se număr cu 
atît, Vlad s-a apucat sâ spar
gă tot ce era in pir. S-a 
„dezmeticit" numai după ce 
loud dulapuri lusescră lăcu- 
ie.~ făndări. Abia așa și-a 
-calmat" furia. Apoi a înșfă
cat cîieia haine și.. dus a 
lost. Cei doi băieți, care, spe
riau fugiseră după ajutoare, 
au aiuns la locul „dez.asjru- 
lui" prea tir /.iu. Vlad furiosul 
dispăruse. Nu pentru mult 
limp insă, fiindcă necinstea 
are picioare scurte, ca și min- 
r-iuna.-,

Falsul erou
1) cheumă Alexandru Be

lan. Nu-i place munca. Dai 
e „client" per mânerii al res
taurantelor din Lupeni. De 
unde are bani i Din micile 
ciupeli contra unor „servicii", 
bazate pe mila și bunăvoin
ța unor - cetăferii. La vîrsta 
de 25 de ani alții muncesc, 
asiguri ndu-și ostiei o exis
tentă demnă. Ce-I împiedică 
pe A. B. să muncească ? Ni
mic I Dinlr-un spirit de bra- 
vadă, greșit înțeles, vaga
bondează îmbrăcat sumar, sli- 
dînd bunul simt, iar dacă îl 
ia cineva la rost, nu suportă 
sâ i se -Iacă morală". Cel 
care, totuși, îndrăznește să-i 
zică ceva, este provocat la 
bătnie... Pentru ultra/ la bu

nele moravuri A. B. a fost a- 
mendat de mai multe ori. La 
miliție, in cazier are la 
activ și citeva condamnări...

Profund deosebit de adevă
ratul eroism — care se ma
nifestă în muncă sau in îm
prejurări deosebite și pune 
în evidență trăsături pozitive 
de caracter cum ar fi spiritul 
de sacrificiu, dirzenia și băr
băția — „eroismul" manifes- 
Lat de A.B. este un fals ero
ism, care-i scoate la iveală 
lipsa de curaj de a ieși din 
situația de piins în care se 
află. Fiindcă, in fond „erois
mul" lui nu este altceva de
c'll lașitate, o sfidare gro
tească a bunului simț.-

Cu 
cîntec

Puși pe chel la restaurantul 
„Cina", tinerii Șandor Dezsi 
și Iosif Gall au început să 
ciule zgomotos și cu loc, de
rail )indu-i pe ceilalți clienfi. 
De recomandarea responsa
bilului restaurantului să res
pecte liniștea în local, n-au 
vrut să fină seama... Și a- 
lunci a intervenit, firesc, în 
mod legal, un reprezentat al 
secției de miliție. Acesta le-a 
cerut, în mod politicos, să 
respecte normele de condui- 
1ă în local. Dar în loc să ac
cepte, chefliii s-au pornit să 
toarne injurii la adresa mi
lițianului. Atunci au fost so
licitați să se legitimeze. Au 
reluzat. Refuzul le-a lost „1 ra
tat" pe loc. Print r-un proces 
verbal li s-a „acordat", con
form legii, o amendă contra
vențională de... 1GOO lei de 
căciulă. Drept cate, trebuie 
să știm, că tulburarea liniș
tii publice se poate termina 
cu... cîntec I

S. VASILESCU

de 
lor 
lor
de

Expc-riența dovedește că, 
acolo unde comitetele U.T.C. se 
ocupă cu perseverență de edu
carea tinerilor in spiritul dis
ciplinei muncitorești, tinerii 
manifestă interes față 
perfecționarea pregătirii 
profesionale, iar aportul 
la realizarea 
plan devine 
țial. Pentru a 
adevăr ne oprim asupra unui 
exemplu edificator.

sarcinilor 
mai substan- 
ilustra acest

La grupul de 150 MW al ter
mocentralei Paroșeni s-a execu
tat recent o reparație capitală. 
La scurtarea termenului de re
parație un aport important l-au 
adus tinerii Avram Iosa, Petru 
Bălie, Ștefan Veres, Matei Șus- 
ter, Mihai Csaba. Francisc He- 
ghediis, Nicolae Lorinez, Gheor
ghe Mitrache care, sub îndru
marea inginerului Alexandru 
Aruncuteanu, nu și-au precu
pețit eforturile și au realizat 
.și lucrări de calitate.

La termocentrala Paroșeni 77 
la sută din participanții la 
cursurile de calificare și dc ri
dicare a calificării sint tineri. 
Ceea ce dovedește interesul 
comitetului coordonator al 
U.T.C. de aici față de îmbo
gățirea cunoștințelor profesio
nale ale tinerilor este și pro
gramarea unor concursuri „Ci
ne știe meserie, ciștigă" pe te
me de electrotehnică, la care 
participă toți tinerii din ca
drul serviciului P.R.A.M. Pen
tru reducerea accidentelor pro
fesionale, comitetul U.T.C., in 
colaborare cu comitetul sindica
tului, au inițiat recent un con
curs pc teme de N.T.S. Hărni
cia la locul de muncă, dorin
ța vie de a merita încrederea 
și de a ciștigă prețuirea co
lectivului, preocuparea dovedită 
de tinerii energeticicni pentru 
perfecționarea lor profesională 
sînt rezultatele firești ale inte
resului manifestat de comitetul 
coordonator față de problemele 
ce-i frămintă pe tineri.

Am stăruit asupra exemplu

lui de mai sus cu scopul de 
a evidenția adevărul că stă în 
puterea organizațiilor U.T.C. să 
aducă o contribuție importantă 
la realizarea sarcinilor de pro
ducție dacă, și numai dacă, se 
preocupă îndeaproape de folo
sirea mijloacelor de care dis
pun pentru a trezi interesul și 
pasiunea tinerilor față de per
fecționarea necontenită a pre
gătirii lor profesionale. Un nu-

Mill pe tooriWele prtiliei
măr de 163 de tineri din cadrul 
S.D.E.E., I.I.L., C.F.R. stație 
(toate din Petroșani) au partici
pat la concursul „Intre metro
nom și protecția muncii". La 
Petrila și Coroeșli s-a desfă
șurat olimpiada preparatorilor, 
jar la E. M. Lupeni și E. M. 
Dilja sînt in fază de organi
zare concursuri „Cine știe mi
nerit. ciștigă" la care se pre
vede participarea a circa 250 
tineri. Printre cei care și-au 
demonstrat măiestria, obținind 
primele locuri la concursurile 
„Intre metronom și protecția 
muncii", „Pe teme de norme 
ale protecției muncii1*, „Olim
piada zidarilor" se numără 
Ioan Nemeș, Petru Fluieraș, 
Sabin Preoteasa. Cornel Costin, 
Vasile Nica, Nicolae Mihoc, 
loan Filipaș, Aurel Costinaș, 
Ioan Bcrințan, Cezar Palmaru 
și Augustin Man.

După o analiză mai atentă 
se poate constata, însă, că nu 
toate comitetele coordonatoare 
dovedesc inițiativă in organi
zarea acestor concursuri. Unele 
și-au planificat doar, in mod 
formal, să organizeze astfel de 
concursuri, dar nu le-au fina
lizat. In această situație se 

află comitetele U.T.C. de la 
Depoul C.F.R., Revizia de va
goane, Autobaza T. A. din Pe
troșani, sectorul Vulcan al 
S.D.E.E.

Inițiativa organizării con
cursului „Meseria — brățară de 
aur" in rindul tinerilor din 
cooperativele meșteșugărești s-a 
stins, lovindu-se de nepăsarea 
conducerii cooperativei. Consi
deră oare conducerea coopera- 

tivdî „Jiul" că s-a făcut totul 
pentru perfecționarea calificării 
cooperatorilor și îmbunătățirea 
servirii populației prin unită
țile sale ? Dacă da, atunci este 
necesar să-i amintim că rea
litatea, situația de fapt nu este 
tocmai așa. De ce n-ar fi folo
sit, deci, și acest mijloc pentru 
antrenarea tinerilor cooperatori 
la executarea exemplară a ser
viciilor către populație ?

încercarea unor comitete ale 
organizațiilor U.T.C. de a se 
scuza prin invocarea „condiții
lor de muncă" nu arc nici un 
temei. Realitatea demonstrează 
că posibilități există, dar lip
sește in mod nepermis intere
sul, inițiativa. De pildă, în ca
drul Grupului nr. 2 de șantie
re al T.C.H., la Șantierul nr. 1 
de construcții s-a desfășurat 
concursul „Olimpiada zidarilor", 
însă la celelalte șantiere ase
menea concursuri nu s-au or
ganizat.

Aceeași lipsă de preocupare 
o dovedesc și comitetele co
ordonatoare ale organizațiilor 
U.T.C. din cadrul exploatărilor 
miniere, care prin inițierea u- 
nor concursuri cu teme „Cine 

știe minerit ciștigă" și „Intre 
metronom și protecția muncii" 
ar putea să antreneze tinerii la 
ridicarea calificării lor profe
sionale și deci, la realizarea 
sarcinilor de producție, la în
tărirea disciplinei in muncă. La 
E. M. Petrila s-au înregistrat 
multe absențe nemotivate de Ia 
lucru in rindul tinerilor. De e- 
xemplu, la zona I, în luna de
cembrie 1969, tinerii Petru 
Afilipoaie, Mihai Frunză, Du
mitru Gheorghe, Mihai Leonte 
au cite 4—7 absențe nemoti
vate. Aceeași situație există și 
la zonele a Il-a și a III-a de 
la E. M. Petrila. Dacă orga
nizațiile de zonă ale U.T.C. și 
comitetul coordonator s-ar fi o- 
cupat de organizarea unor ast
fel de concursuri, asigurindu-le 
un caracter atrăgător, competi- 
țional, profund tineresc, desigur 
că interesul tinerilor pentru 
întărirea disciplinei și aportul 
lor la realizarea sarcinilor de 
plan ar crește substanțial. Căci, 
acolo unde există preocupare, 
interes, inițiativă din partea or
ganizațiilor U.T.C., răspunsul 
tinerilor nu se lasă așteptat. 
Exemple care confirmă acest 
lucru există în municipiul nos
tru. Astfel, la I.G.C. Petroșani, 
S.T.R.A., și autobaza din Pe
troșani circa 200 de tineri sint 
antrenați la concursul „Stăpîni 
pe volan". La U.U.M. Petro
șani se desfășoară în prezent 
..Olimpiada electricienilor", iar 
în scopul întăririi disciplinei 
în rindul tinerilor s-a introdus 
concursul-inițiativă „Fiecare mi
nut, fructificat cu valoare ma
ximă pentru producție". In ca
drul O.C.L. produse industriale 
și O.C.L. Alimentara organiza
țiile U.T.C. au început pregăti
rea concursului cu tema „Buna 
servire".

Ioan BARB,
șeful secției economice a Comi
tetului municipal Petroșani 

al U.T.C

i

Pe fluxul tehnologic
Pentru a spori contribuția 

tinerilor la realizarea sarci
nilor de producție, comitetul 
coordonator al organizației 
U.T.C. „Viscoza" Lupeni a 
iniția o acțiune intitulată 
..Pe fluxul tehnologic". In ca
drul acestei acțiuni vor fi 
\ izitale pe rînd toate secțiile 
și utilajele fluxului tehnolo
gic din fabrică. Apoi, pe e- 
chipe, secții și pe- fabrică, 
tinerii vor participa la con
cursul „Cine cunoaște mai 
bine utilajele fabricii ?“ Cîș- 
tigăti rli vor fi recompensați.

Seară distractivă
Comitetul organizației

U.T.C. a Consiliului popular 
al orașului Vulcan a organi
zat o frumoasă seară distrac
tivă. Înainte de începerea 
dansului. participanții au 
asistat la un concurs „Cine 
știe, ciștigă" cu tema „Lupte
le ceferiștilor și petroliștilor 
din 1933 sub conducerea Par
tidului Comunist Român". 
Ci.știgătorilor concursului 
le-au fost inminatc premii in 
obiecte, iar orchestra le-a o- 
feril melodiile preferate.
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Ars cu lemne 
de... foc

Arc un l.M.S. proprietate 
personală.» Și dacă-i proprie
tate personală. îl folosește 
in scopuri personale, firește. 

: Asa « procedat și zilele tre- 
! cute. .‘1 urcat la volanul 

a accelerat și a frinat 
numai în apropierea Exploa
tării forestiere Sohodol. A 
tras lingă o grămadă de lem
ne. frumos tăiate, stivuite. 
Și-a încărcat mașina ochi și 
a dat bice cailor putere. Ce
tățeanul loan Covaci a venit 
după mirosul de lemn pînă 
acasă la proprietarul l.M.S. 
— Mărgărit Răduică. Acesta 
n-a mai zis nici pis. Era 
clar : se arsese cu lemnele 
de foc furate. Acum i se va 
tace re* izia. Nu mașinii, ci 
stăpinuKii. Adică lui ALăr- 
cărit Răduică.

Un certificat 
pentru Unică
Onică lucrează la mina Lu- 

peni și este foarte cunoscut. 
Se numără lunar printre... 
primii care lipsesc de la ser
viciu. Onică este absentoman. 
Dar se descurcă. Cum ? Cu 
certificate de boală. Din pă
mânt, din iarbă verde le 
scoate Onică. Pe ce bază ? 
Pe bază că suferă. Da. Ion 
Onică suferă. Suferă cînd nu 
face scandal. Numai că face. 
Săptâmînal. o dală sau de 
două ori, dă spectacol pe 
ceara blocului D 2 din stra
da Tudor Vladimirescu unde 
locuiește. Parteneră de spec
tacol : Lambira. soția sa. îm
preună sparg geamuri, uși, 
țipă cit îi line gura. Nimeni 
nu le poate ostoi furia. Lui 
Onică ii trebuie un certificat. 
De cumințire. Să se însănă
toșească cit mai grabnic.

Preveniti 
catastrofa!

Ca să treci pe strada „G 
August" din Lupem, prin ' 
dreptul clădirii cu nr. 13, 
trebuie să ai curaj de casca
dor. E destul să-ți ridici pri
virea că te și apucă amețea- • 
la. Terasele locuințelor s-au 
desprins și atimă intr-un sin
gur punct de sprijin, coșurile 
de fum s-au prăbușit peste 
acoperișuri, țiglele cad una 
după alta ca niște farfurii 
zburătoare. In interior e mai 
palpitant: tavanele au cră
pat. pereții stau intr-o rină, 
unii s-au prăbușit peste mo
bila oamenilor. Nemaiputind 
suporta asemenea condiții, 
cițiva locatari s-au adresat 
anul trecut sectorului I.G.L. 
din localitate. S-au întocmit 
devize, s-au începui lucrările, 
apoi totul s-a sistat din mo
tive independente de voința 
locatarilor. Vrea cineva să 
dea examen de cascador ? 
Poate susține probele prac
tice pe strada ,.6 August" din 
Lupeni. De la sectorul I.G.L. 
din localitate nu se primesc i 
candidați. Âșlia-s „aw". Aș2... i

Plata, vă rogI
Dacă chibzuim bine cu 

cită ..exactitate” ne fac ospă- 
larii nota de plată, incit să 
le iasă și lor partea de con
tribuție pentru că... Vineee ’ 
— am fi tentați să credem că 
T.A.P.L. nu aruncă bani pe 
apa Simbetei. Și lotuși arun
că. In tirmâ cu doi ani. resta
urantele „Cina" și .Progre
sul" din Lupenj au fost în
zestrate cu cile un aparat de 
încărcat sifoane, aparate 
cc poartă seria de fabricație 
a LALF. București. Dar in Joc 
să încarce sifoane, încarcă 
magaziile celor două restau
rante și prețul de amortis
ment. Să facem rapid, ca la 
T.A.P.L., o socoteală : un a- 
parat costă 12 000 lei, 2 apa
rate costă 24 000 lei. Stind 
nefolosite de 2 ani. citi lei 
aruncați pe apa sîmbetei fac ? 
Tovarăși teapeliști, plata, vă 
rog

Gh. DINU

NOUA LIGt A CONTRACTELOR ECONOMICE —
instrument juridic de o mare importanță pentru întărirea 

disciplinei contractuale și de plan
Documentele Congresului al 

N-’rta ai partidului an subli
niat docsobiU* importanți a res
pectării disciplinei de pUm și 
contractuale pentru fundamen
tarea unei economii avansntt' 
care să satisfacă nevoite mereu 
crescîndc ale societății. 3n >ocsl 
snop se impunea, printre Jilte 
măsuri, perlecțjonarea raportu
rilor iTontractaialc dintre orga
nizațiile socialiste și întărirea 
răspunderii celor cc participă 
ia realizarea producției de bu
nuri materiale in vederea rnde- 
phninîi ritmice și în cele :nai 
hune rondiliii a sarcinilor de 
plan.

Noua Jege a contractelor -eco
nomice răspunde tocmai aces
tor necesități prin îmbunătăți
rile substanțiale aduse regle
mentării actuale (încă în vigoa
re pină la 1 martie 1970).

Astfel, prin această lege se 
conferă contractului economic o 
funcție nouă : aceea de instru
ment de planificare menit să 
servească atît la fundamentarea 
planurilor anuale, cil și la 
concretizarea și desfășurarea 
relațiilor eoonomice dintre or
ganizațiile socialiste cu privire 
la furnizarea produselor, exe
cutarea de lucrări și prestarea 
de servirii

Asemenea contracte se înche
ie prin voința părților, care 
se aleg singure și iși determi
nă în întregime conținutul obli
gațiilor pc baza sarcinii de 
plan ce revin fiecăreia dintre 
ele. De asemenea, se prevede 
că încheierea contractului se 
face numai prin legături di
recte și nemijlocite între fur
nizor și beneficiar, aceștia 
fiind obligați să prezinte și să 
cunoască produsele contractate și 
să stabilească in detaliu, de co
mun acord, condițiile de cali
tate, parametrii tehnico-econo- 
mici, cantitatea, termenele de 
livrare și celelalte clauze con
tractuale

General izind sistemul con
tractelor de lungă durată ; sta-

DAV1D MANII
Procuror șol al procuraturii 

rdroșani

hili nd termene minime de în
cheiere a contractelor pentru 
materiile prime de bază, ma
șini, instalații și utilaje; pne- 
vfizînd obligați.) pentru între- 
prinderile -producătoare de a-și 
irsigura din limp, comenzile 
necesare și de a nu lansa în 
fabricație produse care nu au 
asigurata desfacerea prin con
tracte sau rețea proprie : obli- 
gind pe furnizori să-și asigure 
portofoliul de comenzi nece
sare folosirii integrale și cu 
maximum de eficiență a capa
cităților de producție precum 
și alte obligații menite să asi
gure realizarea ritmică, opera
tivă. și eficientă a sarcinilor 
do plan, noua reglementare a 
șeazu pe baze noi răspunderea 
organizațiilor socialiste și a 
angajațiior acestora pentru 
respectarea disciplinei de plan 
și contractuale.

Astfel, potrivit legii, orga
nizația socialistă care nu-și 
îndeplinește obligațiile privind 
executarea prevederilor con
tractului ori le execută necores- 
punzătnr, datorează celeilalte 
părți penalități și despăgubiri 
privind atît paguba efectiv su
ferită cit și beneficiul nerca- 
lizat. Se instituie și amenzi 
contravenționale în mai multe 
cazuri ca : ncîndoplinirca de 
către organele în subordinea 
cărora sc află părțile contrac
tante. a obligațiilor cu privire 
la organizarea și îndrumarea 
încheierii contractelor econo
mice și la neînțelegerile pre- 
eontractualc, neasigurarea por
tofoliului de comenzi de către 
furnizor, nerespcctarca priori
tății la comenzile care asigură 
îndeplinirea sarcinilor din pla
nul anual, punerea în fabrica
ție a unor produse care "nu au 
asigurată desfacerea prin con
tracte economice.

Pentru prejudiciul c.mzat 
organizațiilor socialiste prin 
plata dr amenzi contravențio
nale, penalități sau despăgubiri 
ca urmare a ncrGSpvcTSrii dis
ciplinei contractuale, engajațil 
acestora vor răspunde mate
rial sau disciplinar, potrivit eu 
culpa fiecăruia, iar in cazul în 
care se produc prejudicii însem
nate avutului obștesc ea urma
re a încălcării disciplinei con
tractuale. ei vor răspunde po
trivit codului penal.

Noua reglementare a răspun 
denii in modul de mai sus, .în
tărește principiul executării re
ale a obligațiilor contractuale, 
sancțiunile stabilite constituind 
un slimulont cu caracter pre 
ventiv (evitarea producerii unor 
pagube), reparator (dezdăuna- 
rea organizației socialiste lezate) 
și de verificare prin leu a ac- 
thitătii fiecărei organizații so
cialiste (activitatea reflectată 
in sumele plătite cu titlu de 
sancțiuni patrimoniale).

Principiile caro stau la baza 
acestei răspunderi — ale lega
lității. ale reparării integrale 
a prejudiciului și ale răspun
derii pentru culpă — își .gă
sesc aplicarea deplină in noile 
condiții de contractare bazate 
pe o mai mare libertate de ac
țiune și pe acordul părților.

Noua lege a contractului eco
nomic reprezintă, astfel. un 
pas înainte pe calea perfecțio
nării continuo a instrumentelor 
juridice menite să întărească 
disciplina contractuală și de 
plan, contribuind — prin noul 
sistem de sancțiuni și alte for
me de răspundere — la reali
zarea unei mai bune operativi
tăți și ritmicizări a producției, 
a unei mai bune aprovizionări 
tehnico-matoriale, la eliminarea 
stocurilor supranormative. la o ' 
mai bună circulație și desfacere 
a produselor, la o mai mane 
rentabilizare și în ultimă ana
liza, la swlisf;merea mai d“nlină 
a nevoilor de consum ale oame
nilor muncii.

Corespondențe
• Activitate extrașcolară bogată

l.a Școala generală nr. 4 din Lupeni se fac mereu «cău
tări pentru găsirea de noi forme instruct iv-educathe in 
1 impui liber al rleviior. Programul de acțiuni întocmit 
cadrele didactice, este în concordanță cu cel al organizației 
de pionieri. Fundul ele atracție al recentului program l-a 
constituit concursul de tenis de masă și șah onganizat pen
tru băieții din chisele lll-VIII. Întrecerile la tenis de masă 
au reunit ia start -10 de olcvi, iar In ș ih in f.ita câmpului de 
bătălie cu 64 ti" pătrățele, s-au înfruntat l i combatanți. 
Fcnîru -elevii care nu au fost cuprinși in întrecerile spor
tive s-a organizat vizionarea unui film artistic. Programul 
de acțiuni cultural-sportive in afara urcior dc curs este 
mult mai bogat i rmează ca sub îndrumarea permanentă 
a cadrelor didactice el să fi'- tradus in viață.

tacob IMLTNG 
Școala generală nr. 4 Lupeni

® „Au relanfi..."
Mulți dintre saluriații E. M. Paroșeni locuim. în cartie

rul Bruia din Lupeni și facem naveta cu autobuzul de 
Urbani — Petroșani. In seara dc 5 februarie a.c. autobuzul 
a sosit în Stația Visroz.i la ora 20,30. La volan sc afla

șoferul loan Mateaș. Lingă cl un prieten. După vreo 150 d- 
mrlri autobuzul a oprit in fața unei măcelării. Prietenul 
a coborit, iar șoferul l-a așteptat să urce. După alți 300 
dc metri, a făcut o nouă haltă in fața restaurantului „Cina". 
Prietenul a coborit din nou, iar șoferul l-a așteptat pînă a 
urcat.

— De c«? nu respectați diagrama ? — au încercat cîțiv;. 
■ ălutori să-i facă observație.

— Mic nu-mi comandă nimeni — a venit prompt și 
tăios răspunsul.

Vrind să demonstreze la concret că nu-i comandă ni
meni el a condus mașina mai departe „au relanli**, cu 15 
kin la oră. Și din cauză eă șoferului Malcaș nu-i comandă 
nimeni, noi am inlîrziat ele la șut.

Petru SI’ÎNU, Zaharia OPRIȘ,
cuini MATEI și alți salariați

E. M. Paroșeni
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Fluvii de metal
<> Urmate din pag. I

toarelor — aduc substan
țiale perfecționări tehnolo- 
aiilor de fabricare a meta
lului. Aplicată la începutul 
actualului plan cincinal, teh- 
noloaia de elaborare a ote
lului cu oxiqen a trecut prin 
evoluții superioare, etapă 
cu etapă, pînă a ajuns la 
cea de azi, pe care otelarii 
au denumit-o simplu : teh- 
noloaio III. Lipsită de o ti
tulatură spectaculoasă, a- 
ceastă metodă-rod al gîn- 
dirii colective - Io care se 
folosește lancea de tip 
Hunedoora, s-a impus prin 
performante remarcabile. 
Durata medie de elaborare 
a unei șarje este acum de 
numai 8.40 de ore. fată de 
peste 12 ore cit se înregis
tra cînd se folosea metoda 
..clasică", iar productivita
tea cuptoarelor a crescut 
cu 23 la sută.

Evident, la realizarea ce
lor trei milioane de tone de 
otel vor contribui și colecti
vele otelăriei Martin nr. 1 
și otelăriei electrice. Un sîn-

aur exemplu, dar foarte 
concludent pentru a ilustra 
preocuparea acestora față 
de creșterea producției de 
metal : colectivul care de
servește noile cuptoare de 
50 de tone pe sariă. de la 
otelăria electrică, $i-a pro
pus să realizeze parametrii 
proiectați, cu patru luni mai 
devreme fată de data pre
văzută.

Așadar, economia noas
tră socialistă va primi, în 
acest an prin fluviile de 
metal ale Hunedoarei, trei 
milioane de tone de oțel. 
Topitorii, turnătorii, maca
ragiii si ceilalți lucrători 
din sectorul otelării al com
binatului s-au anqajat să 
elaboreze, peste prevederile 
de pion, 21 000 de tone de 
otel. O aarantie în plus 
că această performanță, u_- 
nică în tară, va fi realizată 
cu succes o constituie între
cerea socialistă incepulă 
încă din primul schimb al 
anului 1970 si îndeplinirea 
si depășirea ritmică a sar
cinilor de plan pe luna ia
nuarie.
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• Taraful lonenilor
dinDespi’e activitatea cultural-arlistică 

Lonca nu s-au puiuț exprima aprecieri 
perioadă. Întreaga 
unele spectacole prezentate -de formații artistice amatoare 
sau profesioniste drn alte localități. Comitetul sindicatului 
minei a luat inițiativa reînființării formațiilor dc artiști 
amatori. începutul a fost făcut cu taraful. In perspectivă se 
preconizează să ia ființă o formație de muzică ușoară, o 
<« hipă de dansuri, o brigadă artistică dc agitație, reaclivi- 
zaroa corului.

de la clubul 
pozitive în ultima 

activitate se rezuma la bibliotecă și

Șl. NAGT 
corespondent

In ed tura politică
au apnriit :

KARL MARX
I KIEDEKK H ENGELS 
Mici scrieri economice 

456 pag. 43 lei

M. C. IXEM ETIOESC'U 
Marketing — prospectarea 

pieței
(Colecția ..Biblioteca organi
zării și conducerii științifice**). 
180 .pag. 6 lei

PAVEL APOSTOL
Cibernetică, cunoaștere, 

acțiune 
(Colecția „Biblioteca de filo
zofie și sociologie").
264 pag. 8;25 lei

TELEVIZIUNE
SÎMBAtA 14 FEBRUARIE

17.00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mana.

18.05 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !

19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Desene animale.
19.30 Emisiune muzical-core

grafică pe teme folclo
rice. Transmisiune de 
la Sofia.

19,55 Microavan premieră. 
20;00 Tele-enciclopcdia.
21,00 Film serial : ..Răzbună

torii'.
21.50 Varietăți cu public.
22.30 Telejurnalul de noaple. 
23,00 Seară dc romanțe.
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VĂZUTE
DE OCHI
STRĂINI

Sub titlul „America 
pășește sumbra in anii 
’70“, ziarul „Frankfur

ter Allqemeine Zeî- 
tunq" publică următoa
rea scrisoare trimisă 
din Nev/ York de co
respondenta sa, 
na Lîetzmann :

Deceniul
îndoieli lor

Sabi-

Majoritatea poporului ame 
rican ore convingerea că se 
află in fața unui deceniu vi
treg. Pînă ■și cei a căror buso
lă morală este îndreptată 
spre „optimism" și ale căror 
temperament și concepție des
pre viață le permit su mai 
desprindă chiar și din eve
nimentul cel mai întunecat 
părți încurajatoare, privesc 
cu îngrijorare sple -viitorul 
țării lor. „Ne amenință se
rioasa primejdie, scria recent 
redactorul șef al ziarului 
„Christian Science Monitor", 
ca dezbinarea țării să se a- 
dincească pînă la limite ex
treme. Țara se polarizează. 
Sîntem pe calea unei trage
dii naționale, pe care trebuie

sa o evitam .
Nu este numai războiul 

din Vietnam, care a sjișiat 
amarnic națiunea; nu este 
numai conflictul raselor, al 
generațiilor, revolta maselor 
largi ale micii burghezii îm
potriva ceea ce se numește 
„liberal establishment" 
nu este numai revolta — de 
obicei latentă, dar care 
ultimele săptămâni ale de
ceniului 60 a luat forme 
explozive — „Americii de 
mijloc", a șesurilor întinse 
din Middle West și Sud, îm
potriva lumii urbane de pe 
coasta estică, cu antenele ei 
îndreptate spre partea cea
laltă a oceanului. „Sini mai 
mulți factorii", care sfișie ța
ra. Ceea ce dospește la bază 
acestei anxietăți este îndoiala 
față de toate valorile din ca
re, de la nașterea ei, America 
și-a tras forța și unitatea. 
Instituțiile pină acum respec
tate necondiționat, oare mai 
păstrau unite elementele de 
rezistență ale continentului 
— patriotismul, legea, fami
lia, biserica — au supravie
țuit anilor ’60 numai cu pre
țul unor lovituri grele. Con
știința de sine a națiunii, 
pînă la șfîrșitul deceniului 
50 încă intactă și multiplu 
exacerbată, pînă la o în- 
^imfare oe a iritat deseori 
pe europeni, este astăzi roasă 
■de îndoieli. Evenimentele bru- ■ 
tale .ale 'deceniului ce s-a in- 0 
cheiul, de la focurile de ar
mă din Dallas. Memphis și 
Los Anpeles pinu la masa
crul de la Sung Mii, agitația 
din slums-urile populației de 
■culoare și reacțiile violente 
<ale extremiștilor albi, rebeli
unea tineretului, transforma- = 
rea orașelor in jungle în care g 
pină in cele din urmă vor g 
supraviețui numai ipocriții și g 
durii pentru care legea nu £ 
mai are nici o valoare — ■ 
această secare a tuturor va- | 
lorilor, țara a plătit-o prin 
pierderea securității și ne
vinovăției.

(Va urma)
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SPORT
O)oaif
două

uluulUl
ea

la

totuși.

depla 
sîntem

DUMINICĂ H5 FEBRUA'RIE
8,15 ©esubiderea emisiunii. 

«GoiHUisLfltîi ipentou elevi. 
C.lumie - dl. VIII-XU.

8,45 'Matineu duminical pen
tru capii și 'tineretul șco
lar.

10,il5 Ora salului. Din Clnțpia 
:Bur.nasului.

11,35 Concerl simfonic. 
12,00 De strajă patriei.

E

12,35 Emisiune in 
ghiară.

limba jna-

13,35 închiderea 
•dimineață.

emisiunii ide

16,30 'Deschiderea emisiiuiîi ide
dupa-aniiază. Filmul se
rial Riul Întunecai in

20.15 Reportaj : ,3x-12" u-ra în
deplinit misiuDea. Secven
ță documentară pe urmele 
unui caz de spionaj eco
nomic.

20,30 Film artistic : Comedia 
Domnișoara iBarbă AJbas- 

- tt£ă.
21,50 Telejurnalul de noapte. 
22,00 Teleglab. RD. Vietnam 
2220 Arlislul poporului Ștefan 

Braborescu.
22,40 Muzică ușoară. 
23,00 Închiderea emisiunii.
© MIERCURI 18 FEBRUARIE
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Brățara de aur.
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Tyitus
Ozmc

t anlre- 
lostul 

(cu co- 
despâlu-

Grăbiți fiind, atît 
norul Titus Ozon, 
„atacant — artist" 
tidianul „Sportul" < 
rit, probabil înlru citirea, în 
îmbrăcăminte lipograiică, a 
amintirilor sale, de pe ulti
mele două coloane ale pa
ginii a lll-a) cît și reporte
rul, ne permilem, totuși, două 
clipe de răgaz, în plină stra
dă, spre a schimba cîteva
cuvinte. Așadar...

- Tot pc drum, pe drum, 
pe drum 1

— Tot. Ce să-j tăcem. Te
renul nostru încă nu ne per- 
mite... să-l denivelăm. $i a- 
tunci facem ce putem. bi-

«im penLru all public. Poale i 
mai bine I

— Și pe la noi, pe cînd? 
Duminică, jucăm la Cta 

iova. Miercuri la Hunedoa
ra. Ducă timpul, cumva, se 
râ/gindeȘie, îi a om primi pe 
■oti'eni chiar pe s'Ladionii: 
„Jiul". Cine știe I Ori 
Lonca, orj altundeva.

— Cam puține, 
jocuri ?

— Puține dar~. în 
sere. $j-apoJ, cînd
coasă nu stăm. Pregătire li 
xnoâ, în larță. Ciștigul ? Mo 
bililatc, capacitate 'le eiort 
sporită. Asta ne trebuie -!

Antrenamentele ..forte'. 
Io care recurgeți momentan 
nu demobilizează? Nu pli< 
tisesc ?

— Nu. Dacă se demobili- 
/ca/.ă, jucătorii să-și caut'- 
alt... sport. Dacă se plJdtises 
să-și caute altă... ocupație

— Noutăți ?
— Se șiie. Stamanichi 

la Oltenița. Promile...
— Am citit începutul 

aiului. Realist?
— Completamente. S> Oua

și rele. Fără „floricele" lan 
teziste. A/.i nu mai rămîi re 
pelent dacă spui ade\ â 
rull

— La revedere, maestre!
— Țoale cele bune I

seri
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Producție a studiourilor 
sovietiGe.

17.15 Realitatea ilustr-ală.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.15 ,,'Cîle flori pe l'/.a-n sus" 

— montaj loJolonic de 
cinteae și dansuri (lin Ma
ramureș.

19,30 Treapta a Treia. Repor
taj despre dezvollarea 
căilor Ier ale de Ia loco
motivele cu aburi la cele 
Diesel și electrice.

19.50 Film artistic. Un strugure 
in Soare.

22,00 Varietăți pe peliculă.
22.15 T®?j urnalul de noapte. 
22.25 Campionatul mondial de

sein : Sărituri de la tram
bulina mijlocie. Transmi
siune de la Stnbske Plcso 
— Cehoslovacia.

9 LUNI 1.6 FEBRUARIE
18)00 Deschiderea emisiunii.
1-8,20 Confruntări — emisiune 

pentru tineret.
18.50 Intermezzo muzical. 
19,00 Telejurnalul de soară.
19.30 Aotualitaloa în economie. 

■Contractul în acțiune.
19.45 Document. Inițiatorii.
30.15 Roman foileton. Mindrie 

și prejudecată (111).
20.45 Intre metronom și crono

metru — emisiune con
curs. Transmisiune direc
tă din Galați.

22;00 Agenda politică de Eugen 
Mândrie.

22,10 Intermezzo coregrafic.
22.20 Telejurnalul de Doapte. 

Campionatul mondial de 
schi — probe nordice, re
zumat' filmat.

22,35 Scena.
23,00 închiderea emisiunii.
• MARTI 17 FEBRUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor.

18.30 Anchetă economică. 
19,00 Telejurnalul de seara.
19.20 La volan — emisiune 

pentru conducătorii auto.
19.30 Atomul — această necu

noscută.
20,00 Reflector.

pentru 
zilele de

15-21 
februarie

18.30 Retrospectivă poetică. 
19,00 Telejurnalul de seară. 
1'9,20 Actualitatea in agricultu

ră. „Acțiunea L".
19.30 Refrene vechi și totuși... 

noi.
19,50 Anchetă TV. Dialog des

pre pasiune.
20,25 Tele-cinemaleca. Toată lu

mea ride, cînla .și dansea
ză.

22,00 Telejurnalul de noapte. 
Campionatul mondial de 
schi : rezumat filmat.

22,20 Campionatul mondial de 
hochei. Grupa C: Unga
ria — Italia (înregistrare 
de la Galați).

• JOI 19 FEBRUARIE
17.30 Deschiderea emisiunii.

Emisiune in limba maghia
ră.

18.05 l -iii serial ; Ai-eniură 1n 
munți (-X11J — Pe urmele 
.Brunliildei.

18.35 Mutt c dulce și irumoa-

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Inlerpreli i-.'diăgîți ai cân

tecului transilvănean : Va
leria Calojoară și Felician 
Fărcașu.

19.30 Prim plan. Scriitorul Fran- 
yo Zoltan.

20,00 Reflector.
20,15 .Seară de teatru TV. Ca

zul Pinedus.
22,00 Telejurnalul de noaple.
22.10 Cronica ideilor : 6 VIurtie 

1945—1970.
22.40 Microavan premiera.
22j4'5 Recital Miranda Martino.

® VINERI 20 FEBRUARIE

17,00 Deschiderea emisiunii. Te- 
le-școală. Consultații în 
limba română — clasa a 
VUl-a. Tema : Compune
rea liberă.

3.7.20 Consultații ia chimie — 
clasele XI—XII. Tema i 
Tipuri de reacții în chi
mia organică.

17.40 Interferența și difracția.
18,00 Lumea copiilor. Daniela și 

Așchiuță poștași.
18.30 Actualitatea in economie.
18.50 Muzică populară la cere- 

Tea telespectatorilor.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Reflector. Telefoileton co

tidian.
19.30 Mai aveți o întrebare? 

Emisiune de cultură știin
țifică. Știm totul despre 
mări și oceane?

20.45 Film artistic ; Bigamul.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Cadran — Emisiune de ac

tualitate internațională.
23,00 Închiderea omisiunii.

• SÎMBĂTA 21 FEBRUARIE

17,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune in limba germa- 
■Dă.

18,05 Cheia orașului — emisiu- 
ne-concurs pentru lineret.

19,00 Telejurnalul de scară.
19.20 Reflector.
19.35 Tole-enciclopedia.
30.30 O oră cu Alfred Hitchc

ock. Povestea unui polițist.
21.20 Disc 70 (lnlerviziune).
21.50 Telejurnalul de noapte. 

Campionatul mondial de 
schi. Sărituri de la tram
bulina mare. Transmisiune 
de la Strbske Pleso — 
Cehoslovacia.
Handbalul masculin la 
ora Campionatului mon
dial 1970.

22.45 Recital Harry Belallonle.

- ULTIMELE ȘTIRI - 
SPORTIVE

GALATI TURNEU INTERNAȚIONAL
PRIMELE ÎNTRECERI DIN 

CADRUL CAMPIONATULUI 
MONDIAL DE HOCHEI PE 

GHEATĂ (GRUPA C)

GALAȚI 13 (Agerpres). — 
Pe noul patinoar din Galați, 
în prezența a peste 2 500 de 
spectatori, au început între
cerile campionatului mondial 
de hochei pe gheață (Grupa 
C). In meciul inaugural s-au 
întîlnit selecționatele Italiei 
și Danemarcei. Hocheiștii i- 
talieni au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (0—0, 0—0, 
3—1). Golurile învingătorilor 
au fost înscrise de Rabanser 
(min. 42), Mastel (min. 47) 
și Gallo (min. 57), iar punc
tul echipei daneze a fost 
marcat de Gerber în minutul 
50.

DE FOTBAL PE MARACANA.
MÎINE INT1LNIREA

ROMÂNIA - FLAMENGO

RIO DE JANEIRO 13 (A- 
gerpres). — Pe marele sta
dion Maracana din Rio de 
Janeiro începe astăzi un tur
neu internațional de fotbal, 
la care participă selecționata 
României, echipa argentinia- 
nă Independiente și două 
dintre cele mai valo
roase formații braziliene — 
Flamengo și Vasco da Ga
ma. Turneul se deschide as
tăzi cu meciul Independiente 
— Vasco da Gama și conti
nuă mi inc cu partida Româ
nia — Flamengo. Miercuri, 
echipa română va juca cu In
dependiente și Vasco da Ga
ma cu Flamengo.
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Preparația cărbunelui Coroești j 
din Vulcan, județul Hunedoara i 

angajează imediat; |

• lăcătuși
® electricieni

Salarizarea îinbunHtățită conform I 
it. C. îi. «M4/1968.

I
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Apelul 
Partidului 
Comunist 

Paraguayan
ASUNCION 13 (Agerpres! — 

într-o declarație apăruta in zia
rul clandestin „Adelante", Par
tidul Comunist Paraguayan a 
adresat un apel tuturor forțelor 
democratice, civile și militare, 
din tară de a constitui fără în
târziere un centru coordonator 
al luptei pentru răsturnarea dic
taturii lui Alfredo Stroessner. 
în declarație se subliniază că 
telul luptei imite a forțelor de
mocratice paraguayene trebuie 
să fio crearea unui guvern pro
vizoriu în vederea democratiză
rii țârii, eliberării tuturor pa- 
triolilor întemnițați, ridicării 
stării de asediu, epurării în pro
funzime a aparatului de stat șl 
organizării de alegeri cu ade
vărat libere.

ORIENTUL APROPIAT
• ACORD INTRE AUTORITĂ
ȚILE IORDANIENE 51 LIDERII 

ORGANIZAȚIILOR PALESTI
NIENE

AMMAN 13 (Agerpres). —- 
In urma negocierilor purtate 
joi, intre oficialitățile iordanie- 
nc și liderii organizațiilor pa
lestiniene a fost realizat un 
acord privind încetarea de că
tre ambele părți a oricăror ac
țiuni care ar putea genera un 
conflict armat — anunță un 
comunicat oficial difuzat de 
postul de radio Amman. Prin
cipala prevedere a acordului 
se referă la amînarca aplică
rii măsurilor restrictive stabi
lite marți scara de guvernul 
iordanian împotriva organizați
ilor de rezistență. „Aceste mă
suri. se spune în comunicat, 
vor fi reexaminate, hotărîrilc 
viitoare privind activitatea pe 
teritoriul iordanian a clemen
telor de guerilă urtnînd să fie 
adoptate în comun și pe o nouă 
bază de către cele două părți14.

Majoritatea agențiilor de pre
să relevă că principalul rezul
tat al acordului intervenit îl 
constituie îndepărtarea perico
lului unui conflict deschis în
tre armata iordaniană și for-

ITALIA

Mariano Rumor și-a început 
convorbirile în vederea 

reconstituirii unui guvern 
cvadripartit

ROMA 13. — Corespondentul 
Agerpres. N. Puicea. transmi
te : Mariano Rumor, premie
rul desemnat a] Italiei, și-a 
început vineri. Ia Palazzo Chigi 
(sediul Președinției Consiliului 
de Miniștri), primele convorbiri 
cu reprezentanții partidelor de 
centru-stinga, în vederea re
constituirii unui nou guvern 
cvadripartit (deipocrat-creștini, 
socialiști, socialiști-unitari și re
publicani). După ce s-a întîl- 
nit cu Arnaldo Forlani, secre
tarul P.D.C., și cu șefii grupu
rilor parlamentare democrat- 
creștine. Mariano Rumor l-a 
primit, tot în cursul dimineții, 
pe Ugo la Malfa, secretarul 
Partidului republican. După- 
amiază, primul ministru a con
ferit cu Francesco de Martino, 
secretarul P.S.I., cu Mauro 
Ferri, secretarul P.S.U., și cu 
conducerile grupurilor parla-

mcntarc din Cameră și din Se
nat ale celor două partide so
cialiste. Cu acest prilej, pre
mierul Rumor a avut un prim 
schimb de vederi asupra pro
blemelor referitoare la stabili
rea programului viitorului ca
binet.

Tot în cursul zilei de vi
neri a avut loc o ședință a Di
recțiunii Partidului socialist- 
unitar, care a stabilit delega
ția sa oficială la tratativele 
cu premierul Rumor. Direcțiu
nea a reafirmat că P.S.U. este 
gata să participe doar la un 
nou guvern cvadripartit. refu- 
zind orice altă formulă.

Sîmbătă urmează să se întru
nească organele de conducere 
ale celorlalte trei partide, pen
tru a stabili delegațiile ce vor 
participa la tratativele cu pri
mul ministru desemnat.

țelc de guerilă, mai ales că 
ultima perioadă a fost marcată 
de incidente sporadice, dar sin- 
gcroasc. In legătură cu aceas
ta, agenția France Prcssc men
ționează, citind un purtător do 
cuvint palestinian, că mai 
mulți membri ai organizațiilor 
de rezistență au fost uciși în 
ultimele două zile, în cursul 
ciocnirilor cu forțele de ordine 
iordaniene.

In capitala iordaniană, rela
tează agenția Franco Prcssc, sc 
bucură însă do un anumit cre
dit și opinia potrivit căreia 
criza a fost declanșată în mod 
intenționat de autoritățile ior- 
danicne în scopul aducerii or
ganizațiilor palestiniene la ma
sa tratativelor și al încheierii 
unor acorduri similare celui 
semnat la începutul lunii no
iembrie trecut, la Cairo, intre 
Liban și aceste organizații.

★
CAIRO 13 (Agerpres). — Re

publica Arabă Unită a hotărît 
să informeze pe secretarul ge
neral al Organizației Națiuni
lor Unite, U Thant, despre rai
dul efectuat de către aviația 
israeliană în cursul zilei de 
joi împotriva uzinei metalur
gice de la Abu Zabal, s-a 
anunțat oficial la Cairo.
• DECLARAȚIA DEPARTA

MENTULUI DE STAT AL S.U.A.
WASHINGTON 13 (Agerpres). 

— Departamentul de Stat al 
S.U.A. a dat publicității o de
clarație in care dcplînge rai
dul aerian efectuat de aviația 
israeliană asupra uzinei meta
lurgice egiptene de la Abu 
Zabal. Pe de altă parte, se 
subliniază că S.U.A. nu pot tre
ce sub tăcere atacurile tero
riste contra pasagerilor care 
călătoresc cu avioanele compa
niilor internaționale departe de 
regiunea conflictului. Observa
torii consideră aceasta drept o 
referire la atentatele teroriste 
caro au avut loc asupra unor 
avioane israeliene civile de 
transport.

INTILNIREA AMBASADORILOR 
FRANȚEI, MARII BRITANII, 

S.U.A. si U.R.S.S. LA NAȚIU
NILE UNITE

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Ambasadorii la Națiunile Unite 
ai Franței. Marii Britanii, S.U.A. 
și U.R.S.S. au avut joi o nouă 
întîlnire la New York, consa
crată examinării situației din 
Orientul Apropiat. Tntîlnirca de 
aproape 4 ore — a 26-a de la 
începerea, in aprilie anul tre
cut. a consultărilor dintre re
prezentanții celor patru mari 
puteri — s-a desfășurat la re
ședința ambasadorului sovietic.

Potrivit agențiilor occidentale

de presă, in cursul întîlnirii de 
joi ambasadorul american 
Charles Yost a propus ca cci 
patru să lanseze un apel co
mun părților angajate in con- 
flictul din Orientul Apropiat 
pentru restabilirea încetării fo
cului. Următoarea întrevedere 
a celor patru ambasadori a fost 
programată pentru 19 februa
rie.
• REGRETUL GUVERNULUI 

MARII BRITANII
LONDRA 13 (Agerpres). — 

In legătură cu bombardarea, 
de către aviația israeliană, a 
uzinei metalurgice egiptene de 
la Abu Zabal. la Foreign Of
fice a fosț dată publicității o 
declarație în care se sublinia
ză că „guvernul Marii Britanii 
regretă profund acest tragic in
cident. Asemenea acțiuni fac și 
mai necesară adoptarea unor 
măsuri urgente pentru a re
duce amploarea luptelor".

★
CAIRO 13 (Agerpres). — Pre

ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a avut vineri o între
vedere cu Bahjat Talhouni. 
primul ministru al Iordaniei, 
care sc află într-o vizită în 
R.A.U. Bahjat Talhouni a de
clarat la sosire că este purtă
torul unui mesaj din partea 
regelui Hussein către președin
tele Nasser privind situația din 
Iordania în urma izbucnirii 
conflictelor dintre autoritățile 
iordaniene și organizațiile pa
lestiniene.

Solemnitatea 
depunerii 

unor coroane 
de tlori 

la cimitirul 
eroilor români 

de la Rakosliget 
BUDAPESTA 13. - Cores

pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, trunsmite . La cimitirul e- 
roilor români căzuți in luptele 
pentru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist de la Ra
kosliget. a avut loc vineri so
lemnitatea depunerii unor co
roane de flori cu prilejul ce
lei de-a 25-a aniversări a eli
berării Budapestei. Au fost de
puse coroane din partea Co
mitetului orășenesc de partid 
Budapesta, a Sfatului Capita
lei, a organizației orășenești, 
a Frontului Popular Patriotic 
și a altor organizații de masă 
și obștești ungare, precum și 
din partea Ambasadei Republi
cii Socialiste România din Bu
dapesta.

La solemnitate au fost de fa
ță cadre de conducere din a- 
paratul Comitetului orășenesc 
do partid. Sfatul Capitalei un
gare. oameni ai muncii. Au 
luat parte, de asemenea. Du
mitru Turcuș. ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Budapesta, și membri al 
ambasadei.

Vietnamul 
de sud

Pierderi suferite 
de trupele 
americano- 
saigoneze

SAIGON ).» (Agerpres). — 
In urma luptelor angajate cu 
forțele patriotice su.i-vietnamo- 
ze, trupele americano au pier
dut, în cursul ultimei săptămlni 
95 de militari.

In aceeași perioadă, din- par

Vremea în nord-vestul Europei
Zona de nord-vest a Europei 

a fost cuprinsă de ploi toren
țiale sau ninsori abundente în
soțite de furtuni. Oceanul 
Atlantic și Marea Nordului sînt 
deosebit de agitate. Din cauza 
furtunilor, navigația a devenit 
foarte dificilă. Astfel, cîteva 
vapoare ajunse in Golful Gas
cogne, au lansat apeluri SOS. 
Anglia este măturată, începînd 
de joi dimineață, de un viscol 
atît de violent, îneît aeropor
turile din Londra au fost în
chise pînă cînd se vor putea 
degaja pistele de aterizare blo
cate de zăpadă. Pe toate șose
lele din sudul Marii Britanii 
poleiul și zăpada au creat mari 
dificultăți circulației. Drumurile 
de munte din Țara Galilor au 
fost blocate, iar la Londra, cir
culația trenurilor a suferit 
mari întîrzieri. In comitatele 
Sussex și Hampshire s-au în
registrat căderi de zăpadă — 
record.

In Franța, zăpada abundentă 
și poleiul au perturbat serios 
circulația pe căile de acces spre 
Paris. Rafalele de zăpadă au 
redus foarte mult vizibilitatea 
pe șosele. Pe de altă parte, 
după ploile torențiale din ul
timele zile, nivelul apelor rîu- 
rilor a crescut deosebit de 
mult. Marna a ieșit din albie, 
obligînd locuitorii a zece co
mune riverane să se deplaseze 
numai cu ajutorul bărcilor. Și 
cotele Senei continuă să creas
că i joi dimineața ele înregis
trau 3.40 metri și se așteaptă 
să ajungă chiar la 4,30 metri. 
In Alpi, zăpada cade din abun
dență făcînd ca circulația să 
devină din ce în ce mai difi
cilă pe căile de acces spre sta
țiunile turistice montane. Intre 
Chamonix și Armentieres dru
mul a fost complet barat de 
zăpadă.

(Agerpres)
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DUMINICA 15 FEBRUARIE

PROGRAMUL I i

6,05 Concertul dimineții; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Ora 
satului: 7,45 Muzică popu
lară: 8.00 Sumarul presei; 
8.10 Ilustrate muzicale; 9,00 
Radiomagazinul femeilor; 9,42 
Cavalcada ritmurilor: 11,05 
Poșta radio; 11,15 întîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 12,00 De 
toate pentru toți: 13,00 Ra
diojurnal. Sport; 13,15 Noută
țile săptămînii — muzică u- 
șoară; 13,30 Unda veselă: 
14,00 Estrada duminicală: 
14,30 Cine știe, ciștigă; 15.00 
Estrada duminicală (conti
nuare): 17.03 Caravana fante
ziei: 18,00 Concert de mu
zică populară; 18,30 Dezba
teri culturale; 19,00 Gazeta 
radio; 19,30 Săptămina unui 
meloman: 20,05 Tableta de 
seară: 20,10 — 365 de cînte- 
ce; 20,20 Argheziană; 20,25 
Zece melodii preferate; 21,15

Teatru scurt. Premiera i „Scri
soarea recomandată". Scena
riu radiofonic de Ian Solo- 
vici; 22,00 Radiojurnal; 22,10 
Panoramic sportiv; 22,30 Dra
goste. poveste veche — ro
manțe: 22,50 Moment poetic; 
23,00 Revista șlagărelor; 0,03 
—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II i

6,00 Matineu duminical:
7.45 Radio publicitate; 8,10 
Teatru radiofonic pentru co
pii; 9,12 Caleidoscop muzicali 
10,15 Opera și cele cinci ne
cunoscute; 10,40 A 7-a artă; 
11,00 Recviemul de Antonin 
Dvorak; 13,00 Mozaic muzi
cal; 14,05 Albumul vocilor 
celebre; 14,30 Muzică beat;
15.45 Muzică ușoară; 16,00 
La horă-n sat — muzică 
populară: 16,30 Panoramic o- 
pera; 17,00 Almanah muzical: 
18,00 Revista literară radio;
18.30 Album de romanțe: 
18,50 Varietăți muzicale; 20,00 
Vedete ale muzicii ușoare;
20.30 O istorie a muzicii în 
capodopere comentată de 
George Bălan; 21,12 Muzică 
de dans; 22,30 Studioul de 
poezie; 22,50 Cintă Dorina 
Drăghici: 23,05 Festival mu
zical Bordeaux — Franța 
1969,

Declarația făcută de I.B. Tito 
la sosirea în capitala Kenyei

NAIROBI 13 (Agerpres). — 
Răspunzînd întrebărilor unor 
ziariști la sosirea în capitala 
Kenyci, președintele Iosip Broz 
Tito a declarat că în cursul 
vizitelor sale in unele țări a- 
fricane va discuta cu condu
cătorii țărilor respective problc-, 
me privind dezvoltarea rela
țiilor bilaterale și va avea 
schimburi de păreri cu privire 
la situația internațională ac
tuală. Totodată, el a amintit 
că întîlnirca cu conducătorii 
țărilor vizitate va' prilejui con
vorbiri cu privire la pregătirea 
întîlnirii țărilor neangajate de 
la Dar Es Salaam.

Președintele Tito a declarat 
că a avut prilejul să discgtp 
cu reprezentanții mișcărilor de 
eliberare, care și-au exprimai 
îngrijorarea în legătură cu fap
tul că hotărîrea O.N.U. cu pri
vire la decolonizare nu este 
aplicată.

Tito a amintit că, in cadrul

întîlnirii cu secretarul de stat 
al S.U.A.. Rogers, și-a exprimat 
părerea că Statele Unite ar tre
bui să întreprindă mai multe 
eforturi în legătură cu criza 
din Orientul Apropiat. Ieșirea 
din criza actuală — a subliniat 
președintele — nu constă in 
înarmarea continuă. Este, in 
sfîrșit. timpul să se treacă la 
rezolvarea politică pașnică a 
acestei probleme. înainte de a 
fi prea tirziu. Războiul se poate 
extinde și asupra altor țări, 
fapt care ne îngrijorează în 
mod deosebit.

Întrebat dacă Rogers i-a cerut 
să. acționeze ca mediator în 
cl-iza din Orientul Apropiat, 
președintele Tito a declarat că 
nil intenționează să fie me
diator. Amintesc doar, a spus 
el, că în urma agresiunii am 
Vizitat R.A.U., Siria și Irak și 
am propus un plan în cinci 
puncte de rezolvare a crizei, 
care poate fi valabil și în pre
zent.

tea forțelor saigoneze au fost 
uciși 29» de ofițeri și soldați

Agenția Reuter, care transmi
te știrea, menționează totoda
tă ca |oi dimineața forțele pa
triotice au doborî! trei eli
coptere americane.

Forțele armatei de eliberare 
au capturat un tanc inamic, 
după ce l-au scos din luptă 
la nord dc Quang Tri.
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NEW YORK. — „Aprobați 
sau dezaprobați modul cum 
jireședintele Nixon își îndepli
nește funcția dc președinte ?" 
Această întrebare a constituit 
tema unui nou sondaj efectuat 
de Institutul „Gallup", specia
lizat în sondarea opiniei pu
blice americane. Dintre cci ca
re au răspuns întrebării, 66 la 
sută s-au declarat satisfăcuți. 
In sondajul efectuat de aceeași 
instituție în luna octombrie a 
anului trecut fusese înregistrat 
un rezultat mai slab: 56 la 
sută.

BERLIN., — Incepind din a- 
nul 1948, șantierele navale din 
R. D. Germană au construit 
3 143 dc nave insumind 3 363 000 
de tone. Anul 1969 a fost lin 
an record al acestei ramuri, 
în perioada respectivă fiind 
lansate la apă 129 (le nave cu 
un deplasament total de 325 000 
de tone, dintre care 122 au fost 
construite pentru beneficiari 
din străinătate. Numărul țări
lor care au importat diferite 
tipuri de nave din R. D. Ger
mană se ridică la 23.

WASHINGTON. — Organele 
federale de anchetă au incul
pat oficial o a patra persoană 
în „afacerea Y'ablonski1’. Este 
vorba de o femeie, Annette 
Gilly, soția unuia din cci trei 
suspecți care au fost deja in
culpați sub acuzația de asasi
nare a liderului sindical ame
rican Yablonski, a soției și fi
icei sale.

e>
MOSCOVA. — Agenția TASS 

informează că la Moscova au 
fost pronunțate sentințele în 
procesele intentate unor turiști 
străini care au încălcat ordi
nea publică și au răspîndit 
manifeste. Este vorba de bel
gianul Victor van Brantegem, 
care a primit o pedeapsă dc 
un an detenție într-o colonie 
de reeducare prin muncă cu 
regim sever, și de cetățenii ita
lieni Teresa Marinuzzi și Va
lentino Tacchi, condamnați la 
cîte un an detenție. Inculpații 
au dreptul să facă recurs pen
tru anularea sentinței.

NEW YORK. — Un chirurg 
american a realizat un la- 
ringe din material plastic. 
Pînă in prezent nu a fost gă
sit decit un singur pacient 
căruia să-i fie „montată" o 
nouă „cutie vocală". Docto
rul Stanley Taub, autorul a- 
cestei metode de tratament, 
a declarat că pacientul său, 
in virstă de 76 de ani, și-a 
recăpătat in bună măsură 
capacitatea de a vorbi. Dr. 
Taub a mai arătat că pacien
tul. său, căruia i se extirpase 
laringele din cauza unei tu
mori canceroase de care su
ferea, poate vorbi cu un 
timbru foarte apropiat de cel 
al unui om cu laringe nor
mal.

KHARTUM. — Un acord de 
colaborare în domeniul asisten
ței medicale a fost semnat la 
12 februarie la Khartum de re
prezentanții R. S. Cehoslovace 
și Sudanului. Acordul pre*, "ie, 
printre altele, posibilitatea ca 
modicii sudanezi să urmeze 
cursuri dc specializare în 
Cehoslovacia.

•

OTTAWA. — 300 de tineri 
americani au 'sosit joi in portul 
canadian St John de unde ur
mează să se îmbarce spre Cuba, 
pentru a parțjcipa la campania 
dc recoltare, a trestiei dc za
hăr „Zafra". Din grup fac par
te studenți. muncitori și inte
lectuali albi, negri. Cu același 
vas au revenit la St. John 200 
de americani care au partici
pat la recoltarea trestiei do za
hăr în Cuba. Cu această oca
zie s-a anunțat că alți 200 de 
americani urmează să plece din 
Mexic, cu avionul. în Cuba.

LUSAKA. — Guvernul Zam- 
biei a interzis toate activită
țile partidului de opoziție Con
gresul Național African, în re
giunea Livingstone, din nordul 
Zambiei. După cum a anunțat 
un purtător de cuvint al gu
vernului. aceste măsuri au fost 
luate ca urmare a tulburărilor 
care au avut loc în luna de
cembrie anul trecut în această 
regiune.

HELSINKI. — Ca urmare a 
unei înțelegeri intervenite între 
secretarul general al O.N.U'. U 
Thant, și guvernele Finlandei, 
Danemarcei și Suediei, efecti
vele militare ale acestor țări, 
aflate în Cipru, vor fi reduse. 
Această hotărîre, anunțată vi
neri la Helsinki, a fost luată 
ca urmare a dificultăților fi
nanciare pc care le întîmpină 
O.N.U., în ce privește întreți
nerea acestor forțe de pace.

Șute de studenți au de
monstrat pe distanța dintre 
Universitate și Ministerul In- 
vățămîntului din Oslo, în de
plină liniște, cu pancarte îm
potriva majorării taxelor de 
învățămînt.

In foto i O studentă adre- 
sînd un scurt apel în legă
tură cu majorarea taxelor, în 
fața Ministerului,

NEW YORK. — Reprezen
tantul permanent al Cambod- 
gieî la O.N.U., Huot Sambath, 
a adresat președintelui pe luna 
în curs al Consiliului de Se
curitate o scrisoare în care-1 
informează despre noi acte a- 
gresive ale trupelor americano- 
saigonezo pe teritoriul cambod
gian.

•
BOGOTA. — Un avion de 

transport DC-3 aparținînd unei 
societăți columbiene s-a pră
bușit într-o regiune puțin lo
cuită din interiorul țării, o- 
vocînd moartea a 11 perSo e 
caro se aflau la bordul său. Se 
anunță că cadavrele ocupanți- 
lor au fost descoperite calcinate 
în resturile avionului care luase 
foc.

NEW YORK. — Un accident 
grav s-a produs în apropierea 
orașului american Brenham, 
statul Texas: un autocamion 
ce transporta o treaptă a unei 
rachete ..Polaris" s-a înclinab 
puternic în urma unei pene 
do cauciuc, iar carburantul ca 
s-a împrăștiat din rezervorul 
avariat a creat riscul unui in
cendiu. Existînd pericolul ex
ploziei rachetei, autoritățile au 
evacuat locuitorii fermelor din 
apropiere. S-a precizat că ra
cheta nu era echipată cu focos 
nuclear. ‘

e
NEW YORK. — La Univer

sitatea Wisconsin, din orașul 
Medison, a avut loc o puter
nică ciocnire între studenți și 
poliție. Peste 2 000 de tineri 
s-au adunat în clădirea univer
sității pentru a participa la ua 
miting de protest față de in
tențiile companiei ,Dow Che
mical" de a angaja absolvenți 
pentru a lucra la proiecte cu 
caracter militar. Participanta 
la miting au exprimat protes
tul lor împotriva activității a- 
cestei companii, principalul fur
nizor al Pentagonului de sub
stanțe chimice și bacteriologica 
folosite de trupele americano 
iii Vietnam.

TIRANA. — In cel de-al doi
lea meci al turneului pe caro 
îl întreprinde în Albania, e- 
chipa de fotbal Politehnica Iași 
a jucat la Elbasan cu formația 
locală -Labinot. Tntîlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate • 1—1 (1—0).
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mărilor nucleare", a finul el 
să sublinieze cu acest prilej. 

Consemnînd nemulțumirile o- 
piniei publice din Canada fală 
de planurile S.U.A., diferite or
gane de presă și dezbaterile în 
parlament au relevat sensul mai 
profund ăl acestor „rezerve". In 
cadrul dezbaterilor din parla
ment s-a atras atenția îndeosebi 
asupra faptului că sistemul ABM 
reprezintă „un pericol de esca
ladare în spirală a cursei înar
mărilor nucleare și o piedică 
în calea realizării unui acord 
privitor la controlul șl limitarea 
■.tocurilor de arme atomice".

„Saleguard" ridică Insă pro
bleme și mai delicate. Astfel, 
se pune întrebarea dacă vreo 
fard are dreptul de a se apăra 
lucind să explodeze armele sale 
nucleare în spațiul aerian al 
altei țări. Or, faptul că în caz 
de utilizare, rachetele anlibalfs- 
lice ar putea viola spațiul ae
rian al Canadei, a lust acceptai 
ca atare încă de .la început de 
către autorii proiectului. Dispu-

Hotărîrea Casei Albe de a 
trece în anul fiscal 1970—1971 
la faza a doua a construirii 
controversatului sistem de ra
chete anlirachetă „Safeguard" a 
fost intimpinată cu rezerve la 
Ottawa, determinate de conse
cințele realizării unui astfel de 
proiect atît pe plan internațio
nal în general, cit și în ceea 
ce privește în mod direct Cana
da. Răspunzînd unei interpelări 
în Camera Comunelor, imediat 
după anunțarea deciziei Admi
nistrației de la-Washington, pri
mul ministru Pierre Elliott Tru
deau, reamintea declarațiile 
sale anterioare prin care preci
za că încă de la dezvăluirea 
planurilor de construire a sis
temului anlibalislic american, 
guvernul său și-a exprimat în
grijorarea față de aceasta „nouă 
formă de escaladare a cursei 
înarmărilor". „Convorbirile pri
vind limitarea armelor strategi
ce oferă posibilități mai largi 
de a Ieri omenirea de război, 
decit continuarea cursei înar-

PROIECTUL „SAFEGUARD"
nerea celor două baze care ur
mează să fie realizate în prima 
fază în apropierea frontierei ca
nadiene, atrage după sine, așa 
cum s-a arătat în Parlamentul 
de la Ottawa, pericolul de sa
crificare a marilor orașe cana
diene din Sud, expuse căderilor 
radioactive. Răspunsul america
nilor că ABM ar intra in func
ție numai dacă rachete inamice 
ar ii lansate asupra teritoriului 
S.U.A. este prea puțin convin
gător pentru canadieni care nu 
exclud posibilitatea ca guver
nul american să nu ceară în 
prealabil acordul pentru lansa
rea rachetelor antibalislice pe 
deasupra teritoriului tării. De 
aceea, scria ziarul .The Evening 
Star", criticii canadieni ai pro
iectului ABM au cerut guvernu
lui Trudeau să insiste pentru a 
determina gu\ emul de la Wa
shington să mute cele două ba
ze din imediata apropiere a 
graniței cu Canada și să-i trans
mită, totodată, că în cazul unei 
conllagratii nucleare, Canada

nu va permite S.U.A. să lanseze 
rachetele anlibalistice pe dea
supra teritoriului său. „The New 
York Times" arăta, de aseme
nea, faptul că o serie de mem
bri ai Camerei Comunelor au 
acuzat Statele Unite, că pe lin
gă dominafia ce o exercită a- 
supra Canadei pe plan economic, 
intenționează acum să-și insti
tuie și controlul „asupra 
linelor țării".

Guvernul canadian nu a 
sat pînă în prezent un prole's! 
oficial Statelor Unite in legă
tură cu hotărîrea de construire 
a sistemului „Safeguard", deoa
rece, așa cum arăta premierul 
Trudeau, „trebuie să se fină 
cont de faptul că sistemul va 
li construit pe teritoriul alLei 
țări". Totuși, după cum a pre
cizat el, însăși intervenția sa 
in Parlament trebuie interpre
tată drept o formă de protest 
împotriva planurilor americane. 
Dar pozifia reală a Canadei se 
poate desprinde în mod clar 
din' acțiunile sale prilejuite de

des-

adre-

discutarea problemelor legate 
de construirea sistemului ABM 
cu autoritățile de la Washington. 
Canada a respins încă in fe
bruarie 1968, la reînnoirea acor
dului privind „Comandamentul 
Unificat Canddiano-American al 
Apărării Antiaeriene a America 
de Nord" (N.O.R.A.D.), creat du
pă cel de-al doilea război mon
dial, cererile americane de in
cludere a sistemului ABM in 
prevederile acestuia. Ulterior, 
guvernul de la Ottawa și-a men
ținut poziția, formulînd, totoda- 
16, o serie de rezerve în legă
tură cu înseși obiectivele 
N.O.R.A.D. Și mai semnificative 
apar declarațiile făcute de Tru
deau la slîrșilul primei sale vi
zite la Washington, in. cadrul 
căreia decizia guvernului ame
rican dc realizare a proiectu
lui „Safeguard" a constituit ti
na din principalele teme abor
date In convorbirile cu preșe
dintele Nixon și cu o serie de 
exporti guvernamentali ameri
cani. „Nu cred că problema ge-

nerală mi s-a clarificat 
mult decit înaintea acestei 
Ic", mărturisea el atunci, . 
cizînd că „am primit mai multe 
informații tehnice despre ABM. 
dar răspunsul la problemele mu
rale și politice nu este mai clar 
astăzi decit înainte".

Reafirmarea recentă a acestor 
poziții se înscrie, după aprecie
rea observatorilor, 
general al Canadei 
desprinde de sub 
S.U.A. și de a promova o poli
tică externă care sâ corespun
dă în mai mare măsură proprii
lor sale interese. In același 
timp, rezervele Canadei lată de 
planurile de realizare a siste
mului anlibalislic „Safeguard" 
sînt dc natură să ofere un ar
gument în plus puternicei opo
ziții din Senatul S.U.A., unde 
Casa Albă a reușit să obțină a- 
nul trecut aprobarea primelor

o

mai 
vizi- 
pre-

în eiorlul 
de a se 

influenta

fonduri destinate ABM, cu 
majoritate de numai un vot.

Paul DIACONU
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