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Consiliului de Stat
In ziua de 17 martie a.c. a avut loc la Pala

tul Republicii, ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La ședință au luat parte membrii Consiliu
lui de Stat precum și invitați — miniștri, con
ducători ai unor organe centrale de stat, 
președinți ai unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale și reprezentanți ai 
presei.

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat 
următoarele decrete : decret privind înființa
rea, organizarea și funcționarea Ministerului 
Industriei Miniere și Geologiei ; decret pri
vind organizarea și funcționarea Băncii Na
ționale a Republicii Socialiste România ; de
cret privind organizarea și funcționarea Băn
cii de Investiții ; decret privind organizarea și 
funcționarea Băncii Agricole ; decret privind 
organizarea și funcționarea Comitetului de 
Stat pentru Prețuri ; decret pentru înființarea 
Academiei de Științe Sociale și Politice o 
Repu blicii Socialiste România ; decret pentru 
organizarea și funcționarea Academiei de 
Științe Agricole și Silvice ; decret privind ma
jorarea alocației de plasament familial ; de
cret privind reglementarea transmiterii unor 
bunuri mobile, proprietate de stat, in pro-

prietatea Organizației Pionierilor din Republica 
Socialistă România ; decret pentru modifica
rea unor dispoziții ale legii pentru organiza
rea judecătorească ; decret pentru comple
tarea Decretului nr. 784/1969 privind organi
zarea și funcționarea Ministerului Finanțelor ; 
decret pentru modificarea Decretului nr. 
328/1966 privind circulația pe drumurile pu
blice.

Consiliul de Stat a ratificat Convenția con
sulară intre Republica Socialistă România și 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord precum și Acordul de cooperare știin
țifică și tehnologică între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Republicii 
India. De asemenea a fost adoptat decretul 
privind aderarea Republicii Socialiste Româ
nia la Protocolul Convenției internaționale 
pentru pescuitul în Nord-Vestul Oceanului 
Atlantic, adoptat la 5-6 iunie 1969 la Varșo
via, întocmit la 1 octombrie 1969 la Washing
ton.

Toate decretele adoptate au fost în preala
bil examinate și avizate favorabil de comisiile 
permanente ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat apoi unele ce
reri de grațiere.

(AGERPRES)

Decernarea Steagului roșu și Diplomei de 
întreprindere fruntașă pe ramură E. M. Lupeni 

corn mp PĂSTRĂTORI
4/ urmi ut msrt

Ieri după-amiază, sute de mi
neri, maiștri. ingineri, tehni
cieni și funcționari de la mina 
Lupeni au avut ca punct comun 
de intilnire sala Palatului cul
tural. Colectivul lor avea s& tră
iască momentul bucuriei de a fi 
ciștigat locul de fruntaș în în
trecerea socialistă pe țară în 
anul 1969. pe ramura căr
bune. Minerii din Lupeni 
— cîștigătorii acestui pres
tigios loc în întrecere și pe a- 
nul 1968 — intră în acest fel 
pentru a doua oară consecu
tiv în posesia Steagului roșu 
și a Diplomei de întreprindere 
fruntașă pe țară acordate de 
Consiliul Central al U.G.S.R.

celor mai harnice colective 
de muncă din țară, păstrin- 
du-și cu consecvență și demni
tate titlul de cinste.

Adunarea festivă prilejuită 
de decernarea înaltelor distinc
ții a avut loc în prezența to
varășilor Petru Furdui, pre
ședintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor mine-energic elec
trică — geologie. Ștefan Almă
șan, secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R., 
Clement Negruț, prim-secrctar 
al Comitetului municipal de 
partid, Vasile Ogîrlici, di
rector în Ministerul Mine
lor, Gheorghe Mihăilă, se

cretar al Comitetului județean 
al sindicatelor Hunedoara, a 
altor activiști de partid, sindi
cat și U.T.C., cadre cu munci 
de răspundere din Centrala 
cărbunelui Petroșani.

Care sînt meritele de muncă 
pentru care vrednicul colectiv 
al minerilor din Lupeni este 
astăzi sărbătorit ? Conferirea 
pentru a doua oară consecutiv 
în ultimii doi ani și pentru a 
treia oară în anii cincinalului 
a Steagului roșu și Diplomei

Iosif BÂLAN
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Elisabeta Kovacs din 
secția răsucit a F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, frun
tașă in întrecerea socia
listă pe anul 1969 și e- 
vidențiată pe luna 
ianuarie 1970.

Foto: V. ONOIU

Invențiile 
și mărcile 
românești

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

DECRET
pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale
în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a patra se

siune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 25 martie 1970, ora 10 di
mineața.

Președintele Consiliului de Stat 
NICOLAE CEAUȘESCU

/ ---------
Plenara

Comitetului 
municipal 
al U.T.C.

Mîine, la ora 16,30 în sala 
mică a Casei de cultură va 
avea loc plenara Comitetu
lui municipal Petroșani al 
U.T.C.

în cadrul plenarei va fi 
dezbătută preocuparea birou
lui Comitetului municipal, a 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. pentru educarea moral- 
cetătenească a tineretului.

Tonete

în lume

Bogate sortimente de mărfuri

pentru înghețată
Sezonul cînd gustoasa în- 

ghețată „Polar" va avea mul
tă căutare se apropie. Pregă
tiri pentru desfacerea acestui 
produs, al Fabricii de lapte 
din Livezeni, se fac încă de 
pe acum. Pînă la 25 martie 
în localitățile Văii Jiului vor 
fi amplasate 25 tonete elec
trice de desfacere a înghe
țatei. în aceste tonete în
ghețata își menține toate ca
litățile. Potrivit cifrelor pre
conizate, în acest an se vor pro
duce 10 milioane bucăți în
ghețată „Polar", intr-o boga
tă gamă de sortimente.

In ultimele zile magazinul 
de desfacere al cooperative
lor de consum (Artizanat) din 
Petroșani a fost aprovizionat 
cu bogate sortimente de co
voare românești lucrate ma
nual, plapume, qarnituri de 
pat, confecții, ceramică nea-

PENTRU
Cinematograful „Cultural" 

din Lupeni a prezentat nu de 
mult un ciclu de filme pen
tru copii care a cuprins pe
liculele „O poveste cu cîn-

gră decorativă ele. Aflăm că 
mărfurile care depășesc 500 
lei se vînd și cu plata in 
rate. O nouă formă de des
facere, introdusă zilele aces
tea, constă în plata în vira
ment pentru mărfurile cum
părate de întreprinderi și 
instituții.

CEI Mill
tec", „Cocoșul cînta la mie
zul nopții", Refugiul lui Bil 
cel Negru", urmărite cu in
teres de peste 600 de pre
școlari din localitate.

Exoonore inîefosania
Recent, la sediul șantieru

lui T.C.M.M. s-a expus în 
fața a peste 50 de salariați, 
ingineri, tehnicieni, maiștri 
și muncitori, în cadrul acțiu
nii de organizare științifică 
a producției și a muncii, te
ma „Considerații teimico-or 
ganizatorice privind modul 
de execuție a automatizării 
instalațiilor de extracție mul- 
ticablu".

Pe marginea expunerii, în
tocmită de un colectiv de 
ingineri și tehnicieni (ing. 
Gh. Stoicuța, ing. Constantin 
Dochitei, Sabin Almășan și 
Carol Ridzi) s-au purtat 
discuții.

Scopul expunerii a fost 
acela de a asigura pentru 
personalul interesat al șan
tierului un amplu cadru teo
retic aplicativ de cunoștințe 
necesar executării în condiții 
tehnico-economice optime 
a viitoarelor automatizări 
a instalațiilor de extracție 
multicablu, începînd cu cele 
de la Dîlja și Petrila est.

Orizont în plină deschidere
Ne referim la orizontul nr. XVI, cel mai profund, de la E. M. Petrila. Acolo, în

tainițele pămîntului, așteaptă să fie dosferecate noi porți prin care să se reverse către ziuă
rîuri proaspete de „diamante negre". Lucrările se află în plină execuție. Zorul brigăzilor con
duse de experimentații mineri Petru Tătaru și Hie Graure este pe de-a-ntregul justificat, ți-
nînd seama de cele menționate mai sus. Depășirile de randamente, pe primele două luni ale
anului 1970, se plasează în jurul a 16, respectiv, 22 la sută.

Prin decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul Bujor 
Almășan a fost numit în 
funcția de ministru al indus
triei miniere și geologiei.

Potrivit datelor furnizate 
de Oficiul de stat pentru in
venții și mărci, patrimoniul 
de gindire tehnică al Româ
niei constituit in străinătate 
reprezintă în momentul de 
lață 2 926 de invenții înregis
trate in 43 de țări, de pe toa
te continentele. Astfel, prin
tre altele, sînt înregistrate 
450 in R. F. a Germaniei, 
347 în Anglia, 325 în Franța, 
274 în Italia, 187 în S.U.A., 
142 in Japonia, 138 în Bel
gia, 120 in Austria și Elve
ția etc. Deși valorificarea pe 
scară largă a invențiilor ro
mânești se află într-o fază de 
început, comerțul de licențe 
a înregistrat în ultimii 5 ani 
un beneficiu de circa 3 mili
oane lei valută, invențiile tă
rii noastre suscitînd un in
teres crescind datorită nive
lului lor tehnic ridicat și va
lorii lor comerciale competi
tive. La saloanele internațio
nale de invenții de la Bru
xelles, Viena, Nancy, Num- 
berg și Londra, 23 de inven
ții românești au fost deosebit 
de bine apreciate. Din aces
tea, 18 au primit medalii de 
aur.

(Agerpres)

Înmînarea unor decorații 
la Consiliul de St«sf

In cadrul unei solemnități ce 
a avut loc marți la amiază, la 
Palatul Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat a 
fciminat artistului poporului 
Costache Antoniu, personalitate 
de prestigiu a vieții artistice 
românești, Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa I, conferit pentru înde
lungata și rodnica activitate ar
tistică și didactică, cu prilejul 
împlinirii virstei de 70 de ani.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer. 
Emil Bodnaraș. Vasile Vilcu, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Pompiliu 
Macovei. președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Mircea Malița. ministrul 
Invățămintului și Radu Beligan. 
directorul Teatrului Național 
rI L. Caragiale".

Mulțumind din inimă pentru 
înalta distincție ce i-a fost a- 
cordată. artistul poporului Co- 
stache Antoniu a exprimat ho- 
tărirea de a-și consacra și în 
viitor, cu același devotament 
și abnegație, talentul înfloririi 
artei românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat călduros pe sărbă
torit. in numele conducerii de 
partid și de stat, cu prilejul 
împlinirii virstei de 70 de ani, 
pentru activitatea bogată des
fășurată și i-a urat ca și în 
viitor să se bucure de aceeași 
putere de muncă pentru a-și 
îndeplini înalta misiune ce ii 
revine in ridicarea artei și cul
turii românești.

După solemnitate, secretarbl 
general al partidului și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
s-au întreținut cordial cu ar
tistul cetățean Costachc Anto
niu, ilustru continuator al tra
dițiilor teatrului românesc.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

a avut loc, marți la amiază, 
solemnitatea decorării sportivi
lor români, care, recent. au 
cucerit locul I la campionatul 
mondial de handbal.

Distincțiile au fost înminate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Florian Dănă- 
lache, Leonte Răutu, Vasile 
Vilcu, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor in
terne, Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului, Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, reprezentanți ai vieții 
sportive din țara noastră.

Pentru comportarea remarca
bilă și ocuparea locului I la 
campionatul mondial de hand
bal masculin — ediția 1970 — 
precum și pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvoltarea 
acestui sport, a fost conferit 
„Ordinul Muncii" clasa I tova
rășilor Ioan Kunst Ghermănescu, 
secretar al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport; Nicolae Nedef, antrenor 
federal de handbal ■, Oprea Vla- 
se, antrenor al echipei repre
zentative de handbal; Gheorghe 
Gruia, component al echipei 
reprezentative de handbal ; 
Cornel Otelea, component al 
echipei reprezentative de hand
bal. căpitanul echipei și Cornel 
Penu, component al echipei re
prezentative de handbal.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a 
a fost acordat tovarășilor: Du
mitru Costea, președintele Fe
derației române de handbal; 
Lucian Griqorescu, secretar ge
neral al Federației române de 
handbal •, Euqen Trofin, antre
nor al echipei reprezentative de 
handbal ; Cristian Gațu, com
ponent al echipei reprezentative 
de handbal •. Roland Gunesch, 
component al echipei reprezen
tative de handbal; Gavril Ki- 
csid, component al echipei re
prezentative de handbal, Cezar 
Paul Nica, component al echipei 
reprezentative de handbal; Va
lentin Samungi, component al 
echipei reprezentative de hand
bal și Gheorghe Mănescu, me
dicul echipei reprezentative de 
handbal.

Prin același Decret al Con
siliului de Stat au fost conferite 
Ordinul „Meritul Sportiv" cla
sa a 11-a tovarășilor : Gheorghe 
Goran, component al echipei re
prezentative de handbal : Ghl- 
lă Licu, component al echipei 

reprezentative de handbal ; 
Ioan Popescu, component al 
echipei reprezentative de hand
bal.

Ordinul „Meritul Sportiv" cla
sa a IlI-a tovarășilor i Alexan
dru Dincă, component al echi
pei reprezentative de handbal; 
Constantin Jiude, antrenor de 
handbal ; Mihai Marinescu, com
ponent al echipei reprezenta
tive de handbal; Titus Mihai 
Moldovan, component al echi
pei reprezentative de handbal; 
Varac Pelenghian, arbitru in
ternațional de handbal; Vasile 
Sidea, arbitru internațional de 
handbal> Cristian Țopescu, șe
ful secției de sport la Studio
ul de Televiziune București.

A fost conferită, de asemenea, 
Medalia „Meritul Sportiv" cla
sa I altor componenți ai echipei 
reprezentative de handbal.

In numele celor decorați to
varășii Ioan Kunst Ghermănes
cu, secretar al C.N.E.F.S. și căpi
tanul echipei, Cornel Oțelea, 
au exprimat sentimente de pro
fundă recunoștință pentru dis
tincțiile acordate, precum șl 
cele mai sincere mulțumiri pen
tru condițiile materiale și mo
rale, create de partid și de gu
vern. pentru îndrumarea per
manentă pe care conducerea 
partidului și statului o acordă 
mișcării sportive.

Subliniind că ordinele și me
daliile conferite reprezintă încă 
o dovadă a aprecierii de care 
se bucură mișcarea sportivă în 
tara noastră, vorbitorii s-au an
gajat să nu precupețească nici 
un efort pentru ridicarea pe 
noi trepte a prestigiului și 
gloriei sportive a țării noastre.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus i

Stimați tovarăși,
Doresc ca, in numele Comi

tetului Central al Partidului 
Comunist Român, ai Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Mi
niștri să vă adresez dumnea
voastră, tuturor — atit antre
norilor cit și componenților lo
tului național de handbal — 
cele mai calde felicitări pen
tru frumoasa victorie sportivă 
pe care ați obținut-o, cucerind 
pentru a treia oară titlul de 
campioni mondiali la handbal. 

Totodată vă felicit pentru pri
mirea înaltelor distincții ale 
Republicii Socialiste România. 
Aceste distincții sînt o expre
sie a aprecierii pe care con
ducerea partidului și statului 
nostru o dă activității pe care 
ați desfășurat-o pentru însuși
rea unei inalte măiestrii spor
tive, elanului și abnegației cu 
care ați luptat pentru cuceri
rea titlului de campioni. Se află 
probabil aici mulți tovarăși 
care au urmărit — împreună 
cu cetățenii patriei noastre — 
modul cum a evoluat — în 
scurgerea încordată a minute
lor — scorul întrecerii care a 
fost cînd in favoarea, cînd în 
defavoarea noastră; pînă la ur
mă, așa cum au remarcat pe 
drept comentatorii sportivi din 
diferite țări, au învins cei mai 
buni. Am avut satisfacția că 
handbaliștii români — echipa 
noastră națională — să fie cei 
mai buni.

Iată de ce, tovarăși, vă feli
cit dorindu-vă să obțineți in 
viitor rezultate și mai bune în 
activitatea dumneavoastră spor
tivă. Am fi mulțumiți dacă și 
la următorul campionat mon
dial vă veți comporta la fel și 
veți cîștiga din nou titlul de 
campioni. Aceasta depinde de 
felul cum vă veți pregăti; de
sigur și de felul cum se vor 
pregăti adversarii dumneavoas
tră. Noi vă dorim în orice caz 
succese și mai mari.

De asemenea, tovarăși, ținind 
scama că în afară de activita
tea sportivă, dumneavoastră lu
crați in diferite sectoare ale 
producției materiale și spiritua
le, vă doresc ca și în aceste 
munci să obțineți rezultate cit 
mai bune. Vă urez Ca și în în
trecerea desfășurată pentru dez
voltarea societății noastre socia
liste, să vă plasați tot pe pri
mul loc.

Multă sănătate și multă feri
cire la toți !

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și dc stal 
s-au întreținut într-o atmosferă 
caldă cu cei decorați și s-au 
fotografiat în mijlocul sporti
vilor.

(Agerpres)

Prin modul în care minerul 
Ion Vasile, student in anul 
IV seefia exploatări, curs se
rai, la Institutul de mine Pe
troșani, își conduce brigada 
în frontul „camerei" nr. 11 
est, zona I de la mina Pe
trila către rezultate tot mai 
bune de la o zi la alta, și-a 
ciștigat un binemeritat pres
tigiu. El constituie pentru 
toți ortacii un exemplu eloc-

Uvqinw-
veni de dăruire in muncă, de 
perseverență atit sub cerul 
adînculul, lingă „izvoarele" 
cărbunelui, cit și în pătrun
derea tainelor mineritului 
sub arcuirea, la fel de pro
fundă, a bolții amfiteatrului... 
Oamenii din brigadă îl apre
ciază și-l sprijină. Eforturile 
unite ale acestora au tăcut 
ca sporul de cărbune să se 
ridice numai pe luna martie 
curent la aproape 150 de to
ne, iar randamentul să creas
că cu cca 6 la sulă.

Studentul miner Ion Vasile 
se dovedește... profesor în or
ganizarea lucrului Ia ort, în 
priceperea cu care își diri
jează ortacii spre realizarea 
cu cinste a sarcinilor de pro
ducție.
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TralM de influență, abuzul de funcțm, 
dorința de căpătuiaiă au dus la

CORICENȚA„OOMNULUI PROfESOR
Fiecare dintre noi păstrăm, 

undeva într-o cută a inimii, un 
sentiment de caldă recunoștin
ță dascălilor, acelor adevărați 
părinți spirituali, care ne-au 
dăruit cu generozitate, in tim
pul neuitaților ani de școală, 
un simbure scinteietor din ști
ința, omenia și pasiunea lor. 
Dacă ar fi să parafrazăm o bi
necunoscută poezie, am putea 
compara dascălul cu „mărul de 
lingă drum" din care se în
fruptă nestingherit orice dru
meț înfometat de cultură. Me
niți să dezvolte inteligența și 
să plămădească trăsăturile po
zitive de caracter ale tinerilor, 
dascălii au o misiune de mare 
răspundere morală .și, chiar 
dacă rezultatele muncii lo'r nu 
se materializează imediat, ci în 
timp, societatea ii investește cu 
un deosebit credit de stimă și 
afecțiune.

Dar, să revenim la compara
ția de mai sus. Printre acești 
„meri de lîngă drum" se în- 
tîmplă să mai existe și unii 
neroditori. Astfel s-a dovedit a 
fi loan Gogii, pînă nu de mult 
făcînd parte dintre cadrele di
dactice. Mai întîi la Hațeg, 
apoi la Liceul industrial din 
Petroșani, la Bănița și, în sfîr- 
șit, la Bărbăteni, Ioan Gogu a 
lăsat în urma sa o diră vîscoa- 
să prin comportarea nedemnă 
de un cadru didactic pe care 
a dovedit-o. Traficul de influ* 

ență (a cerut bani pentru a 
mijloci reușita la examenele de 
admitere), abuzul de funcție 
(și-a îndemnat elevii să-i aducă 
de la părinți, de-ale gurii), do
rința de căpătuială și minciu
na repetată (a împrumutat mii 
de lei sub diferite motive) iată 
„trăsăturile de caracter" ale 
lui Gogu. „O bună educație

Ancheta 
SOCIALĂ

cere ca educatorul să inspire 
stimă și respect", spunea un 
gînditor. Cum putea loan Gogu 
să pretindă elevilor săi aceste 
sentimente prin comportarea 
sa ? Predind istoria, el avea 
prilejul să evoce mart perso
nalități care s-au sacrificat 
pentru idei nobile,- însă cuvin
tele sunau fals, compromise fi
ind de faptele acestui om lip
sit de un suport moral sănătos. 
Ca diriginte, loan Gogu le va 
fi vorbit elevilor despre cin
ste, demnitate, putere de sacri
ficiu dar ecoul acestor expu
neri nu e greu de imaginat. 
Cadru didactic (ne sfiim să-l 
numim, chiar . la timpul tre
cut, profesor), loan Gogu avea 
un salariu bun, potrivit cu 
pregătirea sa și, beneficia, pen
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tru calitatea cu care era in
vestit, de prețuirea celor din 
•jur. Atunci ce-i lipsea ? Dra
gostea pentru munca cinstită, 
folositoare lui și societății 
Trebuie să ne întrebăm insă 
deschis, oare numai tarele salo 
dc caracter să-l fi adus în si
tuația de a fi stigmatizat astăzi 
de opinia publică ? Nu, hotărib 
nu ! Credulitatea, dezinteresul, 
cocoloșirea îndelungată a rău
lui, manifestate de mulți din
tre cei care-1 cunoșteau și ca
re aveau nu numai dreptul dar 
și datoria de a interveni, au 
perpetuat o intolerabilă stare 
de fapte. Prin naivitatea uno
ra dintre părinții elevilor săi, 
Gogu a rulat sume mari de 
bani, a făcut împrumuturi cu o 
perseverență demnă de o cau
ză mai bună. A cerut bani în 
dreapta și-n stingă, și cînd îl 
trebuiau și cînd nu-i trebuiau.

Cine sînt victimele lui Gogu 
care i-au făcut jocul, care cu 
atita mărinimie au sărit în a- 
jutorul „domnului profesor' ? 
Ce declară acestea acum, la 
ceasul socotelilor ? Să le spu
nem pe nume :

Ana Kovalt: „Mi-a spus că 
a provocat un accident de cir
culație, a lovit un cetățean și. 
ca să nu-1 (lea în judecată, il

C. PASCU 
I. mustața

♦ Gontinuare în pag a 3-a
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Promptitudine
Avarie 1 In subsolul sla

bei de decantare de la pre- 
carafia Lupcni sc fisurase 
corpul unei pompe. Jeturi 
puternice de apa împroșcau 
cu furie pereții, amenințind 
alte 5 pompe din apropiere. 
Dor oamenii n-ou stat pe glo
duri. Constantin Bubulete, 
Ladislau Corpoș și Ioan Moi- 
dovan au intervenit cu prom
ptitudine și intr-un timp 
scurt au Înlăturat avaria. în
locuind corpul defect al pom
pei. .4 doua zi, în iața colec
tivului de salariat i al pre- 
oarației, cei trei au fost fe
licitați de conducerea între
prinderii. Ei își McusenJ eu 
prisosință datoria.

Peste eonul...
In urmă cu trei luni, mun

citorii de la l.L.H.S. Uricani 
au săpat pe strada Avram 
lancu din Lupeni un canal 
pe o lungime de vreo 100 de 
metri în care au introdus 
o conductă de aducțiune. Con
siderând lucrul terminat, au 
plecat lăsînd canalul des
coperit. Adine de aproape 3 
metri și pirn ochi cu apă la 
această oră. el este un izvor 
sigur de accidente. De ce 
.săriți* peste acest canal, 
tovarăși de la I.L.H.S. ? Aco- 
perlți-1 și pășiți drept 1...

Culori -
£

Ce-i drept, se pricepe să 
mînuiască bidineaua și vop
selele. .\'umai că lucrează pe 
pofte: cînd vrea și cere cit 
vrea. Lui Cornel Rusu din 
lupeni, sir. 23 August, i-a 
pretins 475 lei pentru două 
camere. Rusu s-a Învoit. I-a 
dat și o arvună de 185 Iei. 
Zugravul, pe nume Rudolf 
Beranek a venit Ia Rusu, a 
tras de cîleva ori cu bidi
neaua pe pereți și a plecat. 
Acum nu vrea nici să termi
ne lucrarea. nici să-i îna
poieze omului banii. La co
misia de judecată. Rudi 
schimba cuieri-culori. La un 
moment dat s-a făcut alb... 
ca varul cînd a văzut că 
nu-i de glumă cu meseria 
lui... pe pofte.

Sur... prins
Aproape zilnic, la căminul 

nr. 5 din Lupeni se înregistra 
cile un lurl de obiecte de 
prin camere. Cîțiva tineri ini
moși s-au hofăril să prindă 
singuri hoțul. După citeva 
zile l-au surprins in— exer
cițiul funcțiunii. Băiefii l-au 
strigat pe numele său — Du
mitru Anton — tocmai cînd 
el „împrumuta" 200 de lei, 
un palton și o sacoșă de la 
vecinul său de cameră, O- 
prea Axin. Acum se știe cau
za deselor furturi de prin ca
mere. Se știe și faptul că 
Dumitru Anton va răspunde 
In fața instanței pentru „dex
teritatea* lui.

„Recunoș
tința" fiului

In biroul de reclamații și 
sesizări al Consiliului popu
lar lupeni a intrat intr-o re
centă dimineață o lemeie 
desfigurată la fală. Un plas
ture apreciabil și cîleva Hșii 
de pansament îi acopereau 
rănile provocate în cursul 
nopții de către fiul ei. Ana 
Jiboc și-a reclamat fiul care, 
sub influența alcoolului, a 
bălul-o fără milă în acea 
noapte de 9 spre 10 martie 
a.c. De fapt. Ion Jiboc este 
un huligan înrăit care-și var
să foarte adesea amarul al
coolului asupra ființei care 
l-a dat viață, care l-a adăpat 
cu dragoste la sinul ei de 
mamă. Si drept răsplată — 
bătăi și umilințe. Opinia pu
blică îl condamnă aspru pe 
Ion Jiboc.

Rubrică redactată de .-
Dumitru 6HEONEA 

cu sprijinul corespondentului 
Valeriu COANDRAS

Cînd în activitatea
cluburilor mijlocul

se transformă in scop

Un domnitor al poporului

De moi mult timp urmă
ream ce se petrece la clu
burile muncitorești din Valeo 
Jiului, in ce măsură ele sint 
ouncte ■ de otroctie pentru 
locuitori, cum răspund cerin
ței culturale si imperativelor 
octuale. Docâ ar fi să ne 
luăm după planurile săplă- 
minale si de perspectivă ale 
fiecărui club. am constata 
câ sint înțesate de fel și fel 
de ..octivitâti" : seri de dans, 
conferințe, intilniri la biblio
teci si. moi ales, repetiții, 
multe repetiții. Concluzia a- 
Drioricâ or fi câ locuitorii 
sint cei ousl in încurcătură : 
la ce sâ mearqâ mai intii ? 
Ne-am qindit însă câ c mai 
bine sâ formulăm concluziile 
duoâ o vizită intr-o după ma
să pe la citeva cluburi. Si 
am ales ziua de joi, 12 mar
tie. cu qîndul secret câ vom 
qăsi orqanizate si -Joi ale 
tineretului*.

In Lupeni, la ora 19. Co
fetăria „Corso" era plină de 
tineri care ronțăiau alune 
prăiite (pentru că nu era 
cafea). Plutea in aer o plic
tiseală amară si blazarea 
se descifra pe chipurile din 
iurul meselor. La cîtivo pași 
mai încolo e clubul, cu mul
te săli, cu larai posibilități 
de a oetrece aici o seară 
plăcută si totodată utilă. De 
ce nu s-or fi dus tinerii a- 
colo ? ne-am întrebat după 
ce am constatat aceeași 
atmosferă la cofetăria -Cri
nul" si in alte locuri. Ne-am 
îndreptat spre club pentru 
a afla răspuns la întrebare. 
Era cu citeva 
te de ora 20. 
$i în săli era 
rată doar de 
muzică ușoară 
obișnuitele -------
bibliotecara Eleonora Sav se 
afla in toată clădirea. l-a_m 
smuls citeva informații _ jn 
timp ce se preqătea să în
chidă : în acea seară (joi) 
au fost repetiții : la biblio
tecă — proqram normal de 
împrumut si restituiri. Cu o 
zi înainte fusese planificată 
o seară comemorativă de
dicată lui G. Călinescu, îi 
să nu s-a tinut pentru că... 
Doar sola în care se află 
biliardul si sahurile era pli
nă. Dar, din fericire, acti
vitatea zilnică s-a desfășu
rat si fără intervenția 
aanizatorică* a __ ...___
culturali de la acest club. 
Si. de fapt, nu jocurile dau 
nota soecifică si personali-

consider indu-1 om 
ca Țepeș, al in-

- <a Ștefan, al u- 
Mihni Chipul său 
legends prin ver- 

Alecsandri :
vor // români pe lume 
a fi pe

l-o nemurit 
nl dreptății - 
dependentei 
nității — ca 
a trecut In 
șurile lui

„Cil
Cil \a fi pe cer un soare 
A lui Cuza mare nume
Să fiți siguri că nu moare...1

brie 1861, după vizita la Cons- 
tanlinopo), Cuza scria entuzias
mat și fericit : „Unirea este în
deplinită, naționalitatea româ
nă este întemeiată. Acest fapt 
dorit de generațiile trecute... 
chemai cu căldură de noi a lost 
recunoscut de înalta Poartă I 
de puterile garante... Al< nl 
vostru vă dă azi o singură Ro-

domnul Cuza ca pentru un ocir- 
muitor al tufiirer românilor El 
exclama din străfundul sune
tului : „O, principe și domn al 
românilor! Fie ca să vă sl^a 
întru ajutor geniul românesc, 
ra să răzbunați cu înțelepciune 
moartea lui (Mihai Viteazul) șl 
să fiii executorul fericit al pla
nului celui mai mare domn I 
român ce a avut vreodată Da
cia Ini Traian*.

Istoria nu l-a liărârit insă a- 
cc-sl rol. L-au doboril dușmanii 
la II februarie 1866, 
Cil pistolul să abdice, 
seas<-ă o demnitate pe can? a 
păslral-o ce pe un .depozit sa
cru" totdeauna la dispoziția 
națiunii.

De atunci si pînă in zilele 
noastre A. 1. Cuza a rămas una 
din cele mai populare figuri 
Istorice căreia mult încercatul 
nostru popor ovea să-i păstreze 
amintirea cea mai vie, înscri
să azi nu numai pe rranllspl- 

i il Universității din Iași, ci t 
în inima maro, caldă a mulți
milor recunoscătoare. Iar trie
rea implacabilă a timpului ni» 
va face să pălească nlclodi tB 
strălucirea numelui său.

taleo cluburilor muncitorești 
care înlocuiesc casele de 
cultură, sfera lor de activi
tate esle chior moi larqo 
cit a caselor de cultură, 
șodar era joi seara insa 
mic nu fusese destinat 
neretului. Intimplare ?

Cînd am aiuns la clubul 
din Vulcan era cu un sfert 
de oră peste ora 20. Am ză
rit prin aeamuri jucătorii de 
soh concentrați la mesele 
lor. Dor concentrarea numai 
acolo era Denlru că, in rest... 
Si aici ne-am întreținut, a- 
supra structurii activității 
culturale tot cu bibliotecara 
(Lucia Viorel). Care au fost 
elementele culturale ale a- 
celei zile ? Reoetitie la for
mația de dan'uri. r^netiH 
la orchestrele de muzică u- 
șoară si populară...

- Foarte frumos că se re
petă. dar spectacole dau 
aceste formații ? ne-am in
teresat noi.

— Da. astă vară si... s-au 
mai dat - am primit edifi
catorul răspuns care nu mai 
are nevoie de comentarii.

La clubul „Constructorul" 
din Petroșani am intrat în 
iurul oiei 21. Si acolo se 
iuca sah. Am admirat sala 
mare (și qoalâ) reflectind câ 
rosturile unei asemenea săli 
este să fie ocupată, pe cit 
posibil tot timpul, altminteri 
scopul existentei ei nu se 
iustifică. Si aici am aflat 
(tot de la bibliotecară, vai !) 
că de citva timp n-a mai fost 
nimic, câ se face o reorqa- 
nizare etc.

La Casa de cultură, edi
ficiu arhitectural impozant, 
era liniște netulburată.

Căutînd să facem o sumă 
a celor văzute în acea 
prin cluburi, constatăm 
surprindere că nimic n-a fost 
notabil în afara jocului de 
sah. Joile tineretului se scurq 
intr-un anonimat deplin. E 
o intimplare, oare că în 
joia trecută nici la Lupeni, 
nici la Vulcan, nici în Petro
șani n-au fost orqanizate ? 
Faptul că această formă 
distractivă a fost abandona
tă. partiol sau total, se da- 
toreste. desiqur, monotoniei 
și anonimatului în care s# 
desfășurau, pentru că o sea
ră distractivă pare a fi, in 
concepția orqanizatorilor (ac
tiviști culturali plus 
tele orășenești ale 
sinonimă cu dansul și nimic 
mai mult.

Oriaînea acestei devalori-

de- 
A- 
ni- 
ți-

zări trebuie căutată intr-o 
viciere a concepției despre 
activitatea culturală. Peste 
tot ce unde am fost am oflot 
câ s-au făcut și se fac re
petiții. Repetiții la orchestre
le de muzică ușoară, repe
tiții Io muzică populară, re
petiții de teatru etc. Anali- 
zind mai adine această stare 
de fapt aiunaem la concluzia 
câ lepetitiile, care sint un 
mijloc, s-au transformat in
tr-un scop in sine. Evident, 
a repeto este un lucru foar
te bun pentru ridicarea șta
chetei valorii artistice, insă 
verificarea acestei valori o 
face tot publicul, prin spec
tacole. deoarece acesta este 
scopul final J repetițiilor, 
credem. De ce nu se fac de
plasări de la un club la al
tul cu echipele existente ? 
După atilea luni de repetare 
încă nu s-a cristalizat forma 
finală ?

Activitatea culturală la 
cluburile amintite evoh»e,'~’;' 
intre tradiția inconsistentă a 
repetițiilor $i perspectiva in
certă. îndepărtată a unor 
himerice spectacole care să 
prezinte intr-adevăr atracție 
pentru public. Activiștii clu- 

munca cul- 
prea 
cînd

Mâluri de

Numele lui Alexandru lean 
Cuza, va, râmine pentru totdea
una indisolubil legal de actul 
istoric al Unirii Principatelor 
Române Se intitula domn („un 
domn care nu s-a născut din 
neam maie" zice lorga) dar 
nu iubea nici sîngel» albastru, 
m> i solemnitățile, nici posturi
le N-a stal trufaș și teribil pe 
Ironul aurit, ci a coborîl jos, 
în orașe si sale să simtă Inima 
omului din popor
Inima lui și să o< Irmiiiască ța
ra după bătăile acestei inimi. 
Om a fost și nu s-a înfruptat 
din recuzita dcspofilor. Și ar 
fi pulul s-o facă dacă pro- 
I ri i-i omenie și buna cuviință 
nu l-ar fi oprit, șoptinrlu-i că 
-le alesul poporului și nu tre

buie să se Iacă do ocară.
A fost așa cum i s-a ural : 

om nou la leqi noi. Din Înțe
legerea realilăților si a nevoi
le' tării au izvorî! legile nd- 
minislBetive, legea de secula
rizare a averilor mănă-stirestl, 
legea de reorganizare a arma
tei, legea rurală din 1864, legi
le privitoare la inv<i|ăinintiil 
obligatoriu și gratuit, la înfiin
țarea universităților din lași si 
București. De aici a Izvorît gri
ja pentru economia, agricultura, 
industria și comer|ul tării. Po
porul, In semn do recunoștință

/50 de ani de la nașterea
lui A. 1. CUZA

Așa, fărfl sR scoală sabia 
din teacă, a Izbutit să ducă o 
politică îndrăzneală. O politică 
neșovăitoare Intru consolidarea 
Unirii și sporirea prestigiului 
tării. A fă< ut lotul cu elan ti
neresc, cu bunăvoință, cu zim- 
belul pe buze, cu o bucurie și 
tin optimism domn do admirat. 
Cuza n-n purtat războaie cu ur
ma In mină si totuși a cîștigat 
uriașe victorii penlru poporul 
românesc, pentru România mo
dernă.

In proclamația din 2 decem-

mânie I*.
Faptele lui Cuza, reformele 

lin și, mai cu seamă, conso
lidarea Unirii au întărit con
siderabil inima fraților transil
văneni afiatl încă 8ub stăpîni- 
rea străină. Mulți gîndcau <4 
A I, Cuza nu va pregeta să a- 
llpeascB Transilvania la Rnm.i- 
nia, lucru pc care de multe ori 
nu s-a sfiit să-l mărturiscas» .î. 
Alexandru Papiu llarian, fi 
înainta un memoriu iu care a- 
rflla că românii din Transilva
nia erau gata să moară pentru

silindu-l
să p<1 re

Prof. Petru MARCU

in-

T. SPÂTARU

zi 
cu

îngust, 
indica

ta rată

comite-
U.T.C.)

____  „or-
• activiștilor
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MIERCURI I MARȚII'

cinste

minute inain- 
Pe coridoare 
liniște, tulbu- 
orchestra de 
care-si făcea 

reDetitii. Doar

întreprindere fruntașă pede .
ramură este rezultatul străda
niilor, al muncii pline de a- 
sint și abnegație depuse de mi
nerii, inginerii și tehnicienii 
minei, în frunte cu comuniștii, 
în anul ce a trecut pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor 
de plan și cinstirea Congresului 
al X-lea al partidului cu succe
se demne. Bilanțul acestor 
frumoase succese a fost expus 
în cadrul festivității de înmî- 
nare a înaltelor distincții de 
către tov. ing. Vasile Ciriperu. 
directorul exploatării. Neprecu
pețind nici un efort, organi
zed la un nivel superior pro
cesul muncii în abataje și gale
rii. punind un deosebit accent 
pe ridicarea productivității 
muncii și creșterea eficienței 
întregii activități economice, 
colectivul minerilor din Lupeni, 
mobilizat de organizația de 
partid și sprijinit de sindicat 
și de organizația U.T.C. a înscris 
realizări remarcabile pe grafi
cul întrecerii socialiste desfă
șurate în anul 1969. Planul de 
producție a fost depășit cu pes
te 63 000 tone de cărbune coc- 
sificabu. productivitatea muncii 
realizată pe exploatare a atins

1,707 tone/post întrecind cu 87 
kg cărbune pe post sarcina pla
nificată. Rezultatele bune obți
nute la activitatea de produc
ție pe seama creșterii produc
tivității muncii au permis re
ducerea prețului de cost și ob
ținerea de economii in valoare 
de 2 591 000 lei precum și be
neficii peste plan însumînd 
2 314 000 lei.

Raportînd succesele, directo
rul minei a exprimat totodată 
hotărirea colectivului de a-și 
dezvolta realizările, de a va
lorifica la o cotă înaltă expe
riența și rezervele pentru rea
lizarea unor indicatori mai 
inalți în întreaga activitate e- 
conomică din ultimul an al 
cincinalului, pentru onorarea 
tuturor angajamentelor asuma
te în întrecerea socialistă ală
turi de celelalte mine din Va
lea Jiului și din Județ.

...Moment emoționant. In ro
potele de aplauze tov. Petru 
Furdui inminează conducerii 
minei Lupeni steagul purpuriu 
al vredniciei minerești, felici- 
tind colectivul și urîndu-i noi 
și frumoase succese în bă
tălia din adîncuri pentru 
mai mult cărbune cocsificabil. 
Pentru meritele deosebite a- 
vute in muncă, pentru distinc-

4
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trebuie 5 000 de lei. Mi-a cerut 
3 000, dar n-am a\ ul sâ-î dau 
decit o mie de lei". Scuza lui 
Gogu era o invenție gogonată, 
n-avusese nici un accident, dar 
știa el ce știa ! Oamenii sint 
săritori. Și, Ana Kovalt, femeie 
săritoare, împrumută unui om 
pe care nu-1 cunoaște, despre 
care nu știa să fi făcut în viață 
vreo faptă bună, dar știa că 
făcuse una condamnabilă (pre
tinsul accident) o mie de lei. 
In fața dînsei, nu omul lovit 
de mașină era victima, ci «dom
nul" profesor care, chipurile, 
era pe cale de a deveni „vic
tima* legilor. De ce oare mulți 
oameni înclină mai de grabă 
să-i ajute pe răufăcători decit 
să dea în vileag faptele lor ? 
Tată o lacună a educației care, 
petrecută sub ochii copiilor, e 
transmisă, regretabil, acestora. 
Ce garanție i-a prezentat Gogu 
Anei Kovalt? „Mi-a spus, de
clară dinsa, că o mătușă a lui 
are o sută de mii de lei la 
C.E.C. și după ce pleacă în A- 
merjea, împarte suma la nepoți,
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burilor privesc 
tural-artistică 
administrativ : ___
toarele ceasornicului ___
ora 20, ușile se închid si se 
răsuflă ușurat : a mai trecut 
o zi (dovadă concretă este 
că directorii cluburilor deși 
nu li se isprăvi** oroaramul. 
plecaseră). Unde este fan
tezia oraanizatoricâ a clubu
rilor. unde este pasiunea 
atît de necesară în cultură, 
cînd vom afla că repetițiile 
cultural-arf stice sînt un mij
loc care duc la un scop, 
spectacolul bine articulat si 
omoaen. cu acțiune magne
tică asupra publicului, tineri 
si vîrstnici ? F- -nalismul joi
lor tineretului le-o autodizol
vat. Astfel s-a aiuns la o ne
tulburată liniște si automul- 
tumire mediocră, se repetă 
pentru a se repeta, scopul 
se pulverizează si mijlocul 
devine scop. Vom căuta, în 
continuare, prin viitoare vi
zite la cluburile muncitorești 
si căminele culturale din Va
lea Jiului, in ce se concreti
zează activitatea cultiu-'- 
artistică. cum sînt interpre
tate noțiunile de cultură si 
artă de către activiștii cul
turali.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ex-Terra ’70 — emisiu
ne pentru școlari.

18.30 Mindr am să te joc 
mireasă. „Nuntă la ro
mâni* (IV).

19,00 Telejurnalul de scară.
Actualitatea in econo
mie.
Muzică ușoară cu for
mația „Choralis".
Letopiseț : „Vodă Cuza’ 
— documentai- TV.
Anunțuri — publici
tate
Te1 « cinemateca : „Stan 
și Bran — gemeni".
Evocări. Masă rotundă 
cu scriitori care au par
ticipat ca ostasi. la răz
boiul antihitlerist.

21,50 Interpret! îndrăgiți ai 
cîntecului popular.

22.00 Camnionalul mondial 
de hochei — grupa A. 
Cehoslovacia — I' R S S. 
(repriza a II! a).

22.15 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

țiile primite, colectivul 
Lupeni a fost felicitat, in nu
mele Biroului Comitetului jude
țean de partid, de tovarășul 
Ștefan Almășan care, o dată 
cu cuvintele de caldă aprecie
re, a dat minerilor, inginerilor 
și tehnicienilor exploatării pre
țioase indicații pentru îmbună
tățirea în continuare a muncii, 
pentru mobilizarea întregului 
potențial tehnic și uman al mi
nei la realizarea ritmică și la 
toți indicatorii a planului la 
producția de cărbune și obține
rea unei eficiențe economice tot 
mai mari.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm participanții la fes
tivitate au adoptat o telegra
mă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului 
Român, tovarășului 
Ceausescu, In care
minei Lupeni își exprimă hotă- 
rîrea fermă de a-și mobiliza 
toate forțele, de a lupla cu e- 
nergie pentru sporirea aportu
lui său la dezvoltarea econo
miei naționale. Ia înfăptuirea 
luminosului program elaborat 
de Congresul al X-)ea al parti
dului, de înflorire și ridicare a 
patriei noastre dragi pe culmile 
cele mai înalte ale progresului 
și civilizației.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
In meci tur pentru „Cupa 
campionilor europeni" la vo
lei feminin, echipa Ț.S.K.A. 
Moscova a întrecut pe teren 
propriu cu scorul de 3—0 
(15—3, 15—7, 15—8) formația 
Fenerbahce Istanbul. Returul 
acestei întîlniri va avea loc 
la începutul lunii aprilie la 
Istanbul.

TENIS
17 (Agerpres). — 

români Petre Măr- 
și Sever Dron au 

un remarcabil

PARIS 
Jucătorii 
mureanu . 
Încheiat cu 
succes participarea lor la tur
neul internațional de tenis 
de la Menton (Franța), cîș- 
tigînd proba de dublu băr
bați. In finală, Mărmureanu 
și Dron au învins cu 3—6, 
6—3, 6—4 cuplul francez 
N’Godrella — Goven.

arenele Parîngul Lonea, 
Petrila și Minerul Petro- 
s-a consumat sîmbătă și 

duminică ultima etapă a cam
pionatului municipal de popice. 
Echipa Utilajul Petroșani — li
deră permanentă de-a lungul 
celor 10 etape — a cîștigat și 
In ultimul meci, în deplasare 
la Lonea, cu rezultatul de 4 715 
p.d. — 4 672 p.d., devenind ast
fel campioană municipală și a- 
vînd dreplul să participe la 
fazele superioare ale campio
natului de calificare penlru di
vizia A. Deși Jiul Petrila a 
cîștigat întîlnirea cu Minerul 
Vulcan, cu rezultatul de 5 031 
p.d. — 4 938 p.d., ea nu a mal 
puiuț ajunge să depășească di
ferența de popice a Utilajului 
șl astfel a trebuit să se mul
țumească numai cu locul II în 
clasament. De menționat totuși 
forma excelentă manifestată de 
popicarii petrileni și In ultima 
etapă, loan TOrăk reușind cel 
mai bun rezultat din întregul 
campionat (906 p.d.). Ca o sur
priză, poate fi considerată vic
toria echipei „Viscoza", In de
plasare, care a întrecut pe Mi
nerul Petroșani cu 4 575 p.d.— 
4 542 p.d.

în finalul campionatului mu
nicipal de popice pe anul 1970, 
clasamentul 
configurație:

— Utilajul), Toan Bourtescu — 
851 p.d. (Jiul).

Apreciem strădaniile depuse 
de către echipa Utilajul Petro
șani, de către instructorul vo
luntar Eugen Ghirciș și de că
pitanul de echipă Ștefan Cos- 
ma, dar și comportarea întregii 
echipe formată din : Aurel Su- 
ciu, Gheorghe Albu, Ioan Pan- 
ța, Vasile Boboc, Iosif Balog, 
Alexandru Gagy și loan Greul. 
Totodată, recomandăm popica
rilor de la Utilajul să-și inten
sifice pregătirile pentru etapele 
superioare la care vor lua par
te și unde vor avea de înfrun
tat adversari puternici.

PETROȘAN1 — 7 Noiem
brie : Păcatul dragostei (19 
—22 martie): Republica : O 
mul, orgoliul, vendetta (19— 
22 martie); PETRII A : Cră
ciun cu Elisabeta UB---0 
martie); LONEA — Minerul : 
Mai periculoase decit bărba
ții (19—22 martie): AN1NOA- 
SA : Un glonte pentru gene
ral (19—20 martie); VUL
CAN : La nord prin nord 
vest, seriile 1—II (19—22 
martie); LUPENI — Cultu
ral : Război și pace, seriile 
III—IV (20—22 martie); PA- 
ROȘENI : Tata (18—19 mar
tie): URICANI : Weeck-and 
cu Anna (18—19 martie).

are următoarea

ȘAH

Comunist 
Nicolae 

colectivul

BELGRAD 17 (Agerpres). 
— După 8 runde, în turneul 
internațional feminin de șah 
de la Belgrad, conduc Alia 
Kușnir și Nona Gaprindaș- 
vili cu cite 4,5 puncte și trei 
partide întrerupte fiecare. In 
runda a 8-a, Alexandra Ni- 
colau a remizat cu Lazare- 
vici, Ferrer a cîștigat la 
Vujnovici. Elisabeta Polihro- 
niade a întrerupt în poziție 
complicată cu Radzikowska.

se

10 9 0 1 49 226 28
2. Jiul

10 9 0 1 49 149 28
3. Minerul Vulcan

10 5 0 5 47 277 20
4. Parîngul

10 4 0 6 46316 18
5. Viscoza

10 3 0 7 44 242 16
6 Minerul Petroșani

10 0 0 10 55 119 10
Echipa ultimei săptămîni 

prezintă în felul urmălor: loan 
Torul: — 906 p.d., Mihai Torok 
— 899 p.d. (ambii de la Jiul), 
Bel a Schuler — 880 p.d., Cons
tantin Vîlceanu — 863 p.d. (am
bii de la Minerul Vulcan), Ște
fan Cosnia — 863 p.d.,
căpitanul echipei campioane

DOMNULUI PROFESOR"
iar din partea lui îmi va res
titui banii". Ah, poveștile aces
tea in care nici copiii nu mai 
cred, pot adormi, uneori, un 
om in toată firea !

Ioana Olteanu: „Mi-a cerul
3 000 de iei spunîndu-mi că 
vna să-și cumpere mașină, l-am 
dai 700 că n-aveam mai mult 
(N. , R. poale ultimii bani din 
casă). Tot atunci mi-a spus eă 
soția lui este profesoară la Li
edul industrial clin Petroșani și 
ne va aranja pentru copil, să 
intre ia liceu'*. Aceasta era con
cepția lui Gogu pe care se stră
duia s-o infiltreze și oameni
lor : că jn invățămint e mai 
bine să dispui de bani decit 
de cunoștințe temeinice. Alte 
comentarii, credem, sint de pri
sos !

Maria Popescu: „Mi-a cerut 
500 de Iei spunîndu-mi că so
ția Iui este grav bolnavă. Pen
tru că este profesorul băiatu
lui meu, am vrut să-i fac un 
bine. Am cerut de Ia o vecină 
și i-am dat". Dacă nu era pro
fesorul băiatului, ii mai făcea 
oare acest bine ?

Gheorghe Oprișa: „l-am dai
4 000 de lei deoarece mi-a spus

că are fratele în proces la Ha
țeg și vrea să-l salveze". A- 
ceeași înclinație regretabilă de 
a sări in ajutorul unui necu
noscut chiar ajuns in fața in
stanței. De unde mentalitatea 
că banul spală și șterge tot, 
miinile pătate, conștiințele în
cărcate ?

Iosif Ghcrgheli : „Mi-a spus 
că are un unchi la Deva care 
trebuie (?) să facă pușcărie 
(N. R. după cum își ticluia min
ciunile, Gogu î.și cam băgase 
multe neamuri prin închisori 
și procese. Oare această faimă 
11 ajuta să fie privit ca un a- 
postol al cinstei și corectitudi
nii ?) „Ca să-l salveze, continuă 
declarația lui Iosif Ghcrgheli, 
i-ar mai trebui 3 000 de lei. 
Dacă-i voi da, va interveni la 
Liceul industrial pentru băiat*. 
Ce să-i faci, serviciu contra 
serviciu. Cu alte cuvinte, aju- 
tă-mă să mă eschivez de la o 
infracțiune și te voi răsplăti 
cu aceeași monedă : Iți „ajut" 
fiul să intre în viață prin ușa 
din dos. cu prețul altei infrac
țiuni.

Gheorghe Deatcu : „Mi-a tri
mis un bilețel prin fetiță, soti-

citindu-mi 2 500—3 000 de lei. 
l-am dat 2 500 lei". De atunci 
tot prin „bilețele" au corespon
dat, deși Deatcu locuia la ci
teva minute- de școală. Mania 
bilețelelor devenise o obișnuin
ță pentru Gogu : „Domnule — 
își începea el bilețelele — nu 
vă cunosc, dar vă rog foarte 
mult împrumutați-mi suma de... 
Vă rog, dacă puteți, trimiteți 
bapii prin fetiță (sau băiat) și 
nu spuneți Ia nimeni. Sau dacă 
nu, veniți la școală și întrebați 
de profesorul Gogu. Eu vă aș
tept la ora..." După textul re
dactat in grabă urma un argu
ment, o garanție care-i făcea 
praf pe adresanți — semnătura : 
PROF. GOGU, caligrafiată cu 
arabescuri cum văzuse „ilus
trul istoric* prin codicele tim
purilor de demult.

Farsele lui Gogu sînt mai 
aproape de realitate decit cre
dem'. Micile lui escrocherii au 
devenit concepție de viață du
pă care, banii s-ar situa mai 
presus de orice, iar dintre a- 
(Jextia. cei mai prețioși ar fi 
cei nemunciți. E) a cultivat 
minciuna, a profitat de naivi
tatea acelor părinți, tributari

încă unor mentalități pentru 
stîrpirea cărora, profesorul era 
chemat să militeze. A vorbit 
copiilor, de la catedră, despre 
virtuți pe care nu le avea.

Dar totuși, cum a putut să 
găsească atîtea victime ? Să 
credem oare că un spirit mer
cantil, avid după bani, nu poa
te fi descoperit din timp ? Că 
se poate strecura fără a fi sanc
ționat de cunoscuți, colegi, su
periori ? Știm că nu mercan
tilismul caracterizează 
noastre didactice, ci 
tăți morale despre 
bim Întotdeauna la 
Profesorul de astăzi 
Înșirui nenumărate 
este un etalon al distincției, al 
cinstei și corectitudinii, calități 
dăruite, de la catedră, cu mul
tă generozitate umanității. El 
este o pildă de înțelegere a 
responsabilității sociale, un des-, 
chizător de căi pentru progre
sul general. Conduita lui mo
rală se datorează adeziunii Ia 
un înalt ideal etic. In virtutea 
acest»») ideal orice excepție tre
buie plivită, orice fruct nesă
nătos trebuie îndepărtat înainte 
de a fi prea tirziu.

cadrele 
acele cali- 
care vor- 
superlativ. 
(am putea 

exemple)

JOI 19 MARTIE

ferate; 21,30
21,35 Solista
Toldy; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 22,20 Sport; 
22,30 Romanțe; 22,50 Confiden
țe muzicale; 23,10 Siluete; 0.03 
—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 9,30 Odă lim
bii române: 10,10 Curs de lim
ba rusă: 10,30 Duete și trio-uri 
vocale; 11,15 Din țările socia
liste; 12,00 Recital de opâră;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,45 Muzică 
populară; 14,00 Caleidoșcop mu
zical: 15.00 100 de legende ro
mânești; 16,00 Radiojurnal; 17,05 
Antena tineretului; 17,30 Mu
zică populară; 18.10 Orizont ști
ințific; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19.00 Gazeta radio;
19.30 Săptămîna unui meloman: 
20.05 Tableta de scară; 20,10 
— 365 de cîntece: 20.20 Arghe
ziană: 20.25 Zece melodii pre-

Moment poetic; 
serii — Maria

PROGRAMUL II :

6,00 Program muzical de di
mineață; 7,00 Radiojurnal: 7.10 
Program muzical de dimineață
— continuare; 8.10 Tot înainte; 
9.10 Curs de limba rusă; 10.15 
Radioexpedițîe pionierească;
11.30 Muzică ușoară: 12,15 Con
cert de prînz; 13,30 Cine știe 
cîștigă: 14.03 Album de muzică 
populară: 15.00 Oaspeți ai Fes
tivalului internațional de mu
zică ușoară Brașov 1970: 16.0d 
Radiojurnal: 17,00 Din succesele 
muzicii ușoare: 18,00 Varietăți 
muzicale: 18.30 Curs de limba 
rusă: 18,50 Varietăți muzicale
— continuare: 19.30 Arte fru
moase: 19.50 Noapte bună, co
pii: 20.00 Concertul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziun'tf
22.30 Prietenii mei scriitori) 
22.50 Album coral.
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INTERNAȚIONAL/
Ședința ComitetuluiWilliam

pentru dezarmareRogers

William Rogers,

"\

con- 
teh- 
re- 

larS 
fața

declară

CURT

WASHINGTON 17 (Agerprcs) 
— Secretarul de stal al S.U.A., 
~...... “ a declarai
marii, în cadrul unui interviu 
televizat, că Statele Unite ar 
putea reveni asupra holăririi 
lor de a nu trimite trupe com
batante In Laos „dacă situația 
va cere acest lucru". El a re
afirmat cu acest prilej poziția 
oficială a administrației, care 
neagă prezenta de trupe comba
tante americane în Laos, dar 
a afirmat că aceasta „nu ex
clude posibilitatea pentru pre
ședinte de a reconsidera pozi
ția noastră".

întrebat de ziariști dacă sînt 
adevărate speculațiile privind 
posibilitatea menținerii a 100 000 
pînă la 150 000 de militari ame
ricani în Vietnamul de sud în 
următorii doi sau trei ani, Ro
gers a spus: „Nu vreau să (ac 
nici ud fel de prevederi". In 
felul acesta, potrivit agenției 
U.P.I., secretarul de stat ameri
can a indicat în fapt posibilita
tea de a fi menținute 
tante efective militare 
cane în Vietnamul de 
ctuar și în perioada alegerilor 
prezidențiale din 1972. Aceasta 
nu face decît să confirme juste
țea criticilor exprimate rle cer
curi largi ale opiniei publice 
din S.U.A. și ale unui însemnat 
număr de congresmeni privind 
ritmul lent de punere în apli
care a planului președintelui 
Nixon privind retragerea trupe
lor americane din Vietnam și, 
în general, lipsa de dorință a 
guvernului de la Washington 
de a se ajunge la o reglemen
tare grabnică a războiului viet
namez.

Pe de altă parte, Rogers a 
declarat că în prezent se pro
cedează la o reexaminare a vi
itorului trupelor americane sta
ționate în Europa occidentală în 
cadrul NATO, mentioning că 
S.U.A. vor lua foarte serios în 
considerație anul viitor o redu
cere a efectivelor acestor tru
pe. El a spus că S.U.A. „suportă 
acum mai mult decît trebuie din 
partea poverii ce le revine lor", 
arătînd că în viitor țările vest- 
europene „vor trebui să facă 
un efort mai mare" in această 
problemă. Ministrul american 
a precizat însă că pînă la mij
locul anului 1971 nu 
retrase nici un fel de 
mericane din Europa 
tală.

In cadrul conferinței 
să, Rogers a anunțat că, 
babil, pînă la sfîrșitul săptă- 
mînii", va fi anunțată hotărî- 
rea administrației Nixon privind 
cererea 
ra noi 
S.UJL

GENEVA 17 — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : In ședința de marii a 
Comitetului pentru dezarmare, 
șeful delegației pakistaneze, 
Kamahddin Ahmed, a insistat 
asupra necesității ca Franța și 
R. I’. Chineză să participe la 
negocierile de la Geneva. Su
bliniind că interzicerea expe
riențelor nucleare subterane 
întîrzie din cauza divergente
lor dintre marile puteri nuclea
re asupra modalităților de 
trol, vorbitorul a arătat că 
nologia modernă îngăduie 
zolvarea acestei probleme 
a fi necesară inspecția la
locului. în continuare, delegatul 
pakistanez a abordat aspectele 
unui eventual acord asupra in
terzicerii armelor chimice șl 
bacteriologice, sprijinind pro-

punerea delegației japoneze de 
a se constitui un grup de ex- 
perli pentru examinarea multi
laterală a problemei procedu
rilor de control în contextul 
unui tratat de prohibire a aces
tor arme. El s-a declarat de 
acord cu delegații care au cerut 
neguriori efective In vedBfbfl 
dezarmării generale.

Șeful delegației olandeze, 
Henri F. Eschouzier, a pus ac
centul pe pericolul pe care il 
reprezintă pentru toate statei? 
diversitatea armelor chimice șl 
biologice. El a propus elabora
rea unui sistem de control in 
acest domeniu.

Ultimul vorbitor, șeful d.le
gației americane, James Leo
nard, a emis o serie de consi
derații cu privire la producția 
de arme chimice.

WASHINGTON. — Camera 
Reprezentanților din statul 
Massachusetts a votat o lege 
care interzice locuitorilor sta
tului să servească în armata 
americană în cazul în care a- 
ceasta este angajată în lupte 
fără o declarație formală de 
război din partea Congresului 
S.U.A.

Potrivit legii, autoritățile 
stalului trebuie să-și apere 
în fața tribunalelor locuito
rii care ar fi trimiși să lupte 
în condițiile Inexistenței unei 
declarații dc război.

CAPETOWN. — Ultimul 
supraviețuitor sud-african al 
unei operații de transplanta
re a inimii, Peter Smith a 
fost internat din nou pentru 
a fi supus unei intervenții 
chirurgicale la stomac.

Surse medicale din Cape
town au precizat. în legătură 
cu aceasta, că nu este vorba 
do o nouă manifestare a fe
nomenului de respingere.

9
Agonția China 
că la 16 mar- 
război a S.U.A.

impor- 
ameri- 

sud,

vor fi 
trupe a- 
occiden-

de pre-
,pro-

Israelului de a cumpă- 
avioane militare din

Convorbiri

PARIS Inaugurarea celei de a cincea
clădire a sediului U. N. E. S. C. O

PAR1S 17. — Coresponden
tul Agerpres. Al. Gheorghiu, 
transmite: Marți, a avut Ioc 
la Paris inaugurarea oficială 
a celei de a cincea clădire 
a sediului U.N.E.S.C.O. Ope
ră a arhitectului Zehrfus, 
noua clădire, în formă de 

i dreptunghi alungit, ridicată 
in stil foarte modern în ini
ma unui vechi cartier, pe un 
teren pus la dispoziție de 
guvernul francez. răspun
de necesităților dezvoltării 
U.N.E.S.C.O., care grupează 
azi 125 de state membre. 
Aici, vor fi adăpostite birou
rile delegațiilor permanente, 
centrul de informații al

O.N.U. și unele organizații 
internaționale neguvernamen
tale.

La ceremonia inaugurării 
au asistat președintele Repu
blicii Franceze, Georges Pom
pidou, ministrul de externe, 
Maurice Schumann, și alți 
membri ai guvernului fran
cez. Președintele Pompidou 
a fost întîmpinat la sosire 
de Rene Maheu, director ge
neral al U.N.E.S.C.O., de 
Eteki, președintele Conferin
ței generale, și de ambasa
dorul Valentin Lipatti, pre
ședintele Comitetului sediului 
U.N.E.S.C.O., delegatul per
manent al României. La ce-

remonie au fost de față, de 
asemenea, ambasadori ai sta
telor membre, funcționari su
periori din Secretariatul 
U.N.E.S.C.O., precum și per
sonalități culturale. In dis
cursul său, Rene Maheu a 
făcut istoricul sediului 
U.N.E.S.C.O. și a menționat 
rolul pe care Comitetul se
diului, prezidat de reprezen
tantul României, l-a avut în 
realizarea acestui nou local. 
A fost dezvelită, cu acest pri
lej, o placă comemorativă a 
sediului.

La rîndul său, președintele 
Pompidou a subliniat însem
nătatea rolului U.N.E.S.C.O.

azi in lume, 
susținut ideea 
polivalente și 

„Cred, a con- 
acțiunea inter- 
domeniul coo-

în sistemul agențiilor specia
lizate ale O.N.U. și a insistat 
asupra importanței acțiunii 
culturale pe care U.N.E.S.C.O. 
o desfășoară 
Pompidou a 
unei culturi 
diversificate, 
chis el, că 
națională in
perarii culturale nu trebuie 
să caute unitatea, ci să a- 
perc- diversitatea, nu să im
pună o formă de civilizație, 
ci să favorizeze dezvoltarea 
tuturor civilizațiilor și îm
bogățirea lor reciprocă, prin 
interpenetrația lor".

Congresul arab 
al petrolului

KUWEIT 17 (Agerpres). — In 
capitala Kuweitului se desfă
șoară lucrările celui de-al 7-lea 
Congres arab al petrolului, la 
care participă 600 de reprezen
tanți din țările arabe și obser
vatori din alte țări. In calitate 
de observatori, la lucrări par
ticipă Gheorghe Pacoste, adjunct 
al ministrului petrolului din Re
publica Socialistă România.

Congresul, organizat sub aus
piciile Ligii Arabe, își desfășoară 
activitatea în cadrul a trei co
misii, care studiază rolul petro
lului în dezvoltarea economică 
și cooperarea dintre țările pro
ducătoare și cele consumatoare 
de petrol, examinează probleme 
legate de efectuarea lucrărilor 
de foraj și cele privind opera
țiunile de rafinare, depozitare 
și- transportare a petrolului.

PEKIN. — 
Nouă anunță 
tic o navă de .. 
a pătruns in apele teritoriale 
ale R. P. Chineze într-o zonă 
situată în Insulele Hainan 
din provincia Gunandun.

Agenția menționează că un 
purtător de cuvint al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost autorizat 
să adreseze un avertisment 
în legătură cu această acțiu
ne provocatoare.

Perioadă critică
în Republica Dominicană

DOMINGO 17 (Agor- 
In Republica Domini-

SANTO 
preș). — 
cană, unde campania în vaderea 
alegerilor prezidențiale este în 
plină desfășurare, se manifestă 
noi semne de încordare. La 
Santo Domingo o persoană a 
fost ucisă, iar mal multe altele 
au fost rănite, în urma unui 
atac al poliției împotriva 
participanților la un miting or
ganizat de Partidul revoluționar 
dominican în semn de protest 
împotriva intenției președintelui 
tării. Joaquin Baliguer, de a 
candida la un nou mandat pre
zidențial. Ministerul de Interne 
a afirmat că intervenția poliției 
a avut loc deoarece manifestan- 
ții intenționau să organizeze 
un marș care nu a fost autori
zai de autoritățile locale.

Pe de altă parte s-a anunțat 
că la Santiago de los Caballe
ros, al doilea oraș ca mărime 
din țară, șase persoane au fost 
rănite și alte 10 au fost aresta
te în cursul unei ciocniri între

susținătorii Partidului reformist 
și politie. Incidentul s-a produs 
în cursul funeraliilor unui tînăr 
ucis vinerea trecută, de persoa
ne necunoscute.

Comentînd actuala situație, 
candidatul prezidențial al Par
tidului revoluționar social-creș- 
tin, Alfonso Moreno Martinez, a 
declarat că Republica Domini
cană trece „printr-una din cele 
mai critice perioade ale istoriei 
sale". El a acuzat guvernul 
pentru valul de represiuni de
clanșat în tară și a cerut ca 
președintele Balagucr să supună 
aprobării unui plebiscit popular 
intenția sa de a candida pentru 
a doua oară.

(Agerprcs). —1 
care a fost a-

economice
polono-vest-germane

LA PAZ. — După cum a- 
nunță revista sindicatului lu
crătorilor de presă din Bo
livia, „La Prensa“, recent au 
fost arestați aproximativ 30 
de ofițeri care au încercat să 
organizeze o lovitură de stat 
împotriva regimului genera
lului Ovando Candia. Citind 
surse apropiate guvernului, 
„La Prensa" menționează că 
lovitura de stat urma să aibă 
loc la 1 martie a. c.

NICOSIA 17 
împrejurările în 
sasinat fostul ministru cipriot 
de interne și al apărării, Po- 
lykarpos Gheorghadjis, rămîn 
învăluite de mister.

Cum a ajuns Gheorghadjis în 
acel loc pustiu unde și-a găsit 
moartea? La Nicosia circulă 
două versiuni în aceașlă pri
vință. Una dintre ele afirmă 
că fostul ministru a prjmiț un 
telefon din partea unor per
soane care îi cereau o întîlni- 
re pentru a-i remite niște do
cumente importante referitoare 
la atentatul asupra președinte
lui Makarios. Potrivit înțelege
rii, el s-a sustras supravegherii 
polițiștilor plasați în fața casei 
sale și s-a îndreptat qu auto
mobilul său roșu, de producție 
japoneză, pe drumul 
țară caro duce spre 
Milea și Kythrea, la 
pilală. împreună cu 
ofițerul de poliție

prăfuit de 
satele Mia 
est de ca- 
el se afla

Kyriakos

Patatakos, vechi prieten al său. 
La jumătatea drumului, între 
cele două sate, ofițerul a co- 
borît, iar Ghcorghadjis a por
nit cu mașina mai departe. La 
o anumită ” ‘ ‘
a pătruns 
cu pistolul 
volan.,. Uni 
fală de armă automată asupra 
automobilului. Ofițerul a încer
cat să intervină, dar a fost 
prea tîrziu.

Potrivit postului de radio ci
priot însă, Gheorghadjis însuși 
a aranjat întîlnirea. El și-a 
părăsit casa sîmbătă, cerînd fa
miliei să spună tuturor celor ce 
ar întreba dc cl că-i bolnav. A 
doua zi a telefonat cuiva, sta
bilind o întâlnire pentru seara. 
Celelalte amănunte nu diferă 
esențial de prima versiune.

Se pare că autoritățile sînt 
în posesia numelui asasinilor, 
dar nici o comunicare oficială 
nu a fost făcută.

distanță, un bărbat 
în mașină trăgînd 
asupra celui de la 
altul a tras o ra-

Membru al organizației de re
zistență E.O.K.A. în timpul do
minației coloniale britanice, 
Gheorghadjis'a ajuns după pro- 
clamarea independenței titula
rul unor portofolii cheie în 
guvernul arhiepiscopului Maka
rios. El și-a părăsit funcțiile 
ministeriale cu 15 luni în ur
mă, la insistența guvernului 
grec, care l-a considerat a fi 
unul din organizatorii atenta
tului împotriva premierului Pa
padopoulos. După 
nereușit asupra 
lui Makarios, din 
Gheorghadjis a fost considerat 
unul dintre posibilii organiza
tori ai acestui act criminal. 
Plecarea lui în străinătate a 
fost' interzisă, iar vinerea tre
cută a fost scos dintr-un avion 
care tocmai decolase cu desti
nația Beirut și care fusese re
adus pe pistă. Cu o zi înainte, 
un tribunal îl condamnase la 
plata unei amenzi pentru port 
ilegal de armă.

alentatul 
președinte- 
8 martie,

SEUL. — Un autobuz în 
care se aflau peste 50 de pa
sageri s-a prăbușit intr-o 
prăpastie, la aproximativ 65 
kilometri dc portul sud-co- 
reean Pusan. 12 persoane 
și-au pierdut viața, Iar mai ' 
multe au fost grav rănile.

TRIPOLI. — Forțele bri
tanice au remis autorităților 
libiene o serie de instalații 
militare de la baza Tobruk/ 
care urmează să fie defini
tiv părăsită de efectivele en
gleze pînă la 31 martie.

După cum se știe, evacua
rea trupelor britanice stațio
nate în Libia se desfășoară 
conform eșalonării stabilite 
prin acordul încheiat în de
cembrie anul trecut între o- 
ficialilățilc libiene și Marea 
Britanic.
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PHNOM PENH. — La 

Phnom Penh s-a anunțat o- 
ficial că un cargou purtlnd 
pavilionul american a fost 
reținut in apropiere de por
tul Sihanoukville de forțele 
de coastă cambodgiene. Deși 
numele navei nu a fost men
ționat. se apreciază că este 
vorba de vasul ..Columbia 
Eagle'*, care a fost deviat, 
luni, de la ruta sa, dc două 
persoane înarmate aflate la 
bord. După cum s-a anun
țat. vasul transporta muniții 
pentru bazele americane din 
Tailanda.

BONN - O reuniune specială a guvernu- 
lui vest-german s-a ținut marți dimineața sub 
președinția cancelarului Willy Brandt. Au fost 
examinate ultimele pregătiri în vederea întîl- 
nirli de la Erfurt dintre cancelarul R. F. a 
Germaniei și președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, Willi Stoph. La reu
niune au luat parte, alături de miniștrii, cei 
doi președinți ai fracțiunilor parlamentare ale 
partidelor coaliției guvernamentale, Herbert 
Wehner (Partidul social-democrat) și Wo.f- 
gang Mischnick (Partidul liber-democrat). 
După reuniunea cabinetului, cancelarul 
Willy Brandt a avut o convorbire cu președin
tele Uniunii Creștin Democrate, Kurt Georg 
Kiesinger.

VIENA. — Cancelarul inte
rimar al Austriei, Joseph 
Klaus, a demisionat marți 
din funcția dc președinte al 
Partidului Populist, forma
țiune politică care, după cum 
se știe, a pierdut majorita
tea absolută și relativă în a- 
lcgerile legislative de la 1 
martie. Herman Withalm, se
cretarul general al partidu
lui, a fost ales președinte ad- 
interim. Alegerea oficială a 
noului șef al Partidului Popu
list va fi făcută la viitorul 
congres, convocat pentru 22 
mai.

MOSCOVA. — Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
marți pe Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, 
informează agenția TASS. 
Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire în cadrul că
reia au fost abordate pro
blema situației din peninsu
la Indochina și relațiile so- 
vieto-cambodgiene.

!

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
In zileîe de 15 și 16 martie, 
Informează agenția P.A.P., s-au 
aflat în vizită la Varșovia Klaus 
Dieter Arndt, secretar de stat 
în Ministerul Economiei al 
R. F. a Germaniei, și Egon 
Emmel, ambasador cu misiune 
6pecială în Ministerul Afaceri
lor Externe al R.F.G., însoțiți 
de un grup de experți. La Mi
nisterul Comerțului Exterior al 
R. P. Polone au avut loc con
vorbiri în probleme rămase încă 
deschise in cadrul tratativelor 
care se desfășoară din octom
brie 1969 asupra încheierii unui 
acord pe termen lung în do-

meniul schimburilor comerciale 
și colaborării economice și teh- 
nico-știintifice pe anii 1970— 
1974. A fost, de asemenea, discu
tată încheierea, înainte de sem
narea acordului, a unui proto
col privind schimbul de măr
furi pe anul 1970, care să pre
vadă creșterea contingentelor de 
produse.

Din partea poloneză, la con
vorbiri au participat Ryszard 
Karskv. ministru adjunct al 
comerțului exterior, Stanislaw 
Strus, șef de secție la Ministe
rul Comerțului Exterior, șl 
grup de

un
experți.

Sondaj favorabil aderării 
Angliei la Piața comună

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Un sondaj efectuat in Marea 
Britanie de Institutul Louis 
Harris, la cererea săptăminalu- 
lui „Paris Match", arată că 63 
la sulă din cetățenii englezi 
chestionați s-au pronunțat îm
potriva aderării Angliei la Pia
ța comună, 18 la sută nu și-au 
exprimat nici o părere, și nu
mai 19 la sută s-au declarat fa
vorabili. La aceeași întrebare 
tn țările C.E.E. au răspuns fa-

după cum urmează:
____  — 66 la sută, R. F. a 
Germaniei — 69 la sută, Italia 
— 51 la sulă, Olanda — 79 la 
sută, Belgia — 63 la sută, Lu
xemburg — 70 la sută. Răspun-

par- 
su- 
la 

s-au 
25

vor abil 
Franța

zind Ia o alta întrebare, 
vind eventualitatea alegerii 
lamentului european prin 
fragiu universal direct, 55 
suta din englezii chestionați 
declarat împotrivă și numai 
la sută favorabili.prietenieîntre Malayezia și Indonezia

KUALA LUMPUR 17 (Ager
pres). — Cu prilejul vizitei o- 
ficiale a președintelui Suharto 
la Kuala Lumpur, Malayezia șl 
Indonezia — 2 
tratat de prietenie, menit 
contribuie la extinderea coope
rării in diverse domenii între 
cele două țări.

Cele două țări au încheiat, 
totodată, un acord privind ape-

au încheiat un nou
să

le teritoriale, destinat să evite 
fricțiunile în ceea ce privește 
navigația în strimtoarea Malac
ca.

Documentele au fost semnate 
din partea malayeziană de vice- 
premierul Tun Abdul Razak, iar 
din cea indoneziana de minis
trul afacerilor externe, Adam 
Malik.

Partidul democrat rupe tăcerea
Nici unul din atacurile din 

ultimul an ale membrilor Par
tidului democrat din S.U.A. 
împotriva politicii administra
ției republicane nu poate fi 
comparat cu cel dezlănțuit la 
sfîrșitul săptămînii trecute sub 
forma unei declarații oficiale a 
conducerii naționale a partidu
lui privind mesajul președinte
lui Nixon rostit la 18 februarie 
referitor la „starea lumij". De
mocrații motivează că înlirzie- 
rea răspunsului lor se datoreș- 
te faptului că mesajul prezi
dențial nu reclama un răspuns 
imediat întrucît trata probleme 
și poziții cunoscute. Alte £urse 
apreciază că întîrzierea s-ar 
datora și pozițiilor divergente 
existente între fracțiunile parti
dului în aprecierea acțiunilor 
politice ale administrației. Ori
care ar fi însă motivele pen
tru care s-a lăsat atît dc mult 
așteptată precizarea poziției de
mocraților, fapt este că publi
carea ei semnifică un progres 
în luptai pentru lichidarea di
sensiunilor dintre diversele ten
dințe politice din acest partid, 
puternic scindat după înfrînge- 
rca suferită în alegerile prezi
dențiale din toamna lui ’68.

In acest document al demo
craților este aspru criticată po
litica de „vietnamizare** procla
mată de administrație drept 
politică oficială a S.U.A. față 
de războiul din Vietnam, ară- 
tindu-sc că această politică 
..poate doar să perpetueze răz- ' 
boiul cu consecința implicării 
continue a Statelor Unite în a- 
cest conflict armat". Democra
ții apreciază că președintele nu

a reușit să stabilească un pro
gram sau o dată finală pentru 
retragerea tuturor trupelor a- 
mericane din Vietnam. Firește, 
ei trec sub tăcere faptul că a- 
gresiunea din Vietnam, și esca
ladarea ei continuă au' fost de
clanșate de fosta Administrație 
democrată a lui Lyndon John
son și că răspunderea pentru 
acest război revine în primul 
rînd administrației amjntile.

Averell Harriman, președinte
le Comitetului pentru afaceri 
externe al Consiliului politic al 
Partidului democrat, care a ci
tit declarația sus-menționată în 
fața presei, a arătat că adihi- 
nistrația republicană ^continuă 
să dea drept de veto minorită
ții represive a guvernului Thicu 
asupra eforturilor S.U.A. pri
vind o reglementare, politică** 
a războiului. Totodată Saigonul 
îi reduce la tăcere pe toți sud- 
vietnamezii care doresc resta
bilirea păcii printr-un acord 
negociat.

Declarația democraților criti
că sever administrația pentru 
hotărîrca recentă de a continua 
perfecționarea și construirea dc 
noi sisteme nucleare tocmai in 
momentul cînd ar trebui să fa
ciliteze ținerea unor tratative 
fructuoase cu U.R.S.S. în pro
blema reducerii stocurilor dc 
arme strategice, „Astfel de ho-
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tărîri. se arată în document, 
invită la o escaladare și nu la 
o abținere în cursa înarmări
lor nucleare".

Un purtător de cuvînt al Ca
sei Albe a declarat că admi
nistrația nu are nimic de spus 
despre conținutul declarației 
democraților. Observatorii poli
tici și diplomatici din Washing
ton apreciază documentul publi
cat ca însemnînd o intensifi
care fără de precedent în ul
timul an, a criticilor democra
ților la adresa politicii externe 
a administrației republicane, 
poziție ce nu a fost observată 
în declarațiile lor precedente 
privitoare la poziția guvernu
lui față de America Latină, 
Europa, Africa, ajutorul pentru 
străinătate, limitarea armelor 
strategice, comerțul Est-Vest 
etc.

Prin această declarație demo
crații par a-și fi stabilit în sfîr- 
șit o poziție comună față de 
unele din problemele majore 
care confruntă astăzi 
Unite. Observatorii 
faptul că procesul amintit a 
fost grăbit de alegerile din a- 
cest an pentru reînnoirea unor 
locuri din Senat și Camera Re
prezentanților, atacurile violen
te ale democraților la adresa 
administrației republicane fiind 
în cea mai marc parte deter
minate do dorința de a cîștiga 
voturi, mizînd dc starea de spi
rit antirăzboinică, tot mai ac
centuată. a opiniei publice a- 
mericanc.

Statele 
remarcă

C. ALEXANDROAIE
Corespondentul Agerprcs 

la Washington

DAR ES SALAAM. — Cu 
ocazia zilei de solidaritate 
cu poporul Zimbabwe, orga
nizația Z.A.P.U. (Uniunea 
poporului african Zimbabwe) 
a dat publicității în capitala 
tanzaniană, Dar es Salaam, o 
declarație prin care își expri
mă hotărîrca de a continua 
lupta împotriva regimului ra
sist de la Salisbury.

Z.A.P.U. a adus mulțumiri 
Organizației Unității Africa
ne și tuturor țărilor care 
și-au manifestat sprijinul fa
ță de mișcarea de eliberare 
a poporului Zimbabwe aflat 
actualmente sub dominația 
rasiștilor albi din Rhodesia.

&
MANILA. — Capitala Fili- 

pinelor, Manila, a fost din 
nou marți ș§ena unor puter
nice manifestații la care au 
participat peste 5 000 de per
soane pentru a-și exprima 
nemulțumirea față de politica 
internă și externă a actua
lului guvern filipinez. După 
ce au luat parte la un marș 
de protest desfășurat pe stră
zile principale ale Manilei, 
demonstranții au organizat 
un miting în fața ambasadei 
americane din capitala fili- 
pineză, scandind 
cârc condamnau 
să de .S.U.A. în

lozinci prin 
politica du- 
Asia.

La Rîșcani, R.S.S. Moldovenească se află în construcție 
cea mai mare fabrică de prelucrare a laptelui. Procesul de 
fabricare a brînzei va avea loc în camere speciale, iar con- 
veiere suspendate, vor îndeplini toate operațiile 
a produsului finit. Noua fabrică va prelucra 
lapte pe an.

In foto : Intr-una din secțiile noii fabrici.

de transport
40 000 tone

TOKIO. — Pe
tori și admirație, „Expo-70" 
de la Osaka a cunoscut marți 
și primul... furt: de la pa
vilionul Tanzaniei a dispă
rut un rubin in greutate de 
1,6 kilograme Și avînd o va
loare de aproximativ 10 000 
de yeni.

Rubinul era expus în mod 
liber la pavilionul Tanzaniei. 
In interior, în casete de sti
clă, se aflau pietre prețioa
se de o valoare mult mai ma
re, astfel îneît hoțul va fi 
probabil dezamăgit cînd va 
afla că „achiziția" sa are ex
clusiv o însemnătate științi
fică.

Nu se știe însă dacă va 
mai avea timp să constate 
un asemenea lucru, 
poliția japoneză a 
luarea unor măsuri 
pentru depistarea și 
rea vinovatului.

lingă vizita-

intrucît 
anunțat 
urgente 
prinde-
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