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Țesătură din fier-beton, structură de rezistență a vii
toarei fundații. Foto: N. MOLDOVuANU

DE ÎNTRECERE
De la 

orizonturile 
E. M. Dîlja 
Rodnicie

la investiții s
In primele șapte luni ale 

anului în curs, planul sec
torului V investiții de la 
E. M. Dîlja a fost realizat în 
proporție de 112,3 la sută. In 
prezent se execută galeria 
direcțională pe stratul 5, blo
cul VI, orizontul 517. In rea
lizarea acestei lucrări s-au 
remarcat harnicii mineri din 
brigada condusă de Dănilă 
Nagy. Pînă la această oră, 
colectivul brigăzii și-a depă
șit planul cu aproximativ 9 
la sută.

Pentru aprovizionarea blo
cului II cu lemn, a fost ne
cesară amenajarea unui sui
tor de aeraj și rambleu hi
draulic între orizonturile 525 
și 480. Experimentatul șef de 
brigadă Gheorghe Pereș îm
preună cu ortacii au depus 
eforturi serioase pentru a în
cheia lucrarea în timpul cel 
mai scurt posibil. Datorită 
hărniciei acestora, lucrarea a 
putut fi recepționată în cele 
mai bune condiții.

Randamente

PREVEDERI
Pentru dezvoltarea industriei 

miniere, constructorii din Valea 
Jiului ai T.C.M.M. au pus te
melia nenumăratelor obiective 
de investiții de o importantă 
recunoscută. De la începutul 
anului au fost predate, înainte 
de termen, un număr de 30 o- 
biective industriale, printre 
care enumerăm pe cele cuprin
se în Complexul fabricii de 
brichete de la Coroești, insta
lația de măcinare selectivă a 
talcului de la Zlaști, canaliza
rea pîrîului Dud, rețelele de 
aer comprimat Aninoasa, rea- 
menajarea depozitului de lemn 
de la Petrila. Prin aceasta an
gajamentul anual de a preda 
înainte de termen 5 obiective 
a fost nu numai îndeplinit, dar 
și depășit.

Cotele inițiale prevăzute de 
angajamentele constructorilor 
șantierului „Valea Jiului" al 
T.C.M.M. (150 000 lei economii 
față de sarcina planificată a 
prețului de cost, reducerea

DEPĂȘITE
consumurilor de materiale ou 
5 metri cubi la masa lemnoa
să, cu 10 tone la metal și cu 
10 tone la ciment) au fost, de 
asemenea, integral depășite în 
cinstea zilei de 23 August, săr
bătoarea eliberării patriei.

După cum ne informa acum 
două zile inginerul șef al 
Șantierului, Virgil Teodorescu, 
alte șapte obiective sînt termi
nate și așteaptă recepția, prin
tre care menționăm drumul de 
acces la puțul de aeraj nr.- 1 
— Livezeni, instalația de ex
tracție definitivă, etapa a IT-a 
la puțul de aeraj nr. 2 Live
zeni, instalația de extracție și 
schimbare motor la puțul auxi
liar Paroșeni, rețele aducțiu- 
ne agent termic Vulcan ș.a.

Faptele atestă că pe șantie
rele industrial-miniere ale Văii 
Jiului constructorii s-au mobi
lizat intens pentru a întîmpina 
cu rezultate cît mai bune cea 
de a XXVI-a aniversare a eli
berării patriei.
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Joi seara, s-a înapoiat î.n Ca
pitală, venind de la Moscova, 
delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul ..Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care a luat parte la șe
dința Comitetului Politic Con- 

.sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
af C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mă

nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnartfș, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe' Rădtllescu, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Con
stantin Drăgan, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte Rău- 
tu. Ștefan Voitec, Petre Blajo- 
vici, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești.

Erau de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

La plecarea din Moscova, pe 
aeroportul Vnukovo, delegația 
de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România a fost) 
condusă de Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
G. I. Voronov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
K. F, Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Andrei Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor \ externe al 
U.R.S.S., K. V. Rusakov, șef de 
secție la C.C. al P.C.US.

Au fost de față, de aseme
nea, Teodor Marinescu, amba
sadorul României la Moscova, 
și membri ai ambasadei ro
mâne.

ȘEDINȚA CIIMITTTIILIII POLITIC CONSULTATIV
11 STATELOR PARTICIPANTE IA TRATATUL,

sporite
Minerii zonei a Il-a întîm- 

pină ziua de 23 August eu 
realizări deosebite. In primele 
15 zile ale lunii, brigada con
dusă de Ștefan Ghioc a reali
zat planul în proporție de 
109 la sută.
‘ O depășire de 8 procente 

a obținut și Iuliu Ungvary 
cu ortacii din brigadă. De re
marcat randamentele superi
oare realizate de colectivele 
acestor brigăzi : 7,80 tone/post, 
respectiv, 8,10 tone/post.

CinecliibiiI 
Petroșani
De la 15 septembrie își va 

continua activitatea pe lîngă 
Casa de cultură cercul fotc- 
amatorilor și cineclubul Pe
troșani care vor fi conduse 
de pictorul Iosif Tellmann și 
de Gheorghe Balasko. înscrie
rile se primesc la Casa de 
cultură.

Cerc de 

construcții 
radio j 

în curînd își va începe 
activitatea în Petroșani un 
cerc de construcții radio 
care va fi condus de Gheor
ghe Boicesou. Toți cei preo
cupați de problemele radio- 
tehnicii se pot înscrie la 
Casa de cultură. I

j Cabine de rezistentă pentru proiecția tractoriștilor |
ILa Unitatea de exploatare 

a lemnului Petroșani au sosit 
un număr de 30 cabine de 

rezistentă pentru tractoare. 
Ele sînt la ora actuală în 
curs de montare pe utilajele 
de transport respective. RolulS 
lor este de a proteja condu

cătorul tractorului — în caz 
de răsturnare a utilajului — 
ferindu-1 de accidente. în
zestrarea tractoarelor ou ast
fel 
se 
de 
iii

de cabine de rezistență 
înscrie pe linia măsurilor 
protecție a muncii, a gri- 
față de om.

în cetatea culegătorilor de flori minerale
De mai bine de o sută 

de ani oamenii Văii Jiu
lui coboară trepte sub- 
pămîntene în căutarea 
negrei flori minerale a 
pămîntului. Logodna ei 
cu focul desferecă ener
gii pe care numai adin- 
cul le poate tine ascun
se și numai omul le 
poate folosi. El avea 
nevoie de energiile a- 
cestea și astfel s-a năs
cut cetatea culegătorilor 
de flori negre minerale. 
In ultimii 26 de ani nu
mărul culegătorilor s-a 
întreit și împătrit. In 
„Cetate" a venit fiecare 
cu încărcătura sa de 
sensuri — pe care a- 
ceasta le-a unit într-unul 
cu săgeata îndreptată 
spre socialism.

Îmi plac nopțile albe 
ale „Cetății" cînd cu
legătorii se cufundă 
spre a săvîrși căutatul, 
culesul și adusul 
zi". Atunci „bat" 
ochii mintii 
ei, „străzi" i 
semnate și pe harta tă
rii : Uricani, Lupeni,

Vulcan, Aninoasa, Pe
troșani, Petrila, Lonea. 
Atunci se întîmplă fuzi
unea între metaforă și 
real. Realul topește în 
el metafora și consem
nez : în 1950 — o loca
litate crepusculară U- 
ricani. In 1970: Uricani
— un oraș în întregime 
nou, a cărui viată gra
vitează în jurul exploa
tării miniere. Un oraș 
în care există case noi, 
magazine noi, spital nou, 
școli noi etc. Adică to
tul. O, cîte biografii nu 
s-au împlinit aici I

O „stradă" din „Ceta
te" se numește Lupeni
— nume acoperit 
glorie trecută și 
zentă. în 14 ani, 
1956, populația a 
cut aici cu peste 
mii de locuitori, 
gînd azi la 30 000.
tru ei s-au construit în 
anii 1960—70 aproape 
3 000 de apartamente 
din fondurile statului. 
Numărul sălilor de cla
să în care învață copiii 
minerilor e de 154, iar

de 
pre- 
din 

cres- 
nouă 
ajun- 
Pen-

..la 
cu 

i „străzile" 
cu nume în-

al cinematografelor de 
4. Cifrele exprimă 
monia între 
populației și 
rea nevoilor 
ta se poate 
cuvinte. Dar 
dîrzenia cu care 
rii Lupeniului se 
cu adî-ncul depășesc po
sibilitățile de a exprima 
ale acestui reportaj.

O altă „stradă" din 
„Cetate" se numește 
Vulcan. In 1948 — un 
Ioc al nimănui ale că
rui „vene" subterane 
erau pline de apă. 
1970 — un oraș
peste 26 mii de locui
tori. Din 1960 sporul de 
populație reprezintă aici 
o progresie aproape 
geometrică. Datele sta
tistice îl consemnează 
ca „spor migratoriu". 
Numele lui exaot însă 
e sporul industrializării 
socialiste. în ultimii 10 
ani s-a născut aici un 
oraș nou cu dimensiuni 
flămînde de înalt, de 
peste 3 300 apartamente. 
E lesne de înțeles că

ar-
. creșterea 
satisface- 

ei. Aceas- 
reda în 

tenacitatea, 
mine- 

bat

In 
de

acestora li s-au alătu
rat toate celelalte do
tări necesare : școli noi, 
grădinițe noi, unități co
merciale noi 
Vulcan ? Da, 
de 26 mii de 
tre care bărbații maturi 
sînt mai toti culegători 
ai negrei flori minerale.

Pe „străzile" „Cetății", 
în nopțile ei albe, e ani
mație, viată. Pe 
zile de „la zi“ și pe cele 
din adînc. ~ 
cătură de 
„Cetatea" 
mândrie și oare alcătu
iește potențialul ei. Po
tențialul acesta înseam
nă oameni. în Petroșani 
numărul lor a sporit de 
la peste 24 de mii în 
1956 la aproape 40 de 
mii în 1970. Două ex
ploatări miniere noi au 
polarizat acest spor 
masiv de populație. Lîn
gă orașul vechi s-a 
construit un oraș nou 
—■ cartierul Aeroport 
dotat cu 2 școli, o gră- 
diniță-creșă, 2 complexe 
comerciale și de deșer-

etc. etc. 
un Vulcan 
suflete în-

stră-

E o încăr- 
viață. pe care 
o poartă cu

vire pentru familiile ce 
locuiesc aici. Și n-am 
numit cu aceasta decît 
realizările din 
5—6 ani.

„Peisajul" cifrelor — 
realizări pare monoton 
exprimat în scris.

Trebuie, să vezi la
fata locului cum arată 
acum fiecare oraș al
Văii Jiului ca să-ți dai 
seama că fiecare s-a 
conturat ca o puternică 
personalitate urbanis
tică. Un adevărat palat 
al culturii e Casa de 
cultură din Petroșani, 
ansamblu arhitectonic 
devenit în ultimii 3 ani, 
prin înălțarea unui alt 
cartier de blocuri, pie
sa cea mai frumoasă a 
unui ansamblu urbanis
tic din care a fost 
clusă monotonia.

Mai departe, 
est, în cetatea culegă
torilor de flori negre 
minerale s-a împlinit o 
nouă biografie urbanis
tică : Petrila.

ultimii

ex-

spre

Th. MĂRCUȘ
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Decorări 
la Consiliul 

de Stat
La Consiliul de stat al Repu

blicii Socialiste România, joi 
dimineața a avut loc, cu prile
jul împlinirii a 25 de ani de la 
apariția primului său număr, 
solemnitatea decorării ziarului 
„Apărarea Patriei" cu ordinul 
„Apărarea Patriei", clasa I, 
pentru contribuția adusă la în
tărirea capacității combative a 
forțelor noastre armate. Au fost 
înmînate, de asemenea, ordine 
și medalii unor ziariști militari 
și angajați civili ai ziarului.

înaltele distincții au fost în
mînate de tovarășul Emil Bod
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. ai P.C.R., vicepre
ședinta . al Consiliului de Stat.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro

La 20 august 1970 a avut loc 
la Moscova ședința Comitetu
lui Politic Consultativ al State
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La ședință au participat:
Todor Jivkov, prim-secretar 

al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria; Boris 
Velcev. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar; Ivan Bașev, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistru al afacerilor externe al 
R.P. Bulgaria;

Gustav Husak, prim-șecretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia; Lubomir Strougal, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
guvernului R.S. Cehoslovace; 
Jan Marko, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, minis
tru al afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace;

Walter Ulbricht, prim-secre
tar al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane; Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane; Erich Honecker, 
membru al Biroului Pdlitic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G.; Kurt 
Hager, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G.; 
Gunter Mittag, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G.; Hermann Axen, 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Otto Winzer, membru 
al C.C. al P.S.U.G,, ministru 
al afacerilor externe al R.D. 
Germane;

Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.; 
Jozef Cyrankiewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri- al R.P. Po
lone; Zeno Kliszko, membru al

Biroului Politic, secretar al C.C. 
P.M.U.P.; Stephan Jedrychow- 
ski, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., ministru 
al afacerilor externe al R.P. Po
lone; Jozef Winiewicz, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al R.P. Polone.

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România; Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România; Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.; Corneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. ministru 
al afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste Români^-

Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.; Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului revoluționar tnunci- 
toresc-țărănesc ungar; Janos Pe
ter, membru al C.C. al P.M.S.U., 
ministru al afacerilor externe 
al R.P. Ungare;

Leonid Brejnev, secretar g> 
neral al C.C. al P.C.U.S., Ni
kolai Podgornîi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.; Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
Andrei Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.; Konătantin 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.; Andrei Gromîko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S.. minis
tru al afacerilor externe ai 
U.RS.S.; Konstantin Rusakov, 
membru al Comisiei Centrale

de Revizie a P.C.U.S., șef do 
secție la C.C. al P.C.UB.

Scopul ședinței l-a consti
tuit discutarea unor problema 
internaționale actuale, în cun- 
lormitate cu piactica statorni
cită în relațiile dintre țările 
socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Principala atenție a fost a- 
cordată actualei situații • din 
Europa care, după părerea ge
nerală, are a influență impor
tantă asupra situației mondiale 
în ansamblu.

Participanții au subliniat că 
tratativele și semnarea Trata
tului dintre U.R.S.S. și R.F.G., 
la 12 august 1970, reprezintă 
un pas important pe calea des
tinderii încordării și normali
zării situației în Europa, cores
pund intereselor tuturor po
poarelor și servesc cauzei dez- 
-oltăjrii unor relații interstatale 
active între toate țările euro
pene, pe baza principiilor co
existentei pașnice. Particlpantii 
și-au exprimat intenția fermă de 
a întreprinde noi pași care de
pind de ei — împreună cu 
celelalte țări interesate — în
dreptat! spre întărirea securită
ții europene, îndeosebi să în
treprindă măsuri active pentru 
realizarea în viitorul apropiat 
a propunerii cu privire la con
vocarea conferinței general-eu- 
ropene, propunere care se bu
cură de un sprijin tot mai larg.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra altor 
probleme internaționale actuale.

A fost exprimată din nou 
convingerea că întărirea legă
turilor frățești și a colaborării 
multilaterale dintre țările so
cialiste constituie chezășia asi
gurării păcii și securității eu- 
ronene.

Ședința s-a desfășurat în sph 
ritul deplinei înțelegeri, priete
niei și colaborării.

Dejun oferii de C.C. al P.C.U.S. 
și guvernul sovietic

MOSCOVA 20 (Agcrpres). —
Comitetul Central al P.C.U.S. 
și guvernul sovietic au oferit 
la 20 august, la Kremlin, un 
dejun în cinstea delegațiilor

participante la ședința Comite
tului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească și cordială, to
varășii L. I. Brejnev și G. Hu
sak au rostit toasturi.

mân, al Consiliului de Stat șl 
al guvernului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
cei distinși au fost călduros 
felicitați de tovarășul Emil 
Bodnaraș.

în numele celor decorați, co
lonel Radu Olaru, redactor-șef 
al ziarului „Apărarea Patriei", 
a mulțumit călduros pentru înal
tele distincții acordate ziarului 
și colaboratorilor săi.

în întheiere, tovarășul Emil 
Bodnaraș s-a întreținut cordial 
cu cei decorați.

(Agecpres)
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Noul an școlar 
trebuie să înceapă
sub cele mai bune

♦

auspicii
Pe marginea dezbaterilor de la ședința Comitetului 

Executiv al Consiliului popular municipal

Sistemul de învățământ din țara noastră s-a 
ridicat pe trepte nebănuite altădată, structura 
sa se perfecționează și se află în acord deplin 
cu progresul general și cerințele sociale ac
tuale. Saltul calitativ este oglindit de pregăti
rea multilaterală și temeinică a elevilor de le
gătura cunoștințelor teoretice cu practica, de 
bagajul informațional al elevilor și maturita
tea gîndirii personale. Eficacitatea învățămîn- 
tului este asigurată și de baza materială adec
vată care facilitează, și garantează, finalitatea 
profund umanistă a actului instructiv-educativ 
ce are loc în școlile noastre.

Invățămîntul din Valea Jiului — sub cele 
două aspecte fundamentale: baza materială și 
calitatea procesului instructiv-educativ, privit 
atiț retrospectiv prin ceea ce s-a realizat în 
anul școlar 1969—1970, cît și prin perspectiva 
următorului an școlar — a constituit obiectul 
unei analize profunde în recenta ședință a Co
mitetului executiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșani. Ideea centrală a fost aceea 
că toate neajunsurile și greutățile întâmpinate 
fn anul precedent să fie eliminate, astfel ca 
procesul didactic să se desfășoare în condiții 
potrivite cu nobila sarcină de modelare a o- 
mil i nou.

Se poate remarca faptul că în Valea Jiului, 
eu sprijinul permanent al partidului și statului, 
s-au realizat în anul precedent noi spații școlare 
moderne. Astfel, Ia Uricani a luat ființă Casa 
de copii cu 120 de locuri și, în aceeași clădire, 
o școală generală cu clasele I—VIII în care în
vață 361 de elevi. înzestrată cu tot ce este nece
sar bunei desfășurări a învățămîntuluj (cadre 
didactice calificate, cantină, personal adminis
trativ corespunzător, mobilier etc.) această uni
tate școlară a obținut, la sfîrșitul anului, re
zultate instructiv educative frumoase. In sep
tembrie anul trecut Școala generală nr. 5 din 
Lupeni (Bărbăteni) își primea elevii într-un lo
cal nou, format din 8-clase, laboratoare, biblio
tecă, atelier pentru lucrările practice, mobil er 
și material didactic necesar. In orașul Vulcan 
Școala generală nr. 2 a obținut un nou local 
iar Școala generală nr. 1, prin supraetajare, 
și-a lărgit spațiul cu încă 4 săli de clasă, labo
ratoare, bibliotecă.

O realizare remarcabilă o constituie darea 
în folosință a complexului cămin-creșă din Pe
troșani cu 120+96 locuri. Se mai pot adăuga și 
alte amenajări școlare: noi laboratoare la Li
ceul industrial minier din Petroșani, un mo
dern laborator de chimie și fizică la Grupul 
școlar minier din Petroșani, laboratoare la șco
lile generale nr. 5 Petrila, Aninoasa, nr. 2 Lo- 
nea, nr. 2 Petroșani, nr. 2 Lupeni. Cu totul deo
sebit, unic în județul nostru, este laboratorul de 
lingvistică creat la Liceul Vulcan, excelent mij
loc pentru studierea limbii române și a lim
bilor străine.

Sub aspect strict didactic, rezultatele sînt la 
Iei de notabile. Din anul școlar 1969/70 și în 
Valea Jiului s-a trecut la generalizarea învăță
mântului de 10 ani. Au funcționat 19 clase a 
IX-a pe lingă 11 școli și au cuprins 467 de 
elevi pregătiți de cadre didactice competente 
atît sub raport teoretic — informațional cît și 
practic (cunoscîndu-se faptul că ia absolvite, 
acești elevi vor poseda o precalificare într-o 
profesiune dobîndită în școală).

Cadrele didactice și-au intensificat munca 
de pregătire metodică și științifică, au căutat 
formele și procedeele cele mai potrivite trans

miterii și însușirii cunoștințelor, formării carac
terului elevilor.

In vederea deschiderii noului an școlar în 
cele mai bune condiții, Consiliul popular jude
țean a alocat fonduri importante (4 449 000 lei) 
pentru construirea noului liceu din Petroșani 
(care va avea 16 săli de clasă, laboratoare, bi
bliotecă etc.), pentru reparații capitale și cu
rente la diferite școli din Valea Jiului. Acum, 
cînd pînă la deschiderea anului școlar a rămas 
mai puțin de o lună, se constată că ritmul de 
construcție a liceului este potrivit graficului de 
lucrări, existînd certitudinea că acest local 
modern va fi dat în folosință la termenul sta
bilit. Pînă acum, cea mai mare parte din mo
bilier a fost primită.

Ritmul lucrărilor de reparații este promițător, 
întocmirea din timp a devizelor și încheierea 
contractelor cu I.G.L. a avut efecte pozitive. 
Exceptînd Liceul din Uricani, unde trebuie ur
gentată repararea acoperișului, Școala generală 
nr. 1 Vulcan — cu lucrări exterioare — și că
minul Aeroport unde se realizează o încălzire 
proprie, la școlile din municipiul nostru s-au 
terminat (sau vor lua sfîrșit peste cîteva zile) 
lucrările de reparații și întreținere curentă.

In perioada care a mai rămas pînă la începe
rea anului școlar vor avea loc examene de 
bacalaureat, admitere, examene de corigentă, 
directorii ocupîndu-se și de aprovizionarea cu 
combustibil, material didactic și demonstrativ, 
amenajarea de terenuri și săli de sport, ridica
rea mânuitelor și rechizitelor, în așa fel ca pînă 
la 1 septembrie acestea să se afle la școli.

Pregătirii școlilor pentru a-și primi elevii 1 
se acordă o' atenție deosebită. Tovarășul Vi- 
chente Bălan, prim-vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular al jude
țului Hunedoara, accentua asupra faptului ca 
trebuie luate toate măsurile pentru ca la 1 
septembrie toate reparațiile școlare să fie ter
minate, înțeiegîndu-se prin aceasta toate lucră
rile indiferent că sînt de interior sau exterior, 
Ia dependințe sau alte clădiri pendinte de 
școală, iar recepția să fie executată cu o aten
tă responsabilitate. Cadrele, didactice, a spus 
tovarășul Vichente Bălan, vor trebui să acorde 
o mai mare atenție feluiui cum își petrec tim
pul liber elevii, legătura dintre profesor și 
elev să fie fundamentată pe o cunoaștere psi- 
ho-pedagogică mai profundă. Numai în acest 
fel actul instructiv-educativ are rezultate reale.

Tovarășul Clement Negruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid, președintele 
Comitetului executiv al Cons I ului popular 
municipal remarca faptul că din anul de în
vățământ care a trecut se pot desprinde con
cluzii utile și pentru viitor. însuși procentul de 
promovați, situația școlară, arată că profesorii 
și învățătorii încă sînt deficitari în metodele 
de predare, deci munca metodică va trebui 
intensificată și îndreptată spre cunoașterea ele
vilor, găsirea unor forme de predare adecvate 
înțelegerii copiilor. Paralel cu munca de la 
catedră, din școli, cadrele didactice trebuie să 
păstreze o legătură reală și întemeiată pe prin
cipiile pedagogiei cu familiile. Finalitatea în
vățământului nu este doar transmiterea unui ba- * 
gaj cît mai mare de cunoștințe — fapt care 
duce de multe ori la supraaglomerarea elevilor 
—, ci și modelarea gîndirii, formarea caracteru
lui, specific omului nou, stimularea aptitudini
lor și talentelor.

. T. SPATARU
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POETUL VASILE ALECSANDRI
Printre corifeii înălțării 

Principatelor Române, Vasile 
Aleesandri a avut, poate, ac
tivitatea cea mai lungă și mei 
rodnică. El a scris aproape 
o jumătate de secol cîntînd 
plaiurile Moldovei, Dumbrava 
Roșie și Plevna, pe sămănă- 
tor și pe Rodica, pe Toma 
Alimoș, pe Dan Căpitan de 
plai, pe haiducii codrilor, pe 
toți cei ce întrupau 
către libertate ale 
nostru.

A fost 
culegători 
poeziilor 
Legenda Mănăstirii Curtea de 
Argeș, Altarul mănăstirii Put- 
na, atîtea și atîtea altele.

Baladele lui Vasile Aleesan
dri constituie nu numai în
ceputurile, dar 
permanente ale 
nești.

Meritele i-au 
cute și de contemporani și 
de urmași. Eminescu nutrea 
față de Vasile Aleesandri o 
mare admirație, un respect pe 
care și l-a exprimat și în poe
zia Epigonii.

Mî-a povestit 
Vlahuță cum s-a 
cu Eminescu la 
literară, unde Vasile Aleesan
dri, bătrân și glorios, urma 
să-și citească noua dramă în 
versuri Ovidiu.

Vlahuță îmi vorbea de ti
miditatea, de 
la un colț al 
nescu și ou 
lectura piesei.

La rândul său, 
arătat 
lingă 
o

la Ateneul român, poemul 
dramatic Fîntîna Blanduziei, 
încă inedit, „în folosul unui 
scriitor sărac și bolnav', cum 
anunța, cu discreție, afișul. 
O mare mulțime a răspuns 
la chemarea moșneagului. 
S-au string atuncea două mii 
de lei-aur, care au fost tri
miși

ale epocii, care stârnesc și 
tăzi hazul ascultătorilor.

Abuzurile micilor și marilor 
funcționari sînt demascate fă
ră milă de Vasile Aleesandri. 
In feeria Sînziana șl Pepelea, 
alături de personajele fabu
loase, vedem curtea groteas
că a Iui Vodă, miniștri săi 
lingușitori, intriganți și ve-

Cu douăzeci de ani înainte 
de Caragiale, el persiflează 
anumite apucături ale socie
tății din amândouă principa
tele. însuflețind caricaturi 
scoase din realitate și al că
ror model autorul Scrisorii 
pierdute l-a continuat în schi
țele și comediile sale.

E uimitor cît de mult

și comorile 
poeziei româ-

fost recunos-

Alexandru 
dus o dată 
o reuniune

emoția cu care, 
încăperii, Emi- 
el au ascultat

Vasile Ale- 
nefericitului 
admirație, o 

solicitudine pă-

csandri a 
poet, pe 
dragoste, 
Țintească.

Rapsodul 
afla bolnav
Aleesandri, în apogeu,, a citit,

Luceafărului se 
la Viena. Vasile

tarea sănătății blândului și 
nefericitului Mihai.

Bolnavul de la Viena era 
și el un crainic al acestui 
popor, unul dintre cei mai 
buni copii ai săi. El se tru
dise să frământe o limbă, să 
creeze imagini, gînduri și ri
me noi, să trezească o con
știință națională, amenințat 
de înstrăinarea păturii con
ducătoare, de cei care dispre- 
țuiau graiul și sufletul țării.

A gîndi și a vorbi româ
nește era o rușine pentru bo
ierii, boiernașii, ciocoii și tîr- 
goveții vremii.

Crescut la Paris, admirator 
al geniului francez, Vasile A- 
lecsandri n-a pregetat, totuși 
să zeflemisească pe parveni- 
ții noștri, care maimuțăreau 
apucăturile și limba franțu
zească.

Același fenomen s-a petre
cut de altfel și în Rusia, unde 
scriitorii nu pierdeau prilejul 
să aducă pe scenă și în nu
velele lor boieri și cucoane 
franțuzite, mici burghezi ca
re foloseau, unde se potrivea 
și unde nu, limba lui Racine 

a lui Moliere. caricaturi

nali, atacuri împotriva aface
rismului clasei conducătoare.

Poetul gingaș al Pasteluri
lor și al Lăcrimioarelor, cîn- 
tărețul idilic al Rodicăi și 
a.1 ciobănașilor, ni se arată 
sub forma unui aspru judecă
tor al moravurilor epocii. 
Sarcasmul său urmărește fără 
milă năravurile contempora
nilor. Ne-am învățat să-l ju
decăm pe Vasile Aleesandri 
numai după fragmentele re
produse odinioară in cărțile 
de școală, poeziile sale pa
triotice și pastorale. Regimu
rile trecute au creat imagi
nea unui Aleesandri oficial, 
didactic, conformist. Atitudi
nea lui protestatară a fost 
lăsată în umbră. Abia acum 
sînt puse la îndemînă, prin 
tipar și reprezentații teatrale 
aspectele de cenzor al socie
tății, de scriitor satiric, de 
precursor al lui Caragiale. 
Acest aspect aruncă o lumi
nă nouă, sporește gloria și 
importanța bardului optimist, 
a culegătorului de vechi ba
lade. a cîntărețului cerului, 
peisajului și sufletului româ
nesc.

aseamănă creația satirică 
lui Vasile Aleesandri cu ga
leria de tipuri a lui 
giale.

Cu prilejul reluării 
diei Iașii în carnaval,
dului de la Mircești, am re
găsit, de la început, momente 
din Cony 
reacțiunea.

Cuconul 
Pe altul, 
sărind din 
voluției. Exact ca în Conu 
Leonida. Acel polițai, din Iașii 
în carnaval nu este, oare, em
brionul lui Pristanda din Scri
soarea pierdută ?

Dar acea scrisoare care a- 
junge la altă adresă ? CatL 
din comedia lui Aleesandri, 
citește răvașul de dragoste cu 
mina pe inimă, cu același ton 
emfatic pe care-I pune Zița 
din Noaptea furtunoasă, decla- 
mînd epistolia lui Rică Ven- 
turiano. Dar jocul de măști 
din D-ale carnavalului, con
fuziile, încurcăturile, nu sînt 
aceleași cu cele din Iașii în 
carnaval ? Dar acel unchi din 
provincie pe care-1 așteaptă, 
de care se teme atîta Catin-

datul lui Caragiale, nu-I ve
dem sosind în carne și-n oase, 
în comedia lașilor 
val ? ?

Comisarul, care în 
navalului pune la 
tabacheră și o cîștigă tot el, 
la infinit, nu e frate bun cu 
logofătul ispravnicului Bîrzoi, 
a] lui Aleesandri, logofătul 
care vinde de 57 de ori a- 
celași curcan peșcheș pentru 
reprezentantul autorităților ? ! 
Felul de a-și boteza Caragiale 
personajele, lifnba lor scîîcia- 
tă, demagogia lor. nu dato
rase nimic lui Aleesandri ?

Același profesor ardelean, 
latinizant. Marius Chicoș Ros- 
togan al Iui Caragiale, nu se 
trage, oare, din dascălul de 
latinește. Tonus Gohiscus, _din_ 
piesa lui Aleesandri Rusaliile?

Caragiale, ca și Ion Crean
gă, ca și 
influențat 
covîrșitoare 
deschizător de drumuri, care 
a fost VasiTe Aleesandri.

Autorul Scrisorii pierdute 
nu călătorise încă și nu vă- 
ause alt teatru decît cel care 
se juca la București : eTa fi
resc ca în opera lui să lase 
urme adinei viziunea autohto
nă și dominantă a bardului 
de la Mircești.

Fără îndoială, Eminescu și 
Caragiale au tras brazde mai 
adinei în ogorul poeziei ro
mânești și al satirei. Stilul lui 
Creangă e mai savuros : for
ma lor 
bularul 
tea lor 
noastră, 
mai vădită 
să uităm 
dator esc 
ai țării, 
cursor.

Cinematograful
tridimensional

Familia cu 240 de copii
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Un eveniment de seamă a 
făcut ca activitatea brigăzilor 
artistice de Agitație să revină 
din nou pe agenda actudită- 
ții. Acest lucru este_determi- 
nat de faptul că, de curînd, 
Comitetul de stat pentru cul
tură și artă, Consiliul general 
al Uniunii generale a sindi
catelor, Comitetul Central al 
U.T.C., Uniunea națională a 
cooperativelor agricole de pro
ducție și Uniunea națională a 
cooperativelor meșteșugărești 
au inițiat în cinstea celei de-a 
50-a aniversări a P.C.R. o în
trecere pe plan republican 
între colectivele brigăzilor 
artistice de agitație de la 
orașe și sate. Această între
cere este cu atît mai bineve
nită cu cît ea va fi o conti
nuare, pe plan superior, a 
concursului brigăzilor artistice 
recent desfășurat în județul 
Hunedoara. Am reușit să ne 
cunoaștem forțele atît sub as
pectul valorii literare a tex
telor cît și din punct de ve
dere interpretativ. Marea ma
joritate a brigăzilor artistice 
care s-au prezentat în con
cursul care a avut loc s-au 
străduit să fie la înălțimea 
dezideratelor valorice actuale, 
abordînd în programele lor 
problemele care preocupă co
lectivele în care-și desfășoară 
activitatea. Prin programele 
lor, brigăzile artistice din Va
lea Jiului și-au adus contri
buția la întărirea disciplinei 
în procesul de producție, au 
luat atitudine împotriva ace
lora care au o atitudine îna
poiată fată de muncă.

Prezenta întrecere va tre
bui să sporească calitățile a- 
gitatorice și. implicit, virtuțile 
educative ale fiecărui program 
prezentat, în vederea promo
vării atitudinii înaintate tată 
de muncă și societate, pentru

crearea unei puternice opinii 
de masă împotriva oricăror 
manifestări retrograde din con
știința și activitatea unor oa
meni.

în urmă cu cîteva zile a 
luat ființă Comisia județeană 
care va coordona desfășurarea 
întrecerii brigăzilor artisbee. 
în planul de măsuri alcătuit

și caselor de cultură trebuie 
să manifeste un interes mai 
mare față de aceste formații. 
Ei răspund în mod direct de 
participarea și înscrierea bri
găzilor în această întrecere.

Se recomandă ca tematica 
programelor care vor fi pre
zentate să acorde o atenție 
deosebită popularizării frun-

În preajma unei 
noi confruntări 

a brigăzilor 
a r t is t i c e

cu acest prilej s-a stabilit ca 
înscrierea la întrecere să se 
facă pe bază de cerere care 
se va înainta fie Consiliului 
județean al sindicatelor, fie 
Comitetului județean pentru 
cultură și artă pînă la finele 
acestei luni. Pentru ca la a- 
ceastă întrecere de mare am
ploare să participe un număr 
mai mare decit în cea pre
cedentă, comitetele sindicate
lor și ale U.T.C. din întreprin
deri și instituții, directorii 
căminelor culturale, cluburilor

tașilor în muncă, colectivelor 
care se evidențiază în realiza
rea sarcinilor de producție, 
aspectelor pozitive din activi
tatea și comportarea oameni
lor, dar, în același timp, să 
satirizeze cu îndrăzneală nea
junsurile ce se manifestă în 
activitatea acestora. In aten
ția colectivelor de creație ale 
brigăzilor artistice de agitație 
vor sta cu precădere feme 
ca : folosirea judicioasă a tim
pului de muncă, întărirea or
dine! și disciplinei în produc-

In „Lumea umbiielor“ omul 
a făcut, poate, unul dintre 
cele mai spectaculoase sal
turi. Umbrele tremurînde, de 
fapt niște contururi mai mult 
sau mai puțin definite, s-au 
transformat treptat devenind 
această îneîntare a filelor,, 
noastre care este filmul. Rînd teia, Joseph Strick, a anun- 
pe rind, sunetul și culoarea " ' ’ " .
ne-au dat posibilitatea,’, să 
participăm la crîmpeib" de 
viață din orice colț al lumii. 
Cu toate acestea, minunii îi 
lipsea ceva. Și acest ceva 
era tocmai profunzimea. Pen
tru a obține acest atribut al 
imaginii au fost propuse di
verse artificii tehnice : pro
iecții încrucișate pe un ecran 
de o formă deosebită, „înar
marea" spectatorilor cu niște 
ochelari speciali (o lentilă 
roșie, una verde), utilizarea 
unor ecrane circulare etc. 
Dar toate acestea rănîțneau

• departe de a reprezenta o 
imagine intr-adevăr tridimen
sională.

Cînd în 1960 a fost anun
țată prima experiență cu 
cicule laser, nimeni nu 
nuia că tocmai acestea 
deschide o nouă cale în 
slujitorilor celei de-a șaptea 
arte. In cei zece ani care 
au trecut de la apariția la
serului, acesta a străbătut 
lungul drum de la experi
ment la aplicație practică și

v

a

fas- 
bă- 
vor 

fața

a pornit pe cel al anticipa
ției. Dar ce legătură poate 
fi între un fascicul laser și 
obținerea unui film tridimen
sional ? In linii mari, răs
punsul a fost dat de către 
firma „Laser film corp.“. La 
16 august, directorul aces-

țat la New York începerea 
producției de filme tridimen
sionale cu ajutorul fascicu
lelor laser. Efectul de tridi- 
mensionalitate și iluzia de a 
vedea obiectele așa cum sînt 
ele în realitate sînt obținute 
prin procedeul cunoscut sub 
denumirea de holografie. Stu
dii asupra acestor procedee 
s-au făcut încă de acum 
cîțiva ani. Pentru a obține 
o hologramă se trimite di
rect o parte a fasciculului 
laser către obiectul supus fil
mării, iar cealaltă parte este 
adusă asupra corpului cu a- 
jutorul unei oglinzi reflec
toare. Cele două fascicule se 
reîntîlnesc pe peliculă, dind 
naștere hologramei. Pentru a 
obține imaginea tridimensio
nală mai este necesar doar 
un aparat de proiecție în ca
re se introduc holograme.

Joseph Strick a anunțat că 
primul film tridimensional 
obținut cu ajutorul fascicu
lelor laser se numește 
lise“.

Nu e nici o exagerare. 
Am cunoscut această 
familie, am trecut pra

gul casei sale, am trăit ală
turi de ea cîteva zeci de mi
nute, am privit zimbetele co
piilor; ne-am bucurat o dată 
cu ei de abundența florilor, 
de mulțimea jucăriilor, de 
ambianța fericirii

— Pe tine cum
— Adriana...
— Dar pe line, 

dar pe tine...
De 240 de ori 

pune aceeași întrebare dar nu 
tot atîtea răspunsuri s-ar pu
tea primi, deoarece cei mai 
mulți dintre interlocutorii mei 
nu știu rosti decit doar două- 
trei cuvinte.

— Ce poezie ai invațat tu 2...
Și microuniversul acesta 

plăcut și plin de viață explo
dează 
bună, 
mină.

Nu 
trăit cîteva zeci de minute în 
familia cu 240 de copii. Fa
milie e bine zis. Pentru că 
acești copii, aceste speranțe 
de aur aparțin familiei atit 
de armonioase a muncitorilor 
din Petroșani, iar casa lor se 
numește „Complex creșă-că- 
min“. Pentru destinația atît 
de umană, poate ar fi meri
tat o denumire mai expresi

jucăriilor, 
colective, 
te cheamă 2

dar pe tin.

s-ar putea

intr-un miracol de voie 
de drăgălășenie, de lu

e nici o exagerare. Am

vă, mai caldă, dar deocam
dată celor care o populează 
le este indiferent. Pentru ei 
contează doar atenția părin
tească, brațele, de mame ade
vărate a celor cîteva zeci de 
asistente medicale, îngrijitoa
re, surori pediatre, infirmiere.

— Dumneavoastră, cum v-ați 
crescut copiii 2

Ne-am imaginai, eu punem 
această întrebare uneia din 
acele mame care au cunoscut 
mizeria anilor negri, mai ne
gri decit cărbunele Văii Jiu
lui. Și parcă vedeam așter- 
nîndu-i-se pe față tristețea a- 
mintirilor de acum mai bine 
de un sfert de veac: foame, 
boli, lipsă 
cală, care 
ani mii de

Foamea, 
atit de îndepărtate și totuși 
atit de proaspete in memoria 
multor părinți de aici, care 
aveau atita dreptate cînd nu 
meau, pe atunci, aceste locuri 
„Valea plîngerii“.

Dar să ne reîntoarcem in 
casa celor 240 de copii. înfi
ințată prin grija permanentă 
a statului pentru copiii mun
citorilor, aceasta oferă micu
ților ante și preșcolari con
diții optime de educare și 
dezvoltare armonioasă. însoțiți 
de directoarea Butuza Olim
pia, am vizitat, rînd pe rînd,

de asistență medi- 
au secerat în acei 
copii de mineri.

bolile Realități

saloanele complexului creșc 
cămin întimpinați fiind pre 
tutindeni de buna dispoziți 
ordine și curățenie ca și tl 
dotarea excelentă a comph 
xului. l-am găsit pe unii din 
tre minerii sau constructor 
de mîine servindu-și micul de 
jun, iar 
afară, sub 
de august.

— Tu al
— A lui
— Dar tu 2
— A lui Nagy...
— Dar tu 2
— zi lui Sitea...
Cine este Aionescu 2 Miner 

la Dîlja. Cine este Nagy 2 Mi
ner la aceeași exploatare. Ci
ne este Sitea ? Miner la Pe
trila. Și așa mai departe.

Sînt, așadar, copiii noștri, 
ai minerilor, ai constructorilor, 
ai altor salariați care acolo, 
la locul de muncă, își văd 
de treabă liniștiți, asigurați 
de grija și condițiile in care 
copiii lor își trăiesc copilă
ria. Pentru că intr-adevăr 
copiii lor, fie că au cîteva 
luni, fie că au cinci sau șase 
ani sînt astăzi in grija fără 
margini a partidului și 
lui nostru socialist, în 
noastră, a tuturor, care 

facem totul pentru 
crească viguroși.

Flavia DUMITRAȘ

pe alții jucîndu-se 
soarele fierbinte

cui ești 2 
Aionescu...

statu- 
grija 

dorim 
ca

patriotice

M. CHIOREANU

va des- 
august 

> două

la 
valo-

împrospătate, 
este dotată cu 

mai valordase 
fiecare sistem

Y UN VULCAN galant) se 
dresează muntelui vecin :

— Sper că fumul nu
deranjează...

a-

vă

O
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O
vQ PROFESORUL predă elevi- 
r“lor săi primele noțiuni de 
/ aritmetică. Ca să se facă mai

explicit cheamă pe unul din 
elevi la tablă :

rând sistează orice răspuns;
— Aș vrea s-o văd și pe 

asta 1
O

se întoarce acasăXjSOȚIA
«u o rochie noilă.
I — Bine dar ți-ăi cumpărat

ție, folosirea intensivă a tu
turor mijloacelor de muncă 
etc.

Brigăzile artistice de la 
sate vor aborda aspecte spe
cifice ale muncii din C.A.P., 
I.A.S., punîndu-se accent în
deosebi pe participarea la 
muncă, pe ridicarea califică
rii profesionale a țăranilor 
cooperatori și a muncitorilor, 
pe dezvoltarea și apărarea 
proprietății socialiste.

Textele brigăzilor artistice 
de agitație ale cooperativelor 
meșteșugărești să se axeze pe 
probleme legate de buna de
servire a populației, întărirea 
disciplinei, fiind combătute 
favoritismul, nerespectarea ter
menelor de executare a unor 
lucrări etc.

Pentru a ridica nivelul ar
tistic și educativ, cercurile 
literare din județul nostru 
sînt chemate, la rîndul lor, să 
sprijine brigăzile artistice 
realizarea unor texte 
roase.

întrecerea, care se ’ 
făsura în perioada 
1970 — mai 1971, are 
etape : etapa de masă și atapa 
competitională. Pentru a putea 
participa la întrecere, brigă
zile artistice de agitație vor’ 
susține la locul de muncă. în 
cluburi etc., cel puțin 2—3 
spectacole pe lună care să- 
aibă o durată de numai 3 -12 
minute, urmînd oa programele 
să fie mereu

întrecerea 
premii. Cele 
formații din 
clasificate de juriul concursu
lui pe primele locuri la faza 
finală vor fi incluse , într-un 
spectacol festiv prezentat în 
Capitală în cinstea celei de-a 
50-a aniversări a P.C.R.

)

I

I

(

Fruntași 
în acțiuni*

Organizația de tineret, a 
orașului Vulcan este deținătoare 
a drapelului de fruntașă în 
activitățile patriotice pe județ, 
pe anul 1969. ” ” ‘
mențină 
fruntea 
tinerii 
încă, de 
rodnică 
a fierului vechi, de înfrumuse
țare a orașului. Pînă în prezent 
tinerii au colectat peste ■ 450 
tone fier vechi, rea.lizînd 75 la 
sută din angajamentul anual, 
și au prestat numeroase ore de 
muncă patriotică pe șantierele < ’ 
înfrumusețării orașului.'

Hotărîți să se 
și în continuare în 

întrecerilor declanșate, 
vulcăneni au depus 
la începutul anului o 
activitate de colectare

PATRONUL se adresează 
tuia din funcționarii săi:
— Mi-ai spus ieri că vrei să 

te duci la dentist dar ai fost 
văzut la un meci de fotbal. 
M-a.i mințit așadar.

— Nicidecum, domnule di
rector. Dentistul meu este 
portarul unei echipe de fot
bal...

O
ASCENSORUL unui zgîrie-

nori de pe Manhattan urcă 
vertiginos. La un moment dat, 
se aude un trosnet sinistru.

O bătrînă aflată în cabină 
pălește, după care îl întrea
bă pe liftier :

— Nu schimbați niciodată 
cablurile ?

— Ba da, cînd se uzează.
— Și cînd vă dați seama 

că s-au uzat ?
— Cînd se rup...

— Colegul tău Bertrand are
șase bile ; dacă îi iei trei.
cite mai rămîn ?

Dar, în clipa aceea, din
fundul clasei vocea lui Bort-

luna aceasta încă trei rochii, 
i se adresează soțul.

— Dragul meu, a fost impo
sibil să rezist tentației diavo
lului...

— Trebuia să-f întorci spa
tele...

— Așa am și făcut, dar 
atunci el mi-a spus: „Din
spate îți vine și mal bine"...

©
? UN BĂIEȚEL se întoarce 
de la școală cu un bilet de 
50 de franci în mînă :

— Uite ce am găsit pe 
stradă !

— Găsit ? Ești sigur că l-a 
pierdut cineva, întreabă mama 
bănuitoare ?

— Sigur că da, l-am văzut 
și pe domnul care-1 căuta...
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La S. C. S. M. Petroșani

STUDIU FINALIZAT
ÎNAINTE

DE
de larg consum
Colectivele de vînzători ale 

organizațiilor comerciale din 
municipiu întîmpină ziua de 
23 August cu noi succese. 
O.C.L. produse industriale a 
realizat de la începutul anului 
o desfacere către cumpărători 
de peste 160 milioane lei, de
pășind sarcina de plan din pri
mul semestru al anului cu 3,9 
ia sută. Volumul cheltuielilor 
de circulație planificat a fost, 
de asemenea, îndeplinit, la a- 
eest indicator obținîndu-se e- 
conomii de peste 400 mii lei. 
Cit privește beneficiile planifi
cate, la sfîrșitul primului se
mestru indicatorul a fost rea
lizat în proporție de 191,1 la 
sută.

In această perioadă nume
roase bunuri de larg consum 
au fost vîndute populației. E- 
vidențele statistice au înregis
trat ca mărfuri vîndute de la 
începutul anului peste 1400 te
levizoare, 1100 aparate de ra
dio, 1 080 frigidere precum și 
numeroase garnituri de mobilă 
în valoare de peste 18 milioa
ne lei, articole de țesături și 
confecții, de încălțăminte, arti
cole electrice și de uz casnic 
etc.

TERMEN
Cercetătorii secției electrose- 

curitate minieră din cadrul 
S.C.S.M. Petroșani au finalizat 
studiul „Determinarea potenția
lelor electrostatice la materia
lele utilajelor miniere și stabi
lirea condițiilor pentru evita
rea pericolului pe care îl pre
zintă electricitatea statică în 
minerit", contractat cu Cen
trala cărbunelui cu termen de 
întocmire și predare la benefi
ciar la sfîrșitul trimestrului III.

Și acum cîteva amănunte des
pre importanța studiului. Este 
cunoscut că masele plastice, 
datorită avantajelor pe care le 
prezintă, cîștigă din ce în ce 
mai mult teren privind folo
sirea lor în cele mai diverse 
ramuri ale industriei. Masele 
plastice au pătruns și în mi
nerit, chiar și în minele gri- 
zutoase unde • nu pot fi ad
mise cu ușurință din cauză că 
se încarcă electrostatic și ca 
urmare pot provoca aprinde
rea sau explozia amestecurilor 
de gaze explozive.

Lucrarea cuprinde în primul 
rînd gradul de încărcare cu e- 
lectricitate statică a benzilor 
transportoare, găleților, canis
trelor, îmbrăcămintei din fi
bre sintetice, fiolelor pentru 
burajul cu apă, bidoanelor per
sonale pentru apă. carcaselor 
unor aparate etc., confecționate 
din mase plastice, indicîndu-se, 
după caz, interdicția de folo
sire în continuare în minele 
grizutoase sau folosirea lor cu 
luarea unor măsuri.

In al doilea rînd, prin lu
crare se indică condițiile pe 
care trebuie să le îndeplineas
că masele plastice destinate mi
nelor grizutoase, precum și cri
teriile de avizare înainte de 
introducerea lor în subteran.

Totodată, în cadrul studiu
lui s-a conceput și executat un 
electrotestometru pentru veri
ficarea gradului de izolație a 
corpului uman în ceea ce pri
vește înlăturarea pericolului e- 
lectrostatic și de electrocutare 
la joasă tensiune.

Adîncirea specializării în

dinamismului între-

național (încheierea

industrie

Probleme economice99

0 nouă cabanăs

forestieră
Dr.

Dr.

muncă în

PETRILA : Prea mic

(20—23); Republica :

Din cuprins :
Dr. GH. GĂINUȘE — România socialistă pe scara de va

lori a economiei mondiale.
C. IONETE — Considerații cu privire la modelarea pre

țurilor.
E. V. TOPALA și T. MELINTE — Eficiența economică a 

licențelor în promovarea progresului tehnic.
Acad. VASILE MALINSCHI — Perfecționarea sistemului 

de credite.
VASILE M. POPESCU 

construcția de mașinii
CONSTANTIN PINTILIE — Un sistem nou de ges
tiune a producției: cost — oră — producție.

GHEORGHE MARCU și Dr. TRAIAN SILEA *— Extinderea 
relațiilor economice ale României cu țările Africii.

Dr. M. C. DEMETRESCU — Reînnoirea permanentă a ga
mei produselor — un criteriu al 
prinderii moderne.

DEZBATERI
Munca socială creatoare de venit 
dezbaterii).
Probleme ale utilizării forței de 
(continuare). i
Centralele industriale. Atribuții, comp’etențe, 
bilități (continuare).
Echitate și cointeresare. Noul sistem de 
(continuare).

EFICIENȚA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
Valorificarea creației tehnico-științifice românești 
imperativ al progresului economic și social (continuare).

Zilele trecute, la parchetul 
Bîrlogu din sectorul forestier 
Lenea a fost dată în folo
sință o nouă cabană destina
tă găzduirii muncitorilor fo
restieri, precum și un grajd 
nou pentru atelajele proprii 
și particulare. Construită cu 
o capacitate de 30 de locuri, 
cabana (împreună cu anexele 
ei) va deservi exploatările 
Cindreșu, Bîrlogu și Pirîul 
lui Grivei.

VINERI 21 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. Mi
croavanpremieră. Emisiu
ne de știință.

18,25 Căminul.
19,15 Anunțuri —
19,20 1 001 de seri.

publicitate.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic: „Prea mic 

pentru un război atif de

mare**.

21,20 „Cununa de pe
Și— cîntece 

populare.

Someș** 
dansuri

21,35

22,20

22,50

23,00

„Victorie în 
TV.

Vedete ale 
aur“.

Telejurnalul

Mai — film

„Cerbului de

de noapte.

închiderea emisiunii.
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(Urmare din nr. 6 470)

Produse 
alimentare

Rezultate grăitoare au înre
gistrat în această perioadă și 
salariații O.C.L. Alimentara. De 
Ia începutul anului au fost 
vîniUite populației peste plan 
produse alimentare în valoare 
de 8 460 mii lei, ceea ce re
prezintă o depășire a planu
lui cu 4 la sută. La indicato
rul cheltuieli de circulație s-au 
înregistrat economii în valoare 
de 631 mii lei. beneficiile pla
nificate fiind depășite eu 416 
mii lei. Printre unitățile care 
au adus în această perioadă 
o contribuție de seamă la rea
lizarea planului, străduindu-se 
lună de lună să sporească vo
lumul de produse vîndute popu
lației, se numără magazinele 
conduse de Vasile Șerban, Ma
ria Barcan, Petru Szatmari, Va
leria Duma, Elena fioff. Pe
tru Golea, Catalina Radu, O- 
limpia Medrea și altei»

RADIO
SIMBAtA 22 AUGUST

PROGRAMUL Ii 5,0j— 6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Miorița; 10,30 
Din țările socialiste; 11,05 Re
vista șlagărelor; 12,00 Recital 
de operă; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Radioclub turistic; 13,42 
Formația „Sincron"; 14,00 Pa
gini orchestrale din opere; 14,30 
Din înregistrările Măriei Tă- 
nase și ale lui Ion Matache; 
15,00 De la 3 la 7 — emisiune 
de divertisment muzical; 19,00 
Gazeta radio; 19,20 Muzică u- 
șoară; 19,30 Cronică de viață; 
19.3> Orchestra de muzică 
populară „Doina Argeșului" din 
l’itești; 20,05 Tableta de sea
ră: 20,10 Microrecital Anda Că- 
lugăreanu; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21,00 In jurul globului; 21,15 
Pagini clasice în interpretări 
moderne; 21,30 Moment poe
tic 21,35 Solistul serii : Gică 
Petrescu; 22,00 Radiojurnal; 
22,20 Sport; 22,30 In ritm de 
dans; 23,00 Expres melodii; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Angajamentele anuale 
au îost îndeplinite

La începutul acestui an co
lectivul de muncitori, ingi- 
neri și tehnicieni de la I.G.L. 
Petroșani s-a angajat să ob
țină rezultate din cele mai 
frumoase în activitate. Ci
frele incluse în angajamen
tul luat au fost realizate și 
chiar depășite. In perioada 
1 ianuarie — 1 august a. c.

depășirile - planului de pres
tări în lucrările de construc
ție sînt de 1 700 000 lei, față 
de cei 450 000 lei planificați. 
Beneficiile obținute peste 
plan depășesc cifra de 498 000 
lei față de 70 000 Iei anga
jament. De asemenea, prețul 
de cost pe mia lei a fost 
redus la 910,2 lei.
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salarizare

SPECIALETRENURI

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

A-ți bate cuie-n

indiferenței

ce 
că

Întindea banii 
acela era

nu 
nici 
Dar

mai 
mai 

servit.

în zilele de „înfrumusețare 
soliilor noastre.

Cil oare ?

de 
doar 

aș-

(conducerea cooperativei s-a 
reprolilal doar pe promisiuni) 
concrete, astfel că noi, bărba
ții, mai trebuie să așteptăm

„Căștile11

responsa-

reprezintă 
de o zi 
activă și,

Venind în sprijinul publi
cului călător ce se va de
plasa în afara județului nos
tru, cu prilejul sărbătorii de 
la 23 August, s-a pus 
în circulație trenuri speciale 
care vor circula, în zilele de 
21, 22, 23 și 24 august, pe 
distanța Hunedoara — Cra
iova și retur. Astfel, trenul

accelerat 242/2, cu plecarea 
din Hunedoara la 20,40 va 
sosi în stația C.F.R. Petroșani 
la ora 22,45 și va pleca peste 
5 minute în direcția’ Craio
va. De asemenea, trenul ac
celerat 241/2, cu plecarea din 
Craiova la 5,10 va avea, so
sirea în stația Petroșani la 
8,45, iar la Hunedoara în 
jurul orei 11,00.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Sub semnul lui Monte 
Cristo, ,
Cazul sergentului Grișa (20 
—25);
pentru un război atît de ma
re (19—21); LONEA — 7 No
iembrie : Fata din parc (20 
—22); Minerul: Căldura (20 
—23); ANINOASA : Urmări
rea (20—21): VULCAN :
Freddy și cîntecul preeriei 
(20—23); LUPENI — Cultu
ral : Dreptul de a te naște 
(19—23); Muncitoresc : Blow
up (20—21); BARBATENI ! 
Judoka agent secret (20—21); 
URICANI : Un om pentru e- 
ternitate (21—22).

Unii oameni au o ciudată 
înclinație spre a-și tace rău. 
Mai colorat, atitudinea aceas
ta a tost cuprinsă în " expre
sia „a-ți bate cuie-n ‘ tălpi". 
Duminică dimineața, în pirul 
orei 8, m-am convins intr-un 
lei destul de violent de ade
vărul celor de mai sus. lată 
unde și în ce tel.

La unitatea nr. 133 din Pe
troșani a O.C.L,. Alimentara 
se vinde pline. Spațiu) 
este nici prea mare, 
prea mic, numai bun.
cînd e aglomerație... La raio
nul de pline albă (de tapt și 
la celelalte) era în ziua a- 
mintilă un haos cum greu

Să nu ne mirăm cînd sofiile 
noastre își pierd o zi întrea
gă la coafor pentru că o fac 
fără vina lor, dacă analizăm 
„bărbătește" lucrurile.

De pildă la unitatea de coa
fură nr. 13 din Petroșani, uni
tate cu mare număr de cliente, 
se odihnesc (e vremea conce
diilor) trei căști de uscat — 
fapt ce determină prelungirea 
timpului de așteptare a 
neficiarelor".

O situație asemănătoare am 
întîlnit la unitatea nr. 61 (com
plex) unde din 10 căști 
uscat, funcționează 
două (11), restul de opt 
teaptă reparațiile necesare 
averlizînd cu: „A nu se cu
pla, delect".

Cu toate că reclamatiile 
lucrătoarelor și ale clien'eiot 
curg, nimeni măsuri

se poate imagina: cumpără
torii se îngrămădeau unii 
peste uliii, se auzeau strigă
te, un bărbat și o femeie se 
insultau in văzul și in auzul 
tuturor, la ieșirea din magazin 
cei care scăpau din acea 
adevărată presă își controlau 
grijulii starea veștmintelor și 
ordinea nasturilor... De 
toate acestea ? Pentru
vînzătoarele (a căror voce se 
auzea din cînd în cînd scan- 
dind : vă rog să nu sparge/i 
geamurile I) nu-și manilestau 
interesul pentru ordine : cure 
cumpărător avea mina 
lungă și ’.......................
aproape,

Nici pomeneală de rînd și li
niște — atribute ale civiliza
ției, în tond, deci și ale co
merțului. O asemenea haraba
bură e greu de închipuit și 
nu se poate tolera pentru că, 
în comerf atitudinea adoptată 
de vînzător impune și cumpă
rătorului o conduită corectă. 
Dar, cum spuneam mai sus, 
vînzătoarele-și bat cuie în 
tălpi, își creează greutăți care 
pot ti cu totul și cu totul 
evitate. Se mai miră, atunci, 
că se sparg geamurile ?

Esenfial în corner/ nu 
doar să ' vinzi, 
vinzi...

este 
sum

S. POP

Și de ce toate acestea 7 Ca 
să aflăm dacă rocile din mi
ca faleză sînt de tip „ocea
nic" sau de tip „continental". 
Ei bine, sînt oceanice I

Dumneavoastră vă este, 
probabil, totuna. Pe noi însă 
ne entuziasmează.

„Oceanice" înseamnă că, în 
această depresiune din Afar 
în care ne aflăm (și numai 
Alpii Danakil împiedică Ma
rea Roșie s-o inunde), scoarța 
terestră de natură „continen
tală" lipsește. Lavele, care 
s-au închegat aici, vin și a- 
cum să se împietrească, căci 
vulcanismul este încă activ, 
aceste lave sînt de același 
tip cu cele care constituie 
fundul oceanelor — de unde 
și numele lor.

De unde provin ele ?
Din ceea ce se cheamă 

mantia" planetei, mantia su
perioară. Sub stratul subțire 
de rocă solidificată, care îm
bracă globul pămîntesc, o e- 
normă „mantie" groasă de 
aproape 3 000 km face ca 
magma de 1 500° sau 2 000°C 
să învăluie nucleul central.

Fundul oceanelor, al tutu
ror oceanelor este tapetat 
lavă solidificată provenită 
rect din această 
nomen care pe 
se produce decît 
giuni vulcanice.

Ce se întîmplă, 
fundul oceanelor ? 
zece ani, oamenii 
încep să știe : ele 
tinuu. Cum ? I 
prin axa lor mediană, prin 
injectări succesive de bazal
turi și alte lave urcate din 
mantia superioară prin frac
turi bruște deschise în stra
tul superficial. Această creș- 

„podelei** oceanelor

magmă, 
pămînt 

uneleîn

cu 
di- 
fe- 
nu 
re-

Pedeci,
De vreo 

de știință 
cresc con- 

Majoritatea 
axa lor mediană,

are drept corolar îndepărta
rea progresivă a continente
lor care îl mărginesc de *6 
parte și de alta.

Un exemplu t Eurafrica și 
Americile, care se atingeau 
acum 150 milioane de ani, 
sînt astăzi separate prin mii 
de kilometri de Atlantic și 
continuă să se deplaseze cu 
cîte 2 cm (în medie) pe an.

Aceasta se produce de fie
care dată cînd tensiunile care 
au loc în mijlocul Atlanti
cului fac să crape scoarța și 
magma din adîncuri se in
jectează și erupe sub mare, 
sau, rareori, pe una din 
insulele vulcanice care jalo
nează imensa creastă medio- 
atlantică : Islanda, Ațores, 
Ascension, Tristan Da Cunha...

Și, ceea ce este valabil 
pentru Atlantic, este și pen
tru Oceanul Indian, pentru 
mările Sudului, pentru Paci
fic (dar, pentru acesta din 
urmă, coloana vertebrală 
fracturată, unde se formea
ză funduri noi, nu este me
diană, ci aleargă spre sud și 
spre est de bazinul oceanic).

Știu că unii cititori vor fi 
sceptici. Este cam neverosi
mil să se deplaseze conti
nentele și încă pe mii de ki
lometri Căci ce este mai sta
bil ca un continent ? Nimic, 
într-adevăr. Dar, în ciuda 
stabilității lor aparente, ele 
se mișcă totuși, în diferite 
feluri. Unul este deplasarea. 
Un altul — ridicările sau 
scufundările, mai mult sau 
mai puțin marcate, mai mult 
sau mai puțin rapide: Olan
da se scufundă cu 1 mm pe 
an, Veneția cu nu mai știu 
cit, iar nordul Scandinavici 
crește cu 10 mm pe an. Din 
motive diverse. Dar mișcarea 
este leală, măsurabilă, mă
surată.

Fără picioarele, suflul și sudoarea băieților,

nu am ști ceea ce știm
Un al treilea mod în rare 

două blocuri ale scoarței te
restre pot să se deplaseze u- 
nul față de celălalt este alu
necarea de o parte și de alta 
a unei crăpături, denumită 
„desprindere orizontală"; a- 
ceasta este însoțită de zgu
duiri uneori dezastruoase, ca 
cele care au distrus San 
Francisco în 1906 (sau aceea 
care a avut loc în Anatolia 
în martie a. c., și care s-a 
soldat cu 1 086 morți).

Geologii americani au ară
tat că două puncte care se 
aflau față în față de o par
te și de alta a crăpăturii ca- 
liforniene de la San-Andr.ras, 
cu cîteva milioane de ani în 
urmă, se află astăzi la o dis
tanță de aproape 500 km u- 
nul de altul...

Da, marile evenimente care 
modelează planeta noastră și 
peisajele noastre se desfășoa
ră în perioade care, în com
parație 
noastre, 
lion de 
decît o 
poci geologice.

Pentru oceane și fundurile 
oceanelor, care trăiesc în rit
mul planetar, un secol nu 

decît mai puțin 
din existența lor 
dacă nu ne este

cu cele ale vieții 
sînt imense. Un mi- 
ani nu reprezintă 
unitate în aceste e-

posibil, chiar in decursul în
tregii noastre vieți, să vedem 
cum se mărește un ocean sau 
cum se îndepărtează conti
nentele, dispunem astăzi de 
tehnici care ne permit să mă
surăm mișcările 
ceptibile.

De aceea, din 
în fiecare iarnă 
luni în Dankalie : este unul 
din foarte puținele locuri din 
lume unde, nu numai că se 
poate spera să asiști la gene
za fundurilor oceanelor, ci de 
unde se poate observa și îm
părțirea unui continent în 
două, sau, în sfîrșit, s-ar pă
rea că sînt pe cale să se 
nască trei oceane.

Primul stadiu al formării 
unui ocean este o fracturare 
care desparte în două blo
curile unui continent care 
există. Este cazul Africii, a 
cărei parte răsăriteană, de 
la Etiopia pînă la Mozambic, 
trecînd prin Kenya și Tan
zania, este despărțită de ma
sa apuseană prin două piă- 
păstii prăbușite, cele in ca
re se află toate lacurile a- 
lungite... și zeci de vulcani. 
Aceste două 
nesc la nord 
la Afar.

lor imper-

1967 plecăm 
pentru două

șanțuri se u- 
și se termină

(Va urma)

Saptamma 
viitoare 

la

DUMINICĂ 23 AUGUST

8,00 Transmisiune de la Pa
rada militară și de
monstrația oamenilor 
muncii din Capitală și 
din țară cu prilejul ce
lei de-a 26-a aniversări 
a eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

12,00 Cintăm zile de lumină.
14.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Muzică 
de promenadă.

15,00 Duminică sportivă. Cam
pionatele europene de 
motonautism de la Ma- 
ribor — Iugoslavia. Din 
cele mai frumoase go
luri ale Cupei Mondia
le Mexic '70.

17.00 Studioul ,,N“.
19.30 Tel .’jurnalul de seară.
20.15 Treptele țării. Emisiu

ne de versuri.
20.30 Panoramic în... miez de 

vară. Spectacol muzical- 
distractiv TV.

22,00 Tele-recital de comedie 
cu Octavian Cotescu.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 Cîntece de petrecere.

LUNI 24 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Vara co
piilor. Filmul Califul 
Barză.

11,05 Pagini îndrăgite de 
muzică simfonică.

11,35 Salbe și mărgăritare — 
muzică populară.

12.30 Interpret! preferați de 
muzică ușoară.

13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17,00 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Fotbal.

18.30 Să cintăm cu voie bu
nă — itinerar muzical- 
coregrafic.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Micro-recital Ion Voicu.
20.10 înfăptuiri, confirmări

— Reportaj.
20,40 Film artistic — Odiseea.
22,15 Dialog muzical. Anda 

Călugăreanu — Therese 
Steimetz.

23.10 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

MARȚI 25 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 La porțile meseriei.
18.25 Armonii în Sol major.
18.45 Actualitatea în econo

mie.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Stagiune lirică TV. Ti

tanul operei" — Frag
mente celebre din ope
rele lui Giuseppe Verdi.

21.15 Reportaj TV. Zilele, 
nopțile — pămîntul și 
marea.

21.45 Greierele și furnica. 
Gigolo și Gigolette. 
Două schițe de S. Ma
ugham ecranizate.

22.25 Telejurnalul de noapte.
22,40 Cîntecele mării: muzi

că ușoară.

MIERCURI 26 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Universal-șotron — li
tera V.

18.30 Cabinetul economic TV.

19,15 Anunțuri — publicitate.

19.20 1 001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Tele-cinemateca : Dom
nișoara Iulia.

21.35 „Thalassa" — reportaj
TV.

21,50 Reflexe.

22.20 Telejurnalul de noapte.

22.35 Gala marilor interpret! 
români. George Geor
gescu.

JOI 27 AUGUST

16,00 Deschiderea emisiunii. 
Rugby; Dinamo Bucu
rești — Rugby Club 
Tarbes (Franța).

17.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

18,00 Mult e dulce și fru
moasă.

18,25 La volan.
18,40 Cadran internațional.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Roman foileton. Moara 

de pe Fad (V).
21.15 Dezbateri ideologice. 

Dinamica democrației 
socialiste.

21,45 Bucuria muzicii.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Viața literară.

VINERI 28 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 

Sumarul serii. „Turism 

— vacanță*.

18.20 Căminul.

19.15 Anunțuri — publicitate.

19.20 1001 de seri.

19,30 Telejurnalul de seară. 

20,00 Reflector.

20.15 Film artistic. Crăciun 

cu Elisabeta.

21,50 Mai aveți o întrebare ?

22,45 Telejurnalul de noapte.

22,55 Din carnetul cu amin

tiri al „Cerbului de aur" 

Franckie Avalone.

SÎMBĂTĂ 29 AUGUST

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

18.15 Bună seara, fete! Bu
nă seara, băieți !

19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial. Incoruptibi

lii. Cazul lui Giamino.
21.50 Fapt divers.
22,05 „lntr-o seară de Vară**. 

Program de romanțe.
22.30 Telejurnalul de noapte. 

Sport.
22.50 Revistele săptămînii.
23,00 Festival internațional 

al cîntecului Sopot — 
1970 (selecțiuni).

i—
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Noi puncte înscrise
pe ordinea de zi

S3 ■

Manifestări peste hotare
I.?l

(A-
— Reprezentanții per

la O.N.U. ai R. P. Al- 
Algeriei, Republicii 
Congo, Cubei, Iraku- 

Mauritaniei, Repu-

NAȚIUNILE UNITE 20 
gerpres). 
manc-nți 
bania, 
Populare 
lui, Mali, 
blicii Socialiste România, Siriei, 
Sudanului, Republicii Unite a 
Tanzaniei, Republicii Arabe 
Yemen, Republicii Populare a 
Yemenului de sud și Zambiei 
au adresat secretarului gene
ral al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant, o scrisoare 
prin care, în numele guverne
lor lor, solicită înscrierea pe 
ordinea de zi provizorie a ce
lei de-a XXV-a sesiuni a Adu
nării generale a Organizației 
Națiunilor Unite a punctului 
intitulat: „Restabilirea dreptu
rilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U.".

Scrisoarea reprezentanților ce
lor 14 state a fost difuzată ca 
document oficial al Adunării 
Generale a O.N.U.

Țările semnatare ale cererii 
de înscriere a acestui punct 
pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a O.N.U. urmează să 
depună la Secretariatul O.N.U., 
potrivit procedurii existente, un 
memoriu explicativ în 
cu această problemă.+

NAȚIUNILE UNITE 
gerpres). — La O.N.U. 
difuzată scrisoarea

legătură

20 (A- 
a fost 

reprezen
tanților permanenți la O.N.U. ai 

(’Algeriei, R. P. Bulgaria, R.S.S. 
Bieloruse, R. P. Congo, Cubei. 
R. S. Cehoslovace, Mauritaniei. 
R. P. Mongole, R. P. Polone, 
Republicii Socialiste România, 
Sudanului, Siriei, R.S.S. Ucrai-

niene, R. P. Ungare, U.R.S.S. șl 
Republicii Populare a Yemenu
lui de sud, prin care se cere 
secretarului general al O.N.U. 
înscrierea pe ordinea de zi 
provizorie a celei de-a XXV-a 
sesiuni a Adunării generale a 
O.N.U. a unui punct 
„Desființarea Comisiei 
pentru unificarea și 
Coreei".

Tot la 18 august, la 
fost difuzată în mod 
scrisoare prin care reprezentan
ții permanenți 1-a O.N.U. ai 
Algeriei, R. P. Bulgaria, R.S.S. 
Bieloruse, Republicii 
Congo, Cubei, R. S. 
vace, Mauritaniei, R. 
gole, R. P. Polone, 
Sudanului, 
niene, R. P. Ungare, 
și Republicii Populare a Yeme
nului de sud au cerut înscrie
rea pe ordinea de zi 
a celei de-a XXV-a 
Adunării generale a 
unui punct intitulat: 
gerea trupelor S.U.A. 
tur-o-r celorlalte trupe 
care, sub steagul O.N.U., ocupă 
Coreea de sud".-In aceeași zi, 
a fos-t distribuită ca document 
oficial scrisoarea reprezentan
tului permanent al Republicii 
Socialiste România la O.N.U-, 
adresată secretarului general 
al O.N.U., în care se arată 
România sprijină cererea 
înscriere pe ordinea de zi 
sesiunii a punctului privind 
tragerea trupelor S.U.A. și a 
turor trupelor străine care, sub 
steagul O.N.U. ocupă Coreea de

intitulat i 
O.N.U. 

refacerea

O.N.U. a 
oficial

Populare 
Cehoslo- 

P. Mon- 
Somaliei, 

Siriei, R.S.S. Ucrai- 
U.R.S.S.

provizorie 
sesiuni a 
O.N.U. a 
„Retrage- 
și a tu- 

străine

că 
de 
a 

re- 
tu-

PRAGA 20. — Corespon
dentul Agerpres, Eugen Io- 
nescu, transmite: Cu ocazia 
zilei de 23 August, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Praga, Ion O- 
bradovici, și alți membri ai 
ambasadei române au depus 
coroane de flori la monumen
tele 
lor români căzuți în lup
tele 
pentru eliberarea Cehoslova
ciei, în localitățile Zvolen, 
Kromeriz, Brno, Lucenec, 
Piestany, Banov, Humpolec 
și Pustimer. La ceremonie au 
fost prezenți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat.

TOKIO 20 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Tokio, 
Iosif Gheorghiu, a avut o în- 
tîlnire cu membrii grupului 
parlamentar de prietenie Ja
ponia — România. Au parti
cipat Seijuro Arafune, vice- 
speakerul Camerei Reprezen
tanților, H. Kawasaki, secre
tarul grupului, alți deputați 
din Dieta japoneză, membri 
ai grupului parlamentar de 
prietenie Japonia — România.

Cu această ocazie, amba
sadorul Iosif Gheorghiu a 
făcut o prezentare generală 
asupra realizărilor obținute

și mormintele eroi-

îmipotriva fascism ului,

de țara noastră în cei 26 de 
ani care au trecut de la eli
berare. A avut loc, totodată, 
un schimb de vederi asupra 
unor probleme privind dez
voltarea relațiilor româno- 
japoneze.

TEL AVIV 20 (Agerpres). 
— La 19 august a avut loc, 
în saloanele hotelului „She
raton" din Tel Aviv, o adu
nare festivă consacrată celei 
de-a 26-a aniversări a eli
berării României.

HANOI 20. — 
dentul Agerpres, 
Vlad, transmite : 
manifestărilor organizate în 
R. D. Vietnam cu ocazia 
sărbătorii naționale a Româ
niei, Comitetul pentru relații 
culturale cu străinătatea a 
organizat, la 19 august, la 
Clubul Internațional din Ha
noi, o gală de filme româ
nești. Au participat Hoang 
Van Tien, ministru adjunct 
al culturii, Nguyen Kim Cu- 
ong, vicepreședinte al Comi
tetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea, funcțio
nari superiori din M.A.E. și 
C.R.C.S. Au luat parte Con
stantin Băbeanu, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Hanoi și membri 
ai ambasadei.

Corespon-
Corneliu 

In cadrul

Mohammed 
Yazid 
primit 

de U Thant
I >

ou privireplicarea Declarației
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale 
(Comitetul celor 24) și-a în
cheiat dezbaterile consacrate 
situațieiedin coloniile portughe
ze din Africa. Cu o mare ma
joritate de voturi a fost adop
tat un proiect de rezoluție, 
prezentat de Tanzania în nume
le a 12 state africane, în care 
este condamnat refuzul guver
nului de la Lisabona de a în
deplini rezoluțiile adoptate de 
Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite și 
Consiliului de Securitate 
privire la coloniile portugheze

Geneva

por-

ale
cu

boiului dus de colonialiștii 
tughezi în Angola, Mozambic și 
Guineea (Bissau). Rezoluția 
condamnă, de asemenea, spri
jinul militar acordat Portuga
liei de partenerii ei din NATO.

Comitetul pentru decoloni
zare a adoptat o serie de re
comandări privind situația din 
Insulele Seychelles și Insula 
Sf. Elena.

In recomandările Comitetu
lui celor 24 se cere Marii Bri
tanii să întreprindă măsuri Con
crete pentru a permite popu
lației din aceste insule să-și 
exercite dreptul la autodeter
minare.

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Mohammed Yazid, trimis spe
cial al guvernului algerian, a 
fost primit 
general al 
căruia i-a 
din partea 
terne, Bouteflika. In mesaj se 
arată că reținerea de către au
toritățile israeliene a doi cetă
țeni algerieni, arestați la 14 
august pe aeroportul din Tel 
Aviv, contravine normelor 
dreptului internațional și că Al
geria nu exclude sprijinul Na
țiunilor Unite pentru elibera
rea imediată și necondiționată 
a celor doi.

joi de secretarul 
O.N.U., U Thant, 

înmânat un mesaj 
ministrului de ex-

ORIFNTl/1 APROPIAT
Consultări 

la O.
diplomatice 
N. U.
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Contaminare

radioactivă

— Re
al Re-
Orga- 

Mo-

mașinilor centra-
lei atomice de la

U.R.S.S.: In sala

Novovoronej

0 nouă răpire 
in Uruguay

WASHINGTON 20 (Agerpres).
Consiliul permanent al 

O.S.A. și-a însușit punctul de 
vedere exprimat de reprezen
tantul guvernului de la Monte
video în legătură cu hotărârea 
de a nu da curs cererilor or
ganizației clandestine din U- 
ruguay de eliberare a peste 150 
de deținuți, membri ai acestei 
organizații, în schimbul punerii 
în libertate a consulului brazi
lian Dias Gomide și a funcțio
narului american Claude Fly. 
în ședința de miercuri, desfă
șurată cu ușile închise, s-a 
făcut recomandarea ca proble
ma să facă obiectul dezbaterilor 
din Comitetul interamerican de 
justiție, care se va reuni la 
24 august, Ia Rio de Janeiro.

Pe o altă parte, din Monte
video se anunță că în Uruguay 
a fost efectuată o nouă răpire 
de către membrii aceleiași or
ganizații clandestine care și-a 
asumat responsabilitatea răpiri
lor anterioare. Este vorba de 
un tînăr american, Steven Spain, 
originar 
care se 
pe una 
Poci tos 
ne. El a fost oprit de două per
soane și obligat să urce în
tr-un camion, care s-a îndrep
tat apoi într-o direcție necunos
cută.

din Houston (Texas), 
afla în automobilul său 
din străzile cartierului 
al capitalei uruguaye-

dezarmare
GENEVA 20 (Agerpres). — 

sediul Națiunilor Unite 
Geneva, a avut loc joi 
de-a 489-a ședință de lu- 
a Comitetului pentru de-

CAIRO 20 (Agerpres). 
prezentantul permanent 
publici! Arabe Unite la 
nizația Națiunilor Unite, 
hamed Hassan Zayyat, a avut,
miercuri, la New York, o în
trevedere cu Gunnar Jarring, 
reprezentant special al secreta
rului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, anunță ziarul 
egiptean „Al Ahram". Deși nu 
a fost făcută nici o precizare 
în legătură cu conținutul între-

vederii, este posibil că au fost 
abordate chestiuni referitoare 
la pregătirea deschiderii con
vorbirilor de pace în 
Orientului Apropiat, 
piciile ambasadorului

Ziarul citat relevă, 
menea, că Mohamed
a trimis ministrului de 
al R.A.U., Mahmoud Riad, 
raport detaliat asupra consul
tărilor pe care le-a avut în 
ceste

problema 
sub aus- 

Jarring. 
de ase- 
Zayyat 
externe 

un

zile la New York.

Vizita regelui Hussein

a-

.[ WASHINGTON 20 (Agerpres). 
' Senatul american a respins 
miercuri amendamentul propus 
fie senatorul Edward Brooke cu W- . . , !•_ •!.—_ _ r. Inm I II iprivire la limitarea sistemului 
pntibalistic Safeguard. Contra 
amendamentului au votat 
senatori, iar în favoarea sa 45 
senatori.

Amendamentul propus 
Edward Brooke reprezenta 
cale de compromis între

53

de 
o 

_ ____ r__  alte 
două amendamente, respinse și 
ele, dintre care unul refuza 
alocarea fondurilor necesare 
construirii a două noi baze ale 
sistemului, iar celălalt cerea 
suspendarea construirii întregu
lui sistem și reducerea fondu
rilor alocate pentru cercetări 
în acest domeniu.

Observatorii din Washington, 
deși constată că votul din Se
nat este un punct marcat de 
președintele Nixon în disputa 
continuă cu forurile legislative, 
remarcă totuși rezultatul 
strîns pe care Administrația l-a 
obținut numai după eforturi și 
manevre intense. Respingerea 
amendamentului Brooke și a 
celorlalte două permite guver
nului S.U.A. să treacă la extin
derea sistemului Safeguard, ac- 

să extindă 
do-

țiune de natură
cursa înarmărilor intr-un 
meniu nou.

Sistemul Safeguard a 
propus a- -----

fost 
propus de către’ președintele 
Nixon ca o măsură de „prote
jare împotriva rachetelor in
tercontinentale". în cursul anu
lui trecut, Administrația a cerut 
și a primit autorizația de a în
cepe construirea acestui sistem 
cu două baze situate în statele 
Montana și Dakota de 
'Anul acesta, guvernul a între
prins o serie de 
vederea obținerii 
cesare dezvoltării 
tite și construirii 
baze în statele 
Wyoming. în proiectul de lege

Nord.

demersuri în 
fondurilor ne- 
bazelor amin- 
a încă două 
Missouri și

privind alocarea a 19,2 miliarde 
dolari pentru cheltuieli militare 
s-au inclus 1.5 miliarde pentru 
dezvoltarea sistemului 
guard. Proiectul a fost 
aprobat 
fanților 
terii în

După cum se știe, ca și anul 
trecut, 
prezentat o vie 
între suporterii politicii Admi
nistrației și adversarii construi
rii și dezvoltării sistemului- 
ABM. Adversarii sistemului au 
susținut nocivitatea lui pentru 
procesul destinderii și au evi
dențiat inutilitatea împovărării 
bugetului cu noi cheltuieli de 
înarmare. Ei au arătat că pune
rea în aplicare a acestor pla
nuri nu poate duce decît la in
tensificarea cursei înarmărilor 
și sporirea neîncrederii. Anul 
trecut Administrația a obținut 
aprobarea fondurilor la limită 
(cu un singur vot în plus față 
de adversarii sistemului). Anul 
acesta, disputa s-a redeschis 
prin prezentarea unor noi a- 
mendamente privitoare la sus
pendarea alocațiilor bugetare 
aferente acestuia. La 12 august, 
după cîteva săptămâni de dez
bateri, primul din seria acestor 
amendamente a fost supus vo
tului. Documentul prezentat de 
senatorul Harold Hughes pre
vedea interzicerea construirii 
de baze de rachete antibalis- 
tice pe teritoriul Statelor Unite. 
Cel de-al doilea amendament, 
prezentat de senatorii John 
Sherman Cooper și Philip Hart, 
prevedea limitarea sistemului 
la cele două baze din Montana 
și Dakota de Nord, precum și 
reducerea substanțială a fon
durilor destinate realizării a- 
cestui sistem. Ambele amenda
mente, ca și amendamentul 
prezentat de senatorul Edward 
Brooke, aii fost respinse de 
Senat, însă cu o mică majori
tate de voturi.

Safe- 
deja 

de Camera Reprezen- 
și a fost supus dezba- 
Senat.

aceste dezbateri au re
conf runt are

"Le 20 august, poporul ungar a sărbătorit Ziua consti
tuției — aniversarea a 21 de ani de la adoptarea noii con
stituții a Republicii Populare Ungare. Cu acest prilej, in 
diverse localități din Ungaria au avut loc manifestări cul- 
tural-artistice și sportive, serbări populare, iar în mai multe 
orașe mari adunări populare la care au luat cuvîntul con
ducători de partid și de stat. Ca adunarea populară din 
orașul Szekesfehervar a luat cuvîntul Losonczi Pal, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare. Printre 
altele, vorbitorul a subliniat faptul că noua constituție con
sfințește în practică marile drepturi de care se bucură as
tăzi poporul muncitor din Ungaria și asigură totodată baza 
dezvoltării și lărgirii în continuare a democrației socialiste.

• COMISIA SENATORIALA 
pentru problemele externe a 
fixat pentru săptămîna viitoa
re audieri în legătură cu tra
tatul americano-spaniol pri
vind menținerea bazelor ae
riene și navale ale S.U.A. pe 
teritoriul Spaniei. Alexis 
Johnson, subsecretar de stat 
pentru problemele politice, 
va reprezenta Administrația în 
cursul acestor audieri. Preșe
dintele comisiei, 
William Fulbright, a 
că ședințele vor fi

senatorul 
anunțat 

deschise.

DE A• ÎN INTENȚIA 
ATENUA PROTESTELE, expri
mate atît în S.U.A. cît și în 
străinătate, în legătură cu re
centa scufundare în Oceanul 
Atlantic a unei importante 
cantități de gaze toxice, Pen
tagonul a anunțat că, în vii
tor, debarasarea de astfel de 
substanțe se va realiza prin 
ardere. în acest scop, la arse
nalul de la Rocky Mountain 
(Colorado) se construiesc în 
prezent două uzine de detoxi- 
ficare a gazelor, care vor în
cepe producția în această 
toamnă. Pentagonul intențio
nează să facă inofensive pe 
această cale importante can
tități de gaze toxice învechite, 
Stocate în Insula Okinawa șl 
diferite puncte ale teritoriului 
american.

• REUNIUNEA COMITE
TULUI ELIBERĂRII, organ al 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), și-a continuat mier
curi lucrările la Addis Abe
ba.

Comitetul Eliberării s-a în- s 
trunit, în vederea coordonării ” 
acțiunilor O.U.A. împotriva 
regimurilor minoritare rasiste 
din Rhodesia, Africa de 
și coloniile portugheze.

Reuniunea va dezbate, 
asemenea, poziția care să fie 
adoptată față de intenția bri
tanică de a vinde arme 
mului rasist din Africa 
Sud.

Sud

de

regi- 
de

FOR-• LUPTELE DINTRE 
MAȚIUNILE GUVERNULUI 
REVOLUȚIONAR PROVIZO
RIU al Vietnamului de sud 
și trupele americano-saigoneze 
au continuat, în noaptea de 
miercuri spre joi, în regiunea 
bazelor de artilerie grea 
„Barnett" și „O’Reilly", situa
te în apropiere de frontiera 
laoțiană, la 30 km sud 
zona demilitarizată, 
două baze sînt asediate
mai multe zile de forțele pa
triotice, care păstrează în 
continuare controlul asupra 
întregii regiuni.

de 
Cele.

de

La 
din 
cea 
cru
zarmare.

Luind cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul 
R. P. Ungare, Imre Komuves, 
s-a pronunțat pentru convoca
rea conferinței asupra secu
rității europene. El și-a ex
primat speranța că o aseme
nea conferință ar contribui 
la realizarea destinderii, la 
întărirea securității și la dez
voltarea cooperării pașnice 
ffitfe statele europene. Imre 
I-forrWves a relevat, totodată, 
fâ’'’-ăetualele conflicte mili,- 
ihrd3 din lume, 
baizele militare 
teritoriile altor 
tuie bariere în 
mării generale și totale. Ro
berto Caracciolo, șeful dele
gației italiene, a cerut țări
lor participante la lucrările 
Comitetului pentru dezarma
re să treacă la negocierea „cît 
mai curînd posibil, a reduce
rii înarmărilor convenționa
le". In cadrul ședinței, am
basadorul japonez, Hiroto Ta
naka, s-a pronunțat în favoa
rea soluționării problemei ex
periențelor cu rachete strate
gice nucleare în largul mă
rii și a subliniat că acestea 
constituie „o amenințare pen
tru securitatea unor țări, pen
tru activitatea pașnică a a- 
cestora, mai ales în dome
niile pescuitului și navigației 
în marea liberă". In același 
timp, el a arătat că „Japo
nia, stat insular în Oceanul 
Pacific, nu poate să nu fie 
preocupată de experiențele 
nucleare care au loc încă în 
această zonă a lumii".

precum și 
situate pe 

state consti- 
calea dezar-

• ÎN NOAPTEA DE MIER
CURI spre joi, pentru a doua 
oară. în decurs de 24 de ore, 
în localitatea Prek Tameak, 
situată la 15 km nord-est de 
Pnom Penh, s-au desfășurat 
lupte violente între forțele de 
rezistență populară cambod 
gierie și trupele regimului Lon 
Noi. Agențiile de presă men- 
țioiîează că în cursul ciocni
rilor forțele de rezistență 
populară a-u provocat inamicu
lui pierderi importante.

■ '

• MITIA RIBICICI, PRE
ȘEDINTELE VECEI EXECU
TIVE FEDERALE a R. S. F 
Iugoslavia, și-a încheiat tur
neul său de cinci zile în ță
rile scandinave. El a confe
rit cu premierii Suediei, Nor
vegiei și Danemarcei, Olof 
Palme, Per Bor-ten și respectiv 
Hilrnar Baunsgaard, asupra 
relațiilor bilaterale și a prin
cipalelor probleme internațio
nale actuale.

CHINA NOUA 
Eri-lai, premie- 

de stat al 
a primit dele- 
de prietenie,

• AGENȚIA 
apunță că Ciu 
rul Consiliului 
R. P. Chineze, 
gația japoneză 
condusă de Kozo Sasaki, fost 
președinte al Partidului So
cialist din Japonia, care face 
o vizită în R. P. Chineză. De 
asemenea, premierul Ciu 
En-lai a primit o delegație de 
activiști ai Partidului Socia

list din Japonia. .

în R.A.

♦

CAIRO 20 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei a so
sit joi la Cairo, într-o vizită 
oficială de trei zile. Suveranul 
iordanian a fost întîmpinat pe 
aeroport de președintele Nasser 
și de colaboratorii săi apropiați. 
Observatorii politici acordă o 
importanță deosebită 
vizite. Se știe că

acestei 
Republica 

Arabă Unită și Iordania 
cele două țări arabe care 
acceptat planul Rogers de

sînt 
au 

so-

luționare a crizei din Orientul 
Apropiat. însemnătatea vizitei 
este subliniată și de compo
nența delegației iordaniene, din 
care fac parte, alături de re
gele Hussein și de prințul 
moștenitor Hassan, principalii 
membri ai guvernului, precum 
și Soleiman Naboulsi, fost 
prim-ministru iordanian în anul 
1957, care nu a mai participat 
în ultimii 13 ani la activitatea 
guvernamentală.

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — Plutoniul depozitat 
în 1958 la poligonul de ex
periențe nucleare din statul 
Nevada a dus la contamina
rea radioactivă a unei supra
fețe de 65 000 hectare, ce 
va persista probabil mii de 
ani, se menționează într-un 
raport al Comisiei pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. De 
asemenea, alte 49 de ampla
samente au fost izolate din 
cauza radiațiilor care au 
atins un nivel periculos. Su
prafața totală a zonelor con
taminate radioactiv a 
aproape 20 
poligonului 
cleare din 
afectate se 
tare de aproximativ 100 
nord-est de Las Vegas.

Primele semnalări ale 
zențel radiațiilor datează 
din anul 1958. Din anul 
cînd a fost semnat 
privind interzicerea 
rientelor nucleare în 
feră, S.U.A. au efectuat 210 
experiențe, anunțate oficial, 
la poligonul de explozii sub
terane din Nevada. în 12 
cazuri au fost semnalate scă
pări de radiații al căror ni
vel nu a fost considerat însă 
periculos.

atins 
la sută din arta 
de experiențe nu- 
Nevada. Zonele 
află la o depăr- 

km

pre- 
încă 
1963, 

acordul
expe- 

atmos-

Epidemii de holeră

Schimb dur de opinii 
privind retragerea trupelor 
S.U.A. din Asia de sud-est

e-
a

20 — Cores- 
Constan- 

transmite :

WASHINGTON 
pondentul Agerpres, 
tin Alexandroaie, 
Introducerea în dezbaterea Se
natului american a unui amen
dament privitor la retragerea 
tuturor trupelor S.U.A. din 
Asia de sud-est a provocat un 
schimb dur de opinii 
partizanii acestuia și 
senatorilor conservatori, 
se bucură de sprijinul Adminis
trației.

Amendamentul, supus dezba
terilor de către senatorul re
publican Mark Hartfield și co
legul său democrat George 
McGovern, prevede interzicerea 
finanțării oricăror operațiuni 
militare americane în Asia de 
sud-est, preoum și retragerea 
în etape, a tuturor forțelor ar
mate ale S.U.A. din această 
parte a lumii pînă la data de 
31 decembrie 1971. Totodată, 
amendamentul prevede interzi-

întie 
grupul 

care

cerea finanțării operațiunilor 
ofensive ale aviației americane 
în Cambodgia și Laos. Ar urma 
să fie autorizate numai cheltu
ielile legate de retragerea tru
pelor S.U.A. din Indochina.

McGovern a declarat că „a 
recunoaște că ne-am aflat pe 
un drum greșit în problema 
războiului din Vietnam și că am 
sacrificat degeaba viețile a zeci 
de mii de americani nu înseam
nă o înfrângere. înfrângere în
seamnă a continua actualul curs 
spre autodistrugere, măcelărind 
popoarele din Asia de sud-est, 
sacrificînd viețile tinerilor a- 
merioani și perturbînd atît e- 
conomia țării, cît și societatea 
în care trăim". La rândul său, 
senatorul Mark Hartfield a su
bliniat că „adevărul este că 
amendamentul nostru va duce, 
în cazul în care va fi aprobat, 
la salvarea vieților america
nilor".

După cum s-a inai anunțat, 
în cîteva țări au fost semna
late epidemii de holeră. Au
toritățile sanitare naționale 
și internaționale acționează 
energic pentru limitarea 
fectelor molimei, pentru
împiedica răspîndirea ei în 
diverse alte regiuni ale lumii. 
In urma depistării unor ca
zuri de holeră în Libia, o 
campanie de vaccinare a în
ceput în toată țara. La cele 
14 centre de vaccinare des
chise la Tripoli s-au prezen
tat, miercuri, mii de persoa
ne. Vaccinarea preventivă 
este obligatorie. Poliția par
curge străzile și îi îndeamnă 
pe cetățeni să se vaccineze 
imediat. Măsuri identice au 
fost luate în alte regiuni ale 
Libiei. Mai multe cafenele și 
restaurante au fost închise 
la Tripoli. Autobuzele spre 
cartierele mărginașe nu mal 
circulă, iar plecările cu avio
nul sau cu trenul sînt Inter
zise tuturor celor care nu 
dețin un certificat de vacci
nare eliberat recent. In ca
pitala libiană s-a anunțat că 
situația se află sub control, 
iar măsurile preventive vor 
fi întărite. Pe de altă parte, 
se anunță că un avion spe
cial egiptean, transoortînd un 
milion de doze de 
contra holerei, 
Tripoli.

vaccin 
a plecat spre

RIO DE JANEIRO 20. — Corespondentul Agerpres, 
Vasile Oros, transmite : Președintele dominican, Joaquin 
Balaguer, care zilele trecute și-a inaugurat un nou mandat 
prezidențial de patru ani, a încredințat trei din principalele 
portofolii ministeriale (externele, finanțele și ministerul 
muncii) unor politicieni opoziționiști. Includerea în guvern 
a unor reprezentanți ai opoziției este prezentată oficial ca o 
ilustrare a măsurilor promise de Balaguer în vederea „con
cilierii naționale", dar, după părerea multor observatori, 
acest lucru confirmă doar constatările mai vechi, în sensul 
că nu există diferențe substanțiale de orientare între gu
vern și cele trei partide invitate acum la colaborare. Este 
semnificativ că principalul partid al opoziției legale domi
nicane, Partidul revoluționar dominican, rămîne în afara 
pretinselor planuri de „conciliere națională

• dupA Întrevederea 
SA CU MAHMOUD RIAD, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Unite, •șeful 
grupului de observatori 
O.N.U., generalul Ensio 
lasvuo, a avut miercuri 
o lungă convorbire cu 
Gohar,

ai
Si- 

seara 
Salah 

stat 
Aface-
agen- 

fost e- 
proble-

subsecretar de 
egiptean la Ministerul 
rilor Externe. Potrivit 
ției France Presse, a 
vocată cu acest prilej
ma posturilor de observatori, 
închise în urma intensificări
lor operațiunilor militare 
zona Canalului de Suez.

în

îngrijorări justificate
(Agerpres). —

• CONSILIUL MUNICIPAL 
AL ORAȘULUI TEHERAN a 
hotărît să acorde bulevardului 
Bazerganan din capitala ira
niană numele de „Bulevardul 
București". După cum se 
în timpul recentei vizite 
România a șahinșahului 
nulul, Mohammad Reza 
lovi Aryamehr, Consiliul 
nicipal al capitalei 
a acordat numele de 
ran" unui bulevard 
tean.

1N UNIUNEA

șlie, 
în 

Ira- 
Pah- 
mu- 

României 
„Tehe- 

bucureș-

SOVIE
TICA a fost lansat la 19 au
gust satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-357“, infor
mează agenția TASS. Apara- 
tajul instalat la bord funcțio
nează normal.

GENEVA 20
Comitetul O.N.U. pentru folo
sirea pașnică a teritoriilor 
submarine, reunit la Geneva, 
a adoptat joi o declarație în 
care își exprimă îngrijorarea 
în legătură cu scufundarea 
de către Statele Unite în O- 
ceanul Atlantic a unor blo
curi de beton armat conți- 
nînd rachete cu gaze toxice 
învechite, provenind din ar
senalele Pentagonului. Comi
tetul O.N.U. pentru folosirea 
pașnică a teritoriilor subma
rine a lansat un apel tuturor 
guvernelor de a se abține pe 
viitor de a folosi teritoriile 
submarine drept depozite de 
matern toxice, radioactive 
sau alte substanțe 
care ar putea aduce 
re prejudiciu faunei 
rine.

După cum se știe,
rea Pentagonului de a se de
barasa de aceste gaze extrem 
de nocive, care ar putea a- 
vea consecințe grave pentru 
flora și fauna Oceanului 
Atlantic, a provocat vii pro
teste, atît în Statele Unite, 
cît și în alte țări.

nocive, 
un tna- 
subma-

hotărî-
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