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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
CELUI DE-AL XVI-LEA

CONGRES INTERNAȚIONAL
DE FIZICA AMPERE

Marți dimineața, in sala 
Palatului Republicii Socialis
te România din Capitală, s-au 
deschis lucrările celui de-al 
XV 1-lea Congres internațio
nal de fizică AMPERE, reu
niune științifică de mare 
prestigiu internațional, la ca
re participă peste 600 de sa
vanți de reputație mondială 
și specialiști de seamă din 
peste 30 de țări ale lumii. 
Congresul își desfășoară lu
crările sub înaltul patronaj 
al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, expresie a pre
țuirii deosebite care se a- 
cordă în România cercetări
lor științifice în general, in
clusiv celor de fizică și de 
energie nucleară, și, totoda
tă, a aprecierii de care se 
bucură peste hotare succesele 
României în dezvoltarea ști
inței și in alte domenii, po
litica sa de pace și colabo
rare internațională.

Congresul internațional 
AMPERE este organizat de 
către Institutul de fizică a- 
tomică din București, sub e- 
gida Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, A- 
cademiei, Ministerului Invă- 
țămîntului, Consiliului Na
țional al Cercetării științifi
ce, Asociației internaționale 
AMPERE, Agenției interna
ționale pentru energia atomi
că și Societății europene de 
fizică.

Congresul, care va dura 
cinci zile, își axează lucră
rile pe domenii de bază ale 
fizicii actuale, care, pe lin
gă însemnătatea ce o au pen
tru cercetările fundamentale 
de fizică atomică și nucleară, 
lărgind prin descoperiri de 
seamă orizontul cunoașterii 
omenești asupra structurii 
materiei — a condus la o
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A doua 
Conferință 

republicană 
de chimie 

fizică generală 
și aplicată

La Universitatea din Bucu
rești au început marți dimi
neața lucrările celei de-a 
doua Conferințe republicane 
de chimie fizică generală fi 
aplicată, cu participare in
ternațională.

După cuvîntul inaugural 
al academicianului llie Mur- 
gulescu, directorul Centru
lui de chimie-fizică al Mi
nisterului. Invățămîntului iu 
vorbit prof. dr. Alexe Po
pescu, adjunct al ministru
lui invățămîntului, prof. dr. 
Nicolae Bărbulescu, vicepre
ședinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice 
și prof. dr. Victor Sahini, 
secretarul general al Comi
tetului de organizare a reu
niunii. După ce au adresat 
oaspeților călduroase cuvinte 
de salut, ei au subliniat, 
printre altele, că participa
rea numeroasă la conferință 
a chimiștilor din instituțiile 
de învățămînt superior șl 
din institutele de cercetări 
de peste hotare va contribui 
la realizarea unui larg schimb 
de opinii, la dezvoltarea in
vestigațiilor moderne în 
domeniul chimiei fizice și, 
implicit, la intensificarea 
colaborării între învățămînt, 
cercetare și industrie.

Alături de oameni de ști
ință din România, ingineri, 
cercetători, cadre didactice 
de specialitate iau parte ma' 
bine de 100 de specialiști din 
18 țări ale lumii. Printre 
personalitățile participante, se 
află savanți de prestigiu mon
dial cum sînt profesorii M. 
Eigen, de la Universitatea din 
Gottingen, laureat al Premiu
lui Nobel, A. Frunkin, mem
bru al Academiei de științe 
din U.R.S.S., G. Milazzo, din 
Italia și alții.

Lucrările continuă.

(Agerpres).

Cuvîntarea de salut a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceausescu

Onorată asistență,
Stimați oaspeți.

de producție; 
practică a re- 
determinat o

îmi este deosebit de plăcut 
să vă adresez un salut călduros 
în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, al guvernului și al meu 
personal, dumneavoastră, parti- 
cipanților la cel de-al 16-lea 
Congres internațional AMPERE 
de rezonanțe magnetice și feno
mene asociate.

Poporul român găzduiește cu 
bucurie această reuniune care, 
prin numărul mare al celor 
prezenți — savanți și cercetă
tori, oameni de știință de re
nume mondial din peste 30 de 
țări ale lumii — prin proble
matica de stringentă actuali
tate cuprinsă în ordinea de zi 
se înscrie ca una din manifes
tările deosebit de importante 
ale vieții științifice internațio
nale.

Se 
ința 
viața 
pentru cunoașterea tot mai pro
fundă a tainelor universului și 
stăpînirea legilor naturii, în ac
celerarea progresului material 
și spiritual al omenirii. Cu atît 
mai uriaș a devenit rolul ști
inței astăzi, în epoca vertigi
noasei revoluții tehnico-științi- 
fice contemporane cînd, pe ba
za descoperirilor savanților și 
cercetătorilor, omul a pătruns 
cu temeritate în Cosmos, a a- 
juns să stăpînească tot mai 
temeinic tainele atomului. Ști
ința a devenit în mod nemijlo
cit, în vremurile noastre, o

știe că dintotdeauna ști- 
a avut un rol uriaș în 
societății, în eforturile

importantă forță 
încorporarea în 
zultatelor ei a 
uriașă creștere a avuției ma
teriale a societății, o sporire 
fără precedent a potențialului 
de creație al popoarelor. Prin 
influența sa hotărîtoare asupra 
vieții sociale știința se afirmă 
tot mai mult drept o i 
binefacere a civilizației.

Fizica — domeniu în care 
dumneavoastră vă desfășurați 
activitatea — se numără prin
tre sectoarele cele mai avan
sate ale științelor moderne, a- 
flîndu-se în avangarda cunoaș
terii contemporane. Rezultatele 
obținute în ramurile fizicii de 
care vă ocupați deschid dru
muri și perspective noi în per
fecționarea tehnicii, a produc
ției de bunuri materiale, în rea- 
lizarea marilor proiecte știin
țifice ale omenirii contempora
ne. Problemele care fac obiec
tul dezbaterilor dumneavoastră 
reprezintă unul din cele mai 
noi capitole ale fizicii moder
ne de o deosebită importanță 
pentru cercetarea fundamentală 
și aplicativă nucleară, precum 
și pentru realizări tehnice de 
mare anvergură în domeniul ■ 
electronicii, semiconductorilor, 
opticii și în alte domenii.

Dacă epoca actuală a înre
gistrat asemenea mari succese 
științifice în slujba progresu
lui, nu putem omite, în același 
timp, că evoluția științei — și 
mai ales descoperirile din do
meniul fizicii, în special al ce
lei nucleare — a avut drept 
corolar crearea unor mijloace

imensă

<le distrugere în masă, a bom
bei atomice și cu hidrogen. A- 
ceasta, după părerea noastră, 
face să crească incomensurabil 
răspunderea profesională, mo
rală și socială ce revine astăzi 
savanților și cercetătorilor, oa
menilor de știință din întreaga 
lume — de a face ca roadele 
gîndirii și eforturilor lor să 
nu pericliteze în nici un caz 
soarta civilizației, viața paș
nică a popoarelor. Misiunea 
cea mai nobilă a creatorilor 
în domeniul științei este as
tăzi de a milita pentru ca ma
rile cuceriri ale cunoașterii ști
ințifice să servească progresului 
ridicării nivelului de trai al 
tuturor popoarelor de pe glob, 
făuririi unei vieți mai bune, 
eliberate de spectrul unor noi 
războaie mondiale nimicitoare. 
Noi dăm o deosebită aprecie
re și sprijinim din toată ini
ma activitatea cercurilor largi 
ale savanților și cercetătorilor 
din toate țările lumii, care mi
litează neobosit pentru folosi
rea cuceririlor științei în sco
puri pașnice și își ridică vo
cea împotriva agresiunii și răz
boiului, a oricăror acte 
losire a forței, menite 
piedice mersul înainte 
poarelor spre civilizație 
greș.

Este știut că lumea contem
porană este frămîntată astăzi 
de probleme grave care-și cer 
soluționarea, că opinia publică 
internațională, întreaga omenire 
progresistă luptă pentru exclu-

de 
pe

de fo
să îm- 
al po- 
și pro-
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Adunarea festiva din capitala 
consacrata ccici dea Zî-a aniversari

a Zilei naționale a R
Sub auspiciile Consiliului Na

țional al Frontului Unității So
cialiste, Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Comite
tului de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, la Teatrul 
U.G.S.R. din Capitală a avut 
loc, marți după-amiază, aduna
rea festivă consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a Zilei na
ționale a Republicii Democra
te Vietnam.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Turcu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Vasile Gliga, adjunct al

ministrului afacerilor externe, 
Alecu Costică, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Ion Preoteasa, secre
tar al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din Republica Socia
listă România, Mircea Angeles- 
cu, secretar al C.C. al U.T.C., 
Cela Boga Ioana, vicepreședin
tă a Consiliului Național al 
Femeilor, Marin Rădoi, secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., activiști de 
partid și de stat și ai organi
zațiilor obștești, numeroși oa
meni ai muncii.

Au luat parte Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Viet
nam în România, Nguyen Duc 
Van, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de sud la Bucu-
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D. Vietnam
rești, și membri ai celor două 
ambasade.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R. D. Vietnam și Re
publicii Socialiste România, a- 
dunarea a fost deschisă de Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular municipal Bu
curești.

Despre semnificația acestei a- 
niversărî a vorbit președintele 
Comitetului Național de solida
ritate cu lupta poporului viet
namez, Tudor Ionescu.

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul Nguyen Dang Hanh.

In încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic.

STRĂLUCIREA
„aurului verde

n rumul șerpuiește
// printre dealuri și 

văi, purtîndu-ne 
spre inima munților. De 
o parte și alta a pangli
cii înguste bătute de ro
țile autocamioanelor în
cărcate cu bușteni, co
pacii înalți formează un 
tunel viu prin care tre
ce bogăția înălțimilor. 
Dar iată că pîriul Ma- 
leia și modernul hotel 
alpin Rusu, au fost lă
sate în urmă și am a- 
juns în parchetul fo
restier Pășunea — Pa
ring. I.a peste 1 100 m 
altitudine, acolo unde 
cu citeva luni în urmă 
foșnetul frunzelor bătute 
de adierea vîntului, cli
pocitul jucăuș al unui 
fir de apă ce se pră
vălește zburdalnic la 
vale, tronau în voie, a 
fost deschis un nou 
parchet al Unității de

exploatare a lemnului 
Petroșani. Acolo, depar
te de freamătul trepi
dant al vieții citadine, 
in liniștea munților se 
aude, astăzi, corul pe 
mai multe voci al hăr
niciei omului.

Departe de mineri, 
departe de constructori, 
muncitorii forestieri ră
pesc naturii lemnul, 
aurul verde. Joagărul și 
toporul, unelte care se
cole de-a rindul au fost 
singurele ajutoare ale 
tăietorilor de păduri 
sînt din ce în ce mai 
puțin folosite. Exploa
tarea rațională a acestei 
prețioase materii prime, 
este făcută in zilele 
noastre după metode 
moderne. Defrișarea 
haotică care periclita în 
trecut patrimoniul na
țional al pădurilor a 
fost înlocuită cu coor-

Un om, un maistru, i un comunist

Colectivele unităților econo
mice, oamenii muncii din Va
lea Jiului ca și întregul nostru 
popor au parcurs în timp și 
fapte o bună parte — două 
treimi — din drumul realiză
rii importantelor sarcini ce le 
revin pe acest ultim an al cin
cinalului actual. încheierea lu
nii august și trecerea pragu
lui lui septembrie, ce finali
zează cel de-al treilea trimes
tru al anului de față, consti
tuie un moment de bilanț al 
înfăptuirilor dobîndite pe calea 
traducerii în viață a sarcinilor 
economice puse de partid, un 
moment de analiză și descifra
re a perspectivelor ce se des
chid — de pe platforma suc
ceselor de pînă acum — pri
vind realizarea în cele mai op
time condiții a planului 
stat și a angajamentelor 
anul 1970.

Mobilizate cu competență 
organele și organizațiile 
partid, colectivele din 
prinderile și unitățile econo
mice ale municipiului nostru, 

^sprijinite de organizațiile de 
sindicat și U.T.C. au desfășu
rat cu sîrguință, pasiune și dă
ruire munca pentru a asigura 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție și investi
ții pe acest an și pregătirea 
condițiilor pentru lansarea u- 
nei activități și mai rodnice pe 
anul 1971 și pe ceilalți ani ai 
viitorului cincinal în vederea 
înfăptuirii luminosului program 
elaborat de Congresul al X-lca 
al partidului. Rod al măsurilor 
politico-organizatorice și econo
mice luate în scopul atingerii 
acestui nobil țel de către or
ganizațiile de partid, de comi
tetele de direcție și conducerile 
unităților economice, cele opt 
luni au fost încheiate cu bune 
rezultate de marea majoritate 
a colectivelor de muncă. Mi
nerii de la Lupeni au depășit 
planul cu peste 32 000 tone, ur
mați de cei de la Paroșeni cu

de 
de 

între-

aproape 11 000 tone și cei do 
la Petrila cu peste 9 000 tone 
de cărbune extrase în plus fa
ță de prevederile pe opt luni.

Rezultate bune au aliniat în 
șirul celor din bilanțul pozitiv 
un număr dc alte colective. Lu
crătorii forestieri ai Unității de 
exploatare a lemnului Petro
șani au îndeplinit planul pro
ducției marfă dînd peste pre
vederi în circuitul economic 
220 mc celuloză de rășinoase, 
300 mc cherestea, 50 mc doa
ge de fag pentru butoaie de 
bere și 97 mc doage de amba
laj din lobde, 2 730 bucăți 
traverse înguste, 2 500 mc lobde 
industriale etc. De menționat 
este faptul că, prin eforturi 
sporite, colectivul U.E.L. Petro
șani, îndrumat îndeaproape de 
comitetul de partid, a reușit 
să recupereze integral restan
țele avute față de plan din 
semestrul I la sortimentele 
lemn de mină rășinoase, tra
verse normale și bile manele, 
iar la bușteni de fag rămî- 
nerea în urmă a fost substan
țial redusă prin recuperarea a 
2 920 mc în perioada iulie — 
august. In rîndurile colectivelor 
vrednice își înscrie, de aseme
nea, numele colectivul F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni avînd pe gra
fic 
nul 
opt 
iar 
1,7

prestigioase realizări : pla- 
producției globale pe celo 
luni depășit cu 2 la sută, 
cel 
la 

mătase 
sfoară 
plan 
vități 
mare 
luni.

Importante realizări s-au 
ținut și în domeniul investiții
lor. La Centrala cărbunelui pla
nul lucrărilor de investiții a 
fost depășit cu 22 263 mii lei 
iar la construcții-montaj cu

al producției marfă cu 
sută, 3,6 tone fire de 
artificială și 9,3 tone 

de viscoză date peste 
pe seama unei producti- 

cu 715 lei/salariat 
decît prevederile pe

Amintindu-ți Vuloanul de ieri, 
privindu-1 
dul ți se 
oare, pe 
ploi sau 
cărămidă 
tm a schimbă fizionomia 
cestui vechi centru minier.

Printre cei care au- venit pe 
șantierul de construcții Vulcan 
de la fondarea cofrajelor pri
melor blocuri se află și mais
trul Petre Cazma. Cînd a ve
nit pe șantier acum cincispre
zece ani era zidar. A urmat 
apoii cursurile școlii de maiștri 
din București, după terminarea 
cărora a revenit lingă foștii 
colegi, preluînd ștafeta muncii 
spre noi orizonturi.

La Vulcan și Lupeni, la Ani- 
uoasa și Paroșeni a răspuns 
mereu prezent. In ultimii ani 
a condus lucrările multor blo
curi, a două școli generale, ale 
unui liceu cu 20 săli de clasă, 
ale unui complex comercial etc. 
Pretutindeni a obținut califica
tivul maxim, satisfăcînd întot
deauna exigența 
lui în ce privește 
crărilor.

Sub îndrumarea ____
caldă a maistrului Petre Coz- 
ma, mulți tineri au pătruns tai
nele meseriei de constructor, 
fie pe șantier sub directa su
praveghere a maistrului, fie la 
cursurile de calificare unde a- 
cesta le-a împărtășit timp în
delungat din cunoștințele sale 
teoretice.

pe cel de azi, gîn- 
îndreaiptă spre acei 
arșiță sau ger, pe 
laipoviță, au așezat 
peste cărămidă pen- 

a-

Și mai mult... Acest destoi
nic constructor este secretarul 
organizației de bază P.C.R. și 
îmbină armonios activitatea din 
producție cu cea politică, dînd 
dovadă de un înalt simț al 
responsabilității.

Așadar — un om, un maistru, 
un comunist, urcă neobosit linia 
ascendentă dar nu lipsită de 
sinuozitate a vieții.

Iulian IORDACHE
Vulcan

mai 
opt

ob-

(Contlnuare în pag. o Soi

ExcursiiSPECTACOL
DE TEATRE cu avionul

(Agerpres) |

Noutăți la

Reîntorși din tabără

beneficiaru- 
calitatea lu-

donarea științifică a în
tregului proces al pro
ducției și muncii fores
tiere.

de stenografie. In
se pot face la secre- 
instituției.

lografie, se vor organiza și 
cursuri 
scrierile 
tariatulatentă și

Incepînd de la 15 septem
brie, pe lingă Oasa de cultu
ră din Petroșani va funcțio
na un cerc de balet pentru

școlari cit și de pre- 
De la aceași dată, 
cu cercul de dacti-

copii care poate fi frecventat 
atît de 
școlari, 
paralel

și _  - ---------- ,------- , ------ ■ .
bazinului va fi dotat cu prețiosul utilaj.

panificație
F.T.L.-2, carg prezentau

( O nouă combină a poposit în Valea Jiului
Zilele trecute, o nouă combină de abataj, de tipul 2 K 52, a fost adusă în Valea Jiului 

;i se află... adăpostită, deocamdată, în depozitul minei Lupeni. In curînd, unul dintre frontalele

balet pentru copii

CITIȚI IN PAGINA A 2-A

imiD-COLECnmiEr

narchetul Pășunea 
— Paring a fost 

* deschis doar cu 
citeva luni în urmă. 
Aici a venit Nicolae Ru- 
su cu cei douăzeci de 
tovarăși ai lui tocmai 
de prin părțile Suce
vei. Înarmați cu utilaje 
moderne, destoinicii

Nicolae LOBONȚ
(Cont. în pag. a 3-a)

Drujbistul Ion 
Stoica, exploata
rea forestieră Sașa

Foto : I. CIUR

1
i

Teatrul de Stat Tîrgu Mu
reș prezintă duminică 6 sep
tembrie, la orele 17 și 20, îu 
sala Casei de cultură, come
dia lui Alexandru Kirițescu 
„Gaițele". Regia aparține lui 
Andras Hunyadi, iar în rolul 
Anetei Duduleanu apare ar
tista emerită Margit Koszegi.

în scopul îmbunătățirii ca
lității pîinii și creșterii pro
ducției, întreprinderea de 
morărit și panificație Petro- 

a înlocuit cuptoarele

S-a întors din tabăra de 
instruire grupul de președinți 
de unități pionierești 
Valea Jiului. Timp de 14 
ei au participat aici la 
verse activități practice,

e 
uzură fizică și morală avan
sată, cu cuptoare noi danpf. 
Totodată se va dezvolta ca
pacitatea secției nr. 1 ca 7 
tone pe 24 de ore.

curi, jocuri, cîntece și au 
purtat discuții pe tema orga
nizării muncii cu pionierii, 
deprinzînd o sumă de cunoș
tințe pe care, fără îndoială, 
le vor aplica în școlile unde 
activează.

și cu trenul
Oficiul național de turism 

Carpați", filiala Petroșani, 
a început înscrierile pentru 
două interesante excursii în 
străinătate. Prima se va des
fășura în perioada 24—28 oc
tombrie a. c. pe ruta Bucu
rești — Moscova — Lenin
grad. Deplasarea se va face 
cu avionul de la București 
la Moscova și de la Lenin
grad la București. Pe por
țiunea Moscova — Leningrad, 
turiștii români se vor de
plasa cu vagonul de dormit. 
Costul excursiei este de 1 891 
lei.

Timp de 7 zile (22—29 oc
tombrie) un grup de ex
cursioniști vor vizita Bucu- 
reștiul, Belgradul și Sofia. 
Acest circuit ce include trei 
mari capitale europene va fi 
efectuat cu trenul. Doritorii 
pot participa în schimbul su
mei de 1 856 lei.
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Coeziunea unei
echipe — condiție 
a succeselor ei

Vom începe cu omul nu
mărul unu al echipei, cel 
care o însuflețește, cel care-i 
este imbold și împlinire. în
cepem cu el pentru că este 
un om simplu, modest și 
dirz, în tot ceea ce spune, in 
tot ceea ce face. L-am> cunos
cut absolut intîmplător după 
ce am pășit pragul Depoului 
de locomotive C.F.fi. Petro
șani Auzisem pe de lături 
că este un om vrednic, că 
lucrările care ajung pe mina 
băieților lui sînt executate 
ireproșabil și la timp, că a- 
telierul lor strălucește de cu
rățenie, că echipa lor este o 
rotiță de bază in angrenajul 
activității depoului.

Ne-am aflat față m față 
cu un colectiv tînăr a că
rui virstă medie nu depă
șește 24 de ani. In atelier 
— intr-adevăr ordine și cu
rățenie. Băieții trebăluiau de 
zor, fiecare știind ce are de 
făcut. Șeful de echipă și-a 
șters palmele de ulei cu un 
ghemotoc de bumbac, a mai 
făcut cîteva precizări unui tî
năr care repara un angrenaj 
de uns al unei locomotive și 
ne-a spus cu calm și sfăto- 
șenie :

— Avem aici, la atelierul 
de armătură șl aparate spe
ciale, un -electiv tînăr, bine 
pregătit, i. mos. Avem mult 
de lucru, dar nu ne pripim, 
rtu-l dăm peste cap. Mun
cim cu atenție, chibzuit. Fie
care dintre noi știe că și pe 
umerii lui apașă o parte de 
răsjjundi’re din răspunderea 
mecanicilor și a fochiștilor de 
locomotive.

Un bărbal tînăr, chipeș, a 
cărui virstă a depășit doar 
cu trei ani c'fra 30, ne spu
nea cu sinceritate in glas, 
cu plăcere și cu înțelepciu
nea omului chibzuit, că fără 
bană înțelegere și conștiința 
mereu trează a tuturor mem
brilor echipei, fără conjuga
rea eforturilor generale in
tr-unui singur, izbinzile lor 
nr-ar cunoaște strălucire, n-ar 
avea coeficientul de sigu
ranță pe care i-l dă forța u- 
nită a colectivului — acest 
tot unitar generator de îm
pliniri și satisfacții. De la 
acest tînăr șef de echipă, 
care se numește Nicolae Ca
zan, am reținut și alte lu
cruri interesante cum ar fi: 
dragostea pentru profesia a- 
leasă, dăruirea în muncă, 
mobilizarea în fața succese
lor și nu odihna pasivă pe 
laurii lor, credința șt dorin
ța de autodepășire continuă. 
Aceste atribute le-am aflat 
pe prima pagină a cărții de 
vizită a lui Nicolae Cazan,

nostru a fost 
său, Ionel, a
de. mult a- 

celălalt frate 
este maistru

avînd la bază tradiția fero
viară din familia sa. Tatăl 
interlocutorului 
ceferist, fratele 
slujit pină nu 
ceasta meserie, 
al sau, Aurel,
la Depoul C.F.K. din Sime- 
ria. Copiii au îndrăgit mese
ria de la tatăl lor care le 
povestea deseori despre ceea 
ce înseamnă a fi ceferist. Și 
nici unul n-a ezitat 
meze părintele. El, 
lucrează de 16 ani 
ferate, de cînd a 
școala profesională 
meria. A suit pe rină trep
tele calificării, ajungînd șe
ful unei echipe de meseriași 
cu care Depoul C.F.R. Petro
șani se mîndrește.

Aceste amănunte, și altele 
similare, le-am aflat de la 
superiorii lui Nicolae Cazan. 
El nu s-a referit decît la 
băieții cu care lucrează, la 
pasiunea lor pentru profesiu- ( 
nea aleasă, la satisfacția 
muncii pe care o depun ala- . 
turi. Iosif Krausz, Ion Geor- ( 
gescu, Aurel Băluț sînt doar ( 
cîițiva dintre oamenii de nă- , 
dejde ai atelierului, care nu ( 
se simt mulțumiți dacă nu , 
știu că lucrările executate , 
de ei sînt de cea mai bună , 
calitate, vin în ajutorul co- ( 
legilor lor de pe locomotivele ( 
cu abur sau Diesel. i

Despre sarcinile atelierului j 
de armătură și aparate spe- | 
dale, șeful de echipă Nicolae ( 
Cazan ne-a spus că ele sînt , 
mereu actuale, mereu urgen- i 
te și că ei au datoria pro- ț 
fesională să nu le amine nici ( 
măcar cu o zi. In aceste zile i 
răspunderea lor a primit o ’ 
cată de creștere. Ceferiștii 1 
de pe Jiuri vor aniversa în I 
curînd un secol de existență ț 
a lor în această parte a fă- l 
rii, un secol de la darea în < 
folosință a liniei ferate Si- 1 
meria — Petroșani — Lupeni. < 
Alături de ceilalți ceferiști 1 
din Vale, componența echi- 1 
pei lui Nicolae Cazan sînt ( 
hotărîți să întîmpine această 1 
sărbătoare cu rezultate și mai < 
bune în muncă. Nicolae Ca- < 
zan era optimist, încrezător 1 
în posibilitățile băieților. Fi * 
s-au mobilizat întotdeauna și * 
mai mult atunci cînd. situa- ’ 
ția a reclamat-o în mod deo- ’ 
sebit.

Tocmai de aceea ne-am o- * 
rientat condeiul spre această 
echipă; pentru vrednicia și 
conștiinciozitatea membrilor 
ei, pentru forța lor moral- 
profesională pusă în slujba 
muncii, a succeselor colec- ( 
tive, a progresului uman. (

să-și ur- 
Nkolae, 
la căile 
absolvit 
din Si-

Dumitru GHEONEA

Ce învață și ce nu învață un tînăr cu pantaloni trapez
In seara aceea, „Prințul-" a 

ieșit ca de obicei Ia promena
dă. S-a întâlnit cu doi prie
teni, Miha.i și Adrian, de a- 
ceeași virstă cu el (18 ani) și 
au trecut împreună pe la gră
dina de vară din centru, unde 
„s-au capsat" cu cite un co
niac în lipsă- de bere. „Prin
țul11 i-a lăsat pe ceilalți doi 
la grădină și, în jurul orei 
19, s-a situat în preajma cine
matografului. Cu privirea a- 
geră, „formată", a descoperit 
repede o domnișoară care se 
plimba și ea „în așteptare11. A 
intrat în vorbă cu fata Și i-a 
propus să se plimbe împreună. 
Cînd a început ploaia s-au re
fugiat în holul unui bloc, unde 
nu le-a plăcut pentru că era 
lume prea multă, „Prințul11 a 
invitat-o la locuința unui prie
ten care „e acasă dar ne va 
lăsa singuri11, iar fata (Nastasia 
E., în virstă de 13 ani) a ac
ceptat. Nu-1 cunoștea pe băiat 
dar anumite trăsături ale lui, 
ca și comportarea manierată 
cu care a înconjurai-o i-au 
inspirat încredere. Acolo, în 
casă, nu a trecut mult timp 
și „tânărul manierat11 și-a ară
tat adevărata față. In jurul 
orei 20 toate încercările fetei 
de a scăpa din cursa în care 
căzuse s-au dovedit zadarnice. 
Așa începe această poveste tris
tă a unui tînăr care, la puțin 
timp după ce a pășit pragul 
imaginar al majoratului, ur-

mează să mai pășească unul, 
de loc imaginar, foarte con
cret : pragul sălii de 'judecată

Ilie Oprinescu, în virstă de
18 ani, domiciliat în Petroșani, 
fără ocupație, zis „Prințul" 
(poreclă dată la început în 
decidere, pe care apoi neștiut o-

feaua. In fața acestor tentații 
modesta mamă, nu de puține 
ori, a trebuit să îngenuncheze 
dar în cele din urmă a învins. 
Cu alte cuvinte l-a determinat 
pe Ilie să termine școala: Prin 
truda marnei, băiatul a reușit 
să facă mai multe clase dccît

cat să se angajeze. Calea ur
mată a fost asemănătoare cu 
a multor tineri. Intr-un an s-a 
angajat în patru întreprinderi. 
In locul tatălui, orientarea în 
viață i-a făcut-o acel personaj 
pe care va încerca, acum, să 
arunce vina : anturajul. Intre

la Constanța unde s-a angajat 
în port. Printre altele a par
ticipat la o bătaie „cu turcii" 
de unde s-a ales cu o cica
trice in cap. S-a întors smerit 
acasă dar după puțin timp 
Leonescu a venit dupXbri și 
l-a dus din nou pe litoral.

Pe adresa părinților, școlii, organizației U.T.C

Munci- 
său este 
Jiului și 
două ori

rul Ilie și-a însușit-o și culti
vat-o cu o vădită satisfacție, 
în lipsa tatălui, singurul care 
era în măsură să-i trezească 
demnitatea și nicidecum o va
nitate ieftină) face parte din- 
tr-o familie modestă.
tor pe șantiere, tatăl 
detașat în afara Văii 
vine acasă o dată, de
pe an. Mama trudește din greu 
— e femeie de serviciu — șt 
indiferent de ceea ce va face 
Ilie în viață, rămîne un mare 
merit al ei că pină la vîrsta 
majoratului l-a orescut și l-a 
determinat să urmeze școala 
generală. Nu trebuie să sur
prindă expresia folosită, l-a de
terminat. Un anumit anturaj cu 
care mama, singură, nu a putut 
lupta, a influențat comporta
rea copilului, orienlînduT spre 
tentații cunoscute ; filmele de 
aventuri, țigările, coniacul, ca-

părinții la un loc, a- 
la un pas de a de- 

aidevărală inindrie a 
Ajuns la această vlrs-

amândoi 
flîndu-se 
veni o 
familiei 
tă, să recunoaștem, oeea ce-i
trebuia nu era nicidecum un 
nume princiar, ci o meserie. 
Era la vîrsta cînd mina ta
tălui trebuia să intervină e- 
nergic, orientind decisiv > viața 
fiului său. Dar nu s-a întâm
plat așa ceva.

In situații similare mulți pă
rinți nu au ezitat să faciliteze 
angajarea în cîmpul muncii a 
copiilor lor, tocmai pe șantie
rele unde lucrau, pentru a le 
supraveghea îndeaproape apti
tudinile, pentru a-i îndruma cu 
migala ouveniiă, cultivîndu-le 
dragostea față de muncă. Și 
viața a dovedit că nu au gre
șit cu nimic. Ilie Oprinescu a 
rămas, însă, acasă, unde tot 
la insistențele mamei a îneer-

două angajări, cînd avea ne
voie de bani se angaja munci
tor cu ora la un depozit co
mercial „calificîndu-se“ în des
cărcarea de materiale de con
strucții.

In viața lui Ilie Oprinescu 
s-a petrecut, într-o zi, un eve
niment deosebit. După termi
narea școlii a fost primit în 
organizația U.T.C. Evenimentul 
a rămas însă fără nici o re
zonanță în conștiința tânăru
lui, pentru formalitatea cu care 
s-a desfășurat. „Am fost che
mați la centrală — mărturi
sește Ilie — unde cineva ne-a 
înmânat carnetele". După a- 
celeași mărturisiri, faptul s-a 
consumat în cîteva minute. In 
schimb, alte evenimente din a- 
celea nedorite, a.u avut rezo
nanță. Cunoștința cu un oa
recare Mircea Leonescu l-a de
terminat pe Ilie să-l urmeze

Alți prieteni ? Da, a avut! 
Unul zis „Vodă 
migo", cărora nu le cunoaște 
numele adevărate dar pe ca
re-i simpatizează, 
buni. Un al treilea prieten, Tra
ian, l-a învățat să-și tatueze 
pe degete niște litere — E T Y 
— a căror semnificație n-o cu
noaște. Insistăm să ne spună 
cine sînt acești tineri, dar re
fuză. Insistăm și cu alte între
bări, și, în cele din urmă, a- 
mintindu-și anii de școală (îi 
plăceau matematica și fț^ica, 
la celelalte materii învăța doar 
ca să treacă anul, dar acestea 
îi plăceau cu adevărat) îl po
didesc lacrimile și pentru o 
clipă am avut brusc o reve
lație neașteptată : in fața noas
tră se afla un tînăr cu un fond 
sufletesc admirabil, cu reale ap
titudini. Ne-am imaginat zilele

și altul „A-

sînt băieți

și nopțile de trudă ale mamei 
(să nu uităm; femeie de ser
viciu !). Dar scurta noastră 
revelație a trecut. Tînărul va 
trebui să-și ispășească greșeala, 
să răspundă în fața legii pen
tru faptele sale. I; amintim încă 
o dată acest lucru cerîndu-i să 
ne spună numele adevărate ale 
prietenilor aflați, poate, la un 
pas de a săvîrși și ei o gre
șeală asemănătoare. Dar Ilie a 
fost învățat să nu desconspire 
(crezînd că face bine) — ma
terie la care s-a pregătit mai 
bine decît, bunăoară, la mate
matică. Și nu a desconspirat. 
E] a învățat să vagabondeze, 
să poarte pantaloni trapez, să 
nu se tundă, să devină cuce
ritor, dar nu a învățat ce .e 
dragostea sau prietenia. La 
„materiile11 ia care a fost în
drumat (maiorii de bulevard) 
s-a pregătit temeinic.; dacă ar 
fi examinat ar lua desigur note 
mari. Dar la materiile unei vieți 
cinstite a rămas corigent. Aflai 
în fața copilei de 13 ani a să- 
virșit o faptă inumană, ale că
rei repercusiuni va trebui să 
le suporte. Cu alte cuvinte și-a 
dat examenul la această ma
terie numită viață unde a răs
puns așa cum a știut.

Așa cum a fost învățat de 
anturaj, în lipsa tatălui, a șco
lii, a organizației U.T.C.

1. MUSTAȚA
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O primă
măsură

la 
la 

semnalările critice adu
se unor stări de lucruri 
prin articolul „Nepăsa
rea, lipsa de compasiu
ne sini acte condamna
bile cînd e vorba de oa
meni suferinzi", publi
cat în pagina „Individ- 
colectivitate“ din ziarul 
nr. 6 466/14 august a.c. 
In răspunsul semnat de 
dr. Fulviu Isacu, direc
torul Spitalului unificat 
din Vulcan, se arată i 
„Faptele consemnate în 
articolul apărut în ziar 
sînt adevărate, iar arti
colul a fost prelucrat,

Recent, am primit, 
redacție răspunsul

în prezența biroului co
mitetului orășenesc de 
partid și a comitetului 
executiv al consiliului 
popular orășenesc cu 
întregul personal medi
cal de pe teritoriul o- 
rașului Vulcan. Totoda
tă, comitetul de direcție 
al spitalului a luat mă
suri de sancționare a 
dr. Cornel Vasilca, me
dic primar chirurg, cu 
mustrare scrisă ou a- 
vertisment și reținerea 
a 25 .la sută din sala
riu pe luna august, iar 
a dr. Petru Navrady cu 
mustrare și reținerea a 
5 la sută din salariu pe 
aceeași lună".

Considerăm că sanc
țiunile administrative a- 
plicate sînt doar o pri
mă măsură luată de 
conducerea spitalului. 
Cazul va trebui să stea, 
în continuare, în aten
ția organizației de par-

tid a acestei unități me- 
dico-sanitare, ță consti
tuie prilejul unor a- 
dînci analize asupra 
comportării celor doi 
medici, astfel ca, în vi
itor, asemenea abateri 
de la disciplina profe
sională să .nu se* mai re
pete. Invităm pe această 
cale și cadrele medicale 
de la alte unități sani
tare din Valea Jiului 
să-și exprime opiniile 
pe marginea abaterilor 
celor dai medici.

A înțelege
I

esențialul•••

Am primit la redac
ție vizita pensionarului

PROCESUL UNOR PĂRINȚI
Tatăl lui Alexandru F. este 

proprietarul unei limuzine lu
xoase. Și mai este proprietarul 
unei motociclete la care nu a 

a o 
cînd 

de 
care, 
unui

în fața că- 
mult 
Intre 
fiului

cu care s-a per
și destrămat a- 
căsătorle a fost 
în articolul „Cu-
— o tranzacție

Individ-colecti- 
a ziarului nostru 
iulie a. c. Tatăl 
venit la redacție

loan Drăghici din Paro- 
șeni, care ne-a dat amă
nunte despre „fulgcră- 
toarea11 căsătorie a uni
cei sale fiice cu un tî
năr despre care ei nu 
știau aproape nimic. U- 
șur-ința 
fectat 
ceasta 
tratată 
sătoria
de ocazie ?“ publicat în 
pagina 
vita te" 
din 24 
fetei a
nemulțumit de faptul că 
în articol se afirma des
pre perfectarea căsăto
riei în bufetul „Tic- 
Tac11 din Petroșani, lu
cru neadevărat. Cunoș
tința s-a produs în tren 
și tot în tren s-a înche
iat și acordul verbal — 
ne-a precizat Ioan Dră
ghici. In rest lucrurile 

sînt absolut reale.

Deci asta era supăra
rea tatălui, asta reținu
se cl din tot articolul 
care accentua pe viziu
nea sa îngustă de tată 
ce și-a aruncat fiica in 
brațele primului venit 
de care nu știa decît... 
cum îl cheamă. Dacă 
așa pricep unii părinți 
lucrurile, nu-j de mira
re că atîtea căsnicii se 
destramă cu extremă u- 
șurință, că rămân vădu
ve și copii ce 
nosc niciodată 
ții părinți.

Acum loan
știe mai mult despre o- 
cazionalul său ginere. 
Știe că este de prin 
părțile Ploieștiului și se 
consolează cu gîndul că 
l-a dat în judecată și 
escrocul va plăti. Tristă 
consolare pentru un pă
rinte...

nu-și cu-
adevăra-

Drăghici
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preajma sa nu și-a pierdut 
cumpătul. Medicul Ervin Be
nedek a intervenit salvator, 
supunînd-o pe muribundă u- 
nor exerciții atente de respi
rație artificială. Inima femeii 
și-a reluat bătăile ritmice. 
Operația a putut fi continua-

Citeam ei nd va constatările
pline de amărăciune ale unui 
sociolog privind dezumanizarea 
individului în angrenajul stri
vitor al societății capitaliste. 
Pentru a-ți plasticiza conclu
ziile, amintitul sociolog relata 
fapte concludente, întîmplări 

din care am reținut 
care-1 voi reproduce 
Un individ este ata- 
bandit în plină noap- 
stradă centrală din- 

megaiopblis american.

in 
In

renunțat, doar pentru 
putea oferi din cînd în 
fiului ca o posibilitate 
transport rapidă, comodă 
de fapt nu este străină 
gen de sport îndrăgit de tineri: 
motociclismul. Pînă aici, toate 
bune. Dar, într-o noapte, cînd 
la ferestrele multor aparta
mente din Vulcan lumina în- 
tîrzia să se stingă (tineri de 
vîrsta lui Alexandru încercînd 
să pătrundă în tainele științei) 
„motociclistul amator11, însoțit 
de un prieten, sparge o boxă 
situată în vecinătatea locuin
ței sale de unde fură o... mo
toretă cu care plănuise să 
meargă la Petroșani. în Vulcan 
la acea oră toate localurile 
erau închise, iar poftele 
gusturile celor doi tineri 
mai -•șuteau fi 
la Petroșani. 
Alexandru se 
om înconjurat 
din partea colegilor de mur.că, 
apreciat pentru realele calități 
dovedite zeci de ani pe par
cursul cărora nu și-a dezmințit 
n'ctodată earacterM dîrz. de 
om curajos în fața vieții. Este, 
cum s-ar spune, un om dintr-o 
bucată. La polul opus, fiul a 
făcut de timpuriu cunoștință 
cu anchetatorul penal — o 
funcție despre care tatăl știe 
(și aceasta, paradoxal, e un 
merit) atît de puține lucruri, 
în limbajul anchetatorului, 
ventura lui Alexandru 
denumită furt calificat, cu 
Insistențele tatălui acum, 
tr-un ceas tîrziu, de a o 
greșeală. Dacă la mijloc 
tă totuși o greșeală, 
aparține proprietarului de auto
turism, motocicletă și alte nu-

meroașp „bunuri" 
rora fiul și-a pierdut de 
prioritatea. Căci tatăl, 
modelarea caracterului 
său și gresare.a autoturismului
personal, a preferat, de mult, 
cea de-a doua preocupare. Era 
mai interesantă...

Tatăl lui Viorel L. s-a prl-

într-o zi o hotărîre care răz
bună toate bătăile suportate, a 
plătit cu aceeași monedă : a
fugit de acasă. Fuga lui în
seamnă o palmă dată părinți
lor. Astăzi vagabondează 
undeva prin Constanța atras 
de mirajul cine știe căror po
vești, dar mal ales, împins de

• Să fii tată, nu doar proprietar
de bunuri

& Nu există alocafie de sfat
penfru părinți

nă și cu un prunc în cealaltă, 
cere permisiunea de a nu sta 
la coadă. Vociferările unora se 
întețesc, transformlndu-se 
cuvinte grele, necugetate,
fruntea „revolta ții or" o matroa
nă înotînd in grăsime care in
cită „cavalerismul" bărbaților 
apostrofând pe biata mamă în 
fel și chip. Nimeni nu ki as 
părarea femeii care cu lacrimi 
în ochi asistă la plecarea tre
nului și rămîne o noapte în
treagă în gară. Evident, sa 
poate vorbi și aici de o „so
lidaritate umană" dar în sens 
nedorit.

colidiene 
unu) pe 
Pe scurt, 
cat de un 
te pe o 
tr-un
Strigătele disperate de ajutor 
ale victimei trezesc vecinii ca
re scot capetele pe fereastră 
privind impasibili. La vederea 
lor banditul fuge și ferestrele 
se reînchid 
nu s-ar fi 
intr-un lac 
nou atacată 
de mai multe ori pînă cînd în 
stradă rămîne inertă o grăma
dă informă de carne. Nimeni 
n-a acordat ajutorul impus de 
cele mai elementare norme de 
solidaritate umană dacă nu de 
o firească compasiune pentru 
suferințele unui nenorocit. Ni
meni n-a oprit crima care se 
comitea în plină stradă, sub 
ochii a zeci de oameni. Su- 
prasaturați de comicsuri, filme 
de groază, de atacuri sîngeroa- 
se frecvente, indivizii nu au 
mai reacționat, din' lașitate, din 
indiferență, din comoditate.

In societatea ■ noastră edifica
tă armonios, în consens cu le
gile obiective de dezvoltare ca
re au ca substrat esențial gri
ja pentru om, asemenea fapte 
nu se pot constitui ca o nor
mă de conduită. Dacă aflăm 
totuși din ziare, de la radio 
sau televiziune despre unii in
divizi care comit fapte antiso
ciale este tocmai din necesita
tea de a stigmatiza abaterile 
de la firesc, de a stîrpi răul 
acolo unde el mai răbufnește, 
de a stimula spiritul de o- 
menie.

Mai sîntem însă martorii u- 
nor fapte care, fără să atingă 
gradul de pericol social, au 
semnificația lor, reflectînd a- 
numite mentalități, edificînd a- 
supra unor aspecte care țin de 
etica individului, de suportul 
său moral. „Mărunțișuri" vor 
zice unii trecînd nepăsători pe 
lingă ele, „minusuri periculoa
se" vom zice noi stigmatizîn- 
du-le.

ca și cum nimic 
intim,plat. Victima, 
de sînge, este din 
și scena se repetă

Prin fața mea își vânturi 
coapsele „mondena11. Cu 
un aer superior așteaptă 

parcă superlativele tuturor în 
privința pantalonilor trapez ca
re n-o avantajează de loc. a 
părului „brumat11 pe ici. pe 
colo, cu prețiozitate. O urmă
resc. întră la cafe-bar unde se 
întîlne.ște cu alte „mondene" și 
„mondeni11. O aud ciripind de
zinvolt, cu clipiri de ochi, cu 
țuguieri de buze de la înălți
mea scaunului de bar pe car» 
6-a cocoțat. Abordează, bine
înțeles. subiecte „culturale"! 
ultimele noutăți din colecția 
„Aventura” cancanuri despre 
artiști de cinema etc. O văd, 
e mîndră de „întinsele1 
cunoștințe debitate după ure
che și în concordanță cu gus
tul rudimentar deprins nu pa 
băncile vreunei școli medii, ci 
aici printre amici la cafe-bar. 
Ne întrebăm în cazul acesta 
unde este educația din fami
lie, de la locul de muncă (pen
tru că fata lucrează), unde esta 
rezerva noastră de omenie cu 
care trebuie să acționăm pen
tru a o smulge din cheltuirea 
aceasta nesăbuită a celor mal 
frumoși a,ni de viață ?

Exemplele ar putea continua. 
Ne oprim deocamdată aici, con
vinși că ele sînt aș.a cum spu
neam niște accidente care nu 
caracterizează pe omul contern- 
poran. eliberat de opresiuni 
materiale și morale, gata să 
sară în ajutorul semenului său, 
să ia atitudine împotr/iva ne
cinstei, și 
dovedească 
ce exemple 
acest sens 
nenumăratele fapte de eroism, 
compasiune, solidaritate săvâr
șite în timpul inundațiilor dia 
mai ? Aceste fapte au dovedi» 
măsura adevărată a umanis
mului unui întreg popor.

sale

Noapte de smoală. Pe stră
zile LupenĂului, o auto sal ca re 
spinteca in goană întunericul. 
O femeie a fost transportată 
urgent, dar cu grijă, în sala 
de operație. Medicul chirurg 
Ervin Benedek i-a stabilit cu 
precizie diagnosticul i ulcer

ÎN SLUJBĂ VIEȚIInelegal, anumite sume de bani 
de la întreprindere. între aces
te sume amintim alocația de 
stat pentru copii, un drept a- 
cordat prin lege pe care doi 
minori l-au pierdut din cauza 
comportării la serviciu sub oride 
critică a tatălui lor...

Tatăl lui Adrian C. este 
maistru, iar mama răspunde cu 
multă abnegație unor îndatoriri 1 
obștești ce fac cinste familiei. 
Acest lucru nu l-a împiedicai 
pe Adrian (neangajat în cîm
pul muncii) să ajungă capul 
unei bande care a provocat 
recent o spargere .asupra com
plexului comercial din Vulcan. 
Asemenea acestui tată mai 
sînt și alți părinți care și-au 
uitat de mult unele îndalorirt 
părintești, nu numai față de 
fiii lor, dar în ultimă instanță, 
față de societate. Sînt părinții 

Carol N. și Tita A. (părtași

perforat. Trebuia supusă ime
diat operației. Viața ei era 
in primejdie. Singur insă, 
medicul Benedek n-ar fi pu
tut trece la acțiune. Aici, 
forța colectivului este mai 
necesară și mai hotărîtoare 
decît oriunde. Intr-un timp 
record, medicii Ilie Voniea și 
Partenie Matei, asistentele 
Marieta Cazan și Eugenia Po
pa, sora Petra Cristea au e- 
fectuat toate pregătirile ne
cesare intervenției chirurgi
cale și operația a început. 
La un moment dat inima 
bolnavei a încetat să mai 
bată. Se părea că ea va tre
ce pentru totdeauna pragul 
neființei. Dar colectivul din

tă cu succes. După ore 
încordare, timp în care 
trei medici și ajutoarele 
și-au îngemănat priceperea 
cu calmul și încrederea în 
izbînda vieții asupra morții, 
totul s-a terminat cu bine, 
încă o viață a fost salvată 
la spitalul din Lupeni. Inter
venția promptă a medicilor, 
abnegația și devotamentul cu 
care își pun cunoștințele in 
slujba sănătății oamenilor le 
răsplătesc strădaniile, le di
fuzează stima și respectul 
cu care sînt înconjurați de 
cei care ajung pe paturile 
de suferință și nu numai 
de ei.

de 
cei 
lor

C. VALERIU
0 coadă pentru bilete la 

accelerat. Oameni mulți, 
căldură, nervi. Apare o 

femeie tînără cu un geaman
tan cit toate zilele într-o mî-

nechibzuinței să-și 
prompt omenia. Și 
mai concludente în 
putem găsi decît •

C. PASCU

unde

orice 
să nu

Ins-n
ca

loc pro- 
Adrian, 

Societa- 
îndrepte 
aplic ind

Iosif 
și-au 
bici- 

tl) Si 
putea

neascultător, 
semnalat,

lui
la spargerea de la complex), 
ai
E.

nȘi 
nu 

satisfăcute decît 
Despre tatăl lui 
spune că e un 
de mult respect

a- 
esle 

toate 
în- 

numl 
exis- 

aceasta

vit într-o zi mai îndelung în 
oglindă, a împrumutat mina 
unui om serios și, cuprins de 
tardive (dar false, după cum 
vom vedea) reniușcări 
autoreclamat procuraturii
fiind nevoit să renunțe la fiul 
său, de educația căruia nu se 
maj poale ocupa, care doarme 
pe deasupra blocurilor în loc 
să vină acasă, fură bani, e 

Cazul a fost
atunci, în coloanele 

ziarului, arătîndu-se fața reala 
a lucrurilor, și anume faptul 
că tatăl își bătea în mod bar
bar fiul, atrăgîndu-i-se atenția 
că dacă va continua, cureaua 
și ciomagul folosite fără zgîr- 
cenie din zori și pînă-n noapte 
vor lăsa asupra plăpîndului 
Viorel (13 ani) traume sufle
tești de neșters. Dar bătăile 
barbare (care nu o dală au 
însemnat adevărate schingiuri) 
au continuat. Copilul a

dorul pentru o lume
poate să doarmă, pe cîmp, pe 
plajă, oriunde, să facă 
și pentru oricine, numai 
fie bătut. Ce scria tatăl 
scrisoarea prin care-și reclami 
liul la procuratură ? „Am în
cercat toate metodele (!) 
a-1 educa dar nu pot face ni
mic. Este rău". Copilul avea 
palmele impresionant de mari 
pentru vîrsta lui (era argat Sa 
părinți?) și mai avea privirea 
caldă și ochii albaștri ca se
ninul cerului. Tatăl „a încer
cat" toate metodele în afară 
de una singură care, poate, s-ar 
fi dovedit suficientă: exem
plul personal. Continuing scria 
actelor necinstite ce-i stăteau 
în fire (acestea au fost exem
plele din care s-a inspirat 
Viorel cînd a început să fure), 
tatăl a culminat de curînd cu 
cîteva falsuri în acte publice 
prin care intenționa să obțină,

elevilor Gheorghe și 
tot din Vulcan, care 

început aventurile furînd 
cleta unui om accidentat 
atîția alții.. Exemplele ar 
fi c-ontinuate, viata oferindu-ne 
în ultimul timp tot mai multe 
cazuri de părinți repetenli la 
capitolul educația fiilor lor. In 
aceste zile vor avea 
cesele lui Alexandru, 
Carol, Titu, Iosif etc. 
tea va încerca să 
comportarea tinerilor 
prevederile drastice ale legii.

Dar cu părinții ce se va în
tâmpla ? Le va îndrepta cineva 
propria lor comportare ? Vor 
fi reeducați aceștia, în spiritul 
unei iubiri filiale sincere, 
spiritul exigenței față de 
înșiși privind multitudinea 
îndatoriri ce le au 
societate, prin fiii lor ?

I. MARIN
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0 sugestie
artistică

iși așteaptă
transformarea
in fapt real
Cu citva timp in urmă pe 

scena Casei de cultură din 
Petroșani evolua Ansamblul 
de cintece și dansuri al Co
mitetului municipal U.T.C. și 
al sindicalului uzinei „Inde
pendenta" din Sibiu. Nu ne 
stă In inten)ie să facem tar
dive aprecieri pe marginea 
spectacolului. Reținem doar 
un singur fapt, un amănunt 
de ordin extraartislic : ansam
blul este reprezentativ pentru 
Sibiu, pentru un municipiu. Să 
reținem acest iapt deoarece 
și Valea Jiului este un muni
cipiu (cu mare pondere în 
economia tării) cu un detașa
ment numeros de artiști ama
tori, o parte cu prestigiu con
solidat în competiții județene 
și chiar pe tară. Se mai adau
gă acestui fond uman, nefolo

PORT
Inexplicabila 

cădere
Era minutul 60 al meciului 

echipelor de tineret-rezerve Jiul
— U.T.A. O lovitură liberă de 
la aproximativ 18 metri de 
poarta oaspeților, o execuție 
magistrală a lui Vasile Iones- 
cu (o foglia secca cu stîngul, 
la păianjen) și Jiul conduce 
cu 3—0. Primele două goluri 
le înscriseseră Țurcan și Uile- 
can, din două faze ingenios 
construite. Ne pregăteam să 
notăm un scor de propoi-ții al 
gazdelor. Era o plăcere să a- 
siști la jocul „cadeților“ Jiului i 
tonescu — o îneîntare, Țurcan
— o revelație, extremele Uile- 
can și David — o plăcere, Pop 
ți Șleam — o reală promisiu
ne, Florea — imbatabil... Jocul 
mergea pe sfoară. Publicul a- 
plauda, antrenorul Emil Ciur- 
«lărescu nota bucuros în car
netul lui.

Și iată inexplicabila cădere. 
Sau, poate, mai bine zis, inex
plicabila idee a antrenorilor 
ie a-i înlocui pe cei care se 
înțelegeau așa de bine în joc 
cu oameni odihniți dar dezo
rientați : Moise, Minarcic, Nă- 
dășan, Gudacu, Anghel. Mai era 
rin sfert de oră de joc și gaz
dele sînt la pămînt. Pe rînd 
IDoba, Schwartz și Liurcă îl 
îngenunchează pe Moise și sco
rul devine egal : 3—3, cu care 
ia sfîrșit partida. N-am înțeles 
căderea gazdelor și nici „tac
tica” antrenorilor de a fărîma 
un mecanism bine gresat. Iată 
acest mecanism : Florea — 
Șleam, Pop. Nemeș, Bodrojan
— Dodu, Petrea — Uilecan, 
îonescu, Țurcan, David. Poate 
n fost doar o lecție a lipsei de 
tact. Noi avem încredere în e- 
chipa de tineret-rezerve a Jiu
lui care are multe... rezerve 
nevalorificate. Păcat de nereu
șita deplină din prima etapă.

D. G. 

sit sau necunoscut încă, ele
mentele folclorice, muzicale și 
coregrafice, specifice acestei 
regiuni etnografice. In ciuda 
acestor date prețioase, reale, 
mișcarea artistică din munici
piul nostru rămîne pulverizată 
pe lingă cluburi și cămine 
culturale, neexistînd un an
samblu complex și de valoare, 
reprezentativ. Comparația cu 
ansamblul sibian dezvăluie 
slăbiciunea : la noi nu există 
o preocupare serioasă și con
secventă a Comitetului muni
cipal U.T.C. și a sindicatelor 
orientată spre cunoașterea 
realistă a potențialului artis
tic din Valea Jiului.

Ar fi salutară inifiativa or
ganizării unei astfel de for
mații complexe care să fie 
oglinda vie a mișcării artis
tice de aici. Posibilități ? Sint! 
Spiritul novator, anchilozat 
sau limitat în mod fatal numai 
la forme spectaculare 
și minore, va trebui 
Este nevoie de o selecție ar
tistică riguroasă, de o coor
donare competentă și perse
verentă a acestui viitor an
samblu (sau cum se va fi 
numind) care nu va exclude 
sau dezorganiza activitatea de 
pe Ungă cluburile orășenești.

Să așteptăm debutul orga
nizatoric, consensul dintre. 
Comitetul municipal U.T.C. și 
sindicate, debut care, de obi
cei, se produce mai greu decît 
cel spectacular. O singură ob
servație Ia acest imperativ : 
să se evite pe 
spectacole hibrid 
bate din palme".

vechi 
urnit.

cit
l'P

posibil 
„Bale,

T. S.

„Cupa României" ia fotbal
Preparatorul Petrila 

a eliminat pe 
Minerul Lupeni

In primul joc al cupla
jului fotbalistic de duminică 
dimineața, de pe stadionul 
din Petrila, echipa prepara
torilor din localitate a întîl- 
nit pe divizionara C, Mine
rul Lupeni. In ciuda atacuri
lor insistente ale minerilor, 
gazdele se descurcă cu calm 
în apărare și adeseori se lan
sează pe contraatac. In ur
ma unor asemenea acțiuni, 
ele înscriu două goluri : pri
mul în min. 12 prin Velea 
(lovitură liberă de la 18 me
tri), al doilea prin Foca (în 
min. 40).

După pauză, oaspeții în
cearcă egalarea prin Cotroa- 
ză, Mitu, Pănescu și Grizea, 
dar ocaziile sini însă ratate 
copilărește. Unicul gol al mi
nerilor este înscris de fun
dașul Gros. In dorința de a 
obține calificarea, ambele e- 
chipe aruncă în joc întreaga 
energie pe care o mai po
sedă. Din păcate, uneori 
spectacolul sportiv este negli
jat. Astfel, în urma alterca
ției dintre Costea (Prepara
torul) și Pali (Minerul), pri

POPICE

La Petrila s-a consumat etapa județeană
In zilele de 28, 29 și 30 au

gust, arena de popice din Pe
trila a găzduit etapa jude
țeană a campionatului repu
blican la individual și pe
rechi — juniori și seniori. 
Au participat sportivi din o- 
rașele Hunedoara. Brad, Ha
țeg, Vulcan. Petrila și Pe
troșani. După două zile de 
întreceri, pe primele trei lo
curi, la seniori, s-au clasat: 
1. Mihai Tiirok, Jiul Petrila 
— 916 p.d.; 2. Ștefan tozma,

Din bilanful primelor rezultate 
pe opt luni

(Urmare din pag î)

79 000 lei. Constructorii Grupu
lui 2 de șantiere Valea Jiului 
al T.C.H. au predat beneficia
rului 833 de apartamente — 
cu 55 peste prevederi, planul 
anual la investiții social-cultu- 
rale fiind îndeplinit în cele 
opt luni în proporție de 64 la 
sută. La rîndul lui, colectivul 
de constructori al șantierului 
I.L.H.S. Uricani raportează o 
depășire a sarcinilor planului 
valoric pe aceeași perioadă cu 
2 144 000 lei, iar cel al șantie

mul este eliminat din joc 
(min. 73). Echipa Prepara
torul merită felicitări pentru 
calificare. Toți componenții 
ei au avut o contribuție e- 
gală la obținerea victoriei. 
A arbitrat o brigadă con
dusă de F. Barna (Petroșani).

I.G.L. Petroșani n-a 
rezistat Minerului

Ghelar
In ccl de-al doilea meci 

al cuplajului, o altă divi
zionară C, Minerul Ghelar, 
a primit replica formației 
din campionatul municipal, 
I.G.L. Petroșani. Oaspeții au 
abordat jocul cu seriozitate, 
reușind să înscrie de opt 
ori în poarta petroșănenilor. 
Autorii golurilor au fost Ma- 
cavei (min. 20), Petuanu 
(min. 28 și 32), Mareș (min. 
36), Stoica (min. 53, 71, 83) 
și Pirvu (min. 64). Punctul 
de onoare al învinșilor a fost 
reălizat de Curtea (min. 49).

Cu scorul de 8—1 s-a în
cheiat un joc în care practic 
a contat numai echipa învin
gătoare. Bun arbitrajul Iui 
Cornel Pop (Hunedoara).

Nicolae LOBONȚ

Utilajul Petroșani — 827 p.d.; 
3. Iosif Balog, Jiul Petrila — 
818 p.d. La juniori : 1. Petre 
Horhoianu, Minerul Vulcan 

820 p.d.; 2. Ioan Szlagvi, 
Retezatul Hațeg — 789 p.d.; 
3. Dan Colțea, Aurul Brad 
— 786 p.d.

In ziua a treia de concurs 
cei mai buni opt popicari se
niori s-au întrecut în proba 
de perechi, lansînd, pe lin
gă cele 200 bile mixte de la 
individual, alte 200 bile mix

rului I.C.F. Lenea o depășire 
de 69 000 lei.

Succesele eu care s-au în
cheiat cele opt luni trecute, 
măsurile luate in fiecare co
lectiv de muncă pentru a fi 
ridicată și mai sus ștacheta 
realizărilor în perioada rămasă 
constituie o garanție certă că 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui, în frunte cu comuniștii, 
vor îndeplini în mod exemplar 
pianul de producție și inves
tiții pe 1970 și vor crea cele 
mai bune condiții pentru în
făptuirea noilor sarcini ce le 
stau în față în viitorul cincinal.

Știința Petroșani — 
învingătoare Ia Sadu
Jucînd la Sadu, cu forma

ția locală Metalurgistul, Ști
ința Petroșani a obținut o 
victorie categorică cu scorul 
de 6—1 (4—0). întreaga e- 
chipă oaspete a prestat un 
joc bun, nelăsînd nici o spe
ranță localnicilor. Scorul a 
fost deschis de Ștefan în mi
nutul 18, iar peste 5 minute 
Știr l-a urcat la 2—0. Tudor 
este autorul următoarelor 
două goluri, în minutele 40 
și 45. Gazdele fac față cu 
greu atacurilor studenților și 
în minutele 62 și 75 mai ce
dează de două ori la șutu
rile înaintașului central Ște
fan, care majorează la 6—0 
scorul pentru echipa sa. Me- 
talurgiștii înscriu golul de 
onoare în minutul 80. Cu 
rezultatul de 6—1 ia sfîrșit 
o partidă de fotbal în care 
echipa pctroșăncană a domi
nat cu autoritate o formație 
modestă. A condus corect o 
brigadă din Tg. Jiu avînd la 
centru pe I. Fometescu.

G. I.

te. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut : 1. Mihai To- 
rok — 1 746 p.d.; 2. Ștefan 
Cozma — 1 730 p.d.; 3. Eugen 
Ghirciș, Jiul Petrila — 1 648 
p.d. Acești trei jucători vor 
participa la etapa de zonă 
a campionatului republican 
de popice care va avea loc 
la Cluj la sfîrșitul acestei 
săptămîni.

B. STAICU
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18 00 Deschiderea emisiunii, 
18.05 l'niversal-șotron.
18.30 Actualitatea în economie. 
19,00 Cronica literară.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 „1001 de seri".
19.30 T I jurnalul de seară.
2000 Reflector.
20,15 Tele-cinemateca : ,.Dt> ce

ai întîrziat
22,00 Cărți și idei.
22,25 Gala marilor interpreți 

români: Octav Enigărescu.
23,00 Telejurnalul de noapte.

JOI 3 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu. 
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal: 9.30 Odă limbii româ
ne; 10,10 Curs de limba rusă; 
11,15 Din țările socialiste; 12,30 
întâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,30 Cine știe cîș- 
iigă; 14,15 Caleidoscop muzical; 
14,50 Muzică populară; 15,00 — 
100 de legende românești; 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Melodii 
populare; 17,05 Antena tinere- 

ilc«tuliii; 17,30 Concert de muzică 
' o păptflară; 18,10 Orizont știin- 

n țific; 19,00 Gazeta radio; 19,35 
Muzică populară; 20,05 Tableta 
de seară; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21,20 Cântecele Parisului; 21,30 
Moment poetic; 21,35 Solista 
serii — Anda Călugăreanu; 
22,00 Radiojurnal; 22,20 Sport; 
22,30 Romanțe; 22,50 Concert 
de seară; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Argoman superdiaboii- 
cul (3—6 septembrie); Repu
blica : Procesul (3—6 septem
brie); LONEA — Minerul : 
Joc dublu in serviciul secret 
(3—6 septembrie): 7 Noiem
brie : Moartea unui birocrat 
(3—5 septembrie); ANINOA- 
SA : Afurisitul de bunic (3 
—4 . septembrie); BARBA- 
TENT : Tinerețe fără băt fine
țe (3—4 septembrie); VUL
CAN : Așteaptă pînă se în
tunecă (3—6 septembrie): U- 
R1CANI ; Familia Toth (4—5 
-eptembrie).

Cuvîntarea de salut a președintelui
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag 1)

derea războiului din viața so
cietății, pentru abolirea politi
cii de dominație și dictat, pen
tru afirmarea dreptului la via
ță liberă al fiecărui popor, res
pectarea independenței și suve
ranității naționale a statelor, 
pentru destindere și securilate. 
Știința, cunoașterea științifică 
nu se pot dezvolta decît în- 
tr-un rl mat de pace în care 
toate popoarele — mari și mici 
— au posibilitatea să-și valori
fice nestingherit capacitățile 
creatoare, talentul și energia, 
adueîndu-și contribuția proprie, 
originală la progresul mondial. 
Tocmai de aceea oamenii de 
știință și cultură nu pot fi 
decît de partea forțelor care 
militează pentru zădărnicirea 
unui nou război mondial, pen
tru întărirea încrederii și prie
teniei între popoare. Credem 
că, pe deasupra oricăror deo
sebiri de orînduire socială, a 
oricăror diferențe de concepții 
politice, filozofice, religioase, 
oamenii de știință trebuie să-și 
dea mina, să acționeze solidar 
pentru apărarea cuceririi->r ge
niului uman, pentru respecta
rea principiilor dreptului inter
național, a dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, pentru salvgar
darea păcii.

Una din problemele majore 
ale epocii noastre, care preo
cupă în modul cel mai profund 
omenirea este oprirea cursei 
înarmărilor, ce a atins propor
ții uriașe absorbind anual fon
duri de sute de miliarde de 
dolari, făcind să se acumuleze

(Urmare din ojg 1)

seamă de aplicații tehnice de 
mare anvergură, cum sînt e- 
lectronica cuantică și optica 
neliniară — reprezentate in 
practică prin maser și laser 
— și la o serie de realizări 
valoroase in fizica și tehnica 
semiconduct orilor, materiale
lor nucleare și in alte do
menii conexe.

In aplauzele asistenței, in 
prezidiul Congresului au luat 
loc tovarășii Nicolae Ceaușes
cu, Ion Gheorghe. Maurer, E- 
mil Bodnaraș, llie Verdeț, 
Manea Mănescu, membri ai 
guvernului, precum și per
sonalități de seamă ale fi
zicii moderne din țară și de 
peste hotare.

Rostind cuvintul de deschi
dere, prof. dr. docent Ioan 
Ursu, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Energia 
Nucleară, președintele Comi
tetului internațional de or
ganizare a Congresului, a 
salutat, in numele partici- 
panților, prezența președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, adu- 
cîndu-i mulțumiri pentru 
bunăvoința de a fi accep
tat ca lucrările acestei reu
niuni să se desfășoare sub 
înaltul său patronaj. Vorbi
torul a subliniat importanța 
deosebită a acestei reuniuni 
științifice, exprimând tuturor 
celor prezenți gratitudinea 
pentru participarea la lu
crări.

Primit cu puternice aplau
ze de participant, a luat cu-, 
vîntul președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintul de salut al pre
ședintelui Consiliului de Stat 
a fost ascultat cu vie aten
ție și aplaudat îndelung de 
întreaga asistență.

Participanții la Congres au 
fost salutați apoi de prof. 
Alfred Nastier, laureat al 
Premiului Nobel, președinte 

cantități tot mai mari de arme 
ultraperfecționate de distrugere 
în masă. Nici un om de știință, 
conștient de rolul și menirea 
sa în societate, nu poate sta 
departe de această luptă vitală 
a popoarelor, nu poate pregeta 
să acționeze din toate puterile 
pentru ca mijloacele financiare 
absorbite de înarmare să fie 
puse în serviciul bunăstării po
poarelor, al înfloririi științei și 
culturii, ocrotirii sănătății și 
dezvoltării instrucției publice, 
lichidării decalajului care mai 
desparte astăzi popoarele de pe 
glob, întăririi securității și pă
cii mondiale.

In opera pe care o între
prinde poporul român — de 
transformare pe baze noi, so
cialiste, a întregii societăți, de 
făurire a unei economii și cul
turi moderne și prospere — ști
ința ocupă un loc de însem
nătate esențială. Statul nostru 
face eforturi deosebite pentru 
a asigura o largă bază mate
rială muncii de cercetare ști
ințifică, pentru a crea condi
țiile materiale necesare desfă
șurării cu succes a creației 
științifice, pentru formarea și 
pregătirea unui număr tot mai 
mare de cercetători și cameni 
de știință — convins că aceasta 
reprezintă o condiție sine qua 
non a însuși progresului Ro
mâniei. Acordăm o deosebită 
atenție cercetării în domeniul 
fizicii — îndeosebi în dom -niul 
fizicii nucleare și electronicii — 
precum și aplicării în practică 
a rezumatelor sale, în '■copul 
modernizării continue a între
gii economii naționale. Savan- 
ții și cercetătorii din țara poas- 

de onoare al Asociației 
AMPERE, prof. Erik Rudberg, 
președintele Societății euro
pene de fizică, dr. Sigvard 
Eklund, directorul general al 
Agenției internaționale pen
tru energia atomică, prof. Re
ne Freymann, președintele 
Asociației AMPERE, prof. 
Mihail Feodorovici Diegen, 
membru al Asociației 
AMPERE, acad. Horia Hulu
bei, președintele Comitetului 
de fizică din Republica So
cialistă România.

Vorbitorii au exprimat pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, recunoș
tință și mulțumiri pentru 
prezența sa la lucrările Con
gresului, fapt care demon
strează interesul deosebit ma
nifestat de statul român față 
de progresul științei și co
operarea internațională. Ei 
au relevat înaltul sens u- 
man al chemării adresate de 
președintele Nicolae Ceaușes
cu, in cuvintarea sa de sa
lut, de a pune știința și 
mijloacele pe care le creea
ză in slujba progresului și 
păcii, a apropierii și coope
rării intre națiuni. Totodată, 
au fost aduse mulțumiri gu
vernului român pentru aju
torul material și moral acor
dat organizării Congresului, 
pentru larga sa ospitalitate.

Oamenii de știință care au 
luat cuvintul au subliniat a- 
portul școlii de fizică din 
România la dezvoltarea ști
inței în general, a cercetă
rilor din domeniul rezonan
țelor magnetice și fenomene
lor asociate, contribuția ei în 
cadrul diverselor instituții 
științifice internaționale de 
specialitate. Vorbitorii și-au 
exprimat convingerea că a- 
ceastă reuniune de prestigiu 
va constitui o verigă în lan
țul prieteniei intre țări, un 
nou prilej de stringere a 
legăturilor dintre oamenii de 
știință, de adincire a coope
rării științifice internațio
nale.

In numele Consiliului popt- 

tră. continuind valoroasele tra
diții ale școlii științifice româ
nești din trecut, au adus și 
aduc o contribuție de seamă 
Ia eforturile generale ale po
porului pentru propulsarea ță
rii pe căile progresului și ci
vilizației, iși dau aportul Ia 
îmbogățirea continuă a patri
moniului științei internaționale.

Considerăm că dezvoltarea 
largă a colaborării multilate
rale între toate statele lumii 
este unul din factorii primor
diali ai progresului, ai consoli
dării păcii și încrederii inter
naționale. In acest spirit Ro
mânia intensifică și adînccste 
în mod consecvent schimburile 
sale culturale și științifice cu 
celelalte țări ale lumii. Sfatul 
nostru sprijină și încurajează 
contactele dintre oamenii de 
cui ură, dintre savanții care 
lucrează în domeniul fizicii și 
în alte sectoare ale cercetării 
științifice, promovează coopera
rea lor pe plan internațional 
în realizarea marilor obiective 
pe care și le propune știința 
românească și mondială, în în
făptuirea unui climat de încre
dere și colaborare între na
țiuni.

îmi exprim speranța că &- 
c-astă importantă reuniune in
ternațională va contribui Ia mat 
buna cunoaștere și apropiere 
dintre oamenii de știință, la 
dezvoltarea colaborării țehnico- 
științifice internaționale, la pro
gresul general al științei mo
derne, spre binele întregii uma
nități.

Urez succes deplin lucrărilor 
Congresului dumneavoastră !

Iar al municipiului București, 
Ion Cosma, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului, a adre
sat un călduros salut de 
bun venit participanților la 
cel de-al XVl-lea Congres 
AMPERE, arătind că alege
rea Bucureștiului ca loc de 
desfășurare a acestei impor
tante reuniuni onorează pe 
toți cetățenii orașului.

După încheierea ședinței 
inaugurale, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și ceilalți 
conducători de stat prezenți 
la deschiderea lucrărilor 
Congresului au vizitat expo
ziția de aparatură științifică 
de aplicații nucleare, orga
nizată în foaierul sălii Pa
latului cu ocazia deschiderii 
celui de-al XVl-lea Congres 
AMPERE.

Președintele Consiliului de 
Stat și celelalte persoane o- 
ficiale au felicitat pe repre- 
zentanții firmelor realizatoa
re pentru înaltul nivel ști
ințific și tehnic al aparatu
rii prezentate.

Q

Lucrările Congresului se 
desfășoară in continuare în 
trei sesiuni paralele, în ca
drul cărora se vor prezenta 
23 de conferințe care sinte
tizează principalele probleme 
ale rezonanței magnetice și 
fenomenelor asociate, precum 
și un număr de 250 comu
nicări originale, care vor o- 
glindi cele mai noi rezultate 
obținute de oameni de. știin
ță din diverse laboratoare de 
fizică, chimie, biologie sau. 
tehnică din țări ale Europei,

Q
Marți seara, Consiliul 

popular al municipiului. Bu
curești și Comitetul de orga
nizare a celui de-al 16-lea 
Congres AMPERE, au oferit 
un cocteil în cinstea partici
panților la această reuniune 
științifică internațională.

Agerpres)

STRĂLUCIREA „AURULUI VERUE"
(Urmare din paq li

muncitori forestieri, au 
început bătălia cu pă
durea. Ferăstraiele me
canice retează in numai 
zece minute copaci, ca
re cu ani in urmă erau 
învinși după eforturi de 
ore întregi. Corhănitori 
cu mușchi oțetiți de du
ritatea meseriei 
cu țapinele lemnul, fă- 
cmdu-i „vint“ spre fun
dul văii, de unde trac
toarele transportă rezul
tatul hărniciei acestor 
eroi anonimi de pe 
crestele înverzite ale 
munților pinii la locul 
de încărcare. Aici înce
pe drumul lung al me
tamorfozei aurului ver
de. Combinatele fores
tiere de la Suceava, Sa- 
tu Mare, Tg. Jiu, depo
zitele de combustibil de 
ia București, Constanța,

Petroșani, celuloza care 
va porni spre Austria, 
R.S.F. Iugoslavia, Italia, 
R.P. Ungară, R.D. Ger
mană și R. F. a Ger
maniei vor purța în
semnele pădurii jiene.

n mănunchi de 
brațe puternice 
duc o luptă tita

nică cu coloanele verti
cale ale munților. Pe 
fundul văilor, pe pan
tele abrupte ale creste
lor, succesul este garan
tat datorită dirzeniei a- 
celora care s-au izolat 
in „inima" naturii pen
tru a „furniza" prețiosul 
aur verde, materia pri
mă pentru mobila con
fortabilelor apartamen
te, „hrana" fabricilor de 
produse textile. Șeful de 
brigadă Nicolae Rusu, 
un om despre care or
tacii au numai cuvinte

de laudă, ne mărturi
sea : „De la vîrsta de 
15 ani colind munții ca 
lucrător forestier, La cei 
treizeci de ani împliniți 
am doborit mii de co
paci. Din poveștile pă
rinților, din cele ale 
muncitorilor mai bătrini, 
cunosc și condițiile in 
care se lucra cu un 
sfert de veac in urmă. 
Era greu atunci. Astăzi 
avem cabane, avem uti
laje, meseria-i mai u- 
șoară. Ce poate fi mai 
frumos decît să lucrezi 
in pădure, ascultind 
cinlecul păsărilor și du
duitul drujbelor".

Intr-adevăr, e frumos 
atunci cind peisajului 
montan i se alătură hăr- 

.nicia și priceperea omu
lui. Precum Nicolae Ru
su iși iubește meseria, 
mai sini și alți lucrători 
ai parchetului de la

poalele Paringului. Șefii 
de schimb Gheorghe 
Casandra, Vasile Cio
ban, Alexandru Novac, 
drujbistul Ion Burcă, 
șoferul Nicolae Băluțoiu, 
sint numai cîțiva dintre 
aceștia.

Despre meseria de fo
restier am auzit multe 
lucruri frumoase și de 
la maistrul parchetului, 
Leon Cazacu, venit și 
el de prin părțile Suce
vei. Ni s-a vorbit des
pre arta de a dobori un 
copac, despre munca in
tensă in zilele „bune", 
despre tainele munților 
și ale pădurilor.

l-am admirat pe oa
menii aceștia, care, de
parte de familiile lor, 
de plăcerile pe care le 
oferă orașul sau satul 
de astăzi, trudesc pen
tru a smulge munților 
aurul verde.

Tot pe
Pentru întreținerea cores

punzătoare a porțiunii de șo
sea dintre Vulcan și Dealul 
Balni, Direcția județeană de 
drumuri și poduri, prin re
prezentanții săi din munici
piul nostru, a angajat doi 
„drumari" a căror sarcină 
este de a efectua acele repa
rații (ca de exemplu nivela
rea drumului, astuparea gro
pilor etc.) care stau in putin
ța lor. Drumarii, după ce au

drum, pe
constatat că această calitate 
a lor de angajați (plătiți pe 
stal de plată) poate coexista, 
și încă destul de fericit, cu 
o stare de permanent chiul, 
au început să-și vadă de tre
burile lor, treburi cu mult 
mai „serioase" : cositul finu
lui, păscutul vitelor și alte 
probleme gospodărești. Cum 
era de așteptat, în timp ce se 
ocupau de gospodărie, nu se 
puteau ocupa și de întreține-

drum...
rea drumului. De aici efec
tul : starea șoselei s-a înrău
tățit lot mai mult, ajungind 
astăzi, pe o porțiune de sute 
de metri, plină de gropi și 
hirtoape.

Pentru remedierea de acum 
încolo a situației, soluția ar 
fi una singură : schimbarea 
drumurilor. Dar ce ne facem 
cu banii aruncați pe dru
muri ?

I. M.
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nou mesager terestru.Un
conceput, construit și dirijat 
de oameni, a pornit la înce
putul acestei săptămîni într-uu 
maraton cosmic către plane
ta Venus. Stația automată 
sovietică „Venus-7" — un 
model perfecționat din seria 
le aparate menite să dezlege 
o parte din enigmele astrului 
învăluit permanent în nori 
— a luat startul cu prompti
tudine în una din acele rare 
zile — care revin la un in
terval de 19 luni și jumă
tate 
noi și Luceafărul 
este minimă : 
kilometri.
mează să 
stația va 
mare. în 
ma „distanta cea mai scurtă 
dintre două puncte este li
nia dreaptă11 reprezintă., în 
ochii constructorilor de nave 
spațiale, un vis frumos, dar 
irealizabil. Pentru ca o navă 
să poată merge pe „linia 
dreaptă" între Terra și Venus 
ar fi necesar să i se imprime 
o viteză de... 32 kilometri pe 
secundă, iar la actualul ni
vel de dezvoltare a tehnicii 
acest lucru este imposibil. 
Deocamdată.

Acum însă, „Venus-7" va 
zbura cale de mai multe luni 
către tinta rîvnită. Surorile 
ei mai mici, s,gemenele" 
„Venus-5" și „Venus-6” au 
at'ns suprafața planetei după 
130 de zile de zbor.

De la 12 februarie 1961 — 
ziua de naștere a programu
lui sovietic „Venus“ —, sfe-

cînd distanța dintre 
dimineții 

42 000000 009
Drumul pe care ur

ii parcurgă însă 
fi cu mult mai 

cazul de față, axio-

in- 
cos- 
spre

s-a

ra cercetărilor care au 
trat în sarcina stațiilor 
mice automate dirijate 
planeta cu același nume 
lărgit continuu. într-o primă
etapă, principalul < biectiv al 
unei asemenea călătorii Inter
planetare l-a constituit pune
rea la punct a tehnicii zbo
rurilor la mare distantă. Mai 
tîrziu, eforturile s-au concen
trat asupra pătrunderii 
atmosfera venusiană 
zonă dinainte stabilită, 
oamenii au început să 
trundă cu adevărat în tainele 
planetei, măsurîndu-i tempe
ratura și presiunea atmosfe
rică la mare înălțime, stabi
lind compoziția chimică a 
atmosferei etc. Rezultatele 
cercetărilor efectuate cu aju
torul stațiilor automate „Ve- 
nus-4“, „Venus-5" și „Ve- 
nus-6" au contribuit, în mare 
măsură, la revizuirea vechilor 
concepții despre condițiile 
de pe Venus. Astfel, s-a 
constatat — lucru care a fost 
confirmat și de cercetările 
din cadrul programului ame
rican „Mariner” — că atmos
fera venusiană este alcătuită 
în proporție de 93—97 la 
sută din bioxid de carbon, în 
vreme ce concentrația de oxi- 
qen nu depășește 0,4 la sută- 
în stratul principal al at
mosferei se găsesc vapori de 
apă într-o concentrație care 
nu depășește 0,05 la sulă, 
adică aproape neverosimil de 
puțin dacă ne qîndim la afir
mațiile savanțiîor, potrivit 
cărora întreaga cantitate de 
apă de pe Venus se găsește

In 
într-c 
Apoi, 

pă-

în atmosferă. Existența apel 
lichide pe suprafața 
nu este posibilă din 
temperaturilor extrem 
dicate. Cercetările au 
strat că temperatura__ __
mosfera lui Venus crește pe 
măsură ce ne apropiem 
suprafața planetei, și 
cu 10» ia un 
apreciază că 
la suprafața 
o căldură de 
siunea să se 
100 atmosfere.
ipotezele formulate cu dece
nii în urmă, potrivit 
un ocean de apă ar 
in întregime suprafața 
tei, s-au dovedit a fi 
fantezie, explicabilă și 
zabilă doar prin faptul 
„frumoasa doamnă 
cu Terra este învăluită per
manent de un dens strat de 
nori.

Stației „Venus-7" îi revine 
prin urmare sarcina de a fur
niza date noi cu privire la 
astrul vecin, continuind, la 
un nivel superior, cercetările 
începute de oamenii de știin
ță sovietici cu nouă ani în 
urmă. Experiența a demon
strat că navele automate ne
pilotate constituie mijlocul 
cel mai adecvat pentru stu
dierea acestei planete care 
s-a dovedit a fi atît de ne
primitoare. „Venus-7" con- 

. stituie o etapă Importantă, 
în descifrarea tainelor veci
nului nostru cel mai apropiat, 
care se lasă atît de greu 
descoperit.

planetei 
cauza 

de rl- 
demon- 
din at-

de 
anume 

kilometru. Se 
ar fi posibil ca 
astrului să fie 
500°C, iar pre- 
ridice la circa 

Prin urmare,

cărora 
acoper' 
plane- 

o pură 
sc’J- 

c-ă 
vecină
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DECLARAȚIA LUI U THANT
LA 8EL6RAD

BELGRAD 1 — Coresponden
tul Agerpres, G. Ionescu, trans
mite : Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a declarat

în conflictul din

ziariștilor pe aeroportul din
Belgrad, după încheierea vi-
zitei sale în Iugoslavia, că,
după părerea sa, reacția păr-
ților implicate
Orientul Apropiat față de pla
nul Rogers a fost pozitivă, și 
că soluționarea pe calea trata
tivelor a acestei probleme co
respunde interesului consolidă
rii păcii în lume. Referindu-se

la apropiata sesiune jubiliară 
a Adunării Generale a O.N.U., 
el și-a exprimat speranța că a- 
ceasta va duce la întărirea 
rolului O.N.U. în viața Inter
națională. Secretarul general al 
O.N.U. a subliniat că situația in
ternațională prezintă „multe 
semne încurajatoare11. De exem
plu — a arătat el — situația în 
Europa este acum mai clară 
decît era cu uh an în urmă. 
S-a făcut un pas spre înțele
gere mutuală și spre destin
dere. în acest sens, privind lu
crurile în perspectivă, sînt 
optimist — a spus secretarul 
general al O.N.U.

I
a

INTERNAȚIONALĂ
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VEȘTI DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

încheierea reuniunii miniștrilor 
de externe ai larilor nordice I I

Deschiderea

lucrărilor Conferinței

de la Addis Abeba

s-au 
eelel 
nivel 

ale

Sud- 
con- 

rezoluția 
reuniunii 

al

ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). 
— In capitala Etiopiei 
deschis marți lucrările 
de-ia 7-a conferințe la 
înalt a statelor membre
Organizației Unității Africane. 
La conferință participă 14 șefi 
de state, 
trei prim-miniștri și 
miniștri, reprezentînd 40 
cele 41 de țări membre 
organizației.

Cu puțin timp înaintea des
chiderii sesiunii, în capitala 
Etiopiei s-a anunțat că între 
Nigeria, pe de o parte, Zam
bia, Tanzania, Coasta de Fil
deș și Gabon, pe de alta, a 
Intervenit un acord de reluare 

*-■ relațiilor diplomatice, între
rupte în urma recunoașterii de 
către cele patru state a Inde
pendenței fostei regiuni sece
sioniste Biafra. Eliminarea ul
timelor disensiuni dintre Ni
geria federală și unele state 
africane întărește și mai mult 
părerea unor observatori că 
această sesiune a Organizației 
Unității Africane ar urma să 
se desfășoare sub semnul cola
borării 
statele 
această 
pentru 
cînd a 
tele participante la o asemenea 
reuniune nu vor avea de re
zolvat nici un diferend major 
între ele. Principalele probleme 
de pe agendă sînt lupta* de eli
berare a populației din terito
riile aflate încă sub dominație 
străină : coloniile portugheze 
'Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, precum și din Rhodesia 
și Republica Sud-Africană, unde 
regimurile rasiste minoritare 
promovează o politică de opri
mare a populației africane care 
reprezintă majoritatea locuito
rilor acestor țări. Participanții 
la sesiune vor lua în dezbatere 
problema ajutorului acordat 
celor două regimuri rasiste de 
unele țări occidentale, mem
bre ale NATO, și eventualita
tea suspendării embargoului 
asupra livrărilor de arme bri-

trei vicepreședinți, 
numeroși 

din 
ale

și înțelegerii dintre 
membre. Se relevă, în 

ordine de idei, că 
prima dată din 1964, 
fost creată O.U.A., sta

tanice către Republica 
Africană. In dezbaterea 
ferinței se va afla 
adoptată în cadrul 
Consiliului Ministerial

. O.U.A., în care se condamnă 
orice vînzări de armament 
către Republica Sud-Africană.

Luînd cuvîntul la deschide
rea lucrărilor conferinței, 
Thant, secretar general 
Organizației Națiunilor Unite, 
a subliniat că „situația gravă 
din Africa australă preocupă 
intens nu numai popoarele in
dependente din Africa, care 
consideră pe drept cuvînt 
o amenințare a securității 
independenței lor naționale, ci 
pe toți membrii Organizației 
Națiunilor Unite. U Thant a 
abordat problemele Namibiei, 
Rhodesiei, apartheidului și a 
coloniilor portugheze. El a ară
tat că Organizația Națiunilor 
Unite nu. va înceta să îndem
ne statele membre să acorde 
ajutor moral și material 
poarelor africane aflate 
dominație colonială, pentru ca 
acestea să-și 
„drepturile lor

Șeful statului 
neth Kaunda, a 
ședințe al celei 
conferințe la nivel înalt 
O.U.A.

U 
al

o 
ca 
și

po- 
sub

redobîndească 
inalienabile", 
zambian, Ken- 
fost ales pre- 
de-a șaptea 

a

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
In Ciukotka au fost desco
perite noi zăcăminte de pe
trol și gaze. Zăcămintele se 
întind sub tundră la adîn- 
cimi variind între 1000 și 
1 500 metri pe distanțe de 
zeci de kilometri în depre
siunea Anadîr. Prima sondă 
forată în această zonă are 
un debit de 200 000 de metri 
cubi de gaze.

O
PHENIAN 1 (Agerpres). — 

A trecut mai puțin de un 
an și jumătate de la Con
gresul lucrărilor industriei 
locale din R.P.D. Coreeană, 
care a stabilit programul dez
voltării acestui sector econo
mic pentru următorii ani. 
In acest timp au fost con
struite 1500 de întreprinderi 
ale industriei locale, care, cu 
ajutorul întreprinderilor mari, 
joacă un rol din ce în ce 
mai important în aprovizio
narea populației cu bunuri 
de consum.

O
VARȘOVIA 1. — Cores

pondentul Agerpres I. Duxni- 
trașcu, transmite : Lucrătorii 
din sectorul feroviar polonez 
desfășoară o importantă ac-

tivitate în vederea moderni
zării parcului de locomotive 
și a liniilor de cale ferată. 
Pentru următorii cinci ani, 
se prevede a fi construite 
cîteva sute de locomotive 
Diesel de 1 700 și 2 250 C.P. 
La Poznan au început lucră
rile de pregătire a construc
ției primei locomotive polo
neze Diesel de 3 000 C.P.

In actualul cincinal, au fost 
înlocuite în medie cea. 1 000 
de kilometri de cale ferată, 
urmînd ca în anii 1971—1975 
cifra respectivă să depășeas
că 1 400 km,

O
PRAGA 1 (Agerpres). — 

Combinatul de încălțăminte 
„Svit“ din Gottwaldov a rea
lizat în ultimii 25 de ani un 
miliard de perechi de încăl
țăminte.

Potrivit planului de dez
voltare 
mă torul 
dus de 
15 ani.

Față de 37—40 
ne de perechi de încălțămin
te pe an, cît realiza între
prinderea înainte de război, 
în prezent ea produce anual 
50 de milioane de perechi.

OSLO 1 (Agerpres). — 
în capitala Norvegiei au luat 
sfîrșit marți lucrările de două 
zile ale Conferinței bianuale 
a miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale Consiliu
lui nordic. Din acest organism, 
înființat în anul 1952 pentru a 
permite consultări- între guver
nele țărilor nordice asupra u- 
nor probleme de 
mun, fac parte 
Suedia, Finlanda, Islanda 
Norvegia.

interes co-
Danemarca,

Și

în cadrul unei conferințe de 
presă, miniștrii de externe 
scandinavi au declarat că ță
rile lor sprijină propunerea or
ganizării unei conferințe asu
pra securității europene și in
tenționează să mențină un 
contact strîns pentru a contri
bui la pregătirea ei. Ei au 
apreciat, de asemenea, că re
centul tratat de renunțare la 
folosirea forței încheiat între 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei 
reprezintă o contribuție impor-

de externe ai țări- 
au declarat totoda- 
susține eforturile 

„unei 
în O-

I I

COOPERARE
SUDANO-NIGERIANA

a ’combinatului.
„miliard" 
combinat

va
în

de

i, ur- 
fi pro
nunțai

milioa-
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KHARTUM 1 (Agerpres) — 
Generalul Yakubu Gowon, 
președintele Nigeriei, a pără
sit luni capitala Sudanului, 
Khartum, plecînd Ia Addis 
Abeba, unde va participa la 
conferința la nivel înalt a ță
rilor membre ale O.U.A. Șeful 
statului nigerian a avut între
vederi, în cursul vizitei sale 
la Khartum, cu președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Sudan, Gaafar

I’i'imul ministru 
al Turciei a sosit 

la Belgrad
BELGRAD 1 (Agerpres). — 

Primul ministru al Turciei, Su
leyman Demirel, a sosit marți 
la Belgrad unde, la invitația 
lui Mitia Ribicici, președintele 
Vecei Executive Federale a 
R. S. F. Iugoslavia, va face o 
vizită oficială de cinci zile. 
Premierul turc este însoțit de 
ministrul de externe Caglayan- 
gil și de alți membri ai guver
nului turc.

în timpul șederii sale în Iu
goslavia, premierul turc urmea
ză să aibă întîlniri cu Mitia 
Ribicici și cu alte personalități 
iugoslave. Agenția Taniug 
menționează că se va face un 
schimb de păreri în probleme 
bilaterale și internaționale.

A minarea vizitei 
lui Suliarto la Haga

HAGA 1 (Agerpres). — Un 
comunicat difuzat Ia Haga a- 
nunță că vizita oficială pe care 
președintele Indoneziei, Su- 

’harto, urma să o facă în O- 
landa cu începere de marți a 
fost 
ore „i 
fiind redusă la numai o 
Comunicatul precizează 
președintele Republicii Indone
zia va sosi la Haga în dimi
neața zilei de joi, urmînd să 
plece vineri la Bonn într-o 
vizită oficială.

După cum s-a mai anunțat, 
un grup de locuitori ai insu-

amînată cu încă 24 de 
,din motive de securitate", 

zi. 
că

tei Ambon, din Arhipelagul 
Molucelor de sud, care trăiesc 
în exil în Olanda, au atacai 
luni dimineața reședința am
basadorului Indoneziei la 
Haga, pătrunzînd în interiorul 
clădirii și deținînd ca ostated 
cîțiva membri ai personalului 
diplomatic și de serviciu al am
basadei, precum și pe membrii 
familiei ambasadorului. Inci
dentul a fost soluționat în a- 
ceea.și zi, In urma unui aCord 
intervenit între primul minis
tru olandez, Piet de Jong și 
conducătorii grupului.

Fenomene neliniștitoare 
în economia S. U. A.

el Numeiry. în comunicatul 
comun dat publicității, se arată 
că cei doi șefi de stat au exa
minat posibilitățile de intensi
ficare a relațiilor dintre Sudan 
și Nigeria. în acest sens, s-a 
hotărît crearea unui comitet 
comun care va studia mijloa
cele concrete de cooperare în
tre cele două țări în domeniile 
economic, comercial, cultural 
și al comunicațiilor.

Președintele Gaafar el Nu
meiry a acceptat invitația 
a face o 
geria în 
ta.

................  i de 
vizită oficială în Ni- 
octombrie anul aces-

tantă la reducerea încordării 
în Europa.

Miniștrii 
lor nordice 
tă că vor
O.N.U. pentru realizarea 
păci juste și durabile 
rientul Apropiat". Referindu-se 
la poziția țărilor scandinave 
față de situația din Asia de 
sud-est, ei au subliniat că nu
mai o soluție politică „care 
să asigure dreptul popoarelor 
indochineze să-și hotărască 
singure viitorul lor11 poate să 
ducă la o pace tra nică. Ei au 
arătat, de asemenea, că se 
pronunță în favoarea interzi
cerii vînzărilor de arme către 
regimul rasist din Republica 
Sud-Africană și au declarat că 
prezenta R.S.A. în Namibia este 
ilegală.

Declarația subliniază acordul 
realizat în ce privește conti
nuarea eforturilor pentru adop
tarea unei rezoluții a O.N.U. cu 
privire la folosirea pașnică, pe 
plan internațional, a teritorii
lor submarine.

S-a hotărît ca viitoarea reu
niune a miniștrilor de exter
ne din țările nordice să aibă 
loc la Stockholm în zilele de 
26 și 27 aprilie 1971.

Hetragerea
a numărului absolut al lo-WASHINGTON 1. — Co

respondentul Agerprcț, Con- curilor de muncă, cu peste 
stantin Alexandroaie trans- 200 000. Cele mai mari scă- 
mite : Potrivit ultimelor date 
publicate de Ministerul Mun- -triile -bunurilor de larg con- 
cii, actualele presiuni infla
ționiste asupra economiei 
Statelor Unite au repercu
siuni dintre cele mai neli
niștitoare asupra situației din 
domeniul folosirii forței de 
muncă. Astfel numărul șome
rilor continuă să se mențină 
la nivelul foarte ridicat de 
5 la sută din totalul forței 
de muncă cifra record pentru 
ultima jumătate a acestui de
ceniu. In rîndurile tinerilor 
între 16 și 21 de ani, șoma
jul a atins, în această ,vară, 
16 la sută, de asemenea ijp 
procent record. Numărul ti
nerilor de culoare-------- "
depășit 30 la sută, 
buit și politicii de 
nare rasială. Față 
oada corespunzătoare a anu
lui trecut, numărul tinerilor 
albi și negri șomeri a cres
cut cu 410 000, atingînd ci
fra de 2100 000.

Ca urmare a încetinirii 
ritmului dezvoltării indus
triale a Statelor Unite, pen
tru prima dată în ultimii 9 
ani s-a înregistrat o scădere

200 000. Cele mai mari scă
deri s-au anunțat în indus-

Nou cablu submarin
intercontinental

(Ager-
„Am t-

Tele- 
Comisiei

WASHINGTON l 
preș). — Societatea 
can Telephone and 
graph Co" a cerut 

federale pentru comunicații
să-i aprobe instalarea unui 
nou cablu submarin intre 
America și Europa. Cablul, 
care va costa 86 milioane de 
dolari, ar urma să asigure 
legătura telefonică 
S.U.A., Franța și R. 
Germaniei. El va 
capacitate de 825

Motivîndu-și cererea, 
cietatea a subliniat că în
tr-un singur an convorbirile 
telefonice peste 
crescut cu 43 la sută.

intre 
F. a 

avea o 
circuite.

so-

ocean au

unor soldași britanici
din Irlanda de nord

In Uruguay începe
procesul răpitorilor

șomeri a 
fapt atri- 
discrimi- 
de peri-

sum, unde în prezent lucrea
ză circa 2 500 000 salariați, 
față de aproape 3 milioane 
în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

Presa americană anunță că 
în ciuda acestor fenomene 
neliniștitoare, din analiza da
telor privind activitatea in
dustrială și de afaceri și a 
fluctuației prețurilor, exper- 
ții Administrației republicane 
extrag concluzia că economia 
americană va evita depresiu
nea care o amenință de a- 
proape doi ani.

Datorită faptului că infla
ția și repercusiunile ei — șo
majul, creșterea prețurilor, 
creșterea dobînzilor, majora
rea generală a costului vieții 
etc. — au afectat cele mai 
largi pături ale populației, 
presa americană subliniază 
că problemele economice, a- 
lături de războiul din Viet
nam vor forma principalele 
puncte de orientare ale ale
gătorilor înainte de a-și da 
votul republicanilor sau de
mocraților.

LONDRA 1 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat la Lon
dra, în cursul aceștei săptămîni, 
un număr de 650 de soldați 
din corpul expediționar brita
nic vor fi retrași din Irlanda 
de nord. Săptămîna trecută, un 
alt contingent de 500 de oameni 
a revenit în Anglia. Aceste 
măsuri urmează celor anunțate 
de guvernul britanic la mijlo
cul lunii iulie, care au afectat 
2 000 de soldați retrimiși la 
bazele lor din R.F.G. și Malta.

Recentele hotărîri ale cabi
netului britanic de a 
numărul 
Irlanda i 
nate de 
care ar 
în viitor, a 
comunitățile 
tantă.

După cum 
urma unor 
între ex-premierul laburist 
Marii Britanii, Harold Wilson, 
și premierul nord-irlandez, Ja
mes Chichester Clark, determi
nate de creșterea dezordinii și 
a valului de violență din 
Irlanda de nord, în august

reduce 
trupelor staționate în 

de nord sînt determi- 
o anumită reducere, 
putea cîștiga 

încordării 
catolică și preles-

teren 
dintre

se cunoaște, în 
consultări urgente 
..................... " al

1969 a fost 
ce conferea 
intervenție 
staționate la bazele din apro
pierea orașelor Belfast și 
Londonderry. în luna aprilie, 
guvernul-britanic hotărîse deja 
să pună la dispoziția guvernu
lui din Ulster jumătate (circa 
2 500 de soldați) din aceste e- 
fective pentru a asigura paza 
și securitatea edificiilor publice 
și instalațiilor industriale. 
Curba violențelor a continuat 
totuși să urce, provocînd 
meroase victime omenești 
distrugeri materiale. în 
acestei situații, cabinetul 
la Londra, făcînd uz de 
rogativele sale >și de 
acord cu autoritățile 
landeze, a dispus trimiterea 
unor întăriri, capabile să îm
piedice degenerarea tulburări
lor și să limiteze pierderile ma
teriale.

Limitată inițial la 4 luni, 
desigur avîndu-se în vedere 
și considerente de ordin mate
rial, staționarea acestor trupe 
a fost ulterior prelungită.

încheiat un acord 
depline . puteri de 
trupelor engleze

nu- 
și 

fața 
de 

pre-
comun 

nord-ir-

MONTEVIDEO 1 (Ager
pres). — Guvernul Urugua
yan a acuzat oficial nouă 
membri ai unei organizații 
ilegale, aflați sub stare de 
arest, de răpirea consulului 
brazilian Dias Gomide și a 
consilierilor americani Da
niel Mitrione și Claude Fly. 
După cum se afirmă la Mon
tevideo, în următoarele zile 
urmează să 
sul intentat celor nouă acu
zați. Printre capetele de a- 
cuzare reținute împotriva lor 
nu figurează însă asasinarea 
consilierului american Mitri
one.

După cum anunță agențiile 
de presă, poliția uruguavană 
continuă cercetările sale pen
tru descoperirea locului 
unde sînt ascunși Dias Go
mide și Claude Fly. în tim
pul unei descinderi într-unul 
din cartierele capitalei, s-a 
produs un schimb de focuri 
între o patrulă și un grup 
de membri ai organizației 
ilegale care și-a asumat res
ponsabilitatea răpirilor.

înceapă proce-

„Rezerve de petrol
gigantice"

OSLO 1 (Agerpres). — 
Noile explorări petrolifere 
din Marea Nordului au con
firmat existența unor „gi
gantice rezerve de petrol", 
a anunțat un reprezentant 
al companiei „Phillips Inter
national Petroleum11. El a 
arătat că exploatarea aces
tor zăcăminte va 
primele luni ale 
tor. Două dintre’ 
recente foraje — 
nat el — ar putea produce 
aproximativ 10 000 barili de 
petrol zilnic.

• UNITĂȚI ALE GUVER
NULUI PROVIZORIU ' " 
blicii Vietnamului de 
declanșat noi acțiuni 
împotriva pozițiilor 
americano-saigoneze. 
luptelor angajate în 
Long Khanh, situată 
kilometri nord-est de Saigon, 
forțele patriotice au provocat 
importante pierderi inamicului 
în oameni și materiale de 
luptă.

• ÎNTR-O STATISTICA 
DATĂ PUBLICITĂȚII din 
Djeddah se arată că producția 
de petrol a Arabiei Saudite a 
atins, în cursul primelor șapte 
luni ale anului 1970, o medie 
de 3,6 milioane de barili pe 
zi (un baril — aproximativ 150 
litri), situîndu-se în fruntea 
tuturor statelor producătoare 
de petrol din Orientul Mijlo
ciu. Producția saudită de pe
trol a înregistrat o creștere 
de 17,6 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

al Repu- 
sud au 
puternice 
fortificate 
în cursul 

regiunea 
la 70 de

o toamnă agitata
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și 
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gu- 
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colective, 
și 

de 
ordin
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In Spania se anunță

Pe plan 
spaniolă va 
perspectiva 
9 200 de „i 
pale" 
mandate expiră anul 
Calendarul alegerilor 
pale — a declarat ministrul 
afacerilor interne — va fi sta
bilit de Consiliul de Miniștri, 
care se întrunește la San 
Sebastiano, la 11 septembrie; 
Dar se pare că și o altă... 
perspectivă va preocupa gu
vernul la ședința .sa din 11 
septembrie, cel puțin în ace
eași măsură ca și alegerile: 
intensificarea mișcării q re
viste.

După grevele de la stîrsi 
tul lui 1969 și din primele 
luni ale anului în curs, din 
bazinul carbonifer al Asturiei, 
la care au participat aproape 
40 000 de mineri, alte miș
cări s-au declanșat în întrea
ga Spanie. La Granada, inter
venția poliției împotriva gre
viștilor din construcții s-a 
soldat cu un bilanț tragic: 
trei muncitori au fost uciși, 
iar alți 80 răniți, 
de solidaritate 
muncii din toate 
tării a fost însă revelatoare 
A urmat. pe neașteptate, 
greva celor 3 800 de salariați 
ai societății de exploatare a 
metroului din Madrid. Reunit 
în ședință extraordinară, gu
vernul a ordonat „mobilizarea 
militară" înnăbușind acțiu
nea. Discutarea convențiilor 
colective ale lucrărilor din 
acest sector a fost amînată 
astfel centru toamnă. Obser
vatorii politici apreciază însă 
că această măsură poate fi 
considerată ca o eroare a 
guvernului. Ei menționează 
că alte discuții, tot alît de 
animate, se vor desfășura în 
același timp și în alte
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toare-cheie: metalurgic 
unde contractele colective 
au fost înnoite de șase 
— construcfii — In care 
centul acord este nesutisfă-
cător — chimic și de materi
ale plastice — unde salaria
tele, care reprezintă 70 la 
sută din personalul angajat, 
au Început să-și manifeste 
nemulțumirile — bancar —

Conferința 
națională a comisiilor 
citorești a dezbătut 
teme esențiale pentru 
muncitoare spaniolă: pregă
tirea unei greve generale și 
utilizarea localurilor sindica
telor oficiale. Programul pre
cis de acțiune stabilit pentru 
toamna aceasta de conduce
rea comisiilor muncitorești are 
în vedere revendicări de or
din economic (încheierea con
tractelor 
salariilor 
condițiilor 
și de i 
bertatea de asociere, dreptul de 
a organiza întruniri), 
tul economic prezintă 
mente îngrijorătoare, 
constituie un motiv în 
pentru ca toamna spaniolă 
să se anunfe „fierbinte" în 
ce privește acțiunile muncito
rești conteslatare. ■

Reducerea creditelor, 
tărîtă la sfîrșitul anului

cut, creșterea taxei de scont 
și garanțiile prealabile ce
rute pentru efectuarea opera
țiunilor de schimb comercial 
au provocat dificultăți unor 
Întreprinderi, dublînd în 
șase luni numărul celor care 
au dat faliment. Consecința... 
creșterea șomajului și redu
cerea consumului în 
sectoare cu 10-15 Ia 
Deficitul balanței comerciale 
a atins, în primele șase luni 
ale anului în curs, suma de 
1 120 milioane dolari, iar în
ceputul celui de-al doilea se
mestru nu pare a aduce o 
situație mai bună. Procentul 
de sporire a salariilor a fost 
blocat, în timp ce creșterea 
costului vieții este un feno
men evident. Părerea generală 
este că punctul maxim de 
tensiune pe plan economico- 
social va fi atins în luna 
octombrie; în plus, circulă 
zvonuri din ce în ce mal in
sistente referitoare la apro
pierea unei crize financiare.

S-a spus că orizontul poli
tic spaniol nu se prezintă în 
culori pastelate și s-a amin
tit că vara madrilenă a în-» 
semnat neliniște, nemulțumi
re, speculații și incertitudine. 
Disputa pentru putere între 
forțele politice este revela
toare. Pe de-o parte se află 
Opus Dei, considerat ca spri
jinitor al actualului guvern 
de „tehnocrați". Pe de 
parte se află adversarii 
Palanga (înlăturată de la pu
tere în octombrie 1969, odată 
cu remanierea ministerială) 
și democrat-creștinii, care în
cearcă să utilizeze orice mij
loace pentru a compromite 
partidul Opus Dei.

• POLIȚIA DIN IRLANDA 
DE NORD continuă să efectue
ze cercetări pentru descoperi
rea de arme în cartierele ora
șului Belfast, care a fost 
decursul ultimelor luni 
unor violente ciocniri 
protestanți și catolici. într-un 
comunicat se arată că 
trulă a armatei a descoperit 
luni după-amiază la Belfast un 
mic arsenal format din 
de bombe incendiare.

ȘTIRI 
RACI, 
produs în regiunea estică 
Pakistanului au provocat 
moartea a 42 de persoane 
daune materiale ce se 
la circa 1 100 milioane 
Aproximativ 95 000 de 
au fost distruse, iar recoltele 
de orez și iută au fost com
promise pe întinse suprafețe.

• PREȘEDINTELE R. S. F. 
IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito, 
a primit la Brioni pe președin
tele ; guvernului afgan, 
Ahmed Ettemadi. Cu 
prilej s-a procedat la un schimb 
de păreri cu privire la rela
țiile bilaterale și problemele 
internaționale actuale, o aten
ție particulară acordîndu-se

• LUNI S-A DESCHIS 
GENEVA cel de-al 30-lea 
greș internațional de științe 
farmaceutice, la care participă 
2 000 de specialiști din 45 de 
țări. Mai multe grupe de lucru 
vor studia și vor face reco
mandări în legătură cu prin
cipalele probleme ale produc
ției și vînzării produselor far
maceutice. Pe ordinea de zi a 
dezbaterilor se află, de aseme
nea, tema: pericolul pe 
îl reprezintă 
cinogene mai 
ret.

• INDIA
CURSUL ANULUI AGRICOL 
1969—70, încheiat la sfîrșitul 
lunii iunie, 99 501 300 tone 
metrice de produse agro-ali- 
mentare. Această producție 
reprezintă o creștere cu 5,8 
la sută față de anul prece
dent. După cum a declarat mi
nistrul agriculturii, Fakhruddin 
Aii Ahmed, în anul vi1 tor 
India urmează să producă 105 
milioane tone metrice de pro
duse agro-alimentare, ceea ce 
va asigura necesarul consumu
lui intern. El a menționat 
în urma acestor succese 
vernul va renunța pînă 
sfîrșitul anului 1971 la impor
turile de grîu 
Unite.

BUDAPESTA
— Aproape 1,5
copii au început la 1 sep
tembrie în Ungaria noul an 
școlar. 127 000 de copii au 
fost înscriși în acest an în 
clasa I.

Pentru a asigura buna des
fășurare a procesului de 
vățămînt, în anul 1970 
fost editate aproape 800 
manuale noi.
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Modificări la
modulul de serviciu
WASHI^GTON 1 

preș).
NASA a 
studierii 
dus la 
„Apollo-13“, va efectua mo
dificări importante ale mo
dulului de serviciu pentru 
a-i mări posibilitățile de re
cuperare în caz de pericol. 
Astfel, va fi instalată o ba
terie suplimentară care va 
asigura necesitățile de cu
rent in cazul unei întreru
peri a sursei principale. Mo
dulul va dispune, de aseme
nea, de o rezervă suplimen
tară de 9 litri de ană po
tabilă și de un al treilea re
zervor de oxigen. Pînă în 
prezent, modulul de serviciu 
„Apollo" era echipat numai 
cu două asemenea rezervoa
re. După cum se știe, aces
te rezervoare au făcut ex
plozie în cursul zborului na
vei „Apollo-13".

(Ager-
— Administrația 
anunfat că in urma 
cauzelor care au 

eșuarea misiunii

Accidentele de circula
ție în creștere

PARIS 1 (Agerpres). 
Franța a 
perioadă de creștere a nu
mărului accidentelor de cir
culație. Un bilanț, comuni
cat de Ministerul de Interne, 
arată că la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute și-au pierdut 
viața pe șoselele Franței 300 
de persoane, iar alte 1 313 
au fost rănite.

cunoscut o nouă
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