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15 septembrie — începutul anului școlar. Atîtea flori 
sînt îmbrățișate în această zi de toamnă, atîta emoție um
ple sufletele copiilor, ale dascălilor și părinților ! Este un 
eveniment care nu lasă pasiv pe nimeni, antrenează în can- 
dida-i frumusețe orice familie și orice trecător care vede 
un prichindel intrînd, extaziat, pentru prima dată, pe poarta 
primitoare a școlii...

Acest an școlar constituie și pentru învățămîntul din 
Valea Jiului un moment de seamă : SE ÎNCHEIE ȘCOLA
RIZAREA TUTUROR COPIILOR DE LA VÎRSTA DE 6 
ANI, ÎNCEPE FUNCȚIONAREA CU TOATE CLASELE A 
ȘCOLILOR GENERALE DE 10 ANI. învățămîntul româ
nesc se modernizează și se perfecționează în deplin acord 
cu hotărîrile celui de-al X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

Spații școlare, înzestrate cu tot ce este necesar pentru 
realizarea învățămîntului modern, primesc elevii; cadre di
dactice devotate nobilei misiuni de mentori slujesc cu cre
dință idealurile de progres și civilizație, ale înfloririi mate
riale și spirituale a Văii Jiului, a patriei noastre. Ieri, șco
lile de toate gradele din municipiul nostru au cunoscut 
freamătul revederii școlare. Fortificați de soarele litoralului 
sau de aerul alpin, întorși din tabere și excursii, școlarii 
își apucă din nou servietele și ghiozdanele, îmbracă uni
formele albastre și, înconjurați de o cavalcadă fermecă
toare de bucurie, se îndreaptă spre primitoarele săli : 
clopoțelul a sunat deschiderea cursurilor !

• întreprinderea 
merț exterior 
port" a livrat 
parteneri din Albania, 
geria, Argentina, 
Brazilia, R. P. Chineză, Ce
hoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
Polonia, Ungaria 
Sovietică utilaje 
precum și utilaje 
pentru industria 
valoare de circa 
lioane lei valută.

Noi contracte au fost per
fectate pentru exportul unor 
utilaje petroliere în Ceho
slovacia și Ungaria.

• Primul cargou româ
nesc construit la Șantierul 
naval din Constanța și-a tre
cut cu succes probele la ma
re. Toate instalațiile, supuse 
unor examene minuțioase și 
exigente în prezența repre
zentanților proiectanților și

Iată-ne din non împreună...

{Cu sentimentul recunoștințeii
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CUVÎNTUL PARTIDULUI

Alături 
triale ale 
șani cunoaște din plin 
înalte ale dezvoltării 
constituind prin potențialul 
treprinderilor sale un angrenaj de 
bază în vastul mecanism al in
dustriei românești. Ultimul an al 
cincinalului, pe care colectivele 
muncitorești din întreprinderile 
Văii Jiuhii se pregătesc să-l înche
ie în cele mai bune condiții, re
levă, prin nivelul realizărilor, dina
mismul acestei dezvoltări.

Urmare directă a materializat ii 
unui considerabil volum de inves
tiții — numai în acest an ele însu
mează aproape trei sferturi de mili
ard de lei — producția industrială 
a Văii Jiului a sporit la un volum 
ce întrece în acest an cu mult 
uriașa stimă de 2 miliarde lei. 
Astfel, alături de municipiul Hu
nedoara, Valea Jiului aduce o 
masivă contribuție la menținerea 
județului nostru în rîndul județe
lor cu cea mai ridicată pondere 
industrială, atît în valori absolute 
cît și pe locuitor.

Desigur, în această uriașă valoa
re regăsim concretizată munca 
tuturor celor peste 28 000 de sa- 
lariați industriali din unitățile mu
nicipiului, 
producția 
cum este 
lor, care, 
cinai este 
30 la sută decît în primul an al 
cincinalului. Pe această bază, ni
velul extracției de cărbune va atinge

pentru prima oară impunătoarea 
cifra de 8 milioane tone, ceea ce 
face ca prin ponderea sa de aproa
pe 40 la sută din producția to
tală de cărbune a țării, Valea 
Jiului să dețină și pe mai departe 
un^rol primordial în balanța na
țională de energie primară.

Primul an din cincinalul viitor, 
dimensionat mobilizator pe baza 
Directivelor Congresului al X-lea 
al P.C.R., deschide industrie! mu
nicipiului noi coordonate ale dez
voltării, de plasare mai accentuată 
pe traiectoria efortului general de 
ridicare a productivității și eficien
ței activității industriale. Din vo
lumul de investiții acordat jude
țului Hunedoara pentru anul 1971, 
municipiului Petroșani îi revine 
aproape 34 la sută, cu o creștere 
absolută a valorii investițiilor față 
de anul în curs de 40 milioane lei.

Dinamica producției este mar
cată de creșterea valorii produc
ției globale cu peste 126 milioa
ne lei față de acest an. La baza 
acestei creșteri stă în principal 
sporirea productivității muncii. In 
minerit sporul de productivitate va 
fi de 3 000 lei pe salariat, în 
timp ce randamentul pe muncitor 
și an va crește cu 18,4 tone de 
cărbune. Datorită acestor factori, 
producția netă de cărbune sporeș
te ctr pSste- 400 C00 tone, iar cea 
de cărbune special destinat produc
ției de cocs și semicocs cu circa 
80 CCC tone.

Creșterile cantitative sînt înso
țite de prevederi mobilizatoare în 
domeniul ridicării nivelului de 
eficiență economică, exprimată în
deosebi în sporirea volumului 
producție globală și sporirea 
lumului de producție globală 
marfă la 1 000 lei fonduri fixe, 
reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, materiale, ener
gie, combustibil, reducerea chel
tuielilor materiale și sporirea bene
ficiilor. Astfel, numai la Centrala 
cărbunelui volumul beneficiilor 
sporește față de anul în curs cu 
cca. 12 milioane lei, iar la „Vis- 
coza" Lupeni, cheltuielile la mia 
de lei producție marfă se dimi
nuează cu 5,7 lei.

înfăptuirea exemplară a sarci
nilor deosebit de mobilizatoare cu 
care Valea Jiului demarează în 
viitorul cincinal, constituie o nouă 
treaptă în ridicarea municipiului 
Petroșani, alături de toate muni
cipiile patriei, la un înalt grad de 
dezvoltare economică — baza pro
gresului, prosperității și bunăstării 
întregului nostru popor.

lificativul de „foarte bine“. 
Colectivul Șantierului naval 
din Constanța a debutat cu 
succes în rîndul constructori
lor de nave maritime.

Alte patru cargouri de a- 
cest tip, destinate exportului, 
sînt în diferite stadii de e- 
xecuție pe șantierul naval 
constănțean.întipărit chipuri I 
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• La Fabrica de articole 
de cauciuc din orașul Dră- 
gășani, județul Vilcea, a in
trat in funcțiune, cu 45 zile 
înainte de termen, linia de 
talpă de cauciuc cu o capa
citate de 2 000 tone pe an. 
Se apreciază că parametrii 
proiectați vor fi atinși încă 
in acest an. De asemenea, 
se află în probe tehnologice 
secția de încălțăminte. Po
trivit calculelor, devansarea 
termenelor de finalizare a in
vestițiilor va permite ■ obți
nerea unei producții de 5 mi
lioane lei peste prevederile 
planului anual.

' Pentru elevii și cadrele di
dactice de la septuagenarul 
liceu din Petroșani, anul șco
lar 1970—1971 coincide cu un 
eveniment tot mai frecvent 
în procesul de modernizare 
a învățămîntului românesc : 
construirea noii clădiri care 
va oferi un cadru desăvîrșit, 
de mult necesar, desfășurării 
cursurilor. Pînă la inaugura
rea noii clădiri au mai ră
mas puține zile, de aceea 
festivitatea deschiderii noului 
an școlar a lăsat impresia, 
într-un fel. a unui gest de 
rămas bun. Bătrîna clădire, 
care din 1904 găzduiește pe 
liceeni, v.a servi alte scopuri 
pedagogice, pe măsura posi
bilităților pe care le mai 
poate oferi. Semnificația a- 
cestui fapt trebuie căutată 
în însuși mersul impetuos 
înainte al școlii românești în 
anii noștri.

In cuvîntul de deschidere a 
noului an de învă(ămînt, di
rectorul liceului, profesorul

emerit Simian Părăian, a vor
bit despre grija permanentă 
pe care partidul și statul 
nostru o acordă instruirii și 
educării tineretului, grijă o- 
glinfdită de numeroasele în
făptuiri care situează' școala 
românească în rîndul celor 
mai (avansate din lume. Ară- 
tîndț că noul an de învăță- 
mînt va însemna definitiva
rea profilului și conținutului 
viitorului liceu de cultură 
generală, ridicarea la un ni
vel șuperior a legăturii școlii 
cu viața, cu activitatea prac
tică. productivă, directorul li
ceului u'a jalonat obiectivele 
care stau în fața școlii în 
noul an.

Tovarășul Clement Negrul, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, preșe
dintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular muni
cipal a dat în continuare

(Continuare in pag. a 3-a)
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Mesajul acesteia este 
are adresă, suscită un 
deosebit. Chiar la intra- 
pavilionul exploatării, 

comentează

tone plus; în dreptul lu- 
următoare sînt consem- 
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Ne-am adresat tînărului
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P. M. j

Ziarul nostru a relatat pînă 
acum despre revirimentul pro
dus la Urioani, despre abnega
ția cu care sub conducerea or
ganizației de partid de aici, în
tregul colectiv, ca un singur 
om, printr-o decizie colectivă, 
a abordat cu responsabilitate 
problemele producției și este pe 
caile de a onora în condiții din 
ce în ce mai bune sarcinile 
de plan.

Din varietatea de metode și 
mijloace folosite pentru declan
șarea acestui suflu nou, proas
păt de muncă, ne-am propus să 
insistăm astăzi doar asupra u- 
nui singur aspect și anume: 
felul în oare una din formele 
muncii politice de masă folo
site de organizația de partid 
în exercitarea atribuțiilor sale 
— agitația vizuală — a reușit 
să devină o autentică forță mo
bilizatoare subordonată scopului 
fundamental : îndeplinirea în 
mod ireproșabil a sarcinilor de 
plan.

Așadar, să facem cunoștință 
cu Uricaniul, cu unele din pro
blemele acute ale producției de 
aici prin intermediul agitației 
vizuale. „Ediție specială! Edi
ție specială! — citim pe un 
afișier plantat în văzul tutu
ror. Rețineți : presa de astăzi 
e publicat o relatare despre șe
dința (le lucru de Ia Comitetul 
Central al partidului. Proble
mele abordate au fost cele ale

producției, ale îndeplinirii pla
nului. Care este situația planu
lui la exploatarea noastră ?“

Un comunicat succint dar ca
re invită la reflecții. Ca reflec
țiile să nu se desfășoare pe un 
teren arid, în vecinătatea „edi
ției speciale", un alt panou a- 
trage atenția multora dintre mi
nerii care trec prin fața 
De altfel, este un răspuns la 
trebarea pusă la exponatul 
cin : „Comitetul de partid 
se scrie negru pe alb —
mitetul de direcție, comitetele 
de sindicat și U.T.C. adresează 
cele mai calde felicitări între
gului colectiv al minei pentru 
faptul că ieri, 5 septembrie a.c., 
pentru prima dată după un în
delungat timp în care am fost 
sub plan, am reușit să ne ri
dicăm la nivelul planului și să 
livrăm 12 tone de cărbune pes
te prevederile lui. 12 tone de 
cărbune — reprezintă'o canti
tate infimă dar pentru Uricani 
înseamnă o performanță deose
bită". Pe același afișier, sub 
acest text, pentru o reprezen
tare cit mai sugestivă a dina
micii producției, este consem
nată evoluția acesteia de Ia în
ceputul anului pînă la zi ’. ia
nuarie 5 000 tone plus; februa
rie 5 
nilor 
nate 
5 000, 
tone.

Oamenii trec prin fața aces
tor „comunicate la zi", citesc, 
comentează și simt în intimi
tatea lor replica pe care sînt 
chemați s-o dea la intrarea în 
schimb. Mai mult, un sentiment 
de mîndrie, de satisfacție pen
tru îndeplinirea datoriei îi îm
bărbătează. In tot acest dialog 
direct, operativ, realizat între 
comitetul de partid și masa sa- 
lariaților nu descoperim nimic 
savant, nimic neobișnuit în a- 
fara unei preocupări statorni
ce, inspirate, menite să mobi
lizeze colectivul la dobîndirea 
unor rezultate de seamă în 
lupta pentru sporirea produc
ției.

In concepția comitetului de 
partid. • agitația vizuală a înce
tat să fie un mijloc de pa
voazare, de înfrumusețare a in
cintei, 
concis, 
interes 
rea în 
un grup numeros 
aprins sau cu bună dispoziție 
o caricatură de proporții des
tul de mari. In vecinătate, doi 
tineri îl aduc pe un al treilea, 
mal cu voie, mai fără voie, în 
glumă sau ncglumă. spre afi
șier. Un titlu mare cu litere

Se glisează 
noi înălțimi

înălțarea blocurilor prin 
toda cofrajelor glisante a 
venit pe șantierele de locuințe 
din Valea Jiului un procedeu 
de lucru obișnuit.

Și la Vulcan constructorii au 
ridicat prin această metodă un 
număr de 23 de blocuri turn. 
Lucrările de glisare la cel de-ai 
24-lea bloc care se construiește 
în prezent : B 3 (cu 10 etaje 
și 66 apartamente), sînt conuu- 
se de maistrul Nicolae Zigrea.

Am urcat pe scări străbă- 
tind verticala amețitoare a gli- 

oprit pentru 
dintre co-

sântului. Ne-am 
o clipă la intervalul 

le etajelor 4 și 5. 
Aici, pe o mare 

aflau fel și fel 
lății și 
sării, 
maistru Zigrea :

— Ce ne puteți spune despre 
mersul operației de glisare ?

— Numai bine. Buna apro
vizionare cu materialele nece-

sare, în primul cînd beton, o- 
feră brigăzilor 
aici posibilitatea de a se înca
dra în termenul stabilit pentru 
înălțarea blocului. Paralel cu 
glfearea se toarnă și planșeele 
din beton monolit.

— Cînd a început glisarea ?
— Pe data de 27 august s-a 

turnat prima cupă de beton. 
Trebuie insă amintit faptul că 
noi ne-am luat angajamentul 
de a termina glisarea mai 
vreme. Important este și 
tul că betonul este turnat 
mai de brigăzi compuse 
femei, conduse de Maria O- 
prea, Elisabeta Peter și Nico
tină Mereuță care sînt conștien
te de sarcinile de răspundere ce 
le revin aici...

In jurul nostru — forfotă 
mare. Dulgherii montează to
curile pentru uși și geamuri, 
verifică cofrajele, fierarii beto- 
niști montează armăturile de 
oțel în viitorii pereți ai blo-

y

de
vo-

șî

Ieri, în ziua de deschidere 
a anului școlar 1970—1971, am 
vizitat sălile noului liceu teore
tic din Petroșani, de pe valea 
Slătinioarei. încă era șantier, 
așa cum va mai fi cîteva zile, 
cînd prezența liceenilor va de
veni o realitate în cele 16 săli 
de clasă spațioase și luminoase, 
în laboratoare, bibliotecă, în 
curtea largă.

Marea parte a lucrărilor de 
construcții au fost terminate. 
Deja în 9 săli de clasă din cele 
16 (la parter și etajul I), 
așezate, frumos orînduite 
trei șiruri, cîte 20 de bănci . 
lărești, care vor fi ocupate în 
curînd de tinerii lor beneficiari. 
Tabla neagră așteaptă să fie 
umplută,- în fiecare din aceste 
clase, de cifre, de. date, de în
semnări.

Pardoselile de parchet și de 
mozaic sînt în general raș- 
chetate, respectiv șlefuite 
așteptînd... pașii elevilor. La 
robinete curge apă potabilă.

Se lucrează încă la drumul 
de acces, din strada Republicii 
la liceu, la sistematizarea pe 
verticală și racordul electric. în 
exteriorul clădirii, iar în interior, 
se mai execută unele 
remedieri, ș. a.

Recepția acestui obiectiv atît 
de important pentru | 
instr.uctiv-educativ al 
din. Petroșani, va avea 
zilele care urmează.

Al. VASIU

INDIVID — 
COLECTIVITATE 
Acțiune piratereas
că asupra unui a- 
vion al companiei 
TAROM
Deschiderea Sesiu
nii Adunării Gene
rale a O.N.U.
Ultimele știri spor
tive
Faptul divers în 
lume
Mișcarea revendi
cativă din S.U.A.
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cului, iar mecanicii de glisare 
Costel Anastase și Vasile Stan- 
ciu sînt ochi și urechi la fie
care operațiune pe care o exe
cută, manevrînd cu atenție 
pompele hidraulice de- acționa
re. „Dulgherii Nicolae Căples- 
cu, Gheorghe Neagoe, fierarii- 
betoniști Călin Aristică sau 
Constantin Tomșa au o bogată 
experiență în glisarea blocuri
lor participînd de mai mulți 
ani la ridicarea lor", ne spune 
interlocutorul.

...Părăsim înălțimile pe sca
ra ce coboară în zig-zag, în- 
dreptîndu-ne spre ieșire. Jos, 
doi șoferi, loan Mureșan și 
Dumitru Cucoană basculează 
betonul proaspăt preparat, a- 
dus de la stație. Sînt alte „șar
je" de beton, atît de necesare 
acolo sus între etajele 4 și 5.
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La încheierea sesiunii
Comitetului

pentru dezarmare
Participant la cele două sesi

uni din acest an ale Comitetului 
pentru dezarmare s-au despărțit, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, după 
ce au adoptat, 
raportul ce urmează să fie 
zentat celei dc-a 
Adunării Generale 
fel, s-au încheiat cele peste cinci 
luni de negocieri, în cursul cărora 
delegațiile țărilor participante și-au 
expus pozițiile asupra diferitelor 
probleme legate de dezarmarea 
generală și totală.

Dezbaterile ultimei sesiuni au 
fost concentrate asupra a trei pro- 

. bleme principale : elaborarea pro
gramului Deceniului Dezarmării, 
interzicerea armelor chimice și 
bacteriologice și definitivarea pro
iectului de tratat privind demili
tarizarea teritoriilor submarine. 
Chiar dacă au fost obținute unele 
realizări, cum este de pildă acor
dul Comitetului asupra „proiectu
lui de tratat cu privire la interzi
cerea amplasării de arme nucleare 
și alte arme de distrugere în masă 
pe teritoriile submarine și subocea- 
nice și în subsolul acestora", pro
iect ce a fost înaintat acum spre 
aprobare Adunării Generale 
O.N.U., apare limpede că marile 
probleme ale tratativelor de dezar
mare și anume : examinarea cu 
prioritate a unor măsuri de dezar
mare nucleară și discutarea dezar
mării generale și totale nu și-au 
găsit nici la această sesiune locul

în unanimitate, 
pre- 

25-a sesiuni a 
a O.N.U. Ast-

principal ce li se cuvenea 
agenda dezbaterilor, așa cum 
stipulat mai multe rezoluții 
Adunării Generale.

Intensificarea primejdiei

au
ale

a

a 
reprezintă pentru întreaga omenire 
cursa înarmărilor nucleare, precum 
și cu arme convenționale, a făcut 
ca în ultimii ani să asistăm la o 
sporire a cererilor reprezentanților 
opiniei publice, a unui mare număr 
de guverne, partide și forțe pro
gresiste din numeroase țări ale 
tuturor continentelor, de a se în
cepe negocieri de substanță asupra 
unor acțiuni concrete de limitare 
a armamentelor, de a se depăși 
faza declarațiilor verbale, la ar« 
asistăm în prezent. Tot mai nu
meroase sînt glasurile care subli
niază că bilanțul negocierilor de 
dezarmare din ultimii 25 de ani 
apare lipsit de consistență, întru- 
cît cele cîteva acorduri de preve
nire a înarmărilor — cu toată va
loarea lor, desigur limitată —, nu 
conduc la declanșarea unui proces 
real de dezarmare.

îngrijorarea manifestată (pate 
pe deplin justificată în lumina spo
ririi permanente a cheltuielilor mi
litare care s-au triplat din 
pînă în 1968, iar anul acesta 
ridică la gigantica cifră de 
miliarde dolari. Se subliniază, nu

ce
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Cine-si tace
abuziv dreptate cade
in propria greșeală
Este îndeobște știut că bunele 

relații între oameni contribuie la 
stabilirea acelui climat de liniște 
sufletească, acelui climat de mun
ca necesar activității de flecare 
ai. De aceea, statul nostru mani
festă o deosebită grijă pentru 
prevenirea conflictelor dintre ce
tățeni, pentru soluționarea loi o- 
perativă în spiritul dreptății și 
echitiiții sociale. In cele mai dife- 

legea 
, dacă 

înțelegete 
interzii e

lațeni, ,
perativă în spiritul dreptății

rite cazuri este chemată 
pentru a împărți dreptatea, 
indivizii nu ajung la 
sinceră între ei. legea 
cetățenilor să-și facă singuri drep
tate în dauna unor semeni ai lor, 
să aplice ei sancțiuni acelora cu 
care sînt în conflict. Este normal 
ți necesar ca legea să intervină 
pentru a nu lăsa cale liberă abuzu
rilor și fărădelegilor, răzbunărilor 
primejdioase, dezordinei. In ple
doaria sa către Conon, Demostene 
spunea : „S-a hotărât ca privitor 
la toate aceste fărădelegi să aibă 
loc o judecată pe temeiul legilor 
și nu să hotărască păruirea și 
bunul plac al fiecărui". Așadar, 
de cînd există legi, ele sînt puse 
în slujba oamenilor, în slujba drep
tății. Nimănui nu-i este permis sa 
se erijeze în judecător ad-hoc, să 
împartă avertismente, să aplice le
gea nescrisă a bîtei. Asemenea ati
tudini sînt pedepsite cu asprime. 
Iată doar două cazuri de acest

se
lată doar două cazuri de 
fel în care a fost necesar să 
apeleze la aplicarea legilor.

In seara zilei de 1 martie a.c., 
Gheorghe Caizer din Petrila, îm
preună cu soția, au mers în vizita 
la un cumnat al lor în cartierul 
Aeroport. Au plecat în jurul orei 
23 Trecînd printr-un loc 
lunecos, au fost atacați de 
de bătăuși, 
Căldărar, 
Măturai', 
vesc. Au 
luat din 
lei, după 
a dispărut în noapte, fără ca »ă 
știe cineva cine sînt ei, de ce au 
comis acest act banditesc. Cei doi 
soți au fost internați în spital în 
stare gravă Organele de miliție 
au trebuit să facă ample investi
gații pentru a-i descoperi și aresta 
pe făptași. Ce anume i-a determi
nat pe huligani să desfigureze doi 
oameni nevinovați ? 
sală de ebrietate în 
aducerea aminte a 
că au avut cîndva

mai în- 
o ceată

Petru
Miron

formată din : 
Petru Mateșar, 

Ion Lingurar și Ion Sil- 
fost bătuți crunt, li s au 
buzunare suma de 890 
care „cvintetul" huliganic 

în noapte, fără ca

cumnatul lui Caizer ? Bizar motiv 
pentru un act de tîlhărie pe care 
îegea l-a condamnat cu asprime.

Și tot în aceeași zi, tot sub in
fluența alcoolului Victor 
lăcătuș la I.I.L. Petroșani, 
vîrșit un act de huliganism, 
netizat" progresiv la bufetul 
la crama „Odobești" și la 
ramul „Parîngul", ajunge în stația 
de autobuz. In drum îl întâlnește 
pe Ion Gîrbea pe care-l amenință, 
fără motiv, cu cuțitul. Apoi con
tinuă cu amenințările la adresa 
cetățenilor din autobuz,. lovește 
cu cuțitul în scaune, produce pa
nică, îneît Elisabeta Barabaș sare 
din autobuz, accidentîndu-se. La 
cap de linie, după plecarea tutu
ror călătorilor, îl obligă pe con
ducătorul auto Petru Mureșan, 
sub amenințarea cuțitului, să-l 
ducă cu autobuzul pînă la școala 
din Sălătruc. Acesta se supune 
fără șovăire. în fața huliganului 
inveterat. Pentru aceste • fapte, 
Victor Neag a fost condamnat la 
2 ani închisoare. El a mai fost 
amendat și condamnat anterior 
pentru fapte similare, dar nu a 
tras învățăminte, acuzînd că „nu-t 
întreg la minte".

Iată cum oamenii sănătoși, tineri, 
puternici, se abat de 1a regulile 
moralei, ale umanismului, alterea
ză climatul din jurul lor, comit 
acte inumane pe care legea le 
sancționează cu asprime, după 
gradul lor de gravitate, de peri
culozitate socială. Persoanele ca
pabile de asemenea manifestări 
sînt catalogate drept huligani, pe 
care 
xim Gorki
„Huliganul este o ființă lipsită de 
sentimente sociale, el nu simte nici 
un fel de legătură cu lumea, nu-și 
dă seama de prezența unor valori 
în preajma sa, ba chiar ajunge 
să-și piardă conștiința valorii pro
priei sale vieți".

In țara noastră se acordă de
plină libertate personală dar a- 

•ceasta nu înseamnă că - cetățeanului 
i se îngăduie să încalce bunele 
moravuri, să tulbure liniștea pu- 

viața oame- 
acest mod a 
anarhie, 
este util

Neag, 
a să- 
„Mag- 
.Jiuf-, 
rest au

marele scriitor umanist Ma
le caracteriza astfel .

blică,
nilor. înțelegerea 
libertății conduce 
persiflarea a tot 
progresist pentru
meni nu are dreptul să judece 
fel.

să atenteze lă
în
la
ce
societate. Și

Starea avan 
care se aflau, 

unui dintre ei 
un conflict cu

loan DURECI, 
maior de miliție

la
Și 

ni- 
ast-

Dor de 
aventuri, 
lipsa de 
supra- 

veghere...
O trupă de cinci școlari, 

toți din Petrila, cartierul „8 
Martie", în vîrstă de 11—15 
ani, și-a petrecut vacanța de 
vară într-un mod originalt 
călătorind fraudulos cu tre
nul și 
capăt 
Jiului, 
trolul

----------------- -------------------------------------------------------------------------

Ce ți-e dom-le și cu autobu
zele astea! Vrei să mergi la 
Petroșani ? Poarte simplu ! Te 
duci in stație, aștepți 5—10 
minute, vine autobuzul, te urci. 
Simplu, nu ? Măi complicat e 
să călătorești de la stația de 
urcare pînă la destinație.

Uite, eu, de exemplu, cînd 
am treburi la Petroșani, merg 
și aștept autobuzul in stația 
Coroești. Așa am făcut și zilele 
trecute. Cum in stație nu era 
nici un cunoscut, m-am retras 
mai intr-o parte șt am început 
să citesc o revistă. O dată mă 
pomenesc cu un cetățean că 
vine lingă mine și mă în
treabă :

— Vine, nene ?

— Auzi, vine sau nu vine 
că eu am venit.

— Ce să vină 2

— Păi cum ce să vină 2 Au
tobuzul !

— Mai ai și mata puțină răb
dare că trebuie să sosească 
imediat.

— Răbdare am eu dar auto
buzul trebuia să sosească îna
intea mea. El trebuie să mă 
aștepte pe mine, nu eu pe el.

Mi-am dat seama că este 
turmentat și l-am lăsat in pa
ce. Nu peste mult timp sosi 
și autobuzul și, in mod voit, 
caut să mă urc ultimul pentru 
a scăpa de chefliu.

Pun un picior pe scară, iar 
cu celălalt răimin suspendat 
in aer.

Taxatoarea se uită oarecum 
cu milă la mine și strigă că
tre pasageri.

— Avansați înainte, că stă 
uu om prost pe scară.

Ce era să fac ? Să-i docu

sta liniștit a-

vieți: să fi util societățiiRostul unei
Satisfacțiile nu vin din senin : trebuie comandate

Dumitru GHEONEA

fac acasă ? Să 
Mă plictisesc.

carbon 
acestei fabrici, 
este ?
Maistrul Toma Ni- 

oa-

cum va spuneam : 
ani vin zi de zi la 
această secție, între

„Părintele11

acestui dialog am 
ing. Ana Tatulici, 
F.F.A. — „Visco-

? Gîn iițj-vă 
ani, zi de zi

sulfură de
„părintele" 
fel de om

— Așa-i.
colaescu este unul Ldintre 
menii așa-numiți „de bază" 
din fabrică. Merită să discu
tați cu el. Are ce vă povesti. 
Eventual iuați legătura și cu

fabricii se plictisește... acasă

de 31 de 
lucru în 
acești pereți, lingă aceste in
stalații. Mi-au devenit atît de 
dragi că nu mă pot despărți 
de ele. Cînd sînt acasă îmi 
lipsesc. îmi lipsește zumzetul 
din retorte, îmi lipsește miro
sul ăsta de uzină, îmi lipsesc 
oamenii.

— Bine, dar aici e mediu 
încărcat, nu v-ați bucurat a- 
cum 8 ani că ați ieșit la pen
sie, că puteți 
casă ?

— Și ce să 
stau degeaba ? 
Așa că mi-a părut rău să pă
răsesc fabrica. Și n-am pără- 
sit-o. Tovarășii m-au înțeles 
și m-au oprit să văd mai de
parte de producerea sulfurii 
de carbon. Asta-i meseria 
mea.

— Cum arăta fabrica atunci, 
în 14 decembrie 1939, cînd 
spuneți că ați venit pentru 
prima dată aici ?

— Păi cum să- arate 2: Ca 
acum. Da, exacta Adicăjera 
mai curată că eț'a nouă.? A- 
tunci se construi^.

— Cum se saune; swtcți 
cel mai vechi or» al eiJ?Cel 
mai vechi maistrul al ei. O cu
noașteți la perfeoție, desigur.

— Păi cum nu? ” “ 
și dv. : de 31 de ani, zi 
același lucru — fabricareagsul- 
furii de carbon. Retortele as
tea patru sînt „sculele* mele. 
Cînd se defectează cîte pna, 
punem cu toții umărul, îi în
locuim bandajul interior și o 
obligăm din nou să „coacă" 
sulf și mangal. Și ne-ascultă

instalațiile.
— După cîte înțeleg, pentru 

dv. viața e muncă, e plăce
rea de a munci, de a te ști 
util oamenilor, societății.

— Așa-s eu. In 31 de ani 
lucrați în mediul ăsta nu știu 
ce-i aia nemotivată sau foaie 
de boală. Mi-am organizat ast-

jutorul de maistru Ion Bră- 
neț, lăcătușii Ilie Munteanu 
și Vasile Stancu, operatorul 
chimist Ion Cotocel.

— Ce pondere are secția 
sulfura de carbon în activita
tea fabricii ?

— Principală. Fără sulfură 
de carbon producția ar stag-

caz ?
— Nu prea. A, da. Un ne

caz... plăcut. In urmă cu vreo 
cîțiva ani, băiatul meu a ter
minat Politehnica la București 
și a cerut să fie repartizat aici 
în Valea Jiului. Fiind însă un 
student silitor a fost trimis ca 
acistent la Institutul medico-

fel viața și munca incit să 
nu-mi reproșez niciodată ni- 

•mic, să nu-mi fie rușine de 
ceea ce am realizat.

— Sigur că în acești ani, 
prin fabrică au trecut foarte 
mulți oameni, destui, cred, 
chiar prin secția dv., unde 
s-au inițiat în meserie, unde 
au învățat să prețuiască mun
ca. Vă amintiți vreunul din
tre ei ?

— Cine le mai știe numele 
la toți î muncitori, tehnicieni, 
tineri ingineri. Mulți dintre 
aceștia au „mirosit" viscoza 
de la Lupeni, s-au întors în
coace și încolo și au plecat. 
Dintre cei care au rămas și 
sînt și azi în fabrică îmi vin 
acum mai repede în gînd a-

na, fabrica n-ar mai „toarce" 
fire de mătase artificială. Dacă 
o să scrieți ceva, amintiți și 
numele lăcătușilor și operato
rilor chimiști Samson Sulici, 
Vasile Brașoveanu, Andrei 
Vizi, loan Scrobotă, al cole
gului meu de generație Petru 
Tașcău care, ca și mine, s-a 
înfrățit de mulți ani cu a- 
ceastă fabrică, cu oamenii ei 
și nu se-ndură s-o părăsească 
deși-i pensionar de vreo pa
tru ani.

— Deci rostul vieții dv...
— ...a fost să muncesc, să 

trăiesc omenește, să-mi cresc 
copilul după principiile vieții 
mele. Și acum sînt mulțumit 
pentru toate.

— Vreo nereușită, vreun ne-

farmaceutic din Tg. Mureș. 
Mi-a părut rău. Și lui la fel. 
Dar acum sîntem mulțumiți 
amîndoi. El a rămas același 
copil silitor, este președintele 
A.S. pe institut și își pregă
tește doctoratul în biofizică.

...înaintea 
discutat cu 
director a] 
za" Lupeni.

— Am auzit că la secția 
lucrează

Ce

șeful instalației preparare chi
mică și sulfură de carbon, Ti- 
beriu Farcaș — ne-a recoman
dat cu amabilitate ing. Ana 
Tatulici.

— Tovarășe Farcaș, am vrea 
să vorbim cu maistrul Torn» 
Nicolaescu. Se poate ?

— Cu mare plăcere. Este ut: 
om „jos cu pălăria". El m-a 
învățat meserie. Și hu numai 
pe mine, Uitați-vă, acolo o 
secția sulfură de carbon. II 
•tăsiți la datorie.

...Acesta este maistrul To
ma Nicolaescu. de la Fabrica 
de fibre și fire artificiale 
„Viscoza" din Lupeni, oltea
nul din Dolj care a băut pen
tru prima dată apă din Jiul 
transilvan în 27 septembrie 
1933, cînd s-a angajat la o 
întreprindere din Vulcan. Du 
pă 6 ani a trecut te fabric;» 
de sulfură de carbon care se 
construia la Lupeni. Și a ră
mas aici pînă astăzi.

Ce a făcut în acești ani, 
cum a muncit, care-i sint sa
tisfacțiile și concepțiile despre 
muncă și viață a reieșit din 
dialogul purtat cu el la biroul 
său din secția sulfură de car
bon. . ' i .,

Omul și specialistul Toma 
Nicolaescu este modelul in
dividului harnic, pasionat de 
meserie, al individului racor
dat cu toată ființa lui la pul
sul muncii creatoare, al indi
vidului sincer si exigent cu si
ne, al individului de care co
lectivitatea are atîta nevoie.

Sănătatea este lucrul cel mai de 
preț pe care-l poale avea un om. 
Ea constituie condiția primordială 
a fericirii. De aceea atenția fiecă
ruia se îndreaptă spre mijloacele 
care favorizează menținerea ei 
pentru a se putea bucura de tot 
ceea ce viața ,și activitatea ii oferă. 
In general, omul luptă pentru să
nătate pentru a-și putea pune in 
valoare calitățile personale, pen
tru a-și realiza un scop 
precis prin muncă sau să-și fău
rească un ideal. Pentru un salariat, 
refacerea energiei depuse în pro
cesul muncii, a forțelor fizice și 
intelectuale precum și a celor mo
rale, deci a întregii sănătăți, con
stituie un obiectiv major realizat 
mai ales în perioada de concediu. 
Concediul devine în acest sens o 
necesitate, fiindcă în timpui re
pausului și al odihnei se poate 
fortifica mai bine organismul, se 
pot acumula noi energii.

Dacă pentru cei mai mulți indi
vizi concediul — fie el de odihnă 
sau medical — este înțeles ca 
atare, mai sînt cazuri cînd unii 
oameni îl folosesc în alte scopuri. 
Cazul pe care-l prezentăm în ma
terialul de față este concludent.

Ludovic Iszlay este angajatul 
preparației Coroești, în calitate de 
mecanic la secția transporturi. In 
ziua de 18 mai a.c., a avut 
„eveniment"’ de cale ferată, 
numai printr-un miracol nu 
transformat îtitr-o catastrofă,
tru acest fapt a fost sancționat și 
schimbat din funcția de dispecer 
pe care o deținea. In fața aces
tei situații, Iszlay s-a supărat foar
te tare pe cei care l-au retrogra
dat de ia categoria maximă de 
salarizare. Plecând în concediu, la 
1 iunie, omul a avut timp să se 
gândească la viitor. Nu se . împăca 
cu faptul că era sancționat, 
mintea 
contur 
nie a 
pentru a înlocui un coleg 
bolnav. Secția transporturi ducea 
măre lipsă de personal în acea 
perioadă.

In 21 iunie Ludovic Iszlay 
luat în primire locomotiva 
50 049, După câteva zile s-a pre
zentat la șeful secției transportul i 
și, declarând că este boln'av, a 
solicitat o adeverință pentru a se 
prezenta la spital în vederea con
sultării și tratării. Astfel, din 25 
iunie, nu s-a mai prezentat la 
serviciu. Se internase în spital 
pentru a fi tratat de gastrită cro
nică hiperacidă. Colegii de muncă 
l-au căutat la spital, dar între 
timp lui Iszlay i se făcuse ieșirea 
cu recomandarea să mai stea cinci 
zile în concediu medical. De 
atunci a fost întîlnit foarte frecvent 
pe stradă și la restaurante, cu pre

dilecție la Ijufetul „Cocoșul de 
aur" unde producea scandaluri și 
bătăi. La acest bufet, după o dis
cuție scurtă despre locomotiva pe 
care a lucrat, i-a administrat fo
chistului Petru Mandrea, 
pumni. Pentru a 
le care planau 
bolii sale de nervi, 
spitalul din 
de nevroză, 
de concediu 
spitalul din 
iulie și de 
pentru luna
vie și-a primit drepturile bănești. 
Pe la șeful serviciului nu s-a mai 
prezentat. Nu avea timp. II ro
dea nemulțumirea că nu se puiea 
aranja mai repede pentru pensio
nare. Se plîngea mereu prietenilor 
și colegilor pe care îi întâlnea : 
„sînt foarte grav bolnav, doctorii 
de aici nu se pricep, nu știu ce 
am, trebuie să plec la un specialist 
la Timișoara sau Cluj".

In .tot acest timp, Iszlay con
tinua să frecventeze bufetele. Oaie 
alcoolul nu avea nici o influen
ță asupra sănătății sale ? Nevroza 
astenică sau boala digestivă nu 
erau oare rezultatul bețiilor din 
care cu greu se trezea? biind'ă 
se plictisea urmând sfaturile medi
cilor, simțind și nevoia 
vertismente, descindea la 
de aur" unde organiza 
scandaluri. Faptul acesta 
țumit și a indignat pe 
săi de serviciu cafe-l 
mereu în această postură.

pensionarea ? Faptele de la „Cocs' 
șui de aur" par să infirme acest 
lucru. Pe bună dreptate oamenii 
s-au indignat pentru ușurința cu 
care medicii au „condamnat" l» 
boală pe un om care se dovedeș
te în deplină putere de muncă și 
forță fizică, irosită însă f“ "u*- 
furi și scandaluri, ca cel 
august cînd l-a bătut pe 
Mandrea.

Nu putem înțelege și 
atitudinea organelor de 
din cadrul preparației 
care, deși au cunoscut 
„bolnavului" au închis 
urechile la tot ceea ce 
lizat opinia unor oameni cinstiți. 
Cu toate că pe baza faptelor i 
se putea reține salariul, el a fost 
achitat cu promptitudine de conta
bilitate. De 1 Nu puteau oamenii 
să-l lase pe Iszlay fără bani d- 
cheltuială la bufet. Deși 
„isprăvile" lui 
factorii 
nici 
nici 
care 
„A 
cum 
pentru vindecarea bolii, comporta
rea lui din perioada celor două 
luni de concediu medical, scanda
lurile, atitudinea lui fată de 
muncă și relațiile cu oamenii din 
serviciu, sînt lucruri care n-a® 
accepțiune în etica noastră. Acestea 
sînt faptele unui individ dar ele 
nu trebuie să lezeze colectivul A 
te 'trecură prin viață, a căuta tot
deauna căile cele mai ușoare, a 
obține ceva ce nu ți se cuvine 

care dovedesc o 
de

un caracter 
periculoase.

la un
Văii
con- 

cu 
i des-fi 

alergau 
ocupau 
săreau 

acci- 
zilele 
urcat 
gara 

Vulcan și au coborît înainte 
de a opri, trenul în gara Pe
troșani. Aici au fost prinși 
și identificați. Se numesc r 
Viorel Marian (15 ani), Ion 
Savencu (14 ani), Ion Gaiduș 
(14 ani), Ion Clement (11 
ani), Andrei Lupa (12 ani). 
Gheorghe Mitrana (de 15 ani), 
din Vulcan, elev la Școala u- 
zinală a U.U.M.P., sărind din 
mersul trenului, în gara Pe
troșani, în ziua de 1 septem
brie a. c., a nimerit cu capul 
intr-un stilp și de aici la 
spital.

Lipsa de supraveghere din 
partea părinților, carențele 
educație în familie și 
șcqală, dorul de aventuri 
vîrstelor fragede — iată 
teva atribute care conduc 
greșeli în comportament, 
evenimente triste, la urmări 
adesea tragice. Și toate se 
petrec în preajma noastră, a 
opiniei publice. Să ne conju
găm eforturile pentru preve
nirea lor, pentru înlăturarea 
lor la timp din concepția 
copiilor noștri.

cu autobuzul de 
la altul al 
Cînd simțeau 
se eschivau

abilitate pentru a nu 
coperiți. In trenuri 
din vagon în vagon, 
tampoanele, scările, 
din mers, expunîndu-se
dentarii. Intr-una din 
lunii septembrie s-au 
din mers în tren, în

de 
în 
al 

cî- 
la 
la

A

In așteptarea
pensiei

SUB ARIPA
• 1 '

CALOUjA A
CONCEDIULUI

MEDICAL
un 

care 
s-a 

Pen-

I 
I 
I
I

i 
I 
I

POȘTA PAGINII
De ce ai făcui asta, „omule" ?

tău. Mobilurile faptei ? „Am fost puțin băut", 
spui cu cinism. Rațiunea ți-a fost încețoșată 
de alcool ? Se poate. Dar cine te crede ? 
Ești un laș. De teama sancțiunii drepte pe 
care urma să o primești pentru încălcarea 
disciplinei muncii, ai vrut să comiți omor. 
DA, OMOR ! Faptul că victima trăiește și 
va fi redată societății, familiei, colegilor 
de muncă, se datorește muncii pline de ab
negație a medicilor, 
cietăți socialiste, 
trebi acum cu 
ranga cu care 
Unul din aceste 
societății. După

în 
la 
a 

in rândul opiniei publice.

Cazul ceferistului Ion Bălteanu care, 
stare de ebrietate în serviciu, a atentat 
viața superiorului său, Sabin Enășescu, 
stirnit indignare î„ -î_d_; /.Li 
Cetățeni onești, cu caractere curate, pătrunși 
de înaltele sentimente ale umanismului și 
moralei, își manifestă oprobriul față de 
acest atentator la crimă, își manifestă con
vingerea că pedeapsa ce i se va aplica va fi 
aspră, pe măsura faptei. Cititorul Emeric 
Lanyi, din Aninoasa, ne scrie următoarele:

„De fapt, tu, Ion Bălteanu, nu mai poți 
fi considerat om. Singur ai renunțat la a- 
cest calificativ înalt și nobil: OM. Ai vrut 
să stingi viața unui semen, viața superiorului

mentez că nu are dreptate și 
că nu mă pot urca pentru că 
autobuzul era aglomerat 2 Mi-am 
zis că cel mai cuminte este să 
tac și să mă fac că nu am 
auzit. Mă înghesui, imping pe

tim!
— MulțumescI
— Altcineva 2 Dumneata ai 2 

— se adresează către chefliu.
— Citeodată am, citeodată 

n-am, hic... depinde.

a întregii noastre so- 
va fi cu mine ?“ 

știut că 
capete ? 
în afara

„Ce
căință. Oare n-ai 
ai lovit are două 
capete te-a aruncat 
faptă și răsplată".

în-

cîțiva 
spulbera bănuieii- 

asupra veridicității 
s-a din la 

Lupeni să se trateze 
In baza certificatelor 
medical eliberate de 
Vulcan pentru luna 
spitalul din Lupeni 
august, Iszlay Ludo-

în che- 
din 29 

Petru

accepta 
conducere 

Coroești 
aventurile 
ochii si 
a scanda-

de 
toate 

erau cunoscute de 
ră'nunzători, nu s-a 'uat 

o hotărâre. nu i s-a aplicat 
o măsură Ba, s-au găsit unii 
să-i aprobe aceste comportări, 

băut omul de necaz*. Modul 
Iszlay Ludovic se trareazil

I 
I 
I
I
I

coană. Eu nu te-aș lua de ne
vastă și să mă rogi, auzi 2 
Uite așa băgați voi bărbații în 
mormânt, pisălogindu-i; Unde-ai 
fost 2 De ce vii așa tîrziu aca
să ? Cit ai băut ? Cu cine ai

• “ • . In
lui începeau să prindă 

tot felul de idei. In 20 iu- 
fost rechemat la serviciu 

grav

reclamă.
Oamenii au început să voci

fereze și nu puteau să înainteze 
din cauza chefliului, iar eu 
eram tot pe scară.

Deodată intervine un cetă-

Trandafirul are și fepi...
alții de la spate, dar tot nu 
pot urca. Nu pot renunța nici 
la deplasare pentru că tre
buie să merg în interes de ser
viciu și eram, cum s-ar spune, 
„legat" de o- anumită oră. Au
tobuzul pleacă, iar taxatoarea 
continuă să-și exercite funcția.

— Cine nu are bilet 2 Pof-

— De cine depinde ?
— De mine !
— Da’ acum ai 2
— Treaba mea 1 Ce 2 Eu te 

întreb pe dumneata dacă ești 
căsătorită 2

— Tovarășe, ai bilet sau 
n-ai 2

— Da’ pisăloagă mai ești cu-

băut 2 De ce ai băut ? Parcă 
ar fi treabă de femeie asta și 
nu de bărbat.

— înțelege tovarășe că eu îs 
pusă aici ca să vînd bilete și 
te rog să scoți bilet că altfel 
te dau jos din autobuz.

— Asta-i bună 1! Altele vînd 
înghețată și nu-și mai fac atîta

țean : .
— Scoate dom’le bilet! Ce ? 

Vrei să călătorești pe gratis ?
— Dar mata de unde apă

ruși, hai ? Ce te bagi ? E au
tobuzul dumitale ?

— Hai, tovarășe, cumpără 
biletul și mergi mai in față că 
e un om pe scară 1

a
nr.

unor di- 
„Cocoșul 

beții și 
a nemul- 

tovarășii 
întîlneau 

 ____   r i. Pe bună 
dreptate ei se întrebau : „ce boala 
are omul acesta, care, cu certifi
cat medical din luna iulie, în loc 
să se trateze pentru a se vindeca 
și a reveni la serviciu își petre
ce timpul mai mult în bufete?" 
„Cine-1 susține atîta ? Cine-1 ține 
în brațe ? Comisia de cercetare din 
cadrul comitetului sindicatului nu 
vede acest lucru ? De ce i se plă 
tesc banii de concediu medical ? 
Nu este un secret pentru cei care-l 
cunosc că Iszlay Ludovic, „înar
mat" cu certificate medicale, își 
permite să sfideze colegii care 
muncesc. Aceștia sînt „fraieri" — 
el este_deștept. El știe să
ranjeze. Se va pensiona de
Ii mai trebuie un certificat
și problema e rezolvată.

Sesizați de această situație, 
deplasat la preparația Coroești, 

’ * “ mai
trans- 
Peiru 
Iosif

ne-am

unde am stat de vorbă cu 
mulți tovarăși de la secția 
porturi : Virgil Mereuță.
Isare, Vasile Constandache, 
Arț, Petru Mandrea — și cu per
soane din conducerea preparației. 
Aproape 
caracter 
muncă a 
văr atît 
îneît să 
delung.

toți au relevat lipsa de
și incorectitudinea in
acestui om. Este într-ade- 
de bolnav Ludovic Iszlay 
necesite un tratament în

carc să atragă după sine

— Da’ de ce stă pe scară ? 
Ce io-l opresc să urce ?

— Fiindcă nu poate urca din 
cauza d-tale.

— Ce vorbești d-le ? Acuma 
bagi intrigă între mine și o- 
mul de pe scară, hai 1

— Dă-i tovarășă un bilet că 
îl plătesc eu numai să înain
teze.

— Mersi! N-am nevoie de 
pomană. încă nu am murit. 
Cînd o să mor vă invit pe toți 
în iad să faceți o călătorie cu 
autobuzul meu, dar fără să plă
tiți biletul.

— Dacă n-ai nevoie atunci 
scoate biletul și mergi mai 
înainte.

— Merg eu și fără să-mi 
spui. Mai bine ai avea grijă 
de puicuța asta de lingă mata,. 
Ia te uită la ea. Trandafir nu 
alta.

încă sînt fapte 
viziune greșită, condamnată 
societatea noastră si 
cu trăsături negative. 
Dar Iszlay nu-i singur vinovat.

In această conjunctură favori
zată d- certificate medicale pe 
baza cărora șuturile se pontează 
la bufet, sub aripa călduță a indo
lenței acelora care trebuie să aplice 
legile și normele eticii profesionale, 
nu e de mirare eă un 
om ignorează în mod 
normele bunului simț, 
e nu numai firesc, ci 
pensionarea după anii 
dar a pregăti această 
pe baza certificatr’rtr medicale ob
ținute (în cazul de față) cu ușu
rință este un fapt cel puțin lipsit 
d» corectitudine, de cinste. îngri
jirea sănătății este o datorie mo
rală față de om. Pentru
sînt create condițiile necesare
organele sanitare stau la dispoziția 
fiecărui salariat. A masca 
chipul unei boli, alte interese decîț 
cele ale
curând o 
tă boală

astfel de 
revelator 

A aștept» 
o răsplată, 
de muncii 
pensionare

aceasta
și

sub

vindecării, dovedește mal 
boală... morală. Si aceat- 
trebuie tratată ca atare I

Cornel HOGMAN

— Tovarășe, le rog m fii cu
viincios, nu-ți permit să pui 
mina pe obrazul meu.

— Ia uită-te. După ce n ,< 
fac complemente, te superi. 
Ce ? Adică mă oprește cineva 
ca să admir frumusețea ? Păi 
eu de cînd mă știu, admir fru
musețea. Si Ca să fiu., ei asta-i 
am uitat cuvîntul. Îmi placi, 
ce mai, ești făcută pe gustul 
meu.

— Dați-l jos, tovarăși. Opreș
te tovarășe șofer. Dumnealui 
se urcă beat in autobuz, nu 
scoate bilet, insultă călătorii..

Și tocmai cînd șoferul opreș
te se aude : lip, lip, două pal
me scăpate de „puicuța" ase
muită mai înainte cu tranda
firul.

— Poftim, altădată să ții min
te că trandafirul are și țepi,.

pt. conformitate V. ILIE
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Acțiune piraterească 
asupra unul avion 

ai companiei TAROM
Un avion al companiei aeriene 

române TAROM, plecat în după- 
amiaza zilei dc 14 septembrie în 
cursă regulată pe ruta București— 
Budapesta—Praga, a fost deturnat 
cu 12 minute înaintea ateriză
rii la Praga și silit să se îndrep
te spre Miinchen.

Această acțiune piraterească a 
fost săvirșită de un grup de pa
sageri unguri, îmbarcați la Buda
pesta, care, sub amenințarea ar
melor, au silit echipajul să zboare
deasupra teritoriului Austriei
R. F. a Germaniei și
aterizeze pe aeroportul Riem din 
Miinchen. Deși propria lor viață
era în pericol, membrii echipaju
lui românesc au acționat cu calm, 
au prevenit panica în rîndul pa
sagerilor și au asigurat securitatea 
zborului, ținînd permanent legă
tura cu punctele de dirijare a na- 

a

au sosit autoritățile vest-ger- 
mane. Poliția din Miinchen a 
dezarmat și arestat imediat grupul 
persoanelor din R. P. Ungară care 
au atentat la securitatea pasageri
lor și a echipajului avionului ro
mânesc. In prezent au loc cerce
tări, urmînd a fi aplicate prevede
rile legilor în vigoare.

Pe aeroportul Riem, după 
control menit să asigure 
tatea zborului avionului, cei 78 
de pasageri și 5 membri ai echi
pajului s-au reîmbarcat și au con
tinuat, în cursul nopții, călătoria 
la Praga, unde au aterizat în bune 
condiții.

Ulterior, avionul TAROM a 
efectuat cursa regulată spre Bucu
rești, cu pasageri îmbarcați la
Praga și Budapesta.

Organele de stat românești au 
luat măsurile corespunzătoare pen
tru desfășurarea zborurilor,

Și pe 
mai

(Urmare din pag 1)

18,30

19,20

20,50
21,05

22.00
22,15

I

Palatului cultural 
a cunoscut ieri dimineață 

tinereții.

PRIMA ORA
prețioase indicații profesori
lor, elevilor și părinților. Vor
bitorul a spus : „Pregătirea 
temeinică pentru viață, în
sușirea culturii și științei nu 
pot fi decit rodul muncii stă
ruitoare de asimilare a cu
noștințelor transmise în școa
lă. Folosiți deci, dragi elevi, 
din plin posibilității > pe care 
vi Ie-a pus la dispoziție orîn- 
duirea socialistă pentru a do- 
bîndi o temeinică pregătire 
științifică, teoretică și prac
tică, spre a putea deveni oa
meni de înaltă ținută inte
lectuală și morală, credin
cioși ideilor celor mai înalte 
și înaintate ale omenirii, de
votați patriei și partidului".

Cu sentimentul recunoștin
ței întipărit pe chipuri, pen
tru admirabilele condiții 
create de partid școlii, co
lectivul profesoral și elevii 
liceului s-au angajat să nu 
cruțe nici un efort în reali
zarea unui învățămînt de ca
litate. la nivelul exigențelor 
actuale.

la dimensiunea incandescentă a 
flăcării.

Printre cei mai mici 
elevi

17,50
18.00

Salonic. (Cupa europea
nă a orațelor-tîrguri). 
Transmisiune de Ia Sta
dionul Dinamo. 
Microavanpremiera zilei. 
Momente folclorice cu 
Violeta Romanescu, Io
nel Banu, Ana Bălăci, 
Maria Schipor.
Cabinetul economic TV. 
„Asigurarea și controlul 
calității produselor".
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Concursul și Festivalul 
internațional „George

Enescu". „Lacul lebede
lor" de P. I. Ceaikovski. 
Interpretează Ansamblul 
de balet al Teatrului 
Academic de Operă și 
Balet „S. M. Kirov" din 
Leningrad (actul I). 
Cronica literară, 
„Lacul lebedelor" de 
F. I. Ceaikovski (actul 
al 2-lea).
Telejurnalul de noapte. 
„Lacul lebedelor" de 
P. I. Ceaikovski (actul 
ai 3-lea).
închiderea emisiunii.

oferă societatea noastră pentru 
studiu, de înlesnirile pe cate 
le au tinerii, numai și numai 
pentru a se pregăti cu seriozi
tate. In cei 17 ani de existen
ță liceul din Lupeni și-a clă
dit un prestigiu școlar, confir
mat de pregătirea fiecărei pro
moții ce părăsește băncile.

Liceenii au ascultat cu inte
res cuvîntul tovarășului Ștefan 
Popa, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, care i-a fe
licitat cu prilejul noului an 
școlar și le-a urat mult succes 
la învățătură, în eforturile 
a pătrunde 
și culturii.

23,00

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Festivități

Campionatul județean de fotbal
sînt

(Ager preș)

Cuvîntul partidului a

(Urmare din pag 1)

Oaspeții au

de
O

Minerul E-

Valer RĂDOI

Lonea —
Tudor MUCUȚĂ

Nicolae POPA

în revenire ?

NOTA

D. G.

III

19,30
20,00

Si 
să

de- 
am-

preajma 
îngălbe-

atît 
rutele 
bune

efortu- 
pentru 

instruc- 
și crea- 
tehnico-

școlii 
didaî- 
bogat 

nobila

teatrul 
nu se 

fost a- 
suspect

Steluța a început 
primul an de școală

Taborski — 
iac, Crainic.

La juniori 
nergia 0—1.

care
tovarășelor

ori 
go- 
mi- 
fost
Ti-

noștri însă 
trebuie să

pe liniile interne, cit 
internaționale, în cele 
condiții de siguranță.

de cultură generală 
aceeași atmosferă

profesorul 
directorul 

elevilor de 
care le

nu numai 
în subte- 
locul 
minerilor

un 
i secuii- 
cei

„cadeții" Jiului 
rolurile în serios.

în partida cu 
au evoluat la un 
tehnic și au ter-

urmărește un ba- 
adîncime, driblca- 

2—1, scor cu

16,00 Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Dinamo—Paok

de
pe cărările științei

a- 
la 

au 
pe 
e-

Cadeții" Jiului

Consiliului 
care a 
în noul 

elevilor 
la aceas-

vigației din Austria și R. I' 
Germaniei.

Autorii acțiunii piraterești 
trei bărbați însoțiți de o femeie și 
doi copii. La aterizarea la Mun- 
fhen a avionului, la fața locului

De la început, gazdele 
pun poarta devenilor unui

festivitatea, prof, 
directorul școlii 
cuvinte simple și 
valoarea acestei 
faptul că deschi-

mai bine. Și 
fotbaliștii de 

Lupeni care
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dezi

re-

JOI 17 SEPTEMBRIE

proaspăt,

(va urma)

A trebuit 
parte din

ne-ani 
motor

în barcă promițindu-ne 
să se mai întîmple. 
IUNIE. Specialiștii 
și egiptologii ne-au

Cui H . IVJUIXCI,
22,20 Sport;
22,50 Concert de muzică ușoa
ră; C 
turnă.

Duminică la prinz, 
și 

înlocuia pe Carlo 
Azi este

0,03—5,00 Estrada noc-

înnorat și 
Conducem loarte greu, 

să pescuiască 
fără succes. Cînd George a 
din cabină, i-a sărit in 
un pește zburător.
IUNIE. In timpul nopții, 

au lovit ulcioarele de 
Ulterior, 

cu ptovi- 
bord și 

fim foar-

ar fi 
serios. Am 
situație cu 
șiretlicuri, 

navigatorii

■vizibile ne edifică : „Hora ne- 
motivaților". Intr-adevăr, cari
caturistul a reprezentat o horă 
Ia care s-au încins vreo 20 de 
„campioni" ai nemotivatelor. Cu 
nume și pronume, aceștia au 
devenit subiect de discuție, de 
critică. Opinia de masă împo
triva unor asemenea manifes
tări de indisciplină a început 
să-și spună cuvîntul încă de 
acolo din fața panoului. El va 
ii dus. cu siguranță, mai 
parte, iar în abataje se va 
pCifica.

Adevărat, este utilă și in- 
structivă o asemenea critică us
turătoare. Dar ea nu face de- 
eît să consemneze un fapt îm
plinit, să aducă în fața opiniei 
publice acte reprobabile care 
s-au consemnat și care au de
terminat. firește, efecte nega
tive în producție. Iată că por
nind de la o asemenea premi
să, agitația vizuală și-a recon
siderat într-un fel maniera de 
a ataca acest aspect al disci
plinei. Cum am putut întilni, 
■deunăzi, la Uricani în locul 
„Horei nemotivaților" a apărut 
un alt panou, cu un evident 
scop de prevenire a acestui 
„viciu",

„Atențiune! Atențiune! în zi
lele următoare se va efectua 
plata salariilor. Atragem aten
ția celor de mai jos să se dez
bare de obiceiul de a lipsi ne
motivat în aceste zile așa cum 
am făcut în repetate rînduri 
pînă acum. Brigăzile din care 
ei fac parte sînt chemate să-și 
spună cuvîntul și să se facă 
ordine din acest punct de ve
dere în activitatea lor. Lichi- 
dind nemotivatele în zilele de 
salariu, vom cîștiga un timp 
de muncă echivalent cu 1000 
tone tie cărbune'.

Ingenios și util mod de a 
acționa împotriva celor conta
minați de microbul nemotiva
telor. O asemenea atenționare, 
un asemenea semnal public nu 
poate, n-are cum să nu-și atin
gă scopul propus, să nu-j tre
zească la realitate pe cei ce 
produc perturbații în desfășu
rarea procesului de producție. 
Este de asemenea inafara ori
cărei îndoieli că un asemenea 
mod de prevenire a nemotiva
telor are o eficacitate sporită 
și un puternic ecou 
la suprafață dar și 
ran. în abataj, la 
muncă, unde opinia 
are un cuvînt răspicat de spus 
în această problemă.

Dacă adăugăm la toate re
latările succinte de pînă acum 
privind agitația vizuală de la 
E. M. Uricani faptul că ea face 
o largă publicitate inițiativelor 
apărute aici, cum ar fi aceea 
a brigăzii conduse de Constan
tin Grădinara, de a realiza pe 
lună o înaintare de 90 de me
tri liniari de galerie în profil 
dublu, raportului dintre pro
ductivitatea muncii pe salariat 
și cîștigul realizat, avem cît 
de cît o imagine a cîmpului 
pe care-1 cuprinde în vizorul 
său agitația vizuală. Este cert 
că așa cum ea a fost concepută 
la Uricani slujește producției, 
își îndeplinește menirea, se do
vedește un mijloc eficace de 
mobilizare a colectivului la în
deplinirea obiectivelor majore 
ce sta-u în fața exploatării. De
sigur că unele retușuri, unele 
corecturi se impun și de acum 
încolo, astfel ca prin conținu
tul ei, prin atractivitatea ei, 
prin mesajul ce-1 transmite, a- 
gitația vizuală să devină o for
ță, o armă redutabilă a orga
nizației de partid.

La dimensiunea 
incandescentă 

flăcării
La Liceul 

din Vulcan, 
festivă, încărcată de emoția re
vederii, a începutului de drum, 
dăinuie printre sutele de eleve 
și elevi, adunați la careul pri
lejuit de deschiderea noului an 
școlar. Ei ascultă cu atenție cu
vintele ce le sînt adresate de 
tovarășii Gheorghe Mocanu, se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid, Ladislati Konka, 
președintele comitetului de pă
rinți din școală și prof. Gh. 
Antoce, directorul liceului, care 
le vorbesc de semnificația deschi
derii noului an școlar, în con
textul sarcinilor trasate învăță
mîntului de cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R., despre 
rile cadrelor didactice 
modernizarea procesului 
tiv-educativ din școală 
rea unei puternice baze 
didactice cu sprijinul neprecupe
țit al organelor de partid șt 
de stat, precum și de sarcinile 
care stau în fața liceului in 
noul an școlar.

Am aflat apoi că, departe de a 
se mulțumi cu izbînzile de pînă 
acum, ambițioasa conducere a 
liceului vrea să transforme școa
la într-o veritabilă micro-uni- 
versitate prin trecerea la meto
da predării pe cabinete. Utopie 7 
Cu siguranță că nu. Acum la 
începutul anului școlar 1970—■ 
1971, al nouălea de la înființa
rea liceului, vibrăm la unison 
cu acești oameni, elevi ori pro
fesori, a căror tinerețe impe
tuoasă ni se transmite. Cineva 
spunea că „a pleca înseamnă a 
muri puțin". Parafrazînd, am 
putea spune că pentru tinerii 
Liceului din Vulcan, a se re
vedea înseamnă a trăi din plin,

Intr-o atmosferă emoționantă, 
de sărbătoare, îmbrăcați în fru
moasele uniforme cu emblema 
școlii, iar în rnîini cu buchete 
de flori, simbol al bucuriei îm
plinite, elevii claselor I—X de 
la Școala generală nr. 1 așteaptă 
în careul bazei sportive din 
incinta școlii începerea festivită
ții de deschidere a anului școlar. 
Printre cei care au luat azi ioc 
pentru prima dată în băncile 
clasei I i-am întîlnit pe Simona 
Cazan, Sigismund Pitic și So
rina Ardeleanu, pe Aurel Nego- 
țiu și Claudia Bouaru 
ascultau sfaturile 
învățătoare,

Deschizînd 
Ioan Dancu, 
estimează în 
emoționante 
zile subliniind 
derea noului an de învățămînt 
are loc paralel cu desfășurarea 
a două evenimente importante : 
extinderea în continuare a învă
țămîntului general obligatoriu 
de 10 ani și cuprinderea în școa
lă a întregii generații de copii 
în vfrstă de 6 ani.

In încheiere directorul 
a urat elevilor, cadrelor 
tice și părinților un an 
în rezultate frumoase în 
muncă, de formare a viitorilor 
constructori ai comunismului.

In încheierea festivității a 
luat cuvîntul tovarășul Traian 
Blaj, membru al Biroului Comi
tetului municipal de partid, 
prim-vicepresedinte al Comitetu
lui executiv al 
popular municipal, 
urat succes deplin 
an de învățămînt 
și cadrelor didactice de 
tă școală.

O
similare au avui 

loc și la celelalte școli din Lu
peni. Elevii, reîntorși la unifor
mele lor, îmbujorați de emoția 
revederii, purtau în mînă buche
te de flori pe care le-au oferit 
învățătorilor și profesorilor lor. 
Se află m acest gest simplu re
cunoștința și omagiul față de 
călăuzele lor spirituale, față de 
partidul 'și statul nostru care 
ocrotește copiii și le creează un 
cadru desăvîrșit pentru forma
rea și dezvoltarea lor.

Festivități prilejuite de 
deschiderea noului an școlar 
1970—1071 au avut loc și la 
școlile profesionale din Lu
peni și Petroșani precum și 
la toate școlile generale din 
municipiu.

Reportaj realizat de
T. SPĂTAR U 

C. PASCU 
F. DUMITRA^

mereu nroaspătă 
emoție...

Sala
Lupeni 
freamătul și frenezia
Elevii liceului din localitate au 
participat la festivitatea de 
deschidere a noului an școlar. 
Evenimentul, deși se repetă în 
fiecare an, are aceeași încărcă
tură afectivă ca în urmă cu 17 
ani, în 1953, cînd în Lupeni își 
făcea debutul învățămîntul me
diu. De atunci, numărul elevilor 
s-a dubjat, pasiunea pedagogică 
a cadrelor didactice s-a fructi
ficat : elevii, aceste vlăstare so
ciale care se formează în școală, 
au devenit trunchiuri viguroase 
ale societății noastre. In fiecare 
toamnă festivitatea de deschi
dere a învățămîntului constituie 
un fericit prilej de a arunca o 
privire retrospectivă, echivalentă 
cu un examen de conștiință, și 
de scrutare îndrăzneață a pers
pectivei.

In cuvîntul său, 
Dimitrie Dumbravă, 
liceului, a reamintit 
condițiile ideale pe

Dincolo de afișele teatrului
Celor interesați, vitrina „A- 

genției teatrale" din Petroșani 
le prilejuiește constatări destul 
de amare. Ele pornesc de la în
săși afișele aflate în vitrine. 
Unul ne atrage atenția asupra 
piesei „Pe ușa din dos", altul 
cu... „Patima roșie", dramă ca
re ne amintește că, de fapt, 
aici, în Petroșani această co
medie tragică n-a fost reprezen
tată (cînd a fost spectacolul- 
premieră aflam că, de fapt, 
nu e o adevărată premieră, că... 
etc., etc.). Ea, piesa, este una 
dintre cele mai rezistente din 
dramaturgia românească, succe
sul i-a fost egal întotdeauna 
cînd a intrat în repertoriul u-

nui’ teatru. Numai la 
de stat „Valea Jiului", 
știe djn ce pricini, a 
bandorlată într-un fel 
de ușor... De ce?

Acum ne aflăm în 
noii stagiuni. Afișele,
nite de timp, de la Agenție ne 
propun, constant, aceleași spec
tacole de mai sus care pro- 

. babil nu vor mai fi reluate.
Privind mai atent la acele a- 
fișe se 
litatea 
folosite 
marea 
res și
giul teatrului, 
tutie a artei și culturii.

Ts.

observă și altceva : ca- 
mediocră a mijloacelor 
de teatru pentru infor- 

publicului, minim inte- 
respect pentru presti- 

o nobilă insti-

Minerul Vulcan — 
Constructorul Lupeni 

0—2
Fără îndoială, cele două punc

te puse în joc le-au obținut cei 
care au jucat 
ce.știa au fost 
Constructorul 
luat de la Vulcan punctele 
care le-au pierdut în prima 
tapă în favoarea colegilor lor 
— constructorii hunedoireni. Vul- 
cănenii porneau favoriți. Ei e- 
voluau acasă, în fața propriilor 
suporteri, după eșecul suferit 
în compania Energiei Paroșeni. 
Dar avantajul terenului pro
priu nu i-a mai avantajat. Mi
zau poate pe 'o victorie como
dă și n-a fost așa. 
jucat mai bine și au cîștigat 
pe merit Băieții 
pot mai mult, nu 
se descurajeze. Dimpotrivă, să 
se mobilizeze mai mult în me
ciurile viitoare. In întîlnirea de 
duminică nu le-a mers jocul, 
apărarea a fost de multe 
depășită și a primit două 
luri, înscrise de Nicola în 
nutele 57 și 90. Meciul a 
arbitrat cu competență de 
beriu Sima din Deva.

lasă nimic. In minutul 25 tot 
aninosenii sint cei care înscriu. 
Același Furnea reia prin foar
fecă, cu spatele la poarta ad
versă, o minge, respinsă' de 
Faur, mareînd un gol de zile mari. 
Cu 2—0 pentru Minerul Ani
noasa se termină prima re
priză.

In partea a doua a parti
dei, gazdele mai înscriu un 
gol, în minutul 48, prin Broas
că. Am remarcat jocul bun 
al lui Șine, IJerlea, Furnea, 
Broască, Danciu de la învingă
tori, al lui Niță, Nicolau, Sebek 
de la învinși. A arbitrat corect 
o brigadă hunedoreană, avîn- 
du-1 la centru pe Florin Teo
dor. Antrenorul aninosenilor, 
Andrei Heghedu.ș, și medicul 
Ovidiu Bob ne-au comunicat 
următoarea formație folosită : 
Danciu — Gady, Olteanu, To- 
muș, Herlea — Boroș, Șine — 
Oltan, Furnea, Broască, Flo- 
rea. Energeticienii au jucat cu 
echipa : Faur — Ungureanu, 
Trică, Sebek, Nicolau — Csatay, 

Kontos, Niță. De-

devărat asediu, dar pripeala 
Înaintașilor sau inspirațiile de 
ultim moment ale portarului 
Dohotaru fac ca deschiderea 
scorului să întârzie. Domina
rea gazdelor este concretizată 
în min. 30 cînd șutul lui Baky 
face inutilă intervenția porta
rului oaspete. De acum lonenii 
cedează încet, încet inițiativa 
însă oaspeții nu reușesc ni
mic.

In partea a doua a întîlni- 
rii oaspeții încep să atace ’mai 
insistent poarta lui Duck. In 
minutul 55 extrema 
este la un pas de 
trimite balonul în 
ca, tot el, în rtiin. 
depășește apărarea

dreaptă 
egalarc, dar 
bară pentru 
67, după ce 
gazdelor, să 

egaleze: 1—1. Minutul 87 a- 
duce golul victoriei localnicilor. 
Tînărul Pui 
Ion trimis în 
ză portarul 
care meciul 
remarci :

Parîngul
Energia Deva 2—1

Minerul Aninoasa — 
Energia Paroșeni 3—0

Și
i-a sfîrșit. Cîteva 

minigaleria lonenilor 
care și-a susținut frenetic fa- 
voriții, sportivitatea în Care 
s-a desfășurat partida, arbitra
jul bun prestat de S. Ochea 
(Hunedoara). La spectacolul bun 
oferit au contribuit mai multi 
Marton, Sereș, Pui de la gazde, 
portarul Dohotaru, Scumpie și 
Ceiser de la Energia.

La juniori : Parîngul Lonea 
— Energia Deva 2—2.

Din primele minute ale me
ciului, localnicii lasă să se în
țeleagă că vor cîștiga comod. 
Ei combină în viteză și în mi
nutul 8 „bătrinul“ Furnea (a- 
șa-1 alintă spectatorii aninoseni) 
deschide scorul. Oaspeții ripos
tează, dar portarul Danciu nu

Se pare că da. După un 
3—3 cu U.T.A., la Petroșani, 
după un 0—3 cu Rapid, la 
București, 
și-au luat 
Duminică, 
Steaua, ei 
bun nivel 
minat partida învingători cu 
1—0. Mijlocul terenului a fost 
bine acoperit de Petrea — 
Angliei — Nădășan, apărarea 
a avut în Șlcam omul care 
nu iartă nimic, în Pop — cal
mul și siguranța, în Hlopețchi 
— inspirația de moment sal
vatoare, iar înaintarea a com
binat în, viteză, rafinat, ofe
rind din nou lui Vasile To- 
nescu dreptul la remarcă, 
lui David și Gudacu posibi
litatea afirmării potențialului 
lor de joc. In ansamblu, e- 
chipa a mers bine și am 
dori s-o vedem evoluînd mai 
bine. Golul Jiului a fost în
scris de Gudacu și nu de Va
sile lonescu, din pasa exce
lentă trimisă de pe dreapta 
de David.

Mingea buclucașă nu va intra în poartă

29 MAL La ora 23,00 
trezit într-un zgomot de 
care venea din stînga ambarca
țiunii. La 50 m de noi cu aceeași 
viteză înainta un vapor comer
cial. Am înțeles ca străbateam 
drumul principal maritim care 
ocolește Africa.

31 MA1.
Kei ne-a oferit cafea, ouă 
salam. El îl 
la bucătărie, 
odihnă.

2 IUNIE, 
nunțăm la o 
pe care le păstram sub

sa 
proviziile 
dușumea

ua de bambus a cabinei. Se îm
bibaseră cu apă de mare. Ra-II 
plutea foarte adine scufundări 
în mare și ne gîndeam la un 
moment dat dacă nu era mai 
bine să perforăm două orificii 

parapet prin care apa să iți
și să iasă în voie. Totuși ar 
putut fi periclitată rezisten- 
construcției, ceea ce 

însemnat un pericol 
ieșit însă din această 
ajutorul unor mici 
într-adevăr demne de 
antici.

6 IUNIE. Valurile 
astăzi potrivnice, este 
plouă. 
Carlo a încercat 
dar 
ieșit 
ochi

7
valurile
lut cu apa potabilă. 
Santiago a făcut lista 
ziile de băutură de la 
ne-a atras atenția să 
te cumpătați.

•8 IUNIE. Un vînt 
cerul ușor înnorat. Astăzi parcă 
ne-a fost mai ușor. Am trăit un 
moment de groază cînd Santiago 

a strigat : „George în mare !" 
Capul negru al lui George apă
rea și dispărea printre valuri la 
o distanță de 40 m de corabie. 
Toți credeau că a căzut în mare ; 
eu însă eram sigur că s-a arun
cat pentru a pescui vreun obiect 
care a alunecat peste bord. S-a

urcat 
nu o

11 
pirus 
că ambarcațiunea noastră n 
rezista pe apă mai mult 
două săptamîni. Totuși, au 
cut de la plecare 37 de zile 
totul decurge în cele mai 
condiții. In timpul 
de dimineață, 
veam stelele și 
te fără lună, 
neobișnuit de 
luminată puternic 
plancton, 
zbor cu 
Calea lactee. De pe punte ajun
geau la mine niște zgomote ciu
date care îmi păreau fie niște 
piuituri, fie scrîșnete, deși nu 
vedeam nimic. Stînd sub pinza 
egipteană mai lată sus decit jos, 
este ușor să-ți închipui ce 
al fanteziei ar fi putut 
astfel de zgomote în imagina
ția navigatorilor antici.

în pa- 
prezis

PETROȘANI 
brie: Jandarmul se 
(17—20); Republica : 
rul de căprioare 
PETRILA : Mărturie 
LONEA — Minerul :

Noiem- 
insoară 
Vinăto- 

(17—20); 
(16-18); 
Via Ma-

la (17—20); „7 Noiembrie" :
Dragoste la Las Vegas (17— 
19); ANINOASA : Tandrețe 
(17—18); VULCAN : Dreptul 
do a te naște (17—20); PA- 
ROȘENI : Lupoaica (16—17); 
LUPENT — Cultural : Argo- 
man superdiabolicul (16—20); 
BARBATENI : Lingă tine 
trăiesc oameni (17—18); URI
CANI : Cei 1 000 de ochi ai 
dr. Mabuse (18—19).

schimbului 
de la 4 la 6, pri- 
norii. Era o noap- 
iar Ra-II părea 
albă, ca laptele, 

de zona
Aveam impresia 

un covor fermecat PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Odă limbii române;
10.10 Curs de țimba rusă; 10,30 
Caruselul melodiilor; 11,05 Arii 
din operete; 11,15 Din țările 
socialiste; 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Recital de operă; 
12,15 Muzică ușoară; 12,25 Ști
ința la zi; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Ra-diojurnal;
13.10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Muzică ușoară; 13,30 Cine 
știe cîștigă: 14,00 — 100 de le
gende românești; 14,30 Muzică

ușoară; 14,40 Publicitate radio; 
14,50 La microfon Ra.veca Săn- 
dulescu; 15,00 Concursul și fes
tivalul internațional „George 
Enescu"; 15,30 Melodiile ano
timpurilor; 16.00 Radiojurnal; 
16,20 Un virtuoz al naiului» 
Simion Stanciu; 17,05 Antena 
tineretului; 17,30 Concert de 
muzică populară; 18,00 Muzică 
ușoară; 18,10 Orizont științific; 
18,30 Parada melodiilor; 19,00 
Gazeta radio; 19,30 Soliști și or
chestre de muzică populară; 
20,05 Tableta de seară; 20,10 
Cintă Jean Păunescu; 20,20 Ar
gheziană; 20,25 Vlaicu Bîrna a- 
lege pentru dumneavoastră mu
zică ușoară; 21,00 Acasă la... 
Dan Tărchilă; 21,20 Formația 
Alexandru Avramovici; 21,30 
Moment poetic; 21,35 Solista 
serii : Mina; 22,00 Radiojurnal;

; 22,30 Romanțe;
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Deschiderea sesiunii
Adunării Generale O.N.U.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Maria Groza aleasă in calitate
de președintă a Comitetului nr. 3

NEW YORK 15 — Cores
pondentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : Marți
după-amiază, Ia Palatul Națiunilor 
Unite din New York, s-au des
chis lucrările celei de-a 25-a sesi
uni a Adunării Generale a O.N.U. 
Ședința inaugurală a fost deschisă 
de președinta sesiunii precedente 
Angie Brooks (Liberia).

După numirea comisiei de veri
ficare a deplinelor puteri, partici-
panții la lucrările sesiunii au ales
ca președinte al actualei sesiuni pe 
reprezentantul permanent al Nor
vegiei la Națiunile Unite, Edward
Hambro. S-a trecut apoi la de
semnarea președinților celor 7 co
mitete principale ale Adunării 'Ge
nerale. In calitate de președintă a 
Comitetului Nr. 3 pentru proble
mele sociale, umanitare și cultura
le a fost aleasă Maria Groza, 
vicepreședintă a Marii Adunări 
Naționale, membră în delegația 
română.

Observatorii politici și diploma
tici de la O.N.U. apreciază că 
actuala sesiune, care va prilejui 
aniversarea unui sfert de veac de

la crearea Organizației Națiunilor 
Unite, se va înscrie ca un moment 
de seamă în istoria organizației. 
Intre 14 și 24 octombrie, va avea 
loc o sesiune jubiliară în prezen
ța a numeroși șefi de state și gu
verne.

Pe ordinea de zi a sesiunii sînt 
propuse a fi înscrise 108 puncte. 
Pe primul plan se situează proble
mele dezarmării, dezvoltării și de
colonizării, promovării unor rela
ții prietenești și de cooperare întie 
state prin respectarea normelor 
justiției, legalității și eticii inter
naționale. O importantă problemă 
ce revine din nou în atenția state
lor membre privește necesitatea 
urgentă a realizării universalității 
organizației, condiție esențială 
pentru întărirea ei, pentru mărirea 
eficacității sale în dezbaterea și 
soluționarea marilor probleme Tare 
confruntă astăzi comunitatea inter
națională a națiunilor.

Timpul rezervat elucidării pro
blemelor de organizare și procedu
rale ale sesiunii a fost considera
bil scurtat anul acesta, astfel îticît 
dezbaterea generală va începe joi.

> ............................................ I

I Tentativă de deturnare i
i eșuată j
I SAN FRANCISCO 15 (A- 
' gerpres). — Pentru prima 
I oară de la intrarea în vigoa- 
* re, sîmbăta trecută, a mă- 

surilor speciale pentru asigu- 
’ rarea securității transporturi- 
| lor aeriene civile americane 
’ o încercare de răpire a unui 
| avion „Trans World Airlines1 

a eșuat marți dimineața. Pi- 
J lotul avionului, care decola- 
I se cu 17 pasageri la bord, 
| de la Los Angeles a infor

mat turnul de control al ae- 
| roportului San Francisco că 
tte

unul din pasageri a obligat > 
echipajul „să plece mai de- I 
parte". Aparatul a aterizat j 
totuși la ora 6,06 (ora locală) | 
pe aeroportul San Francisco, ’ 
pilotul comunicînd prin ra- | 
dio că automobilele poliției « 
să nu se apropie decît atunci I 
cînd voi' fi aprinse toate fa- ' 
rurile de aterizare ale. avio- > 
nului. La ora 7,04 a fost dat I 
semnalul respectiv. Intre ' 
timp, autorul tentativei de | 
deturnare fusese rănit de un ' 
agent înarmat aflat la bor- | 
dul aparatului.

I

Vizita delegației 
Marii Adunări Naționale, 

condusă de tovarășul
Ștefan Voitei:, în B. P. Bulgaria

SOFIA 15. — Trimisul spe
cial Agerpres, Simion Morco- 
vescu, transmite : Delegația 
Marii Adunări Naționale, con
dusă de Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, a sosit marți 
la Sofia într-o vizită oficială, la 
invitația Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria.

In cursul după-amiezii, dele
gația a avut la Adunarea Popu
lară convorbiri cu președintele 
și membrii Biroului Adunării 
Populare, secretarul Prezidiului

Adunării Populare și președinți 
ai unor comisii permanente. In 
cadrul unui schimb fructuos de 
păreri, parlamentarii s-âu infor
mat reciproc asupra activității 
forurilor supreme ale celor 
două țări. Prima zi a vizitei 
delegației M.A.N. s-a încheiat 
cu un dineu oferit în cinstea 
oaspeților de președintele Bi
roului Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria. Sava Ganovski și Ște
fan Voitfec au toastat pentru 
continua întărire a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
popoarele celor două țări.

încheierea reuniunii
de la Nouadhîbou

NOUADIIIBOU 15 (Agerpres). 
— Un comunicat publicat la în
cheierea reuniunii de la Nouad- 
hibou dintre regele Marocului, 
Hassan al Il-lea, președintele 
Algeriei, Houari Boumediene, 
și președintele Mauritaniei, 
Mokhtar Ould Daddah, anunță 
constituirea unui. Comitet de 
coordonare tripartit care va ur
mări in permanență, pe plan 
politic și diplomatic, procesul 
de decolonizare în Sahara spa
niolă. După cum se știe, la 
Organizația Națiunilor Unite 
s-a hotărît încă în anul 1965 ți

nerea unui referendum în acest 
teritoriu, prin care populația 
băștinașă să se poată pronunța 
liber asupra viitorului său. Du
pă unele ezitări, și amînări, Spa
nia — puterea colonială — a 
propus ca dată de desfășurare 
a referendumului luna februa
rie 1971. Marocul, Algeria și 
Mauritania — țări limitrofe cu 
Sahara spaniolă — nu se opun 
în principiu organizării refe
rendumului de autodeterminare, 
dar ele au obiectat împotriva 
pregătirii și desfășurării lui sub 
controlul direct și exclusiv al 
Spaniei.

(Urmare din pag. 1) 

fără temei, că această uriașă iro
sire de resurse financiare are con
secințe economice și sociale din 
cele mai nefavorabile, întîrzii.id 
dezvoltarea unor țări care Ș_i-au 
cucerit recent independența și chiar 
ridicarea nivelului de trai a unor 
însemnate sectoare ale populației 
țărilor dezvoltate. In plus,* cursa 
permanentă a înarmărilor în loc 
să ducă la o sporire a coeficientu
lui de securitate a statelor, a dat 
naștere unei stări de insecuritate 
permanentă, atît a țărilor mari cir 
și a celor mici.

Țara noastră a militat cu con
secvență, alături de alte state so
cialiste și de alte națiuni iubitoa
re de pace, pentru adoptarea u- 
nor măsuri ferme care să conducă 
la oprirea cursei înarmărilor, la 
reducerea și eliminarea uriașelor 
stocuri de armament acumulate 

în lume, pentru întărirea păcii și 
securității tuturor națiunilor. Rea
lizarea dezarmării, eliminarea fo
losirii forței și a amenințării* cu 
forța din viața internațională ~ a 
oricăror forme de amestec străin 
în treburile interne ale popoarelor, 
constituie o parte integrantă a po
liticii principiale, străbătută de o 
înaltă responsabilitate, promovate 
de partidul și guvernul României 
socialiste. Acționînd în acest spi
rit, delegația română a prezentat 
în ședința din 5 martie a Comi
tetului pentru dezarmare o serie de

propuneri privind înfăptuirea unor 
măsuri concrete de dezarmare. 
Aceste propuneri, care s-au bucurat 
de un larg ecou pozitiv în lume, 
prevăd : înghețarea și reducerea 
bugetelor militare ale tuturor sta
telor ; asumarea, printr-un docu
ment internațional cu forță obli
gatorie și vocație universală, a 
unor angajamente ferme de nere- 
curgere la forță sau la amenințarea 
cu folosirea forței, de neamestec, 
sub nici o formă și în nici o îm
prejurare, în treburile interne ale 
altor state; renunțarea la efectua
rea de manevre militare pe teri
toriul altor state, interzicerea creă
rii de noi baze militare și a am
plasării de noi arme nucleare pe 
teritorii străine, măsuri de lichi
dare a bazelor militare străine ; 
crearea de zone denuclearizate în 
diferite părți ale lumii, inclusiv în 
regiunea Balcanilor; elaborarea 
unui program de acțiuni și măsuri 
concrete al Deceniului Dezarmat ii; 
asigurarea unui cadru adecvat în 
vederea participării la dezbaterile 
Comitetului a tuturor statelor care 
doresc să-și expună poziția' în le
gătură cu problemele dezarmării.

Delegația română a avut un 
aport important la dezbaterile 
desfășurate anul acesta în Comi
tetul pentru dezarmare pe marginea 
punctelor înscrise pe ordinea de 
zi. In cadrul discuțiilor asupra 
proiectului de tratat privind denu- 
clearizarea teritoriilor submarine,

țara noastră s-a pronunțat în fa
voarea includerii unei prevederi 
care să precizeze scopul final al 
tratativelor — demilitarizarea 
completă — precum și mențiunea 
că nici'una din prevederile trata
tului nu poate și nu trebuie să 
aducă o atingere drepturilor sta
telor, recunoscute de dreptul in
ternațional, asupra mării teritoriale 
și platoului continental. România 
este, împreună cu alte opt țări 
socialiste, autorul proiectului de 
convenție în problema interzicerii 
armelor chimice și bacteriologice, 
proiect care, împreună cu un alt 
document consacrat acestei teme 
prezentat de Marea Britanic, con
tinuă să rămînă pe agenda Comite
tului. Țara noastră a contribuit și 
contribuie la finalizarea importan
tei acțiuni ce o constituie elabo
rarea programului Deceniului De
zarmării, prezentînd numeroase 
propuneri concrete.

Pericolul pe care-1 prezintă 
cursa înarmărilor face imperios 
necesar ca toate popoarele, toate 
guvernele și toți oamenii politici 
să acționeze în modul cel mai 
hotărît pentru a se pune capăt 
înarmărilor — și în. primul rînd 
pentru distrugerea armamentului 
nuclear, chimic și bacteriologic. 
Numai prin dezarmarea generală 
și totală vor putea fi asigurate 
pacea și securitatea atît de nece
sare și de mult dorite de popoarele 
lumii.

WASHINGTON 15 (Ager
pres). — Reprezentanții perma
nent i ai Franței. Marii Britanii, 
U.R.S.S. și S.U.A. la O.N.U. 
s-au întrunit luni la sediul dele
gației britanice pentru a conti
nua discutarea problemei ' Orien
tului Apropiat. O noua întîl- 
nire urmează să aibă loc la 30 
septembrie a.c,

Adjuncții ambasadorilor celor 
patru, se vor întîlni la 19 sep
tembrie a.c.

O
NEII7 YORK 15 (Agerpres). 

— Ministrul de externe al Ior
daniei, Anton Atallah, care a 
sosit la New York pentru a par-

Ultimele ȘTIRI SPORTIVE

Ziua României la Expoziția 
internațională „Chimia ’70“

MOSCOVA 15. — Co
respondentul Agerpres, 
Laurențiu Duță, trans
mite : La Expoziția in
ternațională „Chimia 
’70“ de la Moscova a 
avut loc marți Ziua Ro
mâniei. Cu acest prilej, 
la Clubul presei din 
Parcul Sokolniki a fost

organizată o întâlnire a 
reprezentanților centra
lelor industriale din ța
ra noastră care expun 
produsele lor și repre
zentanții presei centra
le și ai Radiodifuziunii 
sovietice consacrată rea
lizărilor chimiei româ
nești. Ziariștii sovietici

au fost informați, tot
odată, de către directo
rul general al expoziției 
„Chimia ’70“, A. K. Pav
lenko, că un număr de 
60 dintre întreprinderile 
românești prezente la 
actuala ediție au fost 
distinse cu „Diploma de 
onoare’1 a Camerei de

comerț a U.R.S.S.
A fost vizitat apoi pa

vilionul românesc.
Cu același prilej, mi

nistrul industriei chimi
ce al țării noastre, Ale
xandru Boabă, a luat 
cuvîntul la posturile de 
radio sovietice.

MIȘCAREA REVENDICATIVA
WASHINGTON 15 (A- 

gerpres). — Mișcarea 
grevistă din S.U.A. a 
luat amploare prin în
cetarea lucrului, înce- 
pînd de la miezul nop
ții de luni spre marți, 
a peste 340 000 de lucră
tori de la cea mai mare 
societate constructoare 
de automobile, „Gene
ral Motors". Hotărîrea 
de declanșare a grevei 
a fost luată luni^după- 
amiază de Sindicatul 
muncitorilor din indus
tria de automobile, după 
întreruperea tratativelor 
purtate de peste trei 
luni cu administrația 
companiei pentru reîn
noirea contractului co
lectiv de muncă ce a 
expirat.

In virtutea hotărîrii 
sindicatului de a limita 
efectele grevei numai

la producția de automo
bile a lui „General Mo
tors", sînt afectate de 
mișcarea revendicativă 
toate uzinele și între
prinderile societății din 
S.U.A. și Canada, cu ex
cepția a 27 de unități 
care produc echipamente 
pentru alte companii.

Mișcarea revendicati
vă s-a extins și în 
transporturile feroviare, 
deși judecătorul federal 
al districtului Columbia, 
Howard Corcoran, a in
terzis luni sindicatelor 
să declare grevă pînă la 
încheierea audierilor, la 
23 septembrie a. c., în 
urma acțiunii, intentate 
de conducerea societăți
lor pentru a împiedica 
încetarea lucrului. In
terdicția a fost impusă 
cu numai cîteva ore 
înainte de declanșarea

grevei. Conducerea sin
dicatelor a criticat in
terdicția, iar organiza
țiile locale din Ohio nu 
au respectat-o, peste 
40 000 de muncitori in- 
trînd în grevă. Un pur
tător de cuvînt al sin
dicatelor din transpor
turi a declarat că în ur
mătoarele zile se va lua 
o hotărîre cu privire la 
declararea unei greve 
naționale sau la obține
rea anulării deciziei ju
decătorului federal, Cor
coran. Legalitatea aces
tei decizii judecătorești 
este contestată pe te
meiul că sindicatele ho- 
tărîseră luni să limiteze 
greva la principalele 
trei societăți feroviare, 
recurgînd la greve per
late. ceea ce nu ar fi 
scos din funcțiune în
tregul sistem de trans-

DIN S.U.A.
porturi și ar fi evitat o 
intervenție a președinte
lui S.U.A., care ar pu
tea ‘impune o amînare 
de 90 de zile a decla
rării grevei. Negocierile 
directe dintre sindicate 
și societățile feroviare 
pentru reînnoirea con
tractului colectiv de 
muncă au fost întrerup
te luni.

★

Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a adre
sat luni o scrisoare des
chisă liderilor sindicali, 
în care dă asigurări că 
Administrația sa va 
promova o politică an- 
tiinflaționistă, care nu 
se va baza pe o stra
tegie ce implică crește
rea șomajului.
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@ In urma unui puternic atac lansat de forțele de rezistență populară din Cambodgia, 
efectivele militare ale regimului de la Pnom Penh care înaintau spre orașul Kompong Thom, 
asediat timp de 60 de zile de patrioți, au fost obligate să se retragă, după ce au suferit 
pierderi grele — relatează corespondenții agențiilor de presă. In cursul luptelor, patrioții au 
distrus podul pe unde trecuseră unitățile militare inamice, blocînd astfel calea altor efective 
trimise de administrația Lon Noi în aceeași direcție.

Ciocniri violente între forțele de rezistență populară și trupele regimului de la Pnom 
Penh au fost semnalate, de asemenea, în apropierea localității Taing Kauk, aflată în prezent 
sub controlul patrioților.

Astăzi, cele 4 echipe reprezentante ale fotbalului româ
nesc în competițiile europene susțin primele întâlniri. Pe 
stadionul Dinamo din Capitală, cu începere de la ora 16,00, 
formația Dinamo București întâlnește în cadrul „Cupei euro
pene a tîrgurilor" echipa Paok Salonic.

La Craiova, în cadrul aceleiași competiții, formația lo
cală Universitatea va juca cu echipa maghiară Pecsi Dozsa. 
Partida va începe la ora 16,00.

Campioana țării noastre. U. T. Arad, susține primul său 
joc în actuala ediție a „Cupei campionilor europeni" la 
Rotterdam în compania formației Feynoord, recenta ciști- 
gătoare a „Cupei intercontinentale". Jocul se va disputa în 
nocturnă, Ia ora 21,30.

In sfîrșit, echipa Steaua București va evolua la Lvov 
unde va întîlni în primul tur al „Cupei Cupelor" echipa lo
cală Karpatî.

O
Stațiile noastre de radio vor transmite aspecte din re

priza a doua de la jocurile Dinamo București — Paok Sa
lonic și Universitatea Craiova — Pecsi Dozsa. Transmisia 
se va tace pe programul I cu începere din jurul orei 16,55.

(Agerpres)

pa Albaniei a învins cu 3—0 
(15—7, 15—10, 15—10) selecțio
nata R. F. a Germaniei. In ce
lelalte două partide s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Olanda — Finlanda 3—1 (15—8, 
15—8, 11—15, 15—8); Grecia — 
Turcia 3—0 (16—14, 15—6, 15 
-12).

BUDAPESTA 15 (Agerpres). 
— Federația de atletism a Un
gariei a stabilit loturile ce vor 
face deplasarea la București în 
zilele de 18 și 19 septembrie 
pentru a participa la meciu
rile cu echipele .Angliei și Ro
mâniei (feminin) și Elveției, 
Italiei și României (masculin).

ROMA 15 (Agerpres). — Dis
putată timp de trei zile la An
cona (Italia), întâlnirea, interna- 
țiwială de tenis dintre selec
ționatele feminine ale Italiei și 
Cehoslovaciei s-a încheiat cu 
scorul de 7—5 în favoarea gaz
delor.

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Campionul mondial de box la 
categoria grea, americanul de 
culoare Joe Frazier, campion

olimpic la Tokio, a anunțat o- 
ficial că își va pune titlul în 
joc în fața lui Bob Foster, cam
pion al lumii la categoria se
migrea. Meciul se va desfășura 
în cursul lunii noiembrie la 
„Madison Square Garden11 din 
New York,

SOFIA 15 (Agerpres). — In 
ziua a doua a turneului de ca
lificare pentru campionatul 
mondial masculin de volei (în
trecerile au loc la Sofia), echi

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de hal
tere au continuat la Columbus 
(Ohio) cu desfășurarea întrece
rilor la categoria pană. Titlul 
de campion mondial a fost cu
cerit de sportivul polonez No
wak, care la totalul celor trei 
stiluri a realizat 392,300 kg 
(127,5 — 115 — 150 kg). Me
dalia de argint a revenit com
patriotului său Wojnowski cu 
un total de 385 kg, iar cea 
de bronz japonezului Miyake 
cu 382,500 kg.

diplomatică
o întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant. Po
trivit cercurilor diplomatice de 
la sediul Națiunilor Unite, au 
fost discutate probleme referi
toare la evoluția situației din 
Orientul Apropiat și perspecti
vele reluării efective a misiunii 
Jarring.

Q

ROMA 15 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Ita
liei, Aldo Moro, a părăsit marți 
Roma, plecînd într-o vizită ofi
cială de trei zile la Teheran. 
In capitala Iranului, șeful di
plomației italiene va avea între
vederi cu ministrul de externe, 
Ardeshir Zahedi, și cu alte ofi
cialități ale guvernului iranian 
asupra unor probleme internațio
nale actuale, precum și cu pri
vire la relațiile dintre cele două 
țări.

Q

ISTANBUL 15 (Agerpres). -- 
Primul ministru belgian, Gastbn 
Eyskens, și-a încheiat marți vi
zita oficială făcută în Turcia, 
înainte de a pleca spre Bru
xelles, Eyskens a precizat în- 
tr-o conferință de presă că a 
discutat cu premierul turc, 
Suleyman Demirel, și cu minis
trul de externe, Ihsan Sabri 
Caglayangil, unele probleme 
internaționale și de interes re
ciproc. Există o multitudine de 
probleme, printre care Orientul 
Apropiat și Piața comună, asu
pra cărora punctele noastre de 
vedere coincid, a adăugat el.

BELGIA : Măsuri de secii- ’ 
ritate luate de organele locale f 
pentru zborurile avioanelor 
de pe aeroportul Zaventem 
din Bruxelles înainte de de
colarea avioanelor pe trasee i 
internaționale.

© LA INVITAȚIA DIRECȚI
EI CRUCII ROȘII POLONEZE, 
în intervalul 11—14 septembrie 
în Polonia s-a aflat în vizită în 
fruntea unei delegații Walter Bar- 
gatzkv, președintele Crucii Roșii 
din R. F. a Germaniei. Delegația 
vest-germană, relatează agenția 
P.A.P., a purtat la Direcția Cru
cii Roșii Poloneze convorbiri cu 
președintele acesteia, Jan Rutkie- 
wiez.
• DELEGAȚIA ADUNĂRII 

i NAȚIONALE FRANCEZE și a 
încheiat vizita de o sân ămînă in 
R. P. Polonă, informează agenția 
P.A.P. In timpul vizitei, parla
mentarii francezi au purtat convor
biri cu reprezentanții organelor 
supreme ale puterii de stat din 
țara gazdă și cu parlamentarii po
lonezi.

• Inundațiile care s-au abătut 
asupra statului indian Gujarat au 
distrus în întregime două sate și 
au provocat moartea a 329 de 
persoane.

• PREȘEDINTELE 1OSIP 
BROZ TITO l-a primit marți pe 
Tun Abdul Razak, vicepremier al 
guvernului Malayeziei, care se 
află într-o vizită oficială în 
R. S. F. Iugoslavia. Cu acest pri
lej, menționează agenția Taniug, 
a avut loc o convorbire priete
nească.

® Greva docherilor din portul 
Rotterdam, a luat sfîrșit mai ți, 
cînd majoritatea celor 6 000 de 
muncitori s-au înapoiat la lucru. 
Hotărîrea de reluare a lucrului a 
fost aprobată luni seara de sindi
cate ca urmare a acceptării de 
către patronat a majorității reven
dicărilor greviștilor.

« LA INSTITUTUL NOBEL 
DIN OSLO se desfășoară lucrările 
seminarului internațional pe tema 
„Rolul națiunilor mici în politica 
international" Participă repre
zentanți din 20 de state, printre 
care și România.

@ Ministrul comerțului ex
terior al Republicii Socialiste 
România Cornel Burtică, care 
face o vizită în Iugoslavia la 
invitația secretarului federal 
iugoslav pentru comerț exte
rior, Mohamed Hadjici, a a- 
vut convorbiri cu omologul său 
în legătură cu dezvoltarea co
laborării economice româno- 
lugoslave.

• VALOAREA COMERȚU
LUI MONDIAL din anul 1969 a 
înregistrat o creștere de 14 la 
sută față de anul precedent, ridi- 
cîndu-se la suma de 272 miliar
de dolari, se arată în raportul 
anual al Acordului General pen
tru Tarife și Comerț (G.A.T.T.). 
Raportul apreciază că ' volumul 
exporturilor a crescut cu 10 la 
sută.

• LUPTE VIOLENTE au 
reizbucnit marți în localita
tea Zarka, situată în apro
piere de Amman, între uni
tăți ale armatei iordaniene 
și comandourile palestiniene, 
anunță agențiile de presă. Au 
fost semnalate lupte și în 
nordul Iordaniei, orașul Irbid 
fiind, potrivit agenției France ? 
Presse, în mîinile partizani- i 
lor palestinieni.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — 
La Tel Aviv s-a anunțat că au 
fost înregistrate alte 17 noi ca
zuri de holeră în Israel, numărul 
total al celor blonavi de la de
clanșarea epidemiei ridieînduse 
la 120. Dintre aceștia numai 42 
de bolnavi se află în prezent 
în spital, ceilalți fiind, vinde
cați.

• Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită secretaru
lui general al Organizației Na
țiunilor Unite, U Thant. Cu 
acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri în legătură 
cu problemele celei de-a XXV-ei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

• LA VARȘOVIA au început 
lucrările Conferinței Comisiei pla
nului de dezvoltare a telecomuni
cațiilor din Europa și bazinul me
diteranean, cu participarea dele
gațiilor din 50 de țări, printre 
care și România. Conferința va 
definitiva un program pe 8 ani 
cuprinzînd metode eficiente și ca
litativ mai bune de exploatare 
pentru asigurarea telecomunicațiilor 
internaționale.

| Convorbiri chino-vietnameze |
PEKIN 15 (Agerpres). — Li Sien-nien, membru al Birou- | 

a lui Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist | 
Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, |. 

Ia purtat convorbiri cu Nguyen Con, membru al Secretaria- | 
tului Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din

# Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. I 
| Vietnam, care conduce o delegație economică a R. D. Viet- ' 
| nam. Convorbirile au decurs într-o atmosferă deosebit de I 
I cordială și prietenească, relatează agenția China Nouă.

40 369

ȘOMAJUL DIN

AMERICA LATINĂ
SANTIAGO DE CHILE 15 

(Agerpres). — Șomajul în A- 
merica Latină afectează 40 la 
sută din totalul de 150 mi
lioane cît reprezintă forța de 
muncă activă, se arată în- 
tr-un raport al Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru 
America Latină.

MECI DE ȘAH

ÎNTRE COMPUTERE
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— Și un computer poate să 
piardă o partidă de șah... 
Așa s-a și întîmplat săptă- 
mîna trecută, cînd două com
putere de mare capacitate, 
valorînd fiecare cîte 10 mi
lioane dolari, și-au disputat 
prima partidă de acest fel 
din istoria șahului. Protago
niștii, un computer al Uni
versității Columbia din New 
York, iar celălalt al Univer
sității Alberta din Canada, 
au jucat „calm", avînd nevoie 
fiecare de un timp de „gîn- 
dire" de la 1 pînă la 3 mi
nute pentru fiecare mișcare. 
In cele din urmă, compute
rul Universității newyorkeze 
a reușit să cîștige în fața 
partenerului canadian.

NECROPOLĂ DIN

EPOCA MICENIANĂ
ATENA 15 (Agerpres). — 

O necropolă din epoca rni- 
ceniană (1240—1170 î.e.n.) a 
fost recent descoperită în re
giunea Tanagra din centrul 
Greciei. „Cimitirul" conține 
32 de morminte, cea mai ma
re parte dintre ele fiind să
pate în rocă de calcar, ca și 
mai multe urne funerare.

VULCANUL ETNA

ȘI-A INTENSIFICAT 

ACTIVITATEA
ROMA 15 (Agerpres). — 

De două zile, vulcanul Etna 
și-a intensificat activitatea. 
Din craterul secundar este 
aruncată la mare înălțime 
materie incandescentă. Puter
nice explozii au fost înregis
trate și în craterul de nord- 
est.

DIN NOU SUNET DE

SIRENĂ LA

RINKERODE
BONN 15 (Agerpres). — 

Ea 25 de ani după termina
rea celui de-al doilea război 
mondial, sirenele sună din 
nou în localitățile vest-ger- 
mane Rinkerode și Amels- 
bueren, unde peste 30 de 
bombe americane neexploda
te sînt dezgropate și deza
morsate. 180 de persoane care 
locuiesc în această regiune 
vor trebui să părăsească 
timp de mai multe săptămâni 
casele și fermele între orele 
8,00 și 18,30.

CONGRESUL „CON

SILIULUI INTERNA

ȚIONAL AL ȘTIIN

ȚELOR AERONAU

TICE"
ROMA 15 (Agerpres). — La 

Roma, și-a început lucrările 
cel de-al VII-lea Congres al 
„Consiliului internațional al 
științelor aeronautice". Parti- 
cipanții la dezbateri vor a- 
naliza o serie de aspecte le
gate de progresul aviației, în 
special în domeniul construc
țiilor avioanelor cu decolare 
verticală și al celor superso
nice.
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