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Un eveniment de o deosebită însemnătate
în viața organizațiilor de partid CERTITUDINI

adunările
ALE VREDNICIEI

PENTRU RADI DE SEAMA
La E. M. Lupeni: 

6524 tone peste plan
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SI ALEGERI
GHEORGHE FURDUI,

secretar al Comitetului municipal de partid

In toamna acestui an, începînd de la data 
de 1 octombrie, se vor desfășura adunările 
și conferințele organizațiilor de partid pen
tru dări de seamă și alegerea noilor organe 
conducătoare de partid. Cu acest prilej, în 
conformitate cu prevederile Statutului P.C.R., 
birourile organizațiilor de bază și comitetele 
de partid din întreprinderi, instituții și șan
tiere, comitetele comunale și orășenești de 
partid de gradul II vor prezenta dări de sea
mă în fața adunărilor și conferințelor de 
partid, iar comuniștii vor alege noile organe 
conducătoare. Desfășurîndu-se la circa un 
an după Congresul al X-leâ al partidului, 
adunările și conferințele pentru dări de sea
mă și alegeri au menirea de a face o ana
liză temeinică a activității organelor și or
ganizațiilor de partid pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului partidului, ale ple
narelor Comitetului Central, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor proprii, de a deschide noi 
perspective muncii fiecărui colectiv.

Constituind un moment de o deosebită 
însemnătate în viața organelor și organiza
țiilor de partid, în același timp asupra a- 
dunărilor, conferințelor de dări de seamă 
și alegeri își pun pecetea puternica efer
vescență creatoare, dorința nestrămutată a 
comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc 
de a întîmpina și a cinsti cum se cuvine ju
bileul prilejuit de împlinirea a 50 de ani 
de la crearea partidului. Pregătirea Și 
desfășurarea lor vor avea drept urmare creș
terea rolului conducător al organizațiilor de 
partid, ducînd la dezvoltarea democrației, la 
întărirea disciplinei de partid, la promova
rea principiului muncii și conducerii colec
tive, la consolidarea răspunderii cadrelor 
pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
din domeniile în care activează. Realizarea 
acestor obiective importante impune o pu
ternică analiză a muncii de partid, o ascu
țită critică și autocritică din partea comu
niștilor în toate sectoarele vieții sociale, 
promovarea și extinderea experienței îna
intate și dezvăluirea lipsurilor, participarea 
tot mai activă a comuniștilor la trasarea di
recțiilor principale -ale muncii politice, a 
sarcinilor muncii lor.

Prilej de intensificare a activității tutu
ror organelor și organizațiilor de partid, a- 
dunările de dări de seamă și alegeri tre
buie să contribuie Ia mobilizarea maximă a 
puterii, inițiativei și spiritului de răspundere 
al comuniștilor și organizațiilor de partid, 
al colectivelor de muncă în mijlocul că
rora își desfășoară activitatea, la înfăptui
rea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea, 
a obiectivelor ultimului an al cincinalului, la 
pregătirea tuturor condițiilor pentru reali
zarea sarcinilor viitorului an. Satisfacerea 
acestui deziderat necesită pregătirea temei
nică și subordonarea nemijlocită a dezbate
rilor înfăptuirii complexelor sarcini actuale 
și de perspectivă ale muncii de partid, în 
domeniul economic, social și politic. Orga
nele și organizațiile de partid se află în fața 
unui nou examen al maturității lor, al ca
pacității de a orienta eforturile spre ceea ce 
este hotărîtor în dezvoltarea social-econo- 
mică a întreprinderilor pentru îndeplinirea

cu maximum de eficiență a sarcinilor din 
fiecare sector. Astfel, în unitățile noastre 
industriale, adunările generale și conferin
țele pentru dări de seamă și alegeri tre
buie să pună în centrul dezbaterilor modul 
cum organizațiile de partid, comitetele de 
direcție au acționat pentru îndeplinirea in
dicatorilor de plan și a angajamentelor luate 
pe anul 1970, la stabilirea de măsuri pentru 
valorificarea cît mai completă a rezervelor 
existente în aceste unități, folosirea depli- 

' nă a întregii capacități de producție, spo
rirea productivității muncii, reducerea chel
tuielilor de producție, creșterea eficienței 
întregii activități economice.

Analizele vor fi axate de asemenea pe 
măsurile ce se impun în vederea punerii în 
practică a măsurilor de organizare științi
fică a producției și a muncii, atingerii la 
termen a parametrilor proiectați, folosirea 
judicioasă a timpului de lucru, a utilajelor 
din dotare, îmbunătățirea continuă a cali
tății producției și a lucrărilor, respectării 
securității muncii.

La unitățile noastre economice, cum sînt 
exploatările miniere Uricani, Vulcan, Lonea, 
Bărbăteni etc, care au rămîneri în urmă 
la îndeplinirea sarcinilor pe acest an, pe 
primul plan al dezbaterilor trebuie să se 
afle analiza exigentă a cauzelor rămînerilor 
în urmă, stabilirea unor măsuri judicioase 
care să asigure recuperarea acestora, în
cheierea anului cu sarcinile de plan reali
zate integral.

Marile obiective de investiții industriale 
și social-culturale ce se execută în Valea 
Jiului impun dezbaterea atentă a probleme
lor legate de scurtarea termenelor de dare 
în folosință a lucrărilor de către șantierele 
T.C.M.M., Grupului II construcții, I.L.H.S. și 
17 C.F.R., atingerea parametrilor proiectați 
ai noilor obiective.

In unitățile comerciale și de deservire, în 
centrul dezbaterilor vor sta acțiunile între
prinse de organele și organizațiile de partid 
pentru îmbunătățirea aprovizonării oameni
lor muncii, sporirea răspunderii lucrătorilor 
pentru satisfacerea cerințelor populației.

In cadrul școlilor, a Institutului de mine, 
organizațiile de partid trebuie să examineze 
activitatea orientată spre îmbunătățirea pro
cesului instructiv-educativ, spre aplicarea 
directivelor C.C. al P.C.R. privind dezvol
tarea învățămîntului, să analizeze activitatea 
politico-ideologică în rîndurile cadrelor di
dactice, munca de educare a elevilor și stu
denților, modul în care organizațiile de 
partid asigură conducerea și îndrumarea or
ganizațiilor U.T.C., asociației studențești 
organizației de pionieri.

In toate organizațiile de partid din 
dustrie, construcții, învățămînt, unități so
cial-culturale, un loc important în cadrul 
dezbateriloi- îl vor ocupa multiplele aspecte 
ale muncii ideologice, activitatea organiza
țiilor de partid pentru educarea marxist- 
leninistă a membrilor de partid, cultivarea 

•în rîndurile lor a trăsăturilor proprii co
munismului, educarea în spiritul patriotis-

și a

in-

(Continuare in pag. a 3-a)
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Pe agenda ultimei zile a fes
tivalului „Sarmis" se află 
programul muzical susținut 
de orchestra cadrelor didac
tice și elevilor Liceului de 
muzică din Deva, spectacolul 
folcloric „Tradiții și obiceiuri 
hunedorene" prezentat de 
formații ale căminelor cul
turale din județ, carnavalul 
tineretului.

La Cigmău, locul de naș
tere al marelui scriitor arde
lean în dimineața acestei

„Sarmis
1970"

zile are loc o șezătoare lite- . 
rară cu tema „Omagiu lui Ion I 
Budai Deleanu" la care își ' 
aduc contribuția scriitorii I 
Marin Sorescu, Miron Scoro- I 
bete, Mircea Vaida, Iv. Marți- I 
novici, Dan Constantinescu I 
ș. a. In continuare, formații- | 
le artistice ale Casei de cul
tură din Orăștie și ale cămi
nului cullural din Geoagiu 
vor prezenta un bogat pro
gram artistic.

Cu serbarea cimpenească 
de la Cigmău se epuizează 
și ultima manifestare din ca
drul Festivalului cultural- 
artistic „Sarmis 1970", care, 
timp de 8 zile, a prilejuit o 
cuprinzătoare trecere în re
vistă a activității instituții
lor artistice profesioniste, a 
formațiilor de amatori, a cer- I 
cetătorilor științifici din ju- I 
dețul Hunedoara. I

Cu cinci zile înaintea încheie
rii lunii septembrie, harnicii mi-, 
rieri de la E. M. Lupeni rapor
tează îndeplinirea planului pe 
25 de zile și depășirea lui cu 
6 524 tone cărbune. La realiza
rea acestui frumos succes au con
tribuit mai multe brigăzi de la 
cele trei zone ale minei. Astfel 
ortacii lui loan Taloș (zona I, 
raionul I), Constantin Arbore 
(zona I, raionul II) și Dumitru 
Sălăjan (zona 1, raionul III) au 
realizat depășiri de 385 tone,

tone.
con-

415 tone și respectiv 500 
La zona Ill-a, brigăzile 
duse de Emil Kopondi, Victor 
Bîrrta și Martin Varga exploa- 
tînd zăcământul raionului lli au 
obținut tone peste plan care 
completează rezultatele pozitive 
ale întregii mine. Primul a scos 
împreună cu ortacii cu 350 de 
tone cărbune mai mult 
era prevăzut iar următorii 
cu 100 tone respectiv . 
de cărbune peste planul 
decade și jumătate.

Avansare rapidă
La aceeași mină, brigada con

dusă de Ioan Olteanu a tră- 
puns adincurile subterane ale 
Lupeniului pe o distanță de 80 
metri liniari în numai 25 de 
zile. Harnicii mineri din aceas
tă brigadă efectuează lucrări de 
pregătire la orizontul 400, ra-

Ultimele
de cercetători de 

Petroșani efectuea- 
retușuri și îmbuna-

Colectivul 
la S.C.S.M. 
za ultimele 
tățiri asupra studiilor care vor 
fi predate beneficiarului în ulti
mele zile ale acestui trimestru. 
Printre lucrările ce prezintă o 
importanță deosebită pentru asi
gurarea securității vieții omului 
în subteran, care se află în faza 
definitivării lor, amintim „Sta
bilirea unor subansamble ale 
măștii de autosalvare degradate 
sau ieșite din uz, la fabricarea 
celor noi" (autori: ing. Vasile

200 
' pe

decît 
doi 

tone 
două

fasta 
ciocane-

Salutul adresat ilc președintele

ionul 11, zona I. Roca 
străpunsă cu ajutorul 
lor de abataj, un amănunt de 
loc lipsit de importanță în rea
lizarea avansării amintite. De 
remarcat că cifra planificată 
inițial pentru această perioadă 
a fost depășită cu 11 procente.

retușuri
Berariu și ing. Coriolan Nicua- 
ră), „Studiul introducerii acra- 
jului general la mina RușMța" 
(autori: ing. Gheorghe Marin, 
ing. Doru Stan și tehnician 
Rudolf Walter) și „Studiul co
relării datelor experimentale chi
mice și de laborator în diagnos
ticul precoce al antracosilicozei 
(autori: dr. Gh. Dîrlea, dr. 
Lidia Irimescu și dr. Radu Iri- 
mescu). Acest studiu a fost exe
cutat în colaborare cu Institutul 
de expertiză București.

Muncă patrioticăI
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In ziua de 25 septembrie, o 
brigadă formată din 30 de elevi 
ai Liceului industrial din Petro
șani au efectuat 100 de ore 
de muncă voluntar-patriotică la 
amenajarea terenului din preaj
ma Casei pionierilor.

In zilele de 24, 25 și 26 sep-

al 
E. M. Dîlja a inițiat o acțiune 
de muncă voluntar-patriotică la 
care au participat tinerii de la 
sectorul electromecanic și trans
port. In această acțiune, a 
colectată o cantitate de 40 
fier vechi.

tembrie comitetul U.T.C.

CONCURS

fost
tone

laContinuând tradiția organizării unor seri distractive 
Palatul cultural, Comitetul orășenesc Lupeni al U.T.C. a 
programai pentru săptămîna viitoare (3 octombrie) un inte
resant concurs de muzică ușoară. Numeroși tineri din ora
șul Lupeni, dornici de a păși pe urmele „idolilor" 
astăzi se pregătesc cu asiduitate. In concurs, soliștii 
acompaniați de formația „Cromatic".

Zor de 
vor fi

Tragere
Comitetul municipal pentru 

apărarea păcii Petroșani, aduce 
la cunoștința participanților că 
tragerea la sorți a premiilor va 
avea loc în ziua de 4 octombrie

cultură

UN VICIU PRIMEJDIOS:

INCOMPETENTA
Aflasem că într-o măre unitate 

industrială, factorii de răspundere 
surprinși de afluența sancțiunilor 
acordate în ultimul timp au în
cercat să găsească explicația aces
tui fenomen neliniștitoi. Pentru o 
edificare cît mai riguroasă au în
treprins un sondaj ai cărui su
biecți l-au constituit tocmai sala- 
riații ce primiseră diferite sancți
uni administrative, cel mai adesea 
însoțite și de altele de natură po- 
1-tică.

Un chestionar simplu urma să 
fie completat cu răspunsuri. Su
biecții erau întrebați ce san.țiuni 
h s-au dat, pentru ce lapte, dacă 
sancțiunile sînt îndieptațile sau le 
contestă, dacă abaterile au lost 
savîrșite piemeditat sau fără voie, 
cărui fapt li se datorează ș.a.m.d. 
Suma răspunsurilor arăta că cele 
mai multe abateri, în covirșitoarea 
lor majoritate, nu erau contesta.e, 
oamenii în cauză, adică cei ce 
suportau consecințele le socoteau 
întemeiate, că ei nu le-au .omis 
cu bună știință și că, în majori
tatea cazurilor, cauza principală 
a diferitelor abateri o constituia 
lipsa de cunoștințe, nepregătirca 
profesională corespunzătoare.

Așadar, fără a ne pune acum “n 
discuție utilitatea sau neoportuni- 
tatea sancțiunilor o concluzie deloc 
savantă capătă contur : procesele 
de producție, tehnologiile au evo
luat, s-au perfecționat; în decursul 
anilor a crescut mereu tehnicitatea 
producției ca urmare a moderni
zării ei, dotării cu instalații noi

iar cei ce trebuiau să le stăpâ
nească, destui de mulți încă, con- 

bată pasul pe ioc, au 
departe la stadiul cu- 
dobîndite cu ani 
cursurile de lungă sau

tinuau să 
rămas mai 
noștințelor 
urmă prin 
de scurtă durată, ori de calificare 
la locul de muncă.

Lipsa de competență profesio
nală a devenit un flagel păgubi
tor în ambele sensuri. Distonanța 
dintre nivelul producției (în sen
sul unor exigențe calitative supe-

în

rioare) și nivelul de pregătire al 
celor ce lucrează la mașină .au 
la un alt proces tehnologic, sa 
repercutat cu efecte negative aut 
asupra individului însuși care su
portă o parte din consecințele i.e- 
pregătirii sale, cît și asupra pro
ductivității și calității muncii lui 
care se resimte în activitatea 
ansamblu a unității în care 
crează și a societății în 
blu. Acest tip de individ 
competentul — își îndeplinește cu 
greutate sarcinile de plan și de
vine un factor de frînă pentru 
cei din. jur care, perseverînd, au 
realizat simbioza între gradul lor 
de pregătire și cerințele sporite 
ale' dezvoltării producției.

Fenomenul, distonant cu însăși 
viața, cu mersul înainte — incom-

de
Iu- 

ansam- 
— in-

petență — îl întîlnint, e pre
zent cu întreg cortegiul lui de 
daune, aproape pretutindeni, și la 
noi în Valea Jiului, in destul de 
multe unități și colective de muncă, 
la destui oameni. Ce altceva 
nu incompetență se poate 
bunăoară faptul că, într-un 
șir de luni, un utilaj de 
randament cum e combina 
înaintări PK-7 a fost folosită la 
mina Uricani cu rezultate mai 
puțin decît modeste ? ; că la Fa
brica de brichete de la Coroești din 
nestăpînirea încă a tehnologiei 
de fabricație și întîrzierea rezolvă
rii unor carențe de funcționar? a 
instalațiilor precum și a altor pro
bleme aflate încă în suspensie, fa
brica produce cu mai puțin de 
jumătate din capacitate ? ; că pe 
lotul Uricani al șantierului 
T.C.M.M. a fost rebutată lucrarea 
rețele-drenaj, pricinuindu-se o pa
gubă de 28 000 lei, 
fostul șef al lotului 
lescu a permis ca pe o lungime 
de 70 de metri de 
burile de beton să fie doar înși 
rate fără a se așeza la cotă și ă 
se manșona cu mortar de ciment ? 
Și asemenea cazuri s-ar putea e- 
xemplifica din multe 
curi.

Cu cît atribuțiile, 
unor cadre cresc, cu 
incompetenței — acolo unde el se

dacă 
numi 
lung 
mare 

de

din cauză ră 
Emilian Radu

canalizare tu-

răspunderile 
atît .fectu)

C. OVIDiU

[Continuare în pag. a 3-a)

la sorți
orele 9,00 la Casa de 
din strada Mihail Eminescu nr. 
39, sectorul II, București.

Textul exact al răspunsurilor 
și lista completă a câștigătorilor 
celor 601 premii oferite la acest 
concurs va fi publicată în re
vista „Pentru Apărarea Păcii" 
nr. 11 din luna noiembrie 1970.

PLENARA
fes- 
din 

plenara

leri dimineață, în sala 
ti vă a Liceului „Decebal" 
Deva, s-a desfășurat 
Consiliului județean al Organi
zației pionierilor. Plenara, la care 
au participat și mulți activiști 
pe tărîmul muncii cu pionierii 
din Valea Jiului, a dezbătut pro-, 
bleme legate de preocuparea con
siliilor pionierești și a unită
ților de pionieri pentru' educa- 

tehnico-științifică a copii-

I 
I 
I 
I
5
I1

I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

Doamnelor și domnilor,
In nțimele guvernului Repu

blicii Socialiste România adre
sez un cordial salut reprezen
tanților de seamă ai științei 
stomatologice, reuniți în cea 
de-a 58-a sesiune anuală a Fe
derației Dentare Internațio
nale.

Găzduind această reuniune 
științifică, guvernul român ma
nifestă, o dată mai mult, înal
ta prețuire pe care o acordă 
științei, dorința de a contri
bui la progresul ei, de a spri
jini strîngerea legăturilor între 
oamenii de știință din diferite 
țări ale lumii.

Această atitudine decurge în 
mod necesar din importanța pe 
care a dobindit-o știința in zi
lele noastre, ca forță de im
pulsie de prim rang a progre
sului societății. Știința, — este 
bine știut, — sporește din ce 
în ce mai mult capacitatea o- 
mului de a stăpînj natura, îi dă 
posibilitatea să valorifice me
reu mai bine bogățiile ei, să-și 
îmbunătățească rapid și consi
derabil condițiile materiale de 
viață. Insușindu-și știința, oa
menii își ridică, în același timp, 
nivelul de cultură, își dezvoltă 
puterea de cunoaștere și 
înțelegere a fenomenelor 
natură și societate.

Prin toate acestea, știința 
ționează ca un factor de 
berare a omului, de promovare 
a participării sale la deciderea 
destinelor colectivității și ale 
lui însuși ca individ.

In măsura în care dezvol
tarea științei și introducerea în 
practică a cuceririlor geniului 
uman sînt degrevate de piedi
cile pe 
țele de 
omului 
vine și 
a unor 
meni, ca și între națiuni — re
lații guvernate de rațiune, de 
spiritul dreptății și al respec
tului reciproc, de principiile 
egalității, libertății și demnită
ții umane și naționale. Trans-

noastre,

de 
din

ac- 
eli-

care le creează tendin- 
exptoatare și asuprire a 
de către om, știința de- 
un factor de promovare 
relații noi — între oa-

formarea din ce in ce mai mult 
a științei într-un instrument de 
dezvoltare a înțelegerii și cola
borării internaționale, este un 
semn al vremurilor
semn care îi conferă din ce 
în ce mai mult caracterul de 
bun universal, determină un in
teres acut pentru dezvoltarea 
ei din partea tuturor popoa
relor lumii, fără excepție.

Conștientă de întreaga în
semnătate a științei, România 
a înscris dezvoltarea cercetă
rilor științifice ca un obiectiv 
primordial al construcției sale 
sociale. In cadrul programului 
național de cercetări științifice, 
se acordă atenția cuvenită ști
ințelor medicale și biologice, 
menite să aducă o importantă 
contribuție la ocrotirea sănătă-. 
ții oamenilor. Grija pentru să
nătatea acestora constituie o 
preocupare centrală a partidu
lui și statului nostru, o latură 
importantă a procesului multi
lateral 
rire a

Este 
ințelor 
zilele noastre cu probleme deo
sebit de complexe, ce-și așteap
tă o urgentă soluționare, nu 
poate fi conceput fără partici
parea unor forțe intelectuale 
din ce în ce mai numeroase 
și fără o strînsă cooperare în
tre savanții tuturor țărilor. 
Congresul dumneavoastră, care 
reunește oameni de știință va
loroși dintr-un mare număr de 
țări, va contribui la stabilirea 
unor concluzii de importanță și 
utilitate deosebită pentru re
zolvarea unor probleme de să
nătate publică în domeniul 
odontostomatologiei, va deschi
de, desigur, noi perspective de 
viitor acestei importante ramuri 
a medicinei.

Vă rog să-mi permiteți, sti
mați oaspeți, să vă spun tra
diționalul „Bun venit în Româ
nia" și să adresez Congresului 
dumneavoastră urări de deplin 
succes.

de dezvoltare și înflo- 
întregii națiuni.
evident că progresul ști- 
medicaie, confruntate în

Sîmbătă dimineața, in sala 
Palatului Republicii Socialiste 
România din Capitală s-au des
chis lucrările celei de-a 58-a 
Sesiuni anuale a Federației 
Dentare Internaționale, mani
festare științifică de mare pres
tigiu, ce reunește personalități 
de frunte ale științei și prac
ticii stomatologice din 46 de 
țări, din toate continentele.

Reuniunea îfi desfășoară lu
crările sub înaltul patronaj al 
Președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer.

Sesiunea, care va dura șase 
zile, își axează lucrările pe pro
bleme de cea mai vie actuali
tate științifică și practică, mar- 
cind noi etape pe drumul pro
gresului acestei discipline me
dicale.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. Valerian Po
pescu, membru corespondent al 
Academiei, președintele Comi
tetului de organizare a sesiunii.

Primit cu aplauze, a luat cu
vîntul președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Cuvîntarea a fost as
cultată cu atenție și subliniată 
cu vii și îndelungi aplauze.

In numele F.D.I., al partici- 
panților, dr. Jack Stork, pre
ședintele acestei organizații, a 
mulțumit președintelui Consi
liului de Miniștri, statului ro
mân pentru condițiile create 
desfășurării acestei reuniuni.

In continuare, participanții 
au fost salutați de dr. Dan E- 
năchescu, ministrul sănătății, 
Mircea Malița, ministrul învă
țământului, acad. prof. dr. Au
rel Moga, președintele Acade
miei de Științe Medicale și Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București.

r
prilejul celei de-a 58-a se- 
anuale a Federației Den- 
Internaționale, în foaierul 
Palatului a fost organi- 

o expoziție internațională

Cu 
siuni 
tare 
Sălii 
zată
de material și aparataj dentar, 
la care participă 21 de firme 
de specialitate din Austria, Ce
hoslovacia, Elveția, Italia, R.D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
S.U.A., Ungaria și România.

(Agerpres)

Masă oferită de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu prilejul împlinirii a 

60 de ani de către tovarășul Vasile Vîlcu
Comitetul Executiv al C.C. 

al P.C.R., a oferit, sîmbătă la 
amiază, o masă tovărășească cu 
prilejul celei de-a 60-a ani
versări a zilei de naștere a to
varășului Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Hie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin Dra
gan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Miron Constantinescu, 
Iod Iliescu, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, Mihai 
Marinescu, Ion Pățan, Chivu 
Stoica, Constantin Pîrvulescu, 
Gheorghe Vasilichi.

Conducătorii de partid și de 
stat l-au felicitat călduros pe 
tovarășul Vasile Vîlcu, urîndu-i 
sănătate, viață lungă și noi suc
cese în îndeplinirea sarcinilor

încredințate de partid, de sta
tul nostru socialist.

In timpul prînzului a toastat 
pentru sărbătorit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Referindu-se 
la munca vastă și la 
obținute de partidul 
traducerea în viață a 
program de înflorire 
rală a patriei elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R., la 
politica externă a partidului și 
statului nostru de prietenie și 
alianță cu țările socialiste, de 
solidaritate și unitate cu miș
carea comunistă, de destindere, 
colaborare și pace în lume, se
cretarul general al partidului 
a arătat că, alături de întreaga 
conducere de partid și de stat, 
la toate acestea și-a adus și-și 
aduce contribuția și tovarășul 
Vasile Vilcu. Relevînd sarci
nile mari pe care le are de 
rezolvat în continuare poporul 
român în construcția societății 
socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat tovarășului 
Vasile Vîlcu sănătate și putere 
de muncă pentru a-și putea a-

succesele 
nostru în 
mărețului 
multilate-

duce și pe mai departe contri
buția la activitatea partidului 
și statului.

A răspuns tovarășul Vasila 
Vîlcu, Arătînd că întreaga sa 
viață și-a consacrat-o partidu
lui, sărbătoritul a mulțumit 
pentru aprecierile calde făcute 
ia adresa sa de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru urâ- 

- rile ce i-au fost adresate și s-a 
angajat să depună toate efor
turile pentru a fi cît mai de 
folos partidului, construcției so
cialismului în patria noastră. 
Tovarășul Vasile Vîlcu și-a ex
primat încrederea fermă că 
partidul nostru în frunte cu 
secretarul său general — con
ducător marxist-leninist încer
cat, profund devotat poporului, 
cauzei socialismului — își va 
îndeplini cu cinste și în viitor 
măreața misiune istorică ce-i 
revine în asigurarea prosperită
ții României.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

M
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Reflexe bune

Un mesaj

Taiga în locul

șal 
în
s-a 
de

afirmă pompierii 
(Kentucky), căl- 
a provocat un

Steagul roșu

PRELUDIU

TOAMNEI

dts-

că nu.

că

Studiu asupra unor

particule atmosferice

probelor

Filatelie în România

lec- 
poli-

tre-
în

te-iun 
puica 
haină

electro- 
un mun-

pe
doi

aerul 
ascult

te-at 
care

persoană 
vanitoa-

de blană și tu ai răspuns 
„da" !

că
cu mai

l-a in-

spus, 
că por-

unui roman

vreodată 
de cele

— Ai avut 
lăreri diferite 
[le soției tale ?

— Da, dar ea n-a știut

l pe care pă- 
luat intr-o 

a primit la masă 
după 

mai

tău cel bogat ?
— Ba da. Dar după 

devenitaceea Mary a 
mătușa mea...

Nu asculți 
cam ' data ce-ți spun !

Poșta austriacă

. . p Un băiețel 
nicto- i_au i

Hambarul este cuprins 
flăcări. Forțind ușa, un trac
tor „cu bune reflexe" a ieșit 
singur prin zidul de foc, spre 
uimirea tuturor celor aflați Ia 
fața locului.

După cum 
din Franklin 
dura focului 
scurt-circuit care ar fi declan- 

starterul. Tractorul s-a pus 
mișcare, a dărîmat ușa și 
oprit, în fine, ciocnindu-se 
un stîlp.

Pompierii din. Ay-les-Bury 
(Anglia) au primit un mesaj in 
care se spunea „in dormitorul 
meu se află un cal", mesaj 
șocant pentru cineva mai slab 
de înger. Dar pompierii, calmi 
ca orice englez care se respec
tă, nu s-au emoționat peste mă
sură. Auziseră ei altele și mai 
și

Efectiv insă în camera ono
rabilului comandant Smith se 
afla un pur-sînge. Nevăzut de 
nimeni, el a pătruns în aripa 
nelocuită a casei, după care a 
urcat nestingherit scara, a stră
bătut culoarul și, pătruns în 
dormitor s-a trezit blocat in
tre perete și pat. De la fereas
tră, intrusul privea cu interes 
la harababura pe care o pro
vocase.

In sfirșit, un veterinar adus 
în grabă i-a făcut animalului o 
injecție care să-l amorțească, 
apoi i-au legat ochii, după care 
a fost cărat afară din imobil. 
Jn timp ce oamenii transpirau, 
eroul își făcea liniștit somnul.

Acum 5 000 de ani, pe lito
ralul Mării Negre fremăta tai
gaua. Această concluzie aparți
ne arheologului sovietic V. P. 
Liubin. In urma unor săpă
turi făcute în apropiere de 
Soci, V. P. Liubin a descoperit 
in straturile de pămînt polen 
«Ie conifere din regiunile 
dice.

Profesorul englez G. Brindley 
a construit o instalație electro
nică in miniatură care permite, 
și nevăzătorilor lecturarea di
feritelor texte. Cu ajutorul u- 
nor electrozi speciali introduși 
în creier, centrul vederii pri
mește semnale 
de televiziune. 
Ironic, asigură 
piez, orbii pot
bișnuite din ziare.

■

® O fetiță își petrece 
•4 vacanța la țară. In curte 

vede pentru prima oară 
un păun cu coada 
făcută.

— Bunico, strigă 
vino repede să vezi

ca, 
ce 

frumos a înflorit una din 
găinile tale.

- Care este deosebi- 
înlre curentul electric 

fulger ?
— Curentul electric 

costă bani, fulgerul este 
gratuit.

Examinatorul îl 
treabă pe viitorul profe
sor :

— Pentru ce ți-ai ales 
meseria de profesa*.
Spune-mi trei motive.

— Iunie, iulie, august!

— Oh 1 Cred că exa
gerezi.

— De fel. Te-ai lega 
pe viață de o 
egoistă, leneșă, 
să, instabilă... ?

— Bineînțeles
— Ei bine, nici fanine !

niciodată.

— E . adevărat 
Mary a rupt logodna 
tine ?

- Da. Mi-a spus 
mu mai vrea.
- N-ai încercat să-i 

vorbești despre unchiul

Ai un aer
trix, îi spune un prieten 
celuilalt. Ce ți s-a în- 
timplat ?

— Am rupt logodna 
mea cu fanine.

'■— Imposibil 1
— Ba da. Tu 

căsători cu cineva 
are o mulțime de aven
turi ?

El (cufundat în 
tura 
list) :

— Am numai 
că citesc, dar te 
cu atenție.

Ea :
— Nu cred; 

întrebat dacă aș 
să-mi cumpăr o

RAPSODIA

Foto : Ion LEONARD

Crocodilul (plîngîn- 
du-se): Nimeni nu mi-a 
văzut lacrimile, dar toți 
sînt convinși că nu 
buie să se încreadă 
ele !

V Un bărbat trece 
Estradă pe lingă 
dini:

— II cunoști ? întrea
bă unul din ei.

— Da, este veterinarul 
meu.

vizită
o felie de tort; < 
ce a mîncat-o a 
cerut încă o bucată.

— Nu (i-am spus că 
nu este frumos să 
ceri o porție ? 
trebat mama.

— Da, mi-ai 
însă tu nu știai 
țiile vor fi atît de mici I

ședințoman incorigibil :

„îmi recunosc această
lipsă" — 

A spus în plen el, cu căință. 
Și, pentru ca s-o lichideze, 
A convocat altă ședință".

Unuia care manifestă indo
lență, lipsă de grijă față de 
avutul obștesc :

I 
I

De prăpădești vreun bun — 
oricare, 

Kămii senin, nici n-ai habar, 
Dar aș dori să-ți văd figura 
Cînd e să dai din... buzunar.

Apropo de conferințe dtios- 
te, neinteresante care, '' din' 
păcate, se mai intilneșc pe 
ici, pe colo:

Somniferele prescrise 
Le-am luat cu sîrguință,
De prisos... In schimb, 

moș Ene
Mi-a zîmbit Ia... conferință.

P. NICOLAE

UFA^'
riLn tehniciiiiiikin

Fibra selfoc
Un grup de oameni de știință japonezi au anunțat că a 

elaborat un cablu de sticlă de grosimea unui fir de păr, 
prin care se poate transmite simultan 1 000 de canale de te
leviziune, folosind laserul.

Fibra, denumită „șeilor", a«fost creată de savanții de la 
„Nippon Electric Company" și de la „Nippon Scheet Glass 
Company".

Minicalculatoare electronice

O

I
$

De mai bine de un secol, sa- 
vanții colectează, niște particule 
magnetice de formă sferoidală 
și culoare neagră din sedimen
tele probelor de apă oceanică, 
din praful căzut pe suprafața 
Pământului și, mai recent, din 
probele de aer colectate din 
atmosfera înaltă. Cele mai myl- 
te dintre aceste sfere au dia
metrul cuprins intre 5 și 15 mi
croni, iar cu privire la geneza 
lor este acceptată în general 
ipoteza originii extraterestre. 
Părerea cea mai verosimilă este 
aceea că minusculele sfere ne
gre s-au născut din arderea me
teorilor în atmosfera Pămîntu- 
lui. Dar asupra lor s-au făcut 
studii disparate, astfel incit in
terpretarea Originii ea și frec
vența căderii sînt nesigure.

In numărul 10 din ianuarie 
1970 al revistei „Journal of 
Geophysical Research11, dr. O. 
Viitori, de la Institutul de fi
zică a atmosferei din Bologna,

Italia, prezintă un studiu asu
pra particulelor magnetice pur
tate de aer, pe care le-a colec
tat cu un -dispozitiv 
magnetic amplasat pe 
te din Italia.

Analiza chimică a 
corespunde exact cu aceea în
treprinsă asupra unor probe si
milare culese în alte stațiuni 
experimentale situate în diver
se regiuni ale Pămîntului. Re
zultatele studiului sugerează 
faptul că cele mai multe sfere 
feromagnetice sînt identice, in
diferent de localitatea în care 
au fost colectate. Această con
statare vine mai curind în 
sprijinul ipotezei originii lor 
extraterestre decît în favoarea 
celor care presupun că origi
nea ar putea fi vulcanică sau 
industrială. Omul de știință ita
lian a calculat frecvența că
derii acestor particule, care ar 
fi de 10—15 grame pe centi
metru pătrat și pe secundă.

Firma japoneză „Sony" a comunicat că va pune în vin- 
zare un nou calculator electronic de buzunar, care va fi 
cel mai mic aparat de acest fel produs pină in prezent în 
lume. Calculatorul are lungimea de 13,5 cm, lățimea — 21 
cm și înălțimea — 5 cm. El cintărește numai 1 leg, consumă 
foarte puțină energie electrică, iar bateria cu care este do
tat poate funcționa fără întrerupere timp de 5—6 ore.

Costul unui nou minioalcufator electronic este de 115.000 
yeni, adică cca. 320 dolari. Firma „Sony" intenționează să 
producă cca. 10 000 de minicalculatoare electronice pe lună.

In curind vor pune în vinzare minicalculatoare similare 
și alte două firme japoneze.

REBUS «REBUS • REBUS
ORIZONTAL : 1) Autorul

poeziei „Gaudeamus" — 1 oc
tombrie 1970; 2) La intrarea 
în facultăți — Merg la cursuri; 
3) „Laboratorul" agronomiștilor 
— Ani de studiu; 4) Studentă 
supusă — Le mînuiesc medi- 
ciniștii; 5) Rîu european — La 
geometrie! — Probă pentru 
lEFS-iști; 6) Mîine studente — 
In sesiune ! — Pe centru; 7) 
In clasă 1 — Comedia greșeli
lor — Studentă bănățeană; 8) 
Baftă în sesiune (pl.) — La in
stitut !; 9) Vechi centru univer
sitar — Laboratorul mediciniș- 
tilor; 10) Capriciu — Poem de 
V. Hugo — La cămin!; 11) 
Stăpini pe materie — Zise Ia 
ureche — Fetiță; 12) La ore ! 

•— Ciută „Gaudeamus" — Merg 
la curs; 13) Bun coleg — Pri
mesc absolvenți de facultăți.

VERTICAL : 1) Capitala stu
denților — Ia notițe la curs; 
2) A fi activ ia seminar» — 
Cupa restanțierului; 3) Casa 
studenților — Examen luat !; 
4) La planșe t — A trece la 
ascultare; 5) Vas gol! — Siu- 
dentă bună — La cor !; 6)
Te poartă prin Constanța iabr.) 
— Boltă — Una din curs; 7) 
La Universitate — Laborator 
complet; 8) Balul bobocilo- — 
Rău și necinstit; 9) La Arta 
plastice — In fine 1 — Șei d» 
promoție; 10) Admiterea în in- 
vățămintul superior (pl.) - La 
fiecare facultate — Dinsa de 
colo; 11) Tot fără ceva ! - La 
început de an universitar — 
Boboc, în anul I; 12) In aule — 
Trecute prin sesiuni.

V ViOLODEȚ j

Pentru asigurarea 
voilor poștale ale arma
telor Austro-Ungare, care 
fiind aliatele trupelor 
germane ce ocupau o 
mare parte din teritoriul 
țării noastre în anii pri
mului război mondial, ia 
ființă la București 
oficiu poștal 
care a emis și folosit un 
număr de trei serii 
mărci poștale proprii.

Astfel, prima serie de 
mărci a fost emisă 
sfîrșitul anului 
avînd în dreptunghi efi
gia împăratului Karl cu 
inscripția „K.U.K. Fel'd- 
post", în partea de sus a 
mărcii.

Seria a fost supratipă- 
rită pentru valorile în 

bani" cu tuș roșu șt în 
lei" cu tuș negru (a)

Au fost identificate 
culori inversate ale u- 
pratiparelor, utilizate, dt 
și varietăți de tipar. Im
primarea acestora s-a tă
cut la Vicna pe hîrtie 
albă, și hjrtie colorată.

Această serie este for-

Zborul cu zmee trase de bărci cu motor este un sport 
din ce în ce mai răspîndit în numeroase țări. Evident și în 
acest domeniu a-u fost stabilite recorduri de zbor. Ultimul 
dintre ele și cel mai. important, după cum afirmă specialiș
tii, a fost stabilit recent de suedezul Kurt Aklef care în 2 
ore și 25 minute a parcurs 85 km. Zmeul de care era sus
pendat sportivul a zburat la o înălțime de 6—14 m deasu
pra mării.

de

Furturile BĂIEȚELULe<te

MAMEIE. BENCEA

automobile

Și va recruta Ia anul !

serie 
avi ndde cu- 

bani 
nani 
brun

de măr- 
două se- 

ultima 
folosite 

de toate

un
militar,

nu au mai 
ce dovedește 
la specialiști 
de așa ma
de nerecu-

de la o cameră 
Cu ochiul elec- 
profesorul en- 
citi textele

la
1917

r
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La fiecare cinci minute, 
Italia se fură o mașină — 
nunță revista „Epoca". Aceeași 
revistă menționează că mărcile 
cele mai vizate sînt „Alfa Ro
meo 1 750", „Fiat 500, 600 si 
1 100“

In majoritatea cazurilor, au
tomobilele furate 
fost găsite, ceea 
că hoții apelează 
ce le transformă 
nieră îneît devin 
noscut.

mată din următoarele 17 
valori: 3 bani 
loare cenușie, 5 
verde gălbui, 6 
violet, 10 bani 
roșcat, 12 bani albastru, 
15 bani roz, 20 
brun, 25 bani, 
tramarin, 30 * bani 
de, 40 bani oliv, 
bani verde închis, 
bani roșu-violet, 80 
albastru deschis, 90 
brun violet 2 lei carmin 
pe galben, 3 lei verde 
pe azurat și 4 lei car
min pe verde.

Anul următor a fost

bani 
ul- 

ver-
50
60 

bani 
bani

La Portsmouth (Anglia) a fost prezentat 
tate de 76 tone, capabil să transporte 148 
licări 270 de persoane sau chiar 322, ...fără

emisă o a doua 
tot de 17 mărci, 
aceleași valori și inscrip
ție cu singura deosebire 
că în partea de jos 
mărcii, spațiul de 
efigie a fost lăsat 
și supratipărit tot 
valori în „bani“ 
„lei", dar numai cu 
negru (b).

In aprilie 1918
emisă o a treia serie de 
mărci austriece, care 
reia desenul primei se
rii însă nu mai se supra- 
tipărește și este formată 
din 20 de bucăți, care

a 
sub 
alb 
cu
ți 

tuș

în plus față de cele 
17 valori, ale primei' și 
a doua serii au fost in
troduse valorile de 1 ban 
verde albăstrui, 2 bani 
portocalii și 10 lei violet 
pe gri (c).

Spre deosebire 
cile din primele 
rii, mărcile din 
serie au fost 
pentru frattcare
oficiile poștale ale arma
tei austro-ungare de pe 
teritoriul țării noastre.

■b..'

1

presei noul vas pe perne de aer VT-1, în greu- 
pasageri și 10 automobile, iar cu ușoare rnodi- 
automobile însă.

Toată ziua e pe stradă 
Băiețelul mamei drag. 
Trage calm mîța de coadă 
Și-are ținte la nădrag... 
Poartă părul pîn Ia brîie 
Și un jeg de tip.» modern, 
Iar pe fața-i de momîie 
Plictiselile se-aștern. 
N-are cică ce să facă 
Decît doar să-și bea pitacii 
Pe care i-i dau „babacii" 
Ca prin baruri să mai zacă. 
Și-uite-așa își pierde viața 
Ziua, seara, dimineața 
Băiețelul mamei drag 
Cel eu ținte la nădrag.
Că e mic de tot sărmanul:

Ion PALTIN

Dezlegările careurilor 
apărute în nr. 6497

Careul „Atenție, elevi 1" — ORIZONTAL : 1) Cancelarii; 
Aritmetică; 3) TA — Cinei — R; 4) Ața — Gen — OA; 
Laborator; 6) Otită — Amar; 7) Goli 1 — E — ARO; 8) 

AA — Coleg — S; 9) TRA — Reciti; 10) Ieși — Vrute.
Careul „Atenție, părinți 1“ — ORIZONTAL : 1) Severi

tate; 2) Tremurător; 3) Aerisire — M; 4) TD — Națiune; 
5) Oițe — AC — ET; 6) RT - NAN — AMI; 7) Năltuță — 
IC; 8) ITO — Rimei; 9) Certa — Amor; 10) I — Dureroși.

ORIZONTAL : 1) Anotimpul roadelor bogate 1 „...pe
deal"; 2) Onomatopeea iazului — Toamna; 3) Cad frecvent 
toamna — Interjecția mirării-— Aifa și omega 1; 4) Vinat de 
toamnă — Nota scriitorului; 5) Epocă — Pline de struguri; 
(>) Aduc prinosul toamnei — File de timp ! — Concavă pe la 
mijloc; 7) Publicată — Vaiet (reg.); 8) Usturoiat — Deasu
pra — Jumătatea sporului 1; 9) Mijloc de luncă) — Femeia 
satului; 10) Cu capul în nori (fig.) — Poet clasic român au
torul poeziei „Toamna".,

VERTICAL : 1) Autorul „R-ipsodiiloi de toamnă" — Pa
hare autumnale la cramă — Creangă și Eminescu (de ex.)ț 
3) Nu-1 plouă; 4) Verva culesului — Pe cal; 5) Sfirșit de 
toamnă 1 — Soare egiptean — Udă ogoarele; 6) Prefix pen
tru „împotriva" — ...ș.a.rad,; 7) Coboară din munte toamna 
— „...Mela" — Elena Opreseu; li) Rămân fără slâpîni toc
mai într-un cîntec popular — Cu parcuri îngălbenite toam
na; 9) Usturoi — Cîrd de cocori — Nicu Bunescu 1; 10) Ar
mat la mijloc 1 — Compozitoi român al cărui nume este 
purtat de concursul și festivalul muzical care se ține în 
această lună; 11) Ud leoarcă — Toamna rămîn-e singur, 
și gol.

prof. I. IVANESCU 
Lupeni
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Adunările pentru 
dări de seamă și alegeri

ÎNSEMNARE

Profilare cu
(Urmare din pag l)

miilui, al internaționalismului socialist, al 
respectării legalității socialiste, al compor
tării demne în familie și societate, al ho- 
tăririi de a activa pentru realizarea sarci
nilor trasate de partid. Un loc important 
în dezbateri îl va ocupa analiza activității 
depuse pentru creșterea continuă a rînduri- 
lor organizațiilor de partid, pentru întărirea 
disciplinei și respectarea normelor vieții in
terne de partid, a modului în care s-a efec
tuat conducerea organizațiilor de masă și 
obștești, problemele privind stilul și meto
dele folosite de organizațiile de partid în 
conducerea activității economice și social- 
politice, aspectele privind întărirea muncii 
de primire în partid, a răspunderii comu
niștilor față de respectarea cerințelor sta
tutare, a obligațiilor lor profesionale și ob
ștești.

Eficiența adunărilor pentru dări de seama 
și alegeri își are o primă măsură în buna 
lor pregătire și desfășurare, în climatul de 
lucru propice pentru angrenarea fiecărui 
comunist in eforturile pentru depistarea nou
lui, a neajunsurilor. O atenție deosebită 
impune elaborarea dărilor de seamă, aces
tea atingîndu-și cu adevărat scopul în mă
sura în care au un conținut corespunzător, 
concis, cuprinzător, critic și autocritic, com- 
bătînd cu tărie neajunsurile și indicînd mă
suri pentru înlăturarea lipsurilor și greutăți
lor, deziderate care vor fi îndeplinite numai 
dacă darea de seamă va fi expresia consul
tării largi a comuniștilor, a contribuției co
lective a organelor de partid, a altor cadre 
cu experiență.

Adunările și conferințele pentru dări de 
seamă și alegeri vor da rezultatele scon
tate dacă vor avea un pronunțat caracter 
de lucru, dacă se va asigura climatul favo
rabil dezbaterii deschise, laborioase a pro
blemelor, expunerii critice și autocritice a 
opiniilor, receptării corespunzătoare a su
gestiilor și propunerilor.

O expresie a lărgirii democrației interne 
de partid o constituie faptul că în adunările 
organizațiilor de bază, propunerile de dele
gați pentru birou, de delegați la conferința

organizației de partid imediat superioare și 
pentru cei care urmează să fie desemnați 
pentru organul de partid imediat superior, 
nu se mai fac prin intermediul comisiilor 
de propuneri, ci în mod direct de către 
participanți. Tot o expresie a profundului de
mocratism din partidul nostru este și preve
derea care recomandă ca numărul membrilor 
de partid puși în dezbatere spre a fi incluși 
pe lista de candidați pentru organele de 
partid și ca delegați Ia conferințele organi
zațiilor de partid să fie mai mare decît cel 
al comuniștilor ce urmează a fi aleși. Aces
tea ridică pe un plan superior responsabili
tatea participanților la alegeri, impune ca să 
acționeze cea mai înaltă exigență, seriozi
tate și răspundere în alegerea candidaților, 
a noilor membri în vederea asigurării unor 
organe de conducere capabile să determine 
o activitate de partid ascendentă in orice 
sector al vieții sociale în care lucrează.

Eficiența adunărilor și conferințelor de 
partid, înfăptuirea măsurilor ce le vor adopta 
pentru îmbunătățirea muncii de viitor, vor 
depinde în bună măsură și de competența 
noilor organe conducătoare. Aceasta înseam
nă că în noile organe de partid va trebui 
să fie aleși comuniști cu o bogată experiență 
în diverse domenii, cu o temeinică pregă
tire politipo-ideologică și profesională, oa
meni cu spirit partinic dezvoltat, care s-au 
dovedit prin activitatea lor a fi buni organi
zatori și conducători ai maselor, în lupta 
pentru aplicarea liniei politice a partidului.

Pregătind temeinic adunările de dări de 
seamă și alegeri, orientîndu-Ie desfășurarea 
spre sarcinile mărețe elaborate de Congre
sul al X-lea, respectînd cu strictețe normele 
statutare și principiile democrației interne de 
partid, vom determina întărirea puterii or
ganizatorice și a forței de înrâurire a orga
nelor și organizațiilor de partid, acționînd 
astfel îneît organizațiile de partid din Va
lea Jiului să întîmpine aniversarea semicen
tenarului creării P.C.R., cu rezultate deose
bite în educarea și mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea mărețului program e- 
laborat de Congresul al X-lea, de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Despre magazinul de confec
ții nr. 25 din orașul Vulcan, 
al cărui responsabil este to
varășul Victor Avram, s-a scris 
deseori laudativ. Aproviziona
rea bună, prezentarea aspec
tuoasă a mărfurilor, deservirea 
promptă și civilizată — toate 
acestea aduc magazinului o 
mafe afluență de cumpărători. 
Totuși, curiozitatea m-a împins 
să văd cum arată condica de 
sugestii și reclamații la acest 
magazin. Am răsfoit toate fi
lele scrise. Nici o reclamație. 
In schimb, mi-au reținut aten
ția cîteva sugestii abordînd 
una și aceeași temă.

„Apreciez modul de deservi
re practicat de personalul ma
gazinului — scrie Aurel Che- 
troiu. Ar fi însă necesară re
înființarea raionului cu confec
ții pentru copii. Ne-ar scuti de 
deplasări obositoare". Aceleași 
aprecieri și sugestii le-au făcut 
și Constantin Constantinescu, 
Ilie Crăciunescu, Titi Șopîrla- 
che și alții.

— Cum de nu aveți un ase
menea raion care este atît de 
mult solicitat? — l-am între
bat pe responsabil.

— Am avut dar de cind s-a 
deschis unitatea nh. 120 din 
noul complex, profilată numai 
pe confecții pentru copii, ra
ionul respectiv din magazinul 
nostru a fost desființat. Incon
veniente intimpină cei care vor 
să cumpere mărfuri în rate atît 
pentru copii cit și pentru a- 
dulți. Iși aleg mărfurile de la 
noi, apoi merg și fac același 
lucru și la magazinul pentru 
copii. Vînzătoarea de aici ii fa
ce bon privind valoarea cum
părăturilor și, deoarece numai 
la magazinul nostru se lac for
mele pentru mărfurile în rate, 
face din nou drumul pînă la

orice preț ?
nbi. Apoi iar la magazinul 
pentru .copii să-și ridice mar
fa. Or, ‘dacă s-ar reînființa ra
ionul cu confecții pentru co
pii s-ar simplifica lucrurile, iar 
oămenii n-ar mai, fi puși pe 
drumuri.

Are dreptate Victor Avram, 
după părerea noastră. In tim- 
ppl scurt cît am stât în ma- 
găzin, vreo trei cumpărători 
au venit transpirați de la ma
gazinul de confecții pentru co
pii să-și facă formele. Evident 
că profilarea magazinelor e bu
nă, dar credem că nu și în ca
zul de față. Tot din cauza pro
filării rău înțeleasă lipsește în
călțămintea pentru copii de la 
magazinul nr. 45 din Vulcan. 
Deoarece asemenea profilări, ce 
pun oamenii pe drumuri, sint 
și în alte localități ale Văii 
Jiului, venim cu sugestia ca 
organele competente să studie
ze problema și să ia măsuri în 
consecință.

D. CRIȘAN

Mulțumire5

„împreună cu soțul meu, 
am vrea să i ducem mulțumiri 
doctorului Dragoș Marinaș și 
surorilor medicale Zizi Tol- 
deanu, Raveca Nădășan și 
Ana Mada pentru devotamen
tul și grija cu care mi-au ve
gheat însănătoșirea, în starea 
gravă în care m-am aflat la 
maternitatea din Petroșani".

Ii îndeplinim astfel dorința 
cititoarei Maria Krautner din 
l’etrila

Pentru întărirea

La cules de vii

TV
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9,00 Decshiderea emisiunii de dimineață. 
Matineu duminical pentru copii.

10,00 Viața satului.
11.15 In reluare, la cererea telespectatorilor: 

Dialog muzical Anda Călugăreanu — 
Therese Steinmetz.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba maghiară.
13.30 Fotbal : C.F.R. Timișoara — Dinamo 

București.
15.20 închiderea emisiunii de dimineață.
17,25 Deschiderea emisiunii de după-amiază.
17.30 Fotbal; Ungaria — Austria (repriza a 

Il-a). Transmisiune directă de la Bu
dapesta.

18.20 „Pe sub poala Măgurii".
18,45 Campionatul balcanic de baschet mas

culin. Bulgaria — Iugoslavia (repriza 
a H-a).

19.20 Desene animate : „Turnirul".
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 „Doi bărbați și un munte" (reportaj).
20.20 Film artistic : „Simon și Eaura".
21,40 Tele-ritmuri — emisiune muzical-co- 

regrafică.
22,35 Telejurnalul de noapte.-
23.15 închiderea emisiunii.
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I A

nouă
„Librăria noastră" de pc artera principală a orașului 

Vulcan va avea, în curînd, o înfățișare nouă. O echipă de 
zidari a înlocuit ușile și vitrinele cu toc din lemn cu altele 
moderne, încadrate în ramă metalică. După efectuarea zu
grăvelilor necesare, în stadiu final se va introduce un mo
bilier nou, aspectuos și elegant In curînd, vulcănenii se vor 
aproviziona cu „hrana spirituală" din localul complet reno
vat al librăriei din centrul orașului.

LUNI 28 SEPTEMBRIE

MODA „MAXI“ Șl PERICOLELE

Sus, spre înălțimi

a brigăzii de la „figuri

Cind oare, va lipsi 
din prețuri... 

piperul ?
Am intrat în sezonul d? toam

nă Piețele cunosc acum o allaen- 
ț.i iot mai mare de vînzăton și 
cumpărători.

Pentru a se menține prețurile 
la un nivel convenabil atît pentru 
producător cît și solicitant, in 
piețele de desfacere au fost afi
șate, de către consiliile populare, 
prețurile maximale ale produselor 
existente pe piață.

Numai că, la Vulcan, situația 
este afla de luni de zile. Rubri
cile uare normal trebuie s» mdice 
prețul pe produs și calitate, sini 
goale și astfel, fericiți, vinzătorii 
particulari „piperează ‘ prețul după 
bunul lor plac. Facem pe această 
cale o propunere organelor locale 
de control : să întreprindă mai 
des sondaje în piețe. Cu siguranță, 
multe lucruri se v®r îndrepta pe 
parcurs și aceasta va fi în folo
sul populației consumațoare.

Iulian IORDACHE, 
«respondent

r----------------------------------------

f Răpăitul ciocanelor pneu- 
(* matice încetează. Se mai aud 
C roslogolindu-se undeva in a- 
I* bis bulgări de cărbune. Apoi, 
r pentru o clipă, peste aba- 
I tajul cu trepte răsturnate 

din straiul 6 panoul C se la- 
. să o liniște apăsătoare.

Pentru noul venit, numen- 
, tul pare ftffă sfirșil, neli- 
i niștilor. Și totuși, acolo pe 
i marginea unei prăpăstii sub- 
i terane, intre orizonturile 14 
( șt 14-A de la mina din Pe-
> Irila, acolo unde o mină de 
ț oameni tineri luptă cu duri- 
, tatea diamantului negru, a- 
l colo unde artei mineritului 
i i se alătură aceea a echili- 
, bristului, in răgazul scurt de 
I cîteva minute, se vorbește 
i de „treburile de toate zilele" 
. atît de comentate la suprafa- 
, fă în bătaia dulce a raze- 
( lor de soare Pentru cîteva 
( minute, chipul brăzdat de și- 
, roaie de transpirație se des- 
i tinde făcind loc zimbetului 
i senin caracteristic virstei a- 
i celora pe care i-am intilnit 
I Za locul de muncă mai sus- 
i amintit. Sint ortaci din bri-
> gada lui Mihai Țigăeru de 
r la zona a 
» vorbește de
> zică ușoară. 
l comune ale
1 muncesc in
i Petrila, ale acelora care sint
> frați in abataje, prieteni in
> viața de toate zilele. Dar
> gluma și veselia cedează re-
• pede locul seriozității in
> muncă. Din nou ciocanele 
1 „rup" roca din stratul dur.
• Numai pompa- pentru umec- 
' tare, tip Hausser, mai reu-
• șește să înmoaie tăria căr- 
I bunelui Așezați in poziții 
I incomode, tovarășii de mun- 
l că ai lui Mihai Țigăeru, tri- 
1 mit zilnic la lumina zilei to-
• ne de cărbune. O dată dis-
> locați bulgării negri cad li- 
f ber pe un transportor TR-2, 
F iar de aici continuă drumul 
f lung înspre furnale sau ter-
• mocentrale.
’ — Este o brigadă foarte
1 bună, ne spunea șeful zonei, 
1 inginerul Cornel Bosa. Cei
• treizeci de ortaci ai lui Ți- 
’ găeru iubesc munca. La cele
• 12 700 tone realizate peste 

plan de colectivul zonei in 
1970 o contribuție de seamă

’ au avut-o și acești băieți. 
( Desigur, meritul este colec- 
i tiv, dar noi apreciem in mod 
, deosebit spiritul organizato- 
I ric al șefului de brigadă. 
i Are numai 32 de ani, dar se 
I descurcă ca unul de 50. Nici- 
l odată nu face altora proble- 
l me din problemele brigăzii 
» pe care o conduce. Este u- 
I nul dintre acei care Viii >oar-
> te rar pe la conducerea zo- 
i nei sau a minei, și atunci 
I numai dacă este chemat. Deși 
i intimpină cu tovarășii săi de
• mtuua numeroase dificultăți,
• atît aolorittL exploatării in a- 
1 bataje eu trepte răsturnate 
1 cit și a'aeextă aimtătii ex- 
1 cesive a zăeumintuiut, nu a-
• pelează, prucum fac alți șefi 
' de brigadă ia ajutoare, ci 
1 se străduiește să rezolve cu

sa orice problemă

lll-a. Acum se 
fotbal, de mu- 
Sint pasiunile 

unor tineri care 
adincurile minei

brigada 
mai deosebită. Pentru meri
tele sale, pentru calitățile 
sale profesionale, Mihai Ți
găeru va fi primit in timpul 
cel mai scurt in rindurile 
Partidului Comunist. Sintem 
convinși că onoarea care i se 
va face va constitui un pu
ternic imbold in realizarea 
unor noi succese.

Am priviț încă o dată bra
țele puternice ale acestor mi
neri. Cite doi la o „figură" 
(expresia mai cunoscută a 
treptelor răsturnate de aba
taj), sprijiniți cu spatele de 
peretele rece al stratului sau 
de o armătură, minerii ră
pesc adincurilor o bogăție 
prețioasă. Am urcat pe fi
guri sprijinind picioarele de 
pe stilp pe stilp, lăsind in 
urmă oameni pentru care mi
neritul este demult 
siune. hi galeria de 
ceață densă produsă 
pulverizator de apă 
ționează parcă să învăluie în 
mister munca atît de reală 
a oamenilor. Ne-am gîndit 
în acele momente la Jenică 
Secrieru, Gheorghe Becherii, 
Jenică Mangalagiu, Gheor
ghe Bucătaru 1, la loan Che- 
laru și la Augustin Sorea, 
la dragostea lor pentru me
seria îmbrățișată cu ani in 
urmă, la dialogurile pe care 

„le-am auzit intre două fixări 
de armături, între două stră
pungeri de rocă. Pe acești ti
neri ii leagă prietenia fră
țească generatoare a unor 
succese de" prestigiu pe fron
tul cărbunelui.

hi primele 8 luni ale anu
lui, brigada condusă de Mi
hai Țigăeru a realizat o de
pășire de 950 tone de căr
bune. Ritmul ridicat de mun
că al celor trei schimburi 
continuă și in această lună. 
Este demn 
tul că, în 
începutul lunii septembrie, 
șefii de 
Mangalagiu și Chelaru, 
absența lui Țigăeru, plecat 
în concediu, au raportat de
pășirea cifrelor de plan cu 
150 tone.

„Este o brigadă cu frec
vente depășiri de plan, ne 
spunea inginerul Bosa. Poate 
ca cifrele 
ficatoare. 
brigăzi al 
ducție in 
junge la 
tone. Nu 
un lucru: la noi, condițiile 
sint mai dificile, mina este 
veche, armarea este in lemn, 
dar brigada respectivă lucrea
ză in abataje după sistemul 
„in trepte răsturnate", acolo 
unde stratul are o înclinare 
mare și deci mecanizarea este 
greu de realizat. Aici totul 
se rezumă la ciocanele pneu
matice și la hărnicia oame
nilor. Randamentul ridicat 
al brigăzii (aproape 7 to- 
ne/post) 
nent pe 
brigăzii".

memoriei
A fost inventată o nouă 

pilulă care stimulează memo
ria, Wendel Jolley, profesor 
de chimie la Universitatea 
din Einda borna (California), 
a pus la punct, după cinci 
ani de cercetări, o tabletă 
pe care a denumit-o Ribami- 
noi și care, după părerea lui, 
stimulează sinteza proteinei 
în creier și facilitează efor
turile de memorie. In curînd, 
noul produs va fi pus in 
vânzare.

Moda „maxi" prezintă cîteva 
pericole, mai ales atunci cind 
adeptele,, sale folosesc scările ru
lante. Q1 puțin așa afirmă, publi- 
<ația „Herner Tageblatt", care po
vestește pățania unei tinere „foarte

sigură de propria-i persoană". Îm
brăcată cu o rochie după ultimul 
jurnal, respectiva domnișoată s-a 
aventurat pe scatia rulantă a unui 
mare magazin din Lugano (Elve
ția). Un moment de neatenție ți

rochia s-a prins în scară, tupîn- 
du-se în fîșii. Episodul, bineînțeles, 
a provocat rumoare, iar tinerei 
adepte a modei de ultimă 
oră o reîntoarcere la mult imbătrî- 
nita ținută „mini".

o pa- 
cap, o 
de un 
inten

de menționat fap- 
numai 4 zile, la

schimb Secrieru, 
in

nu sint chiar edi- 
Există in Vale și 
căror plus de pro
cur sul unui an a- 
ordinul miilor de 
trebuie să uităm

se inscrie perma- 
cartea de vizită a

K. LOBONȚ

I N C O M P E T
(Urmare din pag l)

Excursie
Comitetul U.T.C. al Liceu- 

< Hui teoretic din Lupeni orga- 
' nizează o excursie cu auto

buzul în ziua de 4 octom
brie. Elevii din Eupeni vor 
vizita cele mai interesante 
monumente turistice și ar
heologice din județul nostru 
precum și orașele Deva și 
Hunedoara. Un popas de cî
teva ore se va face la lacul 
de acumulare de la Cinci?,

Recital de versuri 
din „Țiganiada6*

In cadrul festivităților de 
comemorare a 150 de ani de 
la nașterea lui Ion Budai 
Deleanu, Teatrul de stat din

Petroșani a prezentat la De
va un recital de versuri din 
„Țiganiada", opera funda
mentală a ilustrului umanist

vădește — devine ptoporțional mai 
primejdios, mai păgubitor. „Golu
rilor" din cunoștințele de speciali
tate li se plătește tribut ; cite 
soluții neavantajoase, neeconomi- 
coase ce prejudiciază activitatea 
nu se cer abandonate, în urma lor, 
pagtibele fiind trecute in tontul 
Îe 'pierderi al unității respective ; 
îte decizii datorate nepriceperii, 
fțșți de spirit organizatoric, unor 
isuri în cunoașterea profundă a 

tendințelor din domeniul respectiv 
tie activitate, a noului ce apare, nu 
se plătesc scump, prin pierderi 
de producție, prin activități ncren- 
tabile I Lista acestor canoane ar 
putea continua.

Prin efectele pe care le declan
șează, prin cortegiul de calamități 
de natură organizatorică și de 
prejudicii care-o îmbogățesc, in
competența devine un viciu. Ea

nu este mai puțin primejdioasă 
decit o epidemie ; împotriva ei, 
pentru a o extirpa, se cere luptat 
cu toate armele disponibile ca
împotriva celui mai feroce lactot 
de frină în calea progresului, mer
sului înainte.

Nimeni nu-și propune sa plede
ze pentru o atitudine conciliantă, 
îngăduitoare față de viciile ce 
produc daune sociale individului 
și societății. Ele iși primesc, de 
regulă, replica drastică, cuvenită. 
Dar de ce viciul incompetenței, cu 
efecte cronice asupra activității 
dintr-un loc sau altul de mumă, 
dintr-o unitate sau alta și care 
înjumătățește energiile colectivelor, 
rezultatele muncii lor, ar fi tolerat, 
privilegiat chiar și s-ar bucul a, 
cum se mai intîmplă, de circum
stanțe atenuante, de clemență 7 In 
tratamentul incompetenței, acolo 
unde măsurile profilactice n-au 
dat rezultatele scontate, acolo unde

ENȚ A
ea stăruie și se dovedește recidi- 
vistă, critica și autocritica — une
ori și ele formale — se dovedesc 
un drog cu eficacitate scăzută.

Firește, în această privință o 
însemnătate deosebită are :nter- 
venția fermă, energică a otgani- 
zațiilor de partid, intransigența 
cu care ele stăvilesc asemenea ma
nifestări iar pe de altă parte mă
surile pe care le determină pentru 
pregătirea temeinică, continuă a 
cadrelor, spre a răspunde cit mai 
bine sarcinilor calitativ supedoa- 
re. și exigențelor sporite puse în 
fața lor de partid. Aceasta șt pen
tru că nu poate fi vorba de dez
voltarea producției, de perfecționa
rea conducerii ei fără a acționa 
sistematic pentru perfecționai ea în 
tot timpul a cunoștințelor politice, 
economice, de specialitate ale ca
drelor.

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 , 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Revista li
terară radio; 10,10 Curs de 
limba engleză; 10,30 Pagini . 
din opera „Elixirul dragos
tei" de Donizetti; 11,05 Radio 
Prichindel; 11,45 Sfatul medi
cului; 12,00 Din muzica po
poarelor; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13.22 Muzică ușoară; 
14,00 Compozitorul săptămî- 
nii; 11,30 Emisiune muzicală 
pentru ostași; 15,00 Muzică 
populară; 15,25 Melodii., me
lodii; 16,00 Radiojurnal; 1630 
Revista economică; 17,05 An
tena tineretului; 17,30 Con
cert de muzică populară; 
18,00 Muzică ușoară; 18,10 
Prezent și viitor în știința 
agricolă; 19,00 Gazeta radio; 
19,30 Cine m-aude cîntînd — i 
muzică populară; 20.05 Ta
bleta de seară; 20,10 Micro- i 
recital Ilinoa Cerbacev; 20,20 ■ 
Argheziană; 20,25 Solista se
rii : Margarita Nicolova; 20,45 ; 
Teatru radiofonic: „Jocul 
de-a crima" de Tauno Yli- 
ruusi; 21,40 Pagini din ope
rete; 22,00 Radiojurnal; 22,20 
Sport; 22,30 Concert de sea
ră; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

Acfiune

In vtta Innloi dt Mil al nilM mimnM

tinerească
Comitetul municipal U.T.C. a 

organizat o acțiune voluntar- 
patriotică cu tinerii uteciștj an
gajați ai T.A.P.L. Petroșani. In 
cadrul acestei acțiuni, au fost 
colectate 5 440 de sticle și bor
cane. Cantitatea respectivă > 
fost predată D.C.A. din locali- ț 
tale.

Pe urmele 
lui Surcouf

Cu capul plin de aventurile 
lin Surcouf, un adolescent care-șt 
petrecuse vacanța în localitatea 
Les Sables d’Olonne (franța) n-a 
mai vrut, pur și simplu, să >e în
toarcă cu părinții acasă pentru 
reînceperea școlii. A preferat să 
<e avînte în largul mării, după ce 
„împrumutase" un yacht din Por- 
nic, un mic port din Bretania. 
Pînzcle au fost desfășurate șt aven
tura pe mare a început. 
I)ar, învins de obosea
lă, temerarul tînăr a ador
mit la cîrmă și, astfel, după două 
zile de navigație, o șalupă a re
morcat ambarcațiunea pînă în por
tul cel mai apropiat.

0... mină 
de aur

Puștii dm orașul Vancouver (Ca
nada) tu descoperit din întimplare 
o groapă cu sticle care datau de 
acum 100 de ani. Noua afacere 
este în floare. O sticlă „exemplar 
rar" este plătită de colecționari 
pînă la 35 dolari. Or, colecționa
rea de sticle ocupă locul trei după 
filatelie și numismatică.

MtINCHEN 26 (Agerptcs). — 
84 de țări vor lua parte la tur
neul olimpic de fotbal al celei 
de a 20-a ediții a Olimpiadei 
de vară ce va avea loc în 1972 
la Munchen. Această cifră re
cord a fost anunțată vineri în 
capitala Bavariei cu prilejul 
reuniunii Comitetului de ama
tori de pe lingă Federația in
ternațională de fotbal. La Olim
piada din 1968 participaseră la 
turneul olimpic 78 de țări.

Turneul final va reuni 16 e- 
chipe, două fiind de pe acum 
cunoscute : R. F. a Germaniei 
— țara gazdă și Ungaria — de
ținătoarea titlului olimpic. Pen-

grupa I t Franța — Islanda; 
U.R.S.S. — Olanda; Luxemburg 
— Austria; Grupa a Il-a : Po
lonia — Grecia; Bulgaria — 
Anglia; Turcia — Spania; gru
pa a IlI-a : Iugoslavia — Ir
landa; Malta — Finlanda; Ita
lia — R. D. Germană; grupa 
a IV-a : România — Albania; 
Elveția — Danemarca. Potrivit 
tragerii la sorți, echipa Ro
mâniei va juca pe teren pro
priu primul meci cu Albania. 
Șe joacă prin eliminare di
rectă două meciuri (tur-retur).

In caz de egalitate, sint pre
văzute două prelungiri a cîte 
15 minute și victorie decisă 
prin 5 lovituri de penalii dacă 
egalitatea persistă. Cele 11 e- 
chipe învingătoare în meciurile 
directe enunțate mai sus vor 
fi repartizate în alte patru gru
pe, unde-se va juca după sis
temul campionat, cu clasament 
pe puncte, cu meciuri tur-re
tur. învingătorii acestor patru 
grupe se vor califica pentru 
turneul olimpic final de la 
Munchen.

----4----

Teatru 
de pâpușî

„Peștișorul de aur", dramjtiza- 
re după o idee din pov-tiiea 
scriitorului rus Pușkin, este pre
miera pe țară a Teatrului de pă
puși din Botoșani. Astăzi, de la 
ora 10 și de la ora 15, „Peștișo
rul de aur" va putea fi vizionat 
de copiii din Valea Jiului in sala 
Casei de cultură din Petroșani.

și din poemul „Trei viteji". 
Spectacolul este montat de 
regizoarea Marietta Sadova 
și interpretat de actorii Ion 
Drăcea, Alexandru Zecu, 
Florin Plaur și Radu Neag. 
Prezentat în sala „Arta" din 
Deva, spectacolul a înregis
trat un frumos succes.

tru celelalte 14 locuri se vor 
desfășura meciuri eliminatorii. 
Numărul finalistelor pentru fie
care continent a fost fixat după 
cum urmează : Europa — 4 
(fără R. F. a Germaniei și Un
garia), Africa — 3, Asia — 3, 
America de Nord și Insulele 
Caraibilor — 2 și America de 
Sud —. 2. Sistemul de califi
care este destul de complicat, 
mai ales în ceea ce privește 
zonele continentului asiatic și 
cimerieațj, unde formula elimi
nării directe alternează cu sis
temul turneelor și al finalelor 
de turnee zonale. In ceea ce 
privește Europa, în cele patru 
£lupe europene au fost stabi
lite 11 meciuri de calificare :

Plonjon pe semicerc

20 IUNIE. La ora 6 diminea
ța am ieșit din sacul de dm mit 
și trăgînd pe mine hainele 
nturdaie . lencul unicii am 
ieșit în intimpinarea oceanului 
care asemenea unei cascade 
curgea cu zgomot de o parte și de 
alta a cabinei. Visla de rezervă 
nu mai era la locul ei : mă cațăr 
sus și lovindu-mă de cutia ge
neratorului l-am zărit prin păien
jenișul de frînghii pe Norman. 
Mîntiia cele două vîsle de la 
cîrmă — treabă colosal de grei 
îndeosebi noaptea și pe valuri 
puternice. Valurile oceanului ne 
acopereau strivindu-ne dar echi
librul ambarcațiunii de papirus 
era excelent.

Prmzul îl luam stînd la masă 
cu picioarele în apa de 10 cm : 
cafeaua avea gust sărat de apă 
de mare. Carlo are o exemă, pe 
Iuri îl doare umărul, pe Kei l-a 
mușcat maimuța speriată. Noi man 
se așează iarăși la vîsle. La ju
mătatea zilei el s-a uitat spre 
soare comunicindu-ne o veste în
curajatoare : dacă vom pluti în 
acest mod nebunesc tot veni 
ajunge în America. „Sint convins 
că, spuse el, chiar într-o barcă 
fără cîrmă, cum este acum a 
noastră,, se poate naviga, în 
derivă, din Africa spre America".

La asfințit deasupra noastră 
zbura un albatros: se îndrepta 
spre America Latină.

21 IUNIE. Marea continuă să 
fie zbuciumată. Zgomotul ei era 
deosebit de asurzitor în timpul 
nopții ; parcă erau cutiemure 
sau cascade care se prăvăleau 
peste noi la intervale egale. Va 
lurile erau foarte înalte dar 
Ra-II se ținea bine. Pe înserat 
am auzit o exclamație a lui 
Norman care a făcut să ne în
ghețe. sîngele în vene : „S-a rupt 
puntea !" Ne-am aruncat la 
pupă, dar pentru a nu contra
balansa excesiv, i-am chemat 
înapoi pe toți cei care nu aveau 
nici o treabă acolo. Madatii și 
Kei alergau cu instrumentele Se 
pare că vîslele de la cîrmă au 
ros frânghiile cu care au fost 
prinse cele patru scânduri ale 
punții. Prin dibăcia lui Carlo și 
„măiestria tehnică" a lui Noi man 
avaria a fost înlăturată. In 
timpul nopții marea s-a liniștit.

22 IUNIE. In zori marea era 
calmă ; curînd s-au stîrnit însă 
valurile. Am tedus la jumătate 
rația de apă potabilă pentru 24

de ore ; astăzi a fost o zi grea. 
Ne-a fost imposibil să ne men
ținem pe rută ; pînza cea mare 
ne obliga ca așa cum eiam, pe 
jumătate înecați și uzi pînă la 
piele, să ne învîrtim pe loc.

23 IUNIE. Cerul s-a acoperit 
de nori, a început ploaia. Nor
man încearcă să stabilească legă
tura prin radio. Ne-a interceptat 
o navă norvegiană care se afla 
la 400 mile de noi. Radiofonis- 
tul de pe navă ne-a făcut legă
tura cu un radioamator din 
Oslo căruia i-am transmis tele 
grama pentru U Thant. Cu efor
turile lui Nbrman continuăm să 
înaintăm în zig-zag. Dar ne în
dreptăm totuși spre Barbados și 
ne simțim tot mat stăpâni pe 
ambarcațiunea noastră.

24 IUNIE. In timpul nopții 
am dublat cartul deși matea era 
liniștită. Pereții primitivi din 
pînză de cort ai colibei-cabinâ 
rezistau puternicei presiuni a 
apei. Toți au fost foarte bucu
roși cînd Norman ne-a anunțat 
că ne-au mai rămas doar 67 
mile. Sintem din nou pe drumul 
cel bun I A fost o zi de bucurie 
și sărbătoare. In apropiere obser 
văm o întinsă colonie de alge 
sargasse.

(va urma)
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Adunării Generale a O.N.U.
o/ m urile EVOLUȚIA EVENIMENTELOR î

Au trecut două săptămîni din 
ziua cînd Edward Hambro, preșe
dintele celei de-a 25-a sesiuni a 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, sublinia în cuvîntul său 
necesitatea ca delegații celor 126 
de țări membre să analizeze expe
riența activității de pînă acum a 
organizației pentru a trage învă
țămintele ce le impune evoluția 
din ultimul sfert de secol a 
vieții internaționale, situația ac
tuală a lumii, pentru a elabora noi 
orientări de viitor reclamate de 
înseși realitățile planetei noastre. 
Principalul obiectiv al Organizației 
Națiunilor Unite este de a apăra 
și salvgarda pacea internațională. 
A conlucra la o astfel de operă 
fără încetare — aceasta este misi
unea esențială ce revine principale
lor organisme ale Organizației Na
țiunilor Unite, obligația funda
mentală a statelor membre.

Acest imperativ al epoci: 
tre -și-a pus amprenta din 
zi de activitate a sesiunii 
lucrărilor Adunării Generale și ul
terior ale comitetelor reunite pe 
probleme, cărora le revine sarcina 
de a dezbate detaliat și a propu
ne recomandări și rezoluții în 
privește majoritatea celor 98 
puncte înscrise pe ordinea de

:ii noas- 
prima 

asupra

ce 
de 
zi.

Este firesc ca în această primă 
parte a sesiunii ordinare, care

In acest context al preocupări
lor, numeroși vorbitori relevau o- 
bligația ce revine tuturor statelor, 
indiferent de puterea lor militară 
și economică, de a transpune în 
viață principiile Cartei Națiuni
lor Unite, subliniind că acestea 
sînt prin însăși esența lor legate 
de conceptul și practica coexisten
ței pașnice. Tensiunea, injustiția, 
exploatarea popoarelor se dato- 
rerc refuzului unor state membre 
de a respecta obligațiile ce le re
vin prin Cartă — sublinia 
gatul Zambiei, Mwanakatwe. 
meroși delegați au subliniat 
dată interdependența strînsă 
tre întărirea securității internațio
nale și respectarea principiilor in
dependenței și suveranității, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, dreptul popoare
lor de a-și hotărî singure soarta 
— principii înscrise în Carta 
O.N.U.. „O pace durabilă și reală 
și o securitate generală nu pot fi 
stabilite decît pe baza respectului 
strict universal al principiilor 
Cartei O.N.U." — declara minis
trul afacerilor externe al Iugos
laviei, Mirko Tepavaț. Statele tre
buie să accepte integral principiile 
Cartei și mai ales să se abțină 
de a recurge la amenințări sau la 
utilizarea forței contra integrită
ții teritoriale și a Independenței

experimentul

Comentariul zilei

precede pe cea jubiliară, interesul 
și preocupările delegaților să lie 
polarizate în jurul problemelor ce 
vor constitui obiectul .celor patru 
documente solemne ce vor fi adop
tate :

Declarația solemnă de reafirma
re a încrederii statelor în viabilița 
tea principiilor Cartei, a angaja
mentului lor dc a acționa pentru 
sporirea rolului și eficacității orga- 

în scopul de a deveni un 
întărirea secu

ii internaționale și promova- 
progresului tuturor popoare- 
“ ' ' 1 strategia

nizației în 
instrument real în 
rității ------  ,
<rea [ '
lor ; Declarația privind 
dezvoltării și lansarea celui de-al 
doilea deceniu al O.N.U. pentru 
dezvoltare — 1971 —1980 ; Deda- 
rația cu privire la principiile rela
țiilor prietenești și de cooperare 
între state ; Un program de acțiu
ne, sub forma unui document al 
O.N.U., conținînd o serie de mă
suri eficiente pentru lichidarea de
finitivă și cît mai urgentă a ulti
melor vestigii ale colonialismului.

Declarația solemnă de reafir
mare a încrederii statelor în viabi
litatea principiilor Cartei, a an
gajamentului lor de a acționa Pen
tru sporirea rolului și eficacității 
organizației în scopul de a deveni 
un instrument eficient în întărirea 
securității internaționale și promo
varea progresului tuturor popoare
lor, a fost prefigurată de pe acum 
în luările de cuvînt, in 
dezbaterilor de nobțien 
ale celor peste 30 de șefi de ^dele
gații care au expus oozitia țărilor 
lor în plenumul delegațiilor.

„Aniversarea a 25 de ani este 
în realitate una din acele opriri 
la marginea drumului care ne per
mite să chibzuim înainte de a 
continua să parcurgem calea noas
tră. care, cu toții o sperăm,_ ne 
va conduce către pace, securitate 
și progres" — astfel este expri
mată plastic, pe culoarele sediului 
organizației, sensul acelor părți 
substanțiale din cuvîntări privind 
rolul și viitorul Organizației Națiu
nilor Unite, obiectivele majore ce 
îi revin.

Aici, la Națiunile Unite, trebuie 
să ne întrebăm înainte de toate 
dacă organizația noastră mondială 
răspunde întrutotul idealurilor Și 
speranțelor omenirii care erau 
și ale noastre, celor care au luat 
parte la crearea O.N.U. la Sau 
Francisco, să ne întrebăm ce putem 
face astăzi pentru a o îmbunătăți, 
în funcție de experiența pe care 
am acumulat-o în decursul țilți- 
milor 25 de ani — declara minis
trul de externe al Braziliei, Gipson 
Barbosa, unul din participanții la 
momentul istoric 
O.N.U., cxprimînd 
generală ce se manifestă construc
tiv pentru ca acțst for internațio
nal să-și poată îndeplini eficient 
mandatul încredințat de popoarele 
lumii.

Preocupare ce a evidențiat con 
sensul general ca rolul si eficien
ța Organizației Națiunilor Unite 
sînt Indispensabil legate de 
tarea principiilor Cartei și 
tului internațional de către 
și fată de toți, de reflectarea lor 
în relațiile internaționale, în poli
tica externă a fiecărui stat. In 
starea actuală a situației internațio
nale, trebuie să ne concentrăm e- 
forturile noastre cu prioritate asu
pra aplicării principiilor și dispozi
țiilor Cartei — sublinia în acest 
sens ministrul de externe al Tur
ciei, Sabri Caglayangil.

cadrul 
generală,

al nașterii 
preocuparea

resnec- 
drep- 

toți

dele- 
Nu- 

toto- 
din-

politice a oricui. „Ele trebuie să ac
ționeze întotdeauna conform diep- 
tului internațional și să reglemen
teze pașnic diferendele" — con
chidea reprezentantul columbian, 
V. Carrizosa, subliniind totodată 
că nu poate fi vorba de cooperare 
fără respectul dreptului internațio
nal, fără respectul autodetermină
rii și demnității popoarelor. In 
același spirit, se pronunță și minis
trul afacerilor externe japonez, 
Aichi : „Guvernul Japoniei ține să 
reafirme importanța scopurilor și 
principiilor Cartei. înainte de 
toate, noi am dori să subliniem, 
o dată în plus că obligațiile fun
damentale de a nu recurge la forță 
și de a nu interveni în afacerile 
interne ale altor națiuni — su
blinia ministrul japonez.

Avînd în vedere tocmai 
ti vele primordiale la care Națiu
nile Unite sînt chemate să 
viață, dezbaterile generale de pînă 
acum au relevat necesitatea conju
gării eforturilor statelor membre 
în vederea transformării organiza
ției într-un instrument internațio
nal cu adevărat eficace, pentru a 
veghea asupra păcii și securității 
lumii, a promova cooperarea și 
colaborarea între toate statele. In 
acest spirit, numeroase delegații au 
relevat că absența din O.N.U. a 
unor state importante lipsesc deli
berările și deciziile acestui for 
de caracterul universal pe cate 
trebuie să-l aibă, subliniind toto
dată că o condiție sine qua non a 
soluționării stabile, pe baze sănă
toase, a problemelor ce confruntă 
lumea de azi o constituie partici
parea egală în drepturi a tuturor 
statelor în viața internațională.

Reluînd aceste opinii, secretarul 
general U Thant declara : înain
te de toate trebuie să facem din 
O.N.U., cît mai repede posibil, 
organizație universală. Nu trebuie 
împiedicată nici o comunitate 
umană să participe la misiunea care 
constă în a face să domnească 
pacea, justiția și prosperitatea în 
lume, nici de a lua parte la gestiu
nea comună a planetei noastre. 
Fiecare țară are nu numai dreptul 
dar și datoria să-și asume partea 
sa de responsabilitate în afacerile 
lumii.

Aflate în plină desfășurare, lu
crările sesiunii actuale urmează să 
abordeze în curînd și acele punc
te de pe ordinea de zi privind di
ferite aspecte concrete ale proble
mei dezarmării și securității in
ternaționale.

Nu întîmplător — apreciază 
observatorii și ziariștii de aici — 
în aceste zile premergătoare sesiu
nii jubiliare a avut loc o ceremo
nie cu valoare de simbol : instala
rea în fața intrării în sala Con
siliului de Securitate, ca. dar 
guvernului și poporului turc, 
unei copii în bronz după tăblița de 
lut în care a fost înscrisă în ca
ractere cuneiforme tratatul dintre 
Hattusillis al III-lea, regele hitiți- 
lor și Ramses al II-lea, faraonul 
Egiptului, tratat în care sînt pro
clamate pentru întîia oară, impera
tivele prieteniei, păcii, respectării 
integrității teritoriale, neagresiunii, 
ajutorului mutual.

Un „remember" pentru zilele 
noastre.

„In cercetarea planetelor, 
zborurile stațiilor automate 
vor juca, cel puțin în viitorul 
imediat previzibil, rolul de 
primă vioară", a declarat în
tr-un interviu acordat ziaru
lui sovietic „Izvestia" con
structorul principal al stației 
„Luna-16“.

Descriind particularitățile 
stației în raport cu predece
soarele sale, savantul a re
levat că in trecutele experi
mente nu se punea problema 
aselenizării într-o 
zonă a Lunii și a 
de înapoiere, astfel 
nu erau dotate cu rachete 
pentru plecarea de pe Lună, 
cu mecanisme complicate 
pentru preluarea unor probe 
de sol lunar și ambalarea 
ermetică a acestora în con- 
teinerul unui aparat de re
venire.

Am fost interesați intr-o a- 
selenizare cit mai 
stației „Luna-16", 
amplasarea ei pe 
lunară determină 
recare măsură locul in care 
ea se va reîntoarce pe Pă- 
mint, a spus constructorul 
principal. In acest scop, „Lu- 
na-16“ a fost plasată pe o or
bită de satelit al Lunii și au 
fost efectuate apoi două co
recții ale orbitei înainte de 
aselenizarea 
precizie 
lor de 
realiza 
necesar 
fecționat de astroorientare, 
mecanismele în întregul lor 
fiind mult mai complicate.

anumită 
startului 
incit ele

precisă a 
deoarece 

suprafața 
într-o oa-

realizată cu o 
de ordinul fracțiuni- 
kilometru. Pentru a 
toate acestea a fost 
un sistem mai per-
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Pe parcelele 
îmbogățire a 
Bilibinsk, în 
au fost găsite într-o singură 
zi cinci pepite de aur, dintre 
care cea mai mare cîntăreșțe 
1 868 grame.

DIN IORDANIA A i

26 (Agerpres). — 
combinatului de 
minereului de la 
Arctica sovietică,

an, fabrica a 
milion metri 
bogatelor 
de care

Q
BELGRAD 26 (Agerpres). — 

Combinatul textil din localita
tea iugoslavă Paracin și-a lăr
git în acest an sortimentul de 
produse. Astfel, în afara țesă
turilor din lină pură australia
nă, se vor produce aici stofe 
din cașmir, mohair și păr de 
cămilă, precum și țesături din 
lînă combinată cu fibre sinte
tice. Numai în primele cinci

luni ale acestui 
produs circa 1 
țesături. Datorită 
lecții de modele 
pune, ea întreține strînse
gaturi cu renumite case de 
de din Franța, Italia, Japonia, 
S.U.A. și din alte țări.

co- 
dis- 
le- 

mo-

O

BAGDAD 26 (Agerpres). — 
„In ciuda acordului de înceta
re a focului, trei noi atacuri 
au fost lansate în cursul nop
ții de vineri spre sîmbătă îm
potriva taberei de la Wadhat 
(de lingă Amman) de către 
forțele iordaniene", a anunțat 
postul de radio „Vocea Comi
tetului Central al Revoluției 
Palestiniene", care emite din 
Bagdad.

CAIRO 26 (Agerpres). — Pre
ședintele sudanez, Gaafar El 
Numeiry, șeful misiunii de me
diere în conflictul din Iordania, 
a prezentat vineri seara un 
raport asupra situației din a- 
ceastă țară, in cadrul reuniunii 
de la Cairo a șefilor de state 
arabe. La reuniune a participat 
și comandantul suprem al for
țelor de rezistență palestiniene, 
Yasser Arafat.

i I

Agendă

ULAN BATOR 26 (Agerpres). 
Țăranii mongoli au construit în 
primele șase luni ale acestui an 
3 360 de adăposturi pentru a- 
nimale, avînd o capacitate glo
bală de peste 1,3 milioane ca
pete, fapt ce reprezintă reali
zarea a 
nile de 
meniul 
tip,

65,2 Ia sută din sarci- 
plan prevăzute în do- 
construcțiilor de acest

A ------

încheierea Conferinței naționale 
a Partidului Liberal

LONDRA 26. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Sîmbătă au luat 
sfîrșit la Eastbourne lucrării^ 
Conferinței naționale a Parti
dului Liberal din Marea Bri
tanic. Cuvîntul de încheiere a 
reuniunii a fost rostit de pre
ședintele partidului, Jeremy 
Thorpe, care, printre altele, a 
relevat necesitatea promovării 
unei politici de dezvoltare eco
nomică pe plan intern și a u- 
nei politici de pace și colabo
rare pe plan extern.

Numeroși delegați, care au 
luat cuvîntul la conferință, au 
reproșat guvernului conservator 
faptul că nu întreprinde ac
țiuni concrete pentru a stăvili 
creșterea prețurilor, a șomaju
lui și a stagnării economice. 
De asemenea, în cadrul dezba
terilor s-a arătat că „cele 100

zile de guvernare conservatoa
re au fost sterile".

In sfîrșit, conferința a criti
cat intenția guvernului conser
vator de a livra arme regimu
lui rasist din Republica Sud- 
Africană.

CAIRO 26 (Agerpres). — „Re
publica Arabă Libia a hotărît 
să rupă relațiile diplomatice cu 
Iordania, să expulzeze ambasa
dorul Iordaniei din Libia și să 
recheme membrii ambasadei 
Libiei la Amman", a declarat 
vineri seara ambasadorul libian 
la Cairo, Saad El-Dine Bou- 
choueireb. El a precizat că „ru
perea relațiilor între Libia și 
Iordania nu se referă numai la 
relațiile diplomatice, ci afectea
ză deopotrivă toate raporturile 
existente între cele două țări".

Agenția Reuter menționează 
că anunțarea ruperii relațiilor 
a survenit la scurt timp după 
ce șeful statului libian, colone
lul Moamer El-Gedafi, a ac
ceptat cererea de azil politic 
prezentată de generalul Moha
med Daud, care a demisionat 
joi din funcția de șef al gu
vernului iordanian, în timp ce 
se afla la Cairo, pentru a par
ticipa la reuniunea șefilor de 
state și guverne arabe.

AMMAN
Postul de 
nunțat că 
reușit să 
un ostatic 
ținuți de Frontul Popular pen
tru Eliberarea Palestinei (FPLP) 
din rîndul pasagerilor și mem
brilor echipajelor avioanelor 
deturnate recent. Numărul os
taticilor aflați sub protecția 
forțelor armate iordanicne, 
menționează comunicatul, se ri
dică astfel la 16, ceilalți 15 
fiind găsiți, după cum s-a mai 
anunțat, vineri dimineața.

26 (Agerpres). — 
radio Amman a a- 

armata iordaniană a 
găsească vineri încă 
din grupul celor dc-

NEW YORK 26 (Agerpres).
— Ministrul de externe al Is
raelului, Abba Eban, a avut 

■ vineri o întrevedere cu secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant. Potrivit agenției Reuter, 
care citează surse diplomatice, 
interlocutorii au discutat situa
ția din 
cea din 
cum și 
baterile
nerale a O.N.U.

Iordania și, în general, 
Orientul Apropiat, pre- 
probleme . privind dez- 
sesiunii Adunării Ge-

Inundațiile din
Dahomey

Inundațiile provocate de ploile 
ultimele 

provocat 
materiale, 
au rămas 
suprafețe

torențiale căzute în 
zile în Dahomey au 
importante pagube 
Citeva mii de persoane 
fără adăpost. întinse 
agricole au fost compromise.- 
Mai multe orașe din provincia 
Atacora din vestul țării sînt izo
late din cauza distrugerilor li
niilor telefonice, podurilor și 
căilor de transport.

Alte 8 cazuri 
de holeră...

economică
De curînd, la Washington a 

luat sfîrșit o rundă de tratati
ve între experții americani și 
reprezentanții celor 22 de state 
latino-americane. A fost discu
tat viitorul schimburilor comer
ciale dintre S.U.A. și țările de 
la sud de Rio Grande. Pentru 
a caracteriza această rundă, ob
servatorii folosesc calificative 
de genul „atmosferă de lucru 
pesimistă", „rezultate descura
jatoare" etc. S.U.A. au anunțat 
că nu sînt dispuse să suspende 
laxele vamale decît la un număr 
de 500 din cele 800 produse 
exportate de latino-americam 
pe piața S.U.A.

turce, relatează agenția B.T.A.
Primul acord prevede cola

borarea în studierea posibilită
ților de construire a 
instalații pe rîurile care 
bat teritoriile celor două 
precum și schimbul de 
drologice, meteorologice 
altă natură privind 
cursuri de apă.

Al doilea document 
construirea de către cele 
țări a unei linii de transportare 
a energiei electrice, cu instala
țiile electrotehnice aferente, care 
va lega sistemele electro-energe- 
tice ale celor două țări.

diverse 
stră- 
țdri, 

date hi- 
și de 

aceste

picvede 
două
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© Guvernul R. D. Germa
ne, informează agenția ADN, 
a adresat președintelui celei 
de-a 14-a sesiuni a Conferin
ței generale a Agenției In
ternaționale pentru Energia 
Atomică (AIEA), care se des
fășoară în prezent la Viena, 
o declarație în care reîn
noiește cererea sa de a de
veni membru cu drepturi e- 
gale al acestei organizații.

© La 26 septembrie, pre
mierul sovietic Alexei Kosî- 
ghin l-a primit pe Karl Schil
ler, ministrul economiei al R.F. 
a Germaniei, care face o vizită 
în U.R.S.S. Cu acest prilej au 
fost abordate probleme referi
toare Ia posibilitățile de dezvol
tare a relațiilor economice din
tre cele două țări, relatează a- 
genția TASS.

© La Budapesta a fost sem
nat protocolul celei de-a patra 
sesiuni o Comisiei interguverna- 
mentale de colaborare economică 
și tehnico-științifică ungaro-mon- 
golă. Comisia a constatat dez
voltarea pozitivă a colaborării 
dintre cele două țări și a sta
bilit unele măsuri în vederea 
extinderii ei în continuare, 
nunță agenția M.T.I.

© Președintele concernului 
britanic „General Electric and 
English Electric Company Li
mited", lordul Nelson Stafford, 
face o vizită în R. P. Polonă, 
relatează agenția P.A.P. Oaspe
tele poartă, convorbiri cu repre
zentanți ai unor departamente 
economice poloneze asupra unor 
aspecte ale colaborării 
rale polono-britanice.

® Vineri au fost 
la Sofia două acorduri

® Guvernul Republicii Popu
lar Congo (Brazzaville) a anunțat 
naționalizarea Societății industriale 
și agricole „N.I.A.R.I." ale cărei 
acțiuni aparțineau în major late 
unor firme franceze. Printre marile 
întreprinderi ale societății națio
nalizate se află o fabrică de zahăr, 
o rafinărie, mai multe fabrici pen
tru prelucrarea uleiului de arahide. 
Au trecut, de asemenea, în patri
moniul statului imensele plantații 
de trestie de zahăr ale firmei 
„N.I.A.R.I".

@ Președintele Mao Tze-dun și 
vicepreședintele Lin Biao au pri
mit la Pekin delegația economică 
guvernamentală a R. D. Vietnam, 
condusă de Nguyen Con, membru 
al Secretariatului C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliul ii 
de Miniștri al R. D. Vietnam, 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, care se . află 
în vizită în R. P. Chineză. Cu 
acest prilej, a avut loc o convor
bire prietenească, relatează agen
ția China Noua?

...au fost declarate vineri în 
Israel, anttnță agenția Reuter. 
Cu acestea, numărul persoanelor 
bolnave de holeră înregistrate 
în ultimele șase săptămîrYt în 
Israel se ridică la 229.

Ziariști dispăruți

sex-

® După cum relaiează agenția TASS, containerul cu 
rocă lunară a fost adus la Moscova. După încheierea peri
oadei de carantină, mostrele vor fi predate Institutelor Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., care se vor ocupa cu cerceta
rea în laborator.

BONN 26 (Agerpres). — Doi 
ziariști vest-germani, Randolph 
Braumann, corespondentul revis
tei „Stern" la Londra, și 
Wolfgang Stockklausner, de la 
săptămînalul „Der Spiegel", 
aflați la Amman, au fost dați 
dispăruți, a anunțat vineri
ra agenția D.P.A. Potrivit de
clarațiilor purtătorului de cuvînt 
al Frontului Popular pentru Eli
berarea Palestinei (F.P.E.P.) din 
Beirut, citat de agenție, cei doi 
ziariști au părăsit în timp il 
luptelor de stradă hotelul „Phi
ladelphia", aflat sub controlul 
forțelor palestiniene. Agenția 
menționează că alți doi ziariști 
englezi care locuiau la acest 
hotel n-au dit nici un semn de 
viață în ul’imele zile.©

cerea primului
gurat noul pod de cale ferată ri
dicat 
la Rosslau (regiunea Halle), 
biectiv ce 
lor realizări obținute 
ani de constructorii 
Germană, podul are o 
216 metri și o 
1 8CC tone.

Zilele acestea, o dată cu tre- 
tren, a fost inat-

® La Uzina chimică „Radon- 
ja“ din Sisak (R.S.F. Iugoslavia), 
a intrat in exploatare o nouă fa
brică de ciment cu o capacitate de 
peste 500 mii tone anual. In pre
zent, sînt în curs pregătiri pentru 
asimilarea unei noi tehnologii.

IGrav minierpeste apele fluviului Elba
O- 

ntimeroase- 
în ultimii 
din R 
lungime 

greutate totală

@ La sediul O.N.U. a avut 
loc o întrevedere între Josef 
Winiewicz, locțiitor al minis
trului afacerilor externe al R.P. 

. Polone, și Walter Scheel, minis
trul de externe al R. F. a Ger
maniei. Agenția PAP relatează 
că această întrevedere a pri
lejuit un schimb de păreri în 
legătură cu situația din Europa, 
în general, și în legătură cu 
probleme, care interesează cele 
două state.

se adaugă

D. 
de 
de

LUSAKA 26 (Agerpres). — 
Un grav accident s-a produs 
vineri la cea mai mare mină de 
cupru din Zambia, cea din 
calitatea Mufulira. Circa 90 
persoane și-au pierdut viața 
urma prăbușirii unor galerii.

® Referindu-se la vizita lui 
Karl Schiller și la convorbirile pe 
care le are la Moscova, Dieter 
Vogel, purtătorul de cuvînt al 
ministrului economiei al R.F.G., 
citat de agenția D.P.A., relevă că 
ambele delegații și-au exprimat 
dorința de a normaliza schimburile 
reciproce de mărfuri într-un cadru 
contractual.

a-

bilate-

@ Guvernul algerian a donat 
400 000 dolari în favoarea organi
zației de rezistență palestiniană, 
s-a anunțat vineri la Alger.

in
® La Split și-a încheiat lu

crările sesiunea comisiei mixte 
a camerelor de comerț din Iu
goslavia și Austria, informează 
agenția Taniug. Cu acest prilej, 
s-a subliniat necesitatea extin
derii cooperării dintre' întreprin
derile iugoslave și austriece. S-a 
căzut de acord să se organizeze 
întîlniri între specialiști iu
goslavi și austrieci din indus
triile chimică, metalurgică, elec
trică și din construcții.

încheiate 
bulgaro-

. c. e-.

EXPOZIȚIE 
AGRICOLĂ

® Sîmbătă s-a deschis la 
Novi Sad ce-a de-a VH-a ex
poziție agricolă internaționa
lă, în cadrul căreia sînt ex
puse fructe, legume, mașini 
și echipament pentru prelu
crarea acestora, produse pre
lucrate. Participă circa 200 
de întreprinderi și firme din 
Uniunea Sovietică, R. D. Ger
mană, 
marca, 
și din 
slavia.

Italia, Olanda, Dane- 
India, Suedia, precum 
țara gazdă — Iugo-

„O iarnă geroasă, de nemulțumiri
LONDRA 26. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Rejerindu-se la declarațiile 
primului ministru, Edward Heath, 
în legătură cu problemele interne, 
presa londoneză scrie că ele anun
ță „o iarnă geroasă, de nemulțu
miri" (Guardian). După cum se 
știe, Congresul sindicatelor britanice

a menționat că se va opune inten
ției guvernului de a bloca mărirea 
salariilor, revendicată de diferite 
categorii de oameni ai muncii, ca 
și hotărîrii de a îngrădi mișcarea 
sindicală. Or, declarațiile primului 
ministru, făcute la televiziune, în 
legătură cu aceste probleme _ au 
fost clare. Aceasta determină ziarul

„Scotsman" să constate că 
deschide calea deteriorării relații- - 
lor în industrie". Ziarele amintesc 
de faptul că cei 300 000 de mi
neri și cei circa 800 000 salariati 
ai serviciilor de salubritate și-au 
exprimat deja intenția de a declara 
grevă în cazul că nu le vor fi 
satisfăcute revendicările.

lo
de 
în

® Vineri a sosit la Moscova 
o delegație reprezentînd cercuri 
de afaceri din Columbia, care va 
examina cu reprezentanții so 
vietici probleme legate de dez
voltarea relațiilor economice șt 
comerciale dintre cele două țăr:

In cursul anului 1968 schim
burile comerciale sovieto-colum 
biene s-au cifrat la 5 milioane 
de ruble, iar în anul 1969 eu 
au depășit suma de 6 milioane 
ruble, relatează atenția TASS

® Președintele Republicii 
Camerun, Ahmadou Ahidjo, a 
sosit la Lagos în cadrul unei 
vizite oficiale pe care o între
prinde în Nigeria. In timpul 
șederii sale la Lagos, președin
tele camerunez va conferi cu 
șeful statului federal nigerian 
Yakubu Gowon.

Presa nigeriană subliniază că 
actuala vizită constituie un mo
ment important în cadrul extin
derii relațiilor multilaterale 
dintre Camerun și Nigeria.

® Cu ocazia împlinirii a șase 
ani de la declanșarea de către 
Frontul de Eliberare din Mozam- 
bic a luptei armate împotriva tru
pelor colonialiste portugheze, pre
ședintele FRELIMO, Somara 
Machel, a adresat poporului mo- 
zambican un mesaj, care a fost 
difuzat în capitala Tanzaniei, Dar- 
es-Salaam.

© La încheierea vizatei
R. S. Cehoslovacă a regelui Afga
nistanului, Mohammed Za.hir 
Khan, a fost dat publicității un 
comunicat comun, în care se 
relevă că în cursul convorbirilor 
purtate la Praga cu conducători 
de stat cehoslovaci, au fost abor
date probleme referitoare la dez
voltarea relațiilor diptre cele 

• două țări.

Exnerîență... 
incendiară

it 
ex- 
in-

® „Tribuna Literară", manifestare periodică, organizată 
la Belgrad sub auspiciile Uniunii scriitorilor din Serbia, a 
avut ca oaspeți pe poeții români Nichita Stănescu, Angliei 
Dumbrăveanu și Petre Stoica. Tema dezbaterilor a fost 
„Condiția scriitorului in socialism".

Prezența poeților români la Belgrad la manifestările 
„Tribunei Literare" a constituit un nou prilej de cunoaș
tere reciprocă a preocupărilor în domeniul creației poetice, 
literare din cele două țări.

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
In Asia Centrală sovietică 
fost stins, cu ajutorul unei 
plozii nucleare subterane, un 
cendiu la o sondă de gaze, care
a durat 1064 de zile și care 
nu a putut fi stins cu nici una 
din metodele clasice. Incendiul 
a fost atît de puternic, îneît 
flacăra putea fi observată de la 
o distanță de 80 km, relatează 
ziarul „Komsomolskaia Pravda". 
Potrivit ziarului, această expe
riență a fost realizată de specia
liștii sovietici în urmă cu patru 
ani.

O altă experiență de ice t 
fel a fost realizată în cazul 
unei erupții la o sondă de pe
trol. Țițeiul care s-a revărsat 
din cauza erupției a format un 
lac în jurul sondei, lipșindu-i 
pe specialiști de posibilitatea de 
a se apropia de gura ei.

Greva distribuitorilor 
de ziare londonezi
LONDRA 26 (Agerpres). — 

Pentru a șasea zi con ecutiv, 
aproximativ o jumătate de milion 
de familii din Londra au fost 
private vineri de presa cotidiană, 
ca urmare a grevei perlate a 
distribuitorilor de ziare. Numă
rul ziarelor nevîndute de la în
ceputul grevei atinge în prezent 
6 milioane de exemplare.

Patronatul refuză 
să accepte...

BONN 26 (Agerpres). — 
Peste 90 000 de muncitori me- 
talurgiști clin landurile vest-ger- 
mane Renania de Nnrd-Wen- 
falia, Hessa și Baden-Wurten- 
berg au participai vineri la o 
grevă pentru a sprijini sindicatul 
lor in tratativele dificile anga
jate cu patronalul în vederea 
reînnoirii contractelor colective. 
După cum informează agenția 
France Presse, patronatul vest- 
german refuză să accepte unele 
dintre revendicările sindicatelor 
din metalurgie.
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