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Adunările
de dări

♦

de seamă
și alegeri ale
organizațiilor

U. T.C
Gheorghe SĂCÂLL'Ș. 

prim-secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C. Petroșani

Reprezentînd un moment de 
o deosebită însemnătate în via
ța organizațiilor U.T.C., adună
rile generale de dări de seamă 
și alegeri se desfășoară anul a- 
cesta în condițiile în care toți 
oamenii muncii întîmpină ani
versarea semicentenarului Parti
dului Comunist Român, eveni
ment care are loc sub semnul 
intensificării activității creatoa
re a partidului și statului, a 
întregului nostru popor pentru 
înfăptuirea mărețului program 
de înflorire a patriei, elaborat 
de Congresul al X-lea. pentru 
obținerea de noi succese în 
dezvoltarea economică și cul
turală a țării, în ridicarea ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

Manifestare concretă a demo
cratismului ce caracterizează în
treaga activitate a Uniunii Ti
neretului Comunist, adunările 
generale de dări de seamă și 
alegeri constituie un bun pri
lej de a analiza activitatea or
ganelor și organizațiilor U.T.C., 
fie a stabili măsurile politice 
și organizatorice viitoare, care 
să aibă ca rezultat îmbunătă
țirea muncii de educare a ti
neretului, mobilizarea lui la în
făptuirea obiectivelor noului 
plan cincinal, creșterea spiri
tului de răspundere al fiecărui 
utecist, întărirea politico-orga- 
nizatorică a organizațiilor U.T.C., 
sporirea necontenită a influen
ței lor politice în 
neretului.

Desfășurarea la 
dicat a adunărilor
organizațiilor U.T.C., realizarea 
unei eficacități a acestora sînt 
determinate de pregătirea lor 
din timp și cu grijă. Munca 
concretă de pregătire a adu
nărilor trebuie să fie armonios 
împletită cu cea generală pen
tru îndeplinirea sarcinilor or
ganizatorice și politice ce stau 
în permanență în fața organe
lor și organizațiilor U.T.C. In 
organizarea și desfășurarea a- 
legerilor se cere din partea or
ganelor U.T.C., a comitetelor 
și birourilor orășenești, activiș
tilor salariați, să valorifice ex
periența cîștigată în trecut, să 
acorde un ajutor diferențiat, 
concret și Ia vreme fiecărei 
organizații, astfel ca alegerile 
din acest an să se desfășoare 
Ia nivelul cerințelor actuale.

Această acțiune se va bucura 
de un real succes dacă de la 
început se va acorda o atenție 
deosebită unor probleme cum 
sînt: instruirea temeinică a se

rîndurile ti-

un nivel 
generale

ri
ale

cretarilor organizațiilor U.T.C., 
a întregului activ, clarificarea 
evidenței tuturor uteciștilor, sta
bilirea unor astfel de măsuri 
care să mobilizeze pe toți ti
nerii să poată participa la ale
geri etc. Este necesar ca în a- 
ceastă perioadă să se revadă 
cu atenție sarcinile stabilite cu 
prilejul alegerilor trecute, să se 
desprindă concluzii și învăță
minte care să fie oglindite în 
dările de seamă ce vor fi pre
zentate în actualele adunări 
generale.

Printre problemele importan
te de care depinde în mare mă
sură desfășurarea corespunză
toare a adunărilor generale, 
dezbaterile din cadrul lor cît și 
orientarea spre adoptarea unor 
măsuri .mobilizatoare, se află în
tocmirea dărilor de seamă și 
a proiectelor programelor de 
activități. Practica demonstrează 
că o dare de seamă analitică, 
cuprinzătoare, un proiect al 
programului de activități con
cret și folositor nu poate să fie 
rodul gîndirii unuia sau a doi 
membri din organul de condu
cere, ci dimpotrivă, valoarea 
educativă a dării de seamă, ca
racterul său stimulator și ana
litic va fi cu atît mai mare cu 
cît la alcătuirea ei vor fi a- 
trași cei mai buni uteciști care 
au experiență în munca de or
ganizație. Consultarea maselor 
largi de uteciști în toate pro
blemele muncii, antrenarea lor 
la studierea diferitelor aspecte 
ale activității desfășurate, Ia 
stabilirea unor măsuri ce se 
impun a fi luate și la aplicarea 
lor în viață, constituie o ce
rință principală a democrației 
organizației noastre și un drept 
prevăzut în statut.

De la alegerile trecute și pî
nă în prezent, în viața fiecărei 
organizații au avut loc nume
roase acțiuni politice, educati
ve; organizarea unor activități 
politice pentru mobilizarea ti
nerilor la realizarea sarcinilor 
profesionale; au fost pregătite 
diferite activități cultural-edu
cative, sportive și turistice, de 
muncă voluntar-patriotică etc. 
Desigur, în actualele dări de 
seamă nu se va putea vorbi de 
toate și în același fel în toate 
organizațiile U.T.C. Este nece
sar să se facă o selectare a 
problemelor principale specifice 
fiecărei organizații în parte. E- 
sențial în această privință este 
ca în dările de seamă să se o- 
glindească aspectele cele mai
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Festivalul ,,SARM1S“ 1970 folcoric „Hațegana11 din Hunedoa
ra și mai ales spectacolul „Tra
diții și obiceiuri hunedorene" 
(aubași, călușari, colindători, etc.) 
susținut de formații ale căminelor 
culturale. In ceea ce privește ex
poziția „Ceramică și crestături în 
lemn din județul Hunedoara" tot 
din cadrul manifestărilor folclorice 
nu putem spune însă că a consti
tuit o deplină izbîndă. Alături le 
obiecte realmente frumoase, în 
spiritul tradițiilor hunedorene (ul
cioare, farfurii, linguri crestate) ati 
fost expuse și altele care, 
afară de o anumită doză de 
tuozitate meșteșugărească, nu 
dau nimic pe planul artei. Și 
tot vorbim de o expoziție de 
să ne referim și la lucrările
cadrul „Salonului de toamnă” 
(cum a fost, cam pompos, den s- 
rnit) al Cenaclului U.A.P. D-v.v 
Majoritatea pînzelor expuse aici 
n-au ieșit din cadrul strîmt al 
unui amatorism de serie. Stîngă- 
cia liniei, influențele neasimilate, 
lipsa de expresivitate a culorilor, 
iată notele dominante ale majori
tății lucrărilor. Organizatorii tu 
făcut o greșeală neinvitînd la a- 
ceastă expoziție și pe pictorii din 
cadrul Filialei U.A.P. din Petro
șani, binecunoscuți pentru valoa
rea lor peste hotarele județului 
nostru.

Capitolul muzică a cuprins mai

ma mare lucrare înscrisă în 
proiectele acestui obiectiv e- 
nergetic care, în final, va a- 
vea o putere instalată de 
1 720 MW. Amplasat pe \ e- 
chea albie â Jiului, al cărui 
curs a fost deviat cu doi ani 
în urmă, barajul se întinde 
pe circa 120 metri avînd o 
înălțime de 20 metri.

• Uzina de vagoane din 
Tr. Severin 
vagonul de marfă purtînd 
numărul de fabricație 25 000. 
Acest jubileu coincide cu 
împlinirea unui deceniu de 
cînd fostele ateliere de re
parat locomotive cu abur și 
vagoane C.F.R., înființate cu 
88 de ani în urmă, și-au în
scris numele în rîndul fabri
cilor de vagoane.

a livrat marți

după-amiază. tovarășul 
Ceaușcscu, secretar ge- 

Partidului Comunist 
președintele Consiliu-

• La Centrala termoelec
trică Rogojelu, județul Gorj, 
a' fost terminată construc
ția barajului de retenție, pri- (Agerpres)

CASA PIONIERILOR
perimetru de formare
a viitoarelor talente

Acțiui&edecînd cer 
dinamism 
făcut încă

I 
I
I
I

De cîțiva ani încoace mișcarea 
cultural-artistică de amatori din, 
țara noastră parcurge un com
plex proces de revitalizare și a- 
daptare la mereu sporitele dezide
rate ale omului de astăzi. Aflăm 
din presă, radio, televiziune des
pre nenumărate acțiuni amatoristice 
menite să* perpetueze tradiții va
loroase, să depisteze și să impună 
valori autentice, să creeze un
climat de cultură și emulație. E 
ca și cum am asista la un perpe
tuu concurs al ori-inalității, bu
nului gust, seriozității între multe, 
mereu mai multe, localități și 
județe de pe tot cuprinsul Roma-

In acest context dinamic se in
ie și Festivalul cultural-arlisuc 

ȘARM IS 1970 a cărui primă edi
ție s-a încheiat duminica trecută. 
Inițiat de Comitetul pentru cul
tură și artă al județului Hune
doara, în colaborare cu Comitetul 
județean al U.T.C. și Con-ili il 
județean al Uniunii 9indi. uelor, 
sub permanenta și eficienta îndrit-

mare a secției de propagandă și 
cultură a Comitetului jude
țean Hunedoara al P. C. R-> 
festivalul „Sarmis" a polarizat, pe 
parcursul • a opt zile tot, sau a- 
proape tot, ceea ce au avut mai 
de preț meleagurile hunedorene pe 
tărîmul mișcării cultural-artistice 
de masă. Varietatea, bogăția, ni
velul artistic ridicat al majorității 
manifestărilor, precum și presti
gioasa participare a unor perso
nalități bine cunoscute din țară 
au asigurat succesul adestei. „pre
miere" a festivalului „Sarmis" t 
cărui organizare a cerut multe 
eforturi, pasiune și pricepere. Evi
dent, în următoarele ediții experien
ța acumulată acum va face 
cele cîteva inerente nereușite, 
reușite parțiale, înregistrate 
acesta să nu se mai repete.

Un loc important în programul 
festivalului l-au ocupat manifestă
rile folclorice, dintre care au re
ținut atenția parada portului 
popular, spectacolul Ansamblului

ca
sau 

anul

m
vir- 
tr.t- 

daca 
arta,
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Constantin PASCU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat condoleanțe fa Ambasada 

Republicii Arabe Unite
Marți 

Nicolae 
neral al 
Român, 
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, împreună cu to
varășii Emil Bodnaraș, Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț și 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, au exprimat 
condoleanțe însărcinatului cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Arabe Unite, Ibrahim Yos-

sri, în legătură cu încetarea’ 
din viață a președintelui Re
publicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser.

Conducătorii de partid și de 
stat au păstrat un moment de 
reculegere în fața portretului 
îndoliat al lui Gamal Abdel 
Nasser și au semnat în cartea 
de condoleanțe.

O
In cursul zilei de marți, la

sediul ambasadei au venit, de 
asemenea, pentru a prezenta 
condoleanțe, conducători ai u- 
nor instituții centrale și orga
nizații obștești, delegații de oa
meni ai muncii din mari în
treprinderi Și instituții din Ca
pitală.

Au mai prezentat condolean
țe șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați în Republica 
Socialistă România și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

HOTARÎREADeocamdată, pînă 
care îi vor da viață, 
și frumusețe nu și-au 
apariția plină de farmecul, ne
vinovăția și puritatea copilăriei, 
dar și de setea fără margini de a 
cunoaște frumusețile patriei, 
faptele oamenilor, tainele știin
ței și tehnicii contemporane, 
este indiferent cum o numim : 
casa, școala, familia pionierilor. 
Dar oricum i-am spune, atît 
destinația cit și motivele înfiin
țării ei (despre activitate pu
tem vorbi doar pe la începutul 
lunii viitoare) sînt cît se poate 
de clare și evidente, acestea 
răspunzînd unor necesități obi
ective determinate de numărul 
mare al celor peste 3 000 
școlari ai orașului Vulcan.

De acum înainte, pionierii de 
aici se vor putea bucura Și mai 
mult de timpul lor liber. Ei îl 
v.or putea folosi într-un mod 

'util, și în același timp plăcut 
și reconfortant, avînd posibili
tatea să activeze, să-și dezvolte 
aptitudinile și să-și cultive ta
lentul de mici tehnicieni, elec- 
troniști, fotografi, sau artiști în 
cadrul cercurilor care vor fiin
ța la Casa pionierilor, 
sați să 
faptele 
acestei 
va zile 
ceputuri ale unei vieți caro de

de

Intere- 
aflăm amănunte despre 
și activitatea viitoare a 
instituții, care peste cîte- 
va cunoaște primele în

pe acum se anunță deosebit 
antrenantă, plină de atracție și 
interes, izvor de cunoștințe, de
prinderi și însușiri noi, determi
nante poate, pentru viitoarea 
orientare profesională sau poa
te chiar pentru viața acelora 
care acum îi vor da viață, 
ne-am adresat tovarășei direc
toare Ana Roșea.

— In organizarea activități
lor care se vor desfășura la 
Casa pionierilor — ne spune 
tovarășa directoare — am avut 
în vedere specificul industrial 
al Vulcanului, preferințele și 
propunerile pionierilor de aici, 
ale școlii și ale părinților. Vor 
funcționa aici 13 cercuri, unde 
pionierii înscriși în cadrul lor 
au posibilitatea să 
cele mai 
cina nr. 
fi aceea 
copii cu 
în același timp, de a le orga
niza timpul liber într-un mod 

. cît mai folositor, atît pentru ei 
cît și pentru școală, familie, 
patrie.

Cercurile de radio, foto, me
teorologie, construcții miniere, 
electroniști, aeromodele, auto- 
moto, mecanică și jucării, for- 
jă-sudură ceasornicărie, or
chestră, etnografie și folclor, 
teatru de păpuși... sînt tot a- 
tîtea viitoare îndeletniciri, me-

scrii în care cei care acum 
cep a le descoperi secretele 
cunse vor trăi neliniștea prime
lor probleme nedezlegate ca și 
bucuria satisfacțiilor împlinite.

Cercul de construcții minie
re, cu orientare specifică Văii 
Jiului, va pune accentul princi
pal pe instruirea pionierilor în 
alegerea meseriei de miner. In 
cadrul acestui cerc pionierii se 
vor întîlni cu oameni care lucrea
ză în adincurile pămîntului, vor 
executa diferite construcții mi
niere miniaturale. Toate acestea 
vor contribui la formarea și dez
voltarea atașamentului față de 
această meserie, le vor dezvolta 
concomitent creativitatea gîndi- 
rii și imaginației.

Un cerc foarte îndrăgit de 
pionieri este cel în care aceștia 
vor putea analiza, studia și cu-

desfășoare 
variate activități. Sar- 

1 a acestor cercuri va 
de a-i familiariza pe. noaște diferite tipuri de mo- 

tehnica și meseriile și, toare. vor învăța cum se fac 
depanările, conducerea și con
strucția carturilor, își vor în
suși regulile de circulație, pre- 
gătindu-se astfel încă de mici 
pentru a deveni proieotanți, 
constructori, conducători auto.

Iubitorii muzicii ușoare și 
populare vor putea activa în 
cadrul cercului de orchestră,

Flavia DUMITRAȘ

(Continuare in pag. a 3-a!
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Duminică, 27 septembrie, 
peste 2 000 de elevi 
selor VII—XII din 
generale și liceele din Va
lea Jiului au participat la ac
țiunea inițiată de sectorul 
economic al Comitetului mu
nicipal U.T.C. Petroșani, de 
colectare a fructelor de mă- 
cie.ș. S-au evidențiat cu a- 
ceastă ocazie Liceul teoretic 
Petroșani, Liceul Vulcan, șco
lile generale 
Petroșani.

nr. 5 și 6 din

Analiza activității 
sportive

Din inițiativa Comitetului 
municipal U.T.C., ieri a avut 
loc ședința biroului CMEFS. 
In cadrul acesteia a fost a- 
nalizată activitatea desfășu
rată pe durata anului școlar 
1969—1970 privind organiza
rea concursurilor și a compe
tițiilor sportive din calenda
rul sportiv al școlilor gene
rale, liceelor teoretice și șco
lilor profesionale.

î
■r
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COLECTIVITATE

expozițional

O

fir-

(Continuare
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80 de firme 
cu standuri

și standurilor 
primul plan al

In aceste zile premergătoa
re inaugurării Tîrgului inter
național București, pregătirea 
pavilioanelor 
se înscrie pe

t an. 
căror 

to- 
ex-

Pagma
a 2-a :

Tîrgul internațional că re se 
va deschide în curînd la Bu
curești — important eveni
ment al anului în viața eco
nomică și comercială a țării 
— se anunță, încă de la edi
ția sa inaugurală, ca o presti
gioasă întîlniie a tehnicii 
mondiale în domeniul con
strucției de mașini.

Interesul stîrnit de prima 
manifestare de acest gen găz
duită în țara noastră se re
flectă, între altele, și în nu
mărul sporit de expozanți 
care și-au confirmat prezen
ța la apropiata ediție a tîr
gului. Potrivit informațiilor 
furnizate de organizatori, la 
ediția din acest an a '.! ii gu
tui de mașini și utilaje de la 
București vor lua parte cu 
pavilioane naționale, alături 
de țara gazdă, alte 26 state : 
Anglia, Austria, Albania, 
Argentina, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, Dane
marca, Elveția, Franța, Fin
landa, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei, Iugoslavia, Ita-

lia, India, Israel, Japonia, O- 
landa, Polonia, Spania, S.U.A., 
Suedia, Ungaria și U.R.S.S.

In ultimele zile, numeroa
se firme din diverse țări eu
ropene au solicitat spații pro
prii de expunere. Astfel, în 
afara pavilioanelor naționale, 
la Tirgul internațional de la 
București peste 
vor fi prezente 
individuale.

O
in complexul 

din zona lacurilor și parcu
rilor Capitalei, au fost puse 
la dispoziția participanților 
la prima ediție a Tîrgului 
internațional București noi 
pavilioane și săli de expune
re construite în acest 
Cele 7 pavilioane a < 
construcție s-a încheiat 
talizează o suprafață de 
punere de 15 000 mp.

La dispoziția țărilor și 
melor participante se află in 
prezent 27 de pavilioane pen
tru exponate, însumînd o su-

prafață acoperită de 52 000 
mp. Acestora li se adaugă 
totodată circa 26 000 mp 
platforme pentru expunerea 
de produse în aer liber, 
100 000 mp terenuri pentru 
demonstrații practice, săli de 
conferințe tehnice și aljte a- 
menajărj dotate cu instalații 
tehnice adecvate. Alte 'două 
pavilioane din cadrul com
plexului expozițional sînt re
zervate pentru recepții și 
pentru diverse servicii puse 
la dispoziția expozanților și 
vizitatorilor (birouri de in
formații, de turism, de poștă 
și telecomunicații, ghișee ale 
băncii, birou de presă etc.).

Consiliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri ale Republicii 

Socialiste România 
în legătură cu încetarea din viată 

a președintelui R.A.U. 
Gamal Abdel Nasser

In legătură cu încetarea din 
viață a lui Gamal Abdel Nas
ser, președintele Republicii A- 
rabe Unite, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România ho
tărăsc t

Ziua de 1 octombrie 
declară zi de doliu.

In această zi, drapelul 
al Republicii Socialiste 
nia se va arbora în bernă, iar
la radio și televiziune se vor 
transmite programe adecvate.

1970 se

de stat 
Româ-

Delegația
de partid și guvernamentală 

a Republicii Socialiste România 
la funeraliile lui 6. A. Nasser

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ele 
Republicii Socialiste România 
au hotărît ca o delegație de 
partid și guvernamentală a ță
rii noastre, condusă de tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, să participe

la funeraliile lui Gamal Abdel 
Nasser, președintele Republicii 
Arabe Unite, președinte al U- 
niunii Socialiste Arabe.

Din delegație mai fac parte 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Ti
tus Sinu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în R.A.U.

Delegația va pleca la Cairo 
în cursul zilei de astăzi.

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale
Anwar Sadat
Președintele Interimar al
Republicii Arabe Unite
Membru al Comitetului Executiv Suprem 
al Uniunii Sociali-ste Arabe

CAIRO '
Am aflat cu adîncă întristare despre încetarea din viață 

a eminentului om de stat și luptător pentru apărarea inde
pendenței Republicii Arabe Unite, pentru bunăstarea și 
prosperitatea poporului egiptean prieten, Gamal Abdel 
Nasser, președintele Republicii Arabe Unite, președintele 
Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, persona
litate proeminentă a vieții politice internaționale contem
porane.

In aceste clipe deosebit de grele exprimăm Excelenței 
Voastre, Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, 
guvernului și poporului egiptean, precum și familiei îndo
liate sentimentele noastre de profundă compasiune și trans
mitem sincere condoleanțe, din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, a po
porului român și a mea personal.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al P.C.R.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Cînd o chemare lăuntrică te menține mereu
I
I prezent printre oameni, pentru oameni

în acti- 
de oa- 

sau in- 
ei. Ur- 

i intim-

I

Reporterul întîlnește 
vitatea lui fel de fel 
meni. Intră voluntar : 
stantaneu în vorbă cu 
mărește ceva sau află 
plător o mulțime de lucruri 
interesante. Unii 
sînt mai ușor de 
mai volubili, mai 
Alții dimpotrivă, 
prudenți, își măsoară cu minu
țiozitate cuvintele, bat în retra
gere. O parte dintre ei sînt 
prea modești, ocolesc întotdea
una discuțiile 
cînd 
soana

Pe 
torul 
abordat cu 
ne-a văzut intrînd pe ușa bi
roului său ne-a replicat :

— E pentru prima oară cînd 
nu mă bucuK că veniți. Am 
atîtea treburi azi.. Iar diseară 
plec la București.

— Totuși, un sfert academic 
— am insistat noi.

— Fie, dar pe 
Nu-mi plac vorbele 
bele degeaba.

Am încercat să-l 
pe făgașul discuției 
Ne-a fost greu. Bătea mereu în 
retragere, 
municativ, 
pe un om 
fera unei 
dar 
chiar

interlocutori 
abordat, sint 
comunicativi.
sint foarte

directe atunci 
este vorba despre per- 
loi.

Victor Ardeleanu, direc- 
preparației Lupeni l-am 

dificultate. Cum

scurtătură, 
lungi, vor-

canalizăm 
dorite.

11 știam jovial, co
il cunoșteam ca 

care tonifică atmos- 
discuții. Așa și este,

aflînd că ne interesăm 
despre dînsul a început

să se eschiveze, să ne pareze 
prompt întrebările.

— Au mai vrut și alții de 
atîtea ori să mă descoasă. Și 
n-am înțeles de ce. Nici acum 
nu înțeleg, 
alții despre 
ne. Eu nu-s 
publicitare.

De fapt nu urmăream chiar 
să-1 descoasem. Vroiam numai 
să aflăm cîteva lucruri pentru

Să vă vorbească 
mine. Știu mai bi- 
sursă de informații

mea copilăriei am vrut să mă 
•fac tipograf. M-am și angajat 
atunci, în 1928, la tipografia 
din Petroșani. După 5 ani am 
trecut la preparația Petrila. In- 
trebați-i pe cei de-atunci des
pre mine.

De bună 
rul nostru 
știe pe șefii 
1933 ?

— Și după Petrila ?

seamă, interloeuto- 
glumea. Cine-i mai 
săi din 1928 sau din

dern, unicul de acest fel din 
județ. După acest dar de preț 
cu care locuitorii Lupeniului se 
mîndresc, șeful preparației a 
fost bîntuit de întrebări, răs
colit de nedumeriri ale unora 
cum de a reușit el acest lucru. 
Nu i-a fost ușor să-i convingă 
pe „curioși" că totul aparține 
oamenilor, copiilor lor. Să aibă 
oamenii, să se bucure. Vară, 
Victor Ardeleanu intră în ba-

Remarca aparține unor locui
tori din Lupeni și Petroșani 
care-1 știu pe Victor Ardeleanu 
așa cum este : om vrednic, ini
mos, gospodar, sever și inge
nios.

,,I’e mine mă uimește pute
rea de muncă, de judecată și 
de înțelegere a acestui om, fră- 
mîntările lui pentru alții, fără 
ca să beneficieze de ceva, fără 
ca să primească favoruri

de aici cu mul- 
preocupări di-

personale ? — 
tovarășul Vie-

sau

muncă — odihnă acfivă • Timpul liber nu-i timp de prisos
• Satisfacțiile personale — satisfacțiile tuturor

a-i creiona un profil. Ni-1 re
comandase întreaga «a activi
tate profesională și obștească, 
ni-1 recomandaseră oameni care-1 
cunosc bine de mulți ani. 
Ne-am adunat răbdarea, ne-am 
reglat tactul, ne-am modificat 
aparent intențiile și am atacat 
lateral. Nici așa n-am aflat 
prea multe. Doar cîteva date 
biografice pe care le * puteam 
lua dc la serviciul personal.

— Totuși, din 1928 cînd ați 
luat prima dală contact cu pro
ducția și piuă astăzi, e o viață 
de--om. Nu ne puteți spune 
nimic despre acești 42 de ani?

— Ce să vă spun ? La vre-

— Am fost scos multi ani 
din producție, încredințindu-mi- 
se alte sarcini, iar din 1958 sînt 
aici la Lupeni, ca șef al pre
parației de cărbune. In tot a- 
cest timp am lucrat, m-am con
topit cu uzina aceasta de în
nobilare a cărbunelui, cu oa
menii ei.

Dar nu numai atit, adăugăm 
noi. Victor Ardeleanu s-a con
topit cu însăși viața Lupeniu- 
lui, cu realizările de aici. El 
însuși a pus umărul puternic 
la multe împliniri ale local
nicilor. Din inițiativa și prin 
sprijinul său permanent, Lu
peniul are astăzi un ștrand mo-

zine, alături de copii și îi în
vață să înoate; iarna își pune 
patinele, ia în mină crosa, îm
parte echipele și meciul dc ho
chei începe. Aceste activități 
obștești sînt pentru el o nece
sitate, o deconectare de tre
burile profesionale ale zilei 
atît de multe și de diverse în 
calitatea sa de șef al prepa- 
rațieî din Lupeni.

„Ehei, oameni ca 
Ardeleanu sînt demni 
rat, știu întotdeauna
că, cum să facă, îneît 
rilc să iasă bine, lumea 
mulțumită".

tovarășul 
de
ce

admi
să fa- 
trebu- 
să fie

onoruri (nici nu este omul care 
așteaptă așa ceva), ci numai 
pentru ca oamenii să aibă, să 
se simtă bine. Și cînd spun 
asta, mă gîndesc că dintre cei 
peste 40 de profesori de edu
cație fizică din Valea Jiului, 
nici unul nu a făcut măcar 
pe sfert, în timpul orelor lor 
de lucru, în acest domeniu 
sportiv, cît a făcut Victor. Ar
deleanu în timpul său liber".

Această subliniere ne-a fă
cut-o un iubitor al sportului 
din Valea Jiului care cunoaște 
bine fața veche și fața nouă a 
acestor locuri, care-i cunoaște

bine pe oamenii 
titudinea lor de 
urne.

— Satisfacții 
l-am întrebat pe 
tor Ardeleanu.

— Atunci cînd producția 
merge bine sint satis'ă-ut; a- 
tunci cind oamenii lucrează cu 
spor și realizează cîștiguri fru
moase sînt satisfăcut; atunci 
cind văd fețe vesele, cînd simt 
în preajmă ordine, curățenie și 
bun gust sint satisfăcut.

Deci satisfacțiile sale perso
nale sint satisfacțiile colecti
vității. Asemenea oameni dau 
tărie și coeziune colectivelor 
în mijlocul cărora trăiesc și 
muncesc. Mai mult nu vom 
spune despre Victor Ardeleanu. 
Activitatea lui profesională și 
obștească îl recomandă mai bi
ne decît cuvintele noastre. Este 
omul neobosit de dimineața 
pînă seara, angrenat în treburi 
dintre cele mai diverse și utile 
semenilor săi. Este comunistul 
activ și energic, exemplu de 
modestie și conștiinciozitate, 
plin de inițiativă și elan crea
tor, comunistul din primele rîn- 
duri pe care colectivitatea îl 
stimează, îi apreciază așa cum 
se cuvine meritele. Așa-1 cu
noaște Lupeniul, a.șa-l cunoaște 
o bună parte din Petroșani, 
a.șa-l cunoaștem și noi.

Dumitru GHEONEA

I
I
I
I
II

Scutul 
ușurinței 
nu apără

După absolvirea clasei a VllI-a, 
în comuna sa natală — Ploștina, 
județul Gorj 
drăgostit de un tînăr de 18 
cu care a trăit nelegitim 
un an de zile, la Motru, 
angajat ca muncitoare la 
Despărțirea s-,\ produs r 
Polina a început să umble 
pania oricărui bărbat care-i făcea 
„ochi dulci". La 1 septembrie a 
„debarcat" la Petroșani, unde n-o 
știa nimeni. Cunoștințele au venit 
însă repede. Prima a fost imorala 
Elisabeta Adam, care o găzduiește 
pe tînăra aventurieră în locuința 
sa, unde îi prezintă pe rînd dife
riți bărbați. Oameni de moravuri 
ușoare, profitori și aventurieri, 
trei bărbați și-au trecut din mină 
în mînă o fetișcană de 18 ani, Mihai 
I., de 24 de ani, îi promite căsă'orie, 
dar după 10 zile își uită promi
siunea și o duce pe Polina la prie
tenul său Gheorghe S., din Petrila. 
La scurt timp, tot prin Elisabeta 
Adam, acest obiect de plăceri ajun
ge la Dumitru C, un 
ani din Vulcan. Dar 
mai mult de 15 zile.

cum o tînără, 
a ajuns să Fie 

imoralitate.

natală
Polina G. s-a iti- 

ani 
aproape 

unde s-a 
I.C.F. 

repede și 
: în coni-

tînăr de 19 
nu pentru

foarte fru- 
condamnatâ 

Dar oare pro-

Iată 
moașă, 
pentru 
fitorii care au atras-o în casele lor 
cu cadouri și prom'siiini nu 
condamnarea și oprobriul 
publice ? Dar interni’d:ara 
beta Adam, această femeie 
tăvălește demnitatea prin lina 
șoarelor moravuri, 
aripa-i „ocrotitoare" și ; 
țărăncuță frumoasă, nu 
dezaprobare și ocară din 
cinstei și a sincerității 
Polineî G. i se dă o lecție 
despre viață 
trebuie să o țină

FORMA DISIMULATA
DE PARAZITISM

SOCIAL

gubași • Paradoxurile chilipirului • Chilipir-

giul — un mic monstru care rîde cu un ochi și

plînge cu celălalt • Pericole și remedii

de

mai 
pri-

i mai
cum, dar practică specula și bunăstarea o- 

muncii lie- 
la un loc. 

nu reprezin- 
cinstei este,

• O escrocherie și mai mulți chilipirgii... pă-
ne 
pe 

aces- 
mai 
ino- 
re- 

,____ _ _ mo
rale, cu grave implicații și conse
cințe de ordin social și personal.

O
1 se spune și „nemțoaica" ; pe 

numele ei adevărat — Babuți Ște- 
fania, fostă Hilofschy. Fostă, însă, 
și „pensionară" de

merita 
opiniei 
Elisa- 

care-și 
u- 

atrăgînd-o cu 
pe această 

merită 
partea 

umane ? 
aspră 

și iubire pe care 
mime.

D. IOAN

CHILIPIRUL

t, ■ ji
’ '■ ill

WK

Așezați la răscruce de drumuri 
ale istoriei, ne-au bătut vîmuri, 
am suferit influențe, am împrumtt- 
tat moravuri — unele bune, altele 
rele. Orientul otoman, de pildă, 
ne-a adus și lăsat moștenire, o dată 
cu poveștile fantastice despre mi
naretele de aur și papucii de sidef 
ai cadînelor, și moravuri de largă 
circulație ca : ciubucul, peșcheșul 
și chilipirul — năravuri care ane
miază ființa morală a organismu
lui social, urîțesc chipul moral al 
omului societății noastre socialiste. 
Asemenea „toxine" sociale cresc 
și se profilează în întuneric ca 
mucegaiul. Scoase însă la lumină, 
le luam puterea. Este ceea ce 
propunem să facem, punînd 
„masa de operație" unul diq 
te rele: chilipirul, cu atît 
periculos cu cît, aparent, e 
fensiv, trecînd neobservat. El 
prezintă o rămășiță a vechii

gini este și de bună credință — 
cînd dă cît t se cere, dai :i de 
rea credință — cind dă mai p ițin 
decît valorează obiectul respectiv. 
El nu-i un escroc, căci nu înșeală. 
Nu-i nici speculant, căci nu pre
meditează cîștigtil (profită doar de 
„ocazie"). Drama chilipirgiului . 
ține de acest compromis moral, de 

t principiile și 
..............................—t căreia

această tranzacție cu ț 
cu valorile etice, la baza 
stă o motivație psihologică negati
vă : individualism, egoism, lăco
mie.

O
Pericolele chilipirului sini 

tipie. Pe plan individual,

DOI FRAȚI
HOINARI PRIN VIAȚA

Atunci cînd vine pe lume un 
copil, părinții trăiesc una din
tre cele mai mari bucurii din 
viața lor. Copilul este liantul 
care dă trăinicie și mai multă 
lumină căminului, este ajutorul 
de mai tîrziu al părinților, cînd 
viața acestora trece spre a- 
murg. De aceea, părinții il cresc 
cu grijă, îl educă, îi catalizea
ză pașii pe cărările vieții, se 
mindresc cu urmașul lor. Dar 
nu întotdeauna copiii se întorc 
cu smerenie și recunoștință la 
părinți, nu întotdeauna și nu 
toți copiii păstrează nealterată 
dragostea pentru cei care le-au 
dat viață, nu-i ajută atunci 
cînd vremea reclamă această 
obligație a copiilor. Ba mai 
mult. Unii își uită părinții, nu 
le dau nici cel mai mic ajutor, 
alții le desconsideră sfaturile, 
personalitatea, iar alții Chiar 
!e îngreunează viața prin com
portamentul lor brutal, nechib
zuit, îndărătnic.

Tinerii care vor sta în cen
trul rîndurilor ce urmează sînt 
două asemenea exemplare — 
paraziți periculoși pe spinarea 
unei mame bătrîne și neaju
torate, înfruptîndu-se cu lăco-

mie din modesta ei pensie de 
400 lei. Cel mai mic dintre 
frați, Ștefan Suba, are 20 de 
ani. E tînăr, voinic și sănătos. 
Este tipul aventurierului, al o- 
mului blazat, plictisit de mun
că. deși nu a lucrat decit cîteva 
luni la preparația I’etrila. Dor
nic de inedit, pasionat de că
lătoriile cu trenul (întotdeauna 
fără bilet), a colindat țara in 
lung și-n lat. Prins pe tren fă
ră bilet, a fost condamnat la 
două luni de zile închisoare. 
N-a învățat însă nimic. A por
nit-o din nou în peregrinaj, din 
ultimul turneu (Petroșani — Ti
mișoara — București — Con
stanța — Tulcea) întoreîndu-se 
nu de mult direct la miliție, 
deoarece a fost din nou prins 
și va face din nou două luni 
de închisoare. De un an de zile 
vagabondează prin țară, se în
toarce la mama lui trecută de 
ani și apăsată de greutăți ce- 
rîndu-i bani pentru băutură.

Fratele său, Gheorghe Suba, 
este cu 10 ani mai mare decît 
Ștefan. Dar are aceleași preocu
pări : plimbări (e drept că nu
mai „pe plan local"), lenevia, 
oroarea față de muncă. Și el

a fost angajat, insă nu era pen
tru el munca. Se simte mai 
bine așa, hoinar prin viață, 
trîndăvind pe lingă casă, cx- 
ploatind-o pe mama Sa nepu
tincioasă, tocindu-i pensia pe 
care o primește lunar.

Doi tineri sănătoși, puternici. 
Doi frați uniți la rele, care bat 
fără rost frumoasele poteci 
ale vieții. Doi paraziți sociali. 
Doi fii care, in loc să-i le
gene bătrînețea aceleia care i-a 
legănat, îi amărăsc viața, ii 
consumă în plăceri puținii bani, 
își tirăsc tinerețea prin mo
cirlă, fără să se gindească la 
ziua de mîine, la ceea ce vor 
ajunge ei peste ani. In preaj
ma lor trăiesc oameni vrednici, 
combatanți activi pe frontul 
muncii creatoare, oameni pe 
care viața și munca îi stăpî- 
nește, îi domină, nu-i lasă in
diferenți. Acești oameni au o- 
bligația 
pe cei 
alături, 
avîntat
dă ochii și urechile 
văratul azi și mai 
mîine.

penitenciar, 
timp de 5 ani, pentru delapidare. 
In ultimii doi ani, s-a „reprofilat" : 
nu mai delapidează căci nu 
are 
mai ales escrocheria. Le practică 
din vocație și, deci, în „stil mare". 
Astfel, mințind că o rudă de-a sa 
din Timișoara a primit din străi
nătate un autoturism „Opel" de 
ultimul tip, pe care dorește să-t 
vîndă cu 60 000 lei (un chilipir !) 
și că pentru a-1 scoate din vama 
are nevoie de bani, a reușit să 
înșele credulitatea unor chilipirgii 
cu suma de aproape un sfert de 
milion lei. Au fost înșelați, astfel, 
cu sume între 6 500 lei și 57 600 
lei : D. D„ P. T„ S. N., B. I., 
C. V., B. M., toți din Petroșani ; 
N. I. din București și T. I. din 
Lupeni. S-au întocmit și acte no
tariale, din „prevedere". O preve
dere inutilă căci pînă la 'irmă 
chilipirgiii au rămas... păg bași...

O
Parazit social nu este numai 

acela care nu muncește (dar tră
iește), ci și acela care ia sau pri
mește mai mult decît dă sau merită. 
Deosebirea dintre paraziți nu re
zidă în mentalitate — întotdeauna 
retrogradă — sau în sursa cîști- 
gului — întotdeauna nedemnă —,

ci în tehnica folosită : căpătuitul, 
fie că fură, înșeală, delapidează 
sau primește foloase necuvenite, fie 
că ia fără să dea sau dă 
puțin decît ia ; parvenitul 
mește mai mult decît merită ; spe
culantul vinde mai scump ; chilipir
giul cumpără mai ieftin.

Indiferent de ipostaza sau 
modalitatea de realizare a parazitis
mului social, ceea ce îl definește 

; ca atare este sursa lui întotdeauna 
, imorală, adeseori și ilicită : sporul 
’ de cîștig nemuncit.

Retribuția omului poate fi (și 
este) diferită în efectele sale : unul 
primește mai mult decît altul, dar 
izvorul ei este întotdeauna aceiași 
— munca.- Orice altă sursă t-te 
imorală sau, în cazul cînd in
fringe și legea, ilicită. Ca orice alt 
parazit social, chilipirgiul ignoră 
acest criteriu al muncii — baza 
oricărei moralități — și nesoco
tește un adevăr care numai în 
socialism are dimensiuni etice : că 
în afara bogăției sociale nu exi"- 
tă nici o altă sursă a bunăstării 
personale. In capitalism, datorită 
exploatării, bunăstarea unuia rezidă 
în sărăcia celorlalți. In socialism, 
în condițiile proprietății obștești, 
bunăstarea unuia rezidă în bunăs-

tarea tuturor căci numai prin bo
găția obștească se poate ajunge la 
cea personală, iar 
lectivitățîi este rodul 
căruia și a tuturor 
Orice bunăstare care 
tă prețul muncii și al 
prin urmare, imorală.

Imoralitatea chilipirgiului, față 
de a celorlalți paraziți sociali, este 
de un fel deosebit : o anumită 
anemie morală îl duce la tranzacții 
cu principiile etice, la compromisul 
moral. Această anemie provine din 
însăși natura sa contradictorie, pa
radoxală. Paradoxală, pentru că 
chilipirul este un produs hibrid al 
norocului (întîmplării fericite) și 
al calculului (căci se speculează o 
astfel de întîmplare). Prin noroc, 
el este nestatornic. Prin speculație 
este riscant (așa cum s-a văzut 
în cazul relatat mai sus). Din acest 
punct de vedere, chilipirgiul e>te 
un mic monstru care cu un ochi 
rîde și cu celălalt plînge. Grotes
cul său ține de acest paradox.

Dar chilipirul este și un para
dox moral. Aparent, el e corect 
căci, de regulă, nu infringe legea. 
In fond, e incorect căci infringe 
întotdeauna morala din moment ce 
este un cîștig nemuncit. Chilipir-

mul- 
este 

riscant. Pe pian social, chilipirul 
poate favoriza 
ca : escrocheria, 
Babuți Ștefania 
pericole. Dar și 
implicațiile lui 
chilipirul, cultivînd compromisul 
cu principiile etice, este caria mo
rală a caracterului (cinstit) și, în 
același timp, fermentul care între
ține . morala veche, i.." 
de proprietar privat 
numai de propria sa 
El vine în contradicție 
cu una din valorile fundamentale 
ale moralei socialiste : cu principiul 
colectivismului care afirmă nece
sitatea îmbinării armonioase a in
tereselor personale cu cele gene
rale și convingerea oamenilor că 
munca pentru binele societății re
prezintă singura cale demnă și 
sigură pentru realizarea propriilot 
lor interese.

De aceea, împotriva unor menta
lități și manifestări cum sînt chi
lipirul, căpătuiala și orice fotmă 
de parazitism social, atît de tri
butare „bătrinei vrăjitoare" care 
este tradiția proprietății private, 
trebuie să reacționăm cu toată fer
mitatea și curajul. Chirurgie so
cială nu se face cu un singur bis
turiu și nici cu critici izolate. 
Este nevoie de curaj colectiv și 
mai ales de trudă colectivă. Curaj 
și trudă de oameni ce desțelenesc 
ogoare și nu treabă de grădinar 
diletant ce rupe o buruiană pentru 
a salva o floare. Numai astfel, 
într-un efort colectiv și cu o 
opinie publică mereu trează, vom 
putea curăți ogoarele conștiinței 
sociale de neghina trecutului și să 
cultivăm, în mase, nobilele idea
luri ale socialismului.

infracțiuni grave 
specula etc. Cazai 
confirmă 
sub aspect mo>al, 

sînt grave,

ambele

căci

individualistă, 
preocupat 

agoniseală, 
flagrantă

David MANIU

I P o ȘTA I I

morală să și-i alăture 
de lingă ei care calcă 
să-i atragă în marșul 

al muncii, să le deschi- 
spre ade- 
ales spre

Jean Costache, Vulcan: 
„Nu-i înțeleg pe tinerii care, 
după primul bărbierit, se cred 
oameni mari și încep să se 
joace cu munca și cu viața. 
Am citit de multe ori în presa 
locală despre asemenea „eroi" 
care bat fără rost cărările vie
ții, care viciază climatul din 
jurul lor cu indolență, lene
vie, neseriozitate. Legea inter
vine cu oportunitate, chemîn- 
du-i la ordine pe cei care se 
abat de la principiile vieții și 
muncii colective, dar ei nu în
țeleg aproape nimic din aces
te lecții amare. Eu cred că în 
familii, și mai apoi in școli și 
la locurile de producție, tine
rii nu sînt educați cum tre-

buie, că li se tolerează abateri
le mărunte (considerîndu-se mi
nore, neînsemnate) care gene
rează apoi adevăratele „cazuri". 
Există, mi-aș permite să spun, 
oarecare indifefență din par
tea factorilor chemați să facă 
educație. Ei își spun cam așa : 
„Băieții sînt mari, gîndesc sin
guri, să se descurce singuri; 
nici pe noi nu ne-a dădăcit 
nimeni". Este un mod greșit 
de a-i ajuta pe copiii noștri, 
pe colegii noștri mai tineri 
alături de care trăim și mun
cim".

Adrian Pandelescu, Petrila : 
„Articolul „Micii vandali", a- 
părut în pagina „Tndivid — 
colectivitate" de săptămîna

trecută, ne-a adus în față cîte- 
va triste figuri de copii cu 
educația neglijată, ai căror pă
rinți au uitat de mult obli
gațiile paterne, iar unii — 
ceea ce este mai grav — le 
acoperă lipsurile, considerînd 
că fiii lor sînt cuminți, bine 
crescuți. Aș vrea să spun că 
exigența exagerată a părinți
lor, ca și lipsa de exigență 
sînt la fel de dăunătoare în 
educația copiilor noștri. De 
aici, din familie, pleacă cele 
mai mari neajunsuri, care pot 
lăsa urme adînci asupra per
sonalității viitoare a copiilor 
noștri, asupra întregii lor vieți. 
N-aș vrea să mă erijez în sfă
tuitor, dar cred că toți părin-

ții au obligația 
și educe copiii 
mare grijă și răspundere, să 
le fie educatori exigenți și 
prieteni adevărați, să n-u-i la
se niciodată să hotărască sin
guri în probleme care urmea
ză să le definească drumul în 
viață".

Pavel Glodeanu, Petroșani : 
„Acum Sabin Enășescu a pă
răsit spitalul, a părăsit patul 
lui de suferință pe care a stat 
imobilizat aproape o lună de 
zile. Urmele loviturilor de 
rangă pe care i le-a admi
nistrat în dimineața acelei zile 
de 28 august a. c., subalter
nul său, Ion Bălteanu, n.u vor

loan DUKECI

să-și crească 
cu cea mai

Taxa percepută pentru ser
viciile prestate publicului 
larg nu este ceva simbolic, 
ceva ce se întîmplă în vir
tutea unor „obiceiuri". Ea re
prezintă contravaloarea ser
viciului solicitat de benefi
ciar unității care are obli
gația să asigure așa ceva 
Orice om de bună credință 
știe deci că taxa plătită la 
transportul public, de exeni • 
piu, nu reprezintă o sumă 
arbitrar cantitativă. In ea 
sînt întruchipate energia u- 
mană, timpul și materialele 
consumate, pe durata servi
ciului prestat.

Obligativitatea respectării 
acestor norme, care au în 
primul rînd un conturat sub*.

„cineva"?
strat economic, îmbracă și un 
pronunțat caracter etico-cetă- 
țenesc. Ce simt, de pildă, 
cei 20—30 dc pasageri din- 
tr-un autobuz, auzind taxa
toarea cum insistă continuu 
la adresa „domnului" să ia 
bilet, dar acesta nici n-o au
de. Dincolo de aspectul „pri
copselii" cu cei 5—10 lei „e- 
conomisiți" în acest fel, ges
tul individului în această i- 
postază atestă cu prisosință 
relațiile lui șubrede cu co
lectivitatea, îi obligă pe oa
menii eorecți din autobuz, 
cu bilet în regulă, să tragă 
concluziile care se impun..

Dar să exemplificăm cu 
două cazuri reiente. In au
tobuzul Uricani — Petroșani, 
în stația de pornire (Uricani) 
se urcă împreună cu alții și 
trei călători care, la prima 
vedere, nu se deosebesc <u 
nimic de semenii lor. Nu
mai că, ajungînd în dreptul 
taxatoarei, cel din față ii 
șoptește pe un ton „confi
dențial" acesteia : „Vezi că 
sînt de la consiliu, iar to
varășii sînt cu mine". Fără 
să prezinte o legitimație, un 
ordin de serviciu în baza că
rora să aibă dreptul legal la 
ceea ce aveau pretenția, au 
„economisit" oamenii contra
valoarea a trei drumuri la 
Petroșani.

De data aceasta, de la Pe
troșani spre Uricani, se urcă 
un călător, în puterea vîrs- 
tei, la una din stații, pe ușa 
din față, se postează lingă 
conducătorul auto, salută a- 
mical și... călătoria pe gra
tis se sfîrșește în 
trul orașului Vulcan, 
tre timp, în autobuz 
făcut apariția un controlor 
de bilete, care „controlează" 
pe fiecare pasager dacă are 
asupra lui biletul de călă
torie. Ajuns la cetățeanul 
în cauză, în loc să-i soli
cite biletul la control, îi în
tinde reverențios mîna și-l 
întreabă de sănătate. La ca
pătul călătoriei, controlorul 
ne-a răspuns senin privind 
atitudinea sa dovedită fată 
de pasagerul clandestin : „Ce 
vrei dom’le, cu cîțiva ani în 
urmă dinsul a. fost șef la în
treprinderea noastră..".

Nu am fi înserat cele 
cazuri dacă nu i-am fi 
pe călătorii cu pricina 
bind în ședințele 
lor, cu patos și in termeni 
academici, despre rentabili
tate, respectarea normelor, e- 
ficiență și altele care vizea
ză dăruirea, cinstea și corec
titudinea fără de care atît 
activitatea economică cît și 
cea socială sînt de neconce
put.

cen-
In-

și-a

două 
auzit 
vor-

salariați-

T. KARP ATI AN

I
dispare curînd. Nu vor dis
pare poate niciodată. Doar 
printr-o minune a scăpat dc 
la moarte Sabin Enășescu. Un 
dement a vrut să-1 treacă din
colo de barierele zilei. Aten 
tatorul Ion Bălteanu va com
părea, probabil (va compărea 
precis, chiar la începutul lunii 
octombrie — n. n.) în curînd 
în fața instanței de judecată. 
Aș dori să i se aplice o sanc
țiune severă pe care s-o cu
noască toată Valea Jiului. Să 
fie o lecție usturătoare la ca
re să mediteze toți cei ca- 
re-și ies din minți, care ignoră 
legile scrise și nescrise ale u- 
manității".
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Adunările de dări de seamă și alegeri
ale organizațiilor U. T C

(Urmare din pag 1)

concludente, mai semnificative, 
din activitatea desfășurată de 
organizațiile U.T.C. Este bine 
știut că organele U.T.C. sînt în 
posesia multor cifre, fapte, date 
și exemple. Acestea vor trebui 
să fie folosite numai în mă
sura în care servesc la argu
mentarea uneia sau alteia din
tre acțiunile întreprinse de or
ganizațiile U.T.C. Experiența ne 
arată că atunci cînd darea de 
seamă scoate in evidență felul 
cum au luptat uteciștii pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le-au 
fost încredințate, participarea 
lor la viața de organizație și 
acțiunile inițiate, cînd subli
niază rezultatele bune dobîndi- 
te, experiența pozitivă acumu
lată și în același timp dezvă
luie și lipsurile, arătîndu-se în- 
tr-un mod sincer și principial 
cauza, ea determină dezbateri 
xii, interesante, menite să con
tribuie la îmbunătățirea acti
vității. Intrucît adunările de 
dări de seamă și alegeri au loc 

trimestru al acestui 
al cincinalului 

firesc ca 
seamă și

se examineze

în 
în 
cu

ac- 
dă- 
ciis- 
exi-

în ultimul 
an final 
luai, este 
rile de 
cutii să
gență munca politică desfășu
rată, conținutul și eficacitatea 
acțiunilor întreprinse de orga
nizațiile U.T.C. pentru mobili
zarea tinerilor la realizarea cu 
succes a sarcinilor din procesul 
de producție. In dezbaterile 
adunărilor generale, un accent 
deosebit trebuie să se pună pe 
analizarea modului cum tinerii

respectă normele disciplinei so
cialiste, ale comportării demne 
în producție, pasiunea lor față 
de muncă, știință și tehnică, 
față de învățătură. In cadrul 
adunărilor generale din licee, 
școli profesionale și I.M.P. un 
loc însemnat va trebui să-l o- 
cupe analiza profundă a mun
cii politice desfășurate, pentru 
a dezvolta la elevi și studenți 
interesul și răspunderea față 
de principala lor îndatorire — 
învățătura. Dezbaterile din ca
drul adunărilor de alegeri din 
acest an trebuie să reflecte fe
lul cum birourile organizațiilor 
U.T.C., comitetele, s-au ocupat 
de inițierea unor variate și in
teresante activități cultural-ar- 
tistice, turistice și sportive, 
întocmirea dărilor de seamă 
va avea în vedere ca ele 
cuprindă în mod deosebit 
capitol care să arate preocupa
rea organelor și organizațiilor 
U.T.C. în vederea întăririi dis
ciplinei uteciste, în dezvoltarea 
democrației interne de organi
zație, respectarea 
muncii colective, t 
statutului U.T.C. 
țiunilor C.C. al 
dezbată cu simț 
stilul de muncă, 
ganele și organizațiile 
au organizat munca pentru în
deplinirea sarcinilor izvorîte 
din liotărîrile organelor supe
rioare și a celor pronrii, grija 
cu care au fost 
nările generale.
de asemenea, să 
naliză temeinică 
cuparea organelor și organiza-

In
se 
să 
un

principiului 
a prevederilor 
si a instruc- 
U.T.C. Să se 

de răspundere 
felul cum or- 

U.T.C.

pregătite adu- 
Este necesar, 
se facă o a- 
privind preo-

țiilor U.T.C. pentru pregătirea 
,și primirea în rindurile U.T.C. 
a majorității covîrșitoare a ti
nerilor, avindu-se totodată în 
vedere grija permanentă pentru 
creșterea și educarea acestora, 
pentru formarea lor ca buni 
uteciști.

Cuprinzînd aceste domenii de 
activitate și analizîndu-le în 
mod critic și autocritic, dezba
terile din cadrul adunărilor ge
nerale de dări de seamă și a- 
legeri vor trebui să fie urma
te de măsuri practice, a căror 
aplicare să ducă la îmbunătă
țirea activității de viitor.

O atenție deosebită se cere 
a fi acordată întocmirii proiec
telor programelor de activități 
care, așa cum a arătat expe
riența, este bine să fie făcute 
din timp, pe baza unei largi 
consultări a uteciștilor. Ele tre
buie să cuprindă probleme iz
vorîte din situația concretă e- 
xistentă în fiecare organizație, 
potrivit specificului în care își 
desfășoară activitatea, să pre
vadă obiective și sarcini ce in
tră în atribuțiile organizațiilor 
U.T.C, și care pot fi realizate, 
responsabilități precise și ter
mene de realizare.

Prezența tuturor uteciștilor 
la adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri este nu 
numai un drept dar și o înda
torire statutară. De aceea, or
ganelor și organizațiile U.T.C., 
membrilor comitetelor U.T.C., 
birourilor și grupelor U.T.C., 
le revine sarcina să anunțe din 
vreme ziua cînd are loc adu
narea generală, să aducă la cu-

organiza- 
manifes- 
își vor 

alegerea

noștința uteciștilor ordinea de 
zi, să-i ajute să se pregătească 
pentru a lua parte la dezba
teri.

In perioada ținerii adunărilor 
generale de dare de seamă și 
alegeri vor fi alese noile orga
ne conducătoare ale 
țiilor U.T.C. Uteciștii, 
tind multă exigență, 
îndrepta atenția spre
în organele de conducere a ce
lor mai buni tineri, care, prin 
pregătirea politică și profesio
nală, experiența și spiritul lor 
de răspundere față de calita
tea de membru al U.T.C. se 
bucură de prestigiu și autori-, 
tate în mijlocul colectivelor 
unde lucrează și merită să li se 
încredințeze această sarcină.

Este foarte important, ca cei 
aleși să fie buni organizatori 
ai activității tinerești, care do
vedesc pasiune, inițiativă, dra
goste și răspundere în munca 
de organizație. Astfel, ținîn- 
du-se seama de toate aceste as
pecte care conturează felul cum 
trebuie să se pregătească și să 
se desfășoare adunările de dări 
de seamă și alegeri din acest an 
și acordîndu-se o atenție deo
sebită din partea 
U.T.C., a birourilor 
și a celui municipal, 
activiștilor salariați 
ror factorilor, ele vor 
un mijloc puternic de 
a conținutului muncii 
ideologice a
U.T.C.. vor contribui în " mai 
mare măsură la mobilizarea u- 
teciștilor la realizarea sarcinilor 
ce Ie stau în față.

comitetelor 
orășenești 

din partea
Și a tutu- 

constitui 
creștere 
politico- 

organizațiilor

TOAMNĂ
Foto :■ N. MOLDOVEANU

DECADA 
DRAMATURGIEI 

0RI6INALE
Concurs de creație și 
interpretare teatrală

TU

Pe urmele
materialelor
publicate

Ascensoarele
nu urcă ?“

...a fost titlul materialului 
publicat la rubrica „Scrisori de 
la cititori" a ziarului nostru nr. 
6 483 din 4 septembrie a. c. în 
baza celor relatate de 
rii blocului D 6 din 
Vulcan.

Relerindu-se la cele

locata- 
orașbl

cuprin
se m articol conducerea între
prinderii de gospodărie locati- 
vă Petroșani ne răspunde că 
intr-adevăr, cele semnalate in 
ziar sînt juste, că ascensoarele 
din blocul D 6 Vulcan nu func
ționează din data de 1 martie 
1970 (scara I) și din data de 
1 iulie (scara a Il-a) cauza fi
ind arderea celor două motoa
re electrice. In același timp, în 
răspuns se arată că I.G.L. Pe
troșani a luat operativ măsuri 
pentru trimiterea 
motoare la 
în atenție 
urgentă în 
ascensoare.

celor două 
rebobinat și că are 
punerea cît mai 

funcțiune a acestor

CORESPONDENȚE
Unul

din lăcașele
de sănătate

In camerele 1. 2 și 3 ale Po
liclinicii din Petroșani se ■ află 
secția de fizioterapie, 
zilnic în medie 60 de 
Deci ar fi de stat la 
glumă. Și totuși' nu 
Programarea riguroasă 
se ține cont de timpul 
pacionților a eliminat 
rile îndelungi și 
Tratamentul se face 
.schimburi și este asigurat de 
asistentul medical Tibcriu 0- 
lah și sora Maria Brad. Prin
tre aparatele tehnico-medicale 
moderne din dotare se numără 
două pentru tratament cu ul
trasunete, tot atîtea de ultra
violete, un pantostat și un 
magneto-di-flux. Asistentul me
dical Tiberiu Olah supraveghea
ză cu atenție aparatele. De 
funcționarea lor ireproșabilă 
depinde doar tratamentul bol
navilor.

In 
aici 
acest 
care

Aici vin 
pacienți. 
rînd nu 
se stă. 
în care' 
liber al . 
așteptă- 

plicticoase.
în două

anul
17 163 
an în 
lună.

trecut s-au aplicat 
tratamente, iar în 
medie 1 350 în fie- 

Numărul ttatamen-

<L

telor însă crește în anotimpul 
friguros pină Ia 2 000 lunar. 
Tratamentele aplicate 'bolnavi
lor de reumatism, sciatică, ra
hitism, boli- de piele Și altele 
redau societății, familiei și pro
ducției mul ți oameni sănătoși.

Gh. BOZU

Mineri diljeni

covici la Govora, Pintilie Mun
teanu la Techirghiol. In luna 
septembrie vor mai pleca în 
stațiuni ia odihnă alți 11 sa
lariați ai minei, 
merit 17 E și 
sic grăitoare 
țuirii pe care 
du] și- statul 
m uncesc.

iar la trata- 
aceasta o expre- 
a grijii și pre- 
o poartă prrti- 
nostru «celor ce

Asemănări
rrtergi să-ți petreci 

odihnă în frtimoa- 
balneo-cl: materice 
sau mare. As'-rnc- 
au avut în acest

E deosebit de plăcut ca după 
luni de muncă rodnică în sub
teran să 
concediul de
sole stațiuni 
de la munte 
npa plăcere 
sn aproape 200 de salariați ai
E. M. Dîlja. Șeful de brigadă 
Petru Scrădeanu, împreună cu 
soția, a fost la Eforie Sud, Ga
bor Levai și soția la Hereula- 
no, tehnicianul Traian Codrca- 
nu la 
nu și 
Vața. 
minei
în stațiuni și pe minerii 
sionari. 14 dintre ei au 
în acest an în stațiuni 
vadă de sănătate. Cornel
rea la Căciulata, Emeric Greș-

Buziaș, Gheorghe Opreu- 
Victor Miclea la băile 

Comitetul sindicatului al 
se îngrijește să-i trimită 

pen- 
fost 

să-și 
Flo-

Herman Teirlinck — AUTO
PORTRET, Editura Univers.

Despre acest scriitor, Karol 
Jonckeere spunea : „Niciodată, 
pină la Teirlinck, un autor nu 
s-a încumetat să-și facă propria 
vivisecție cu atîta curaj. Per
petuul novator care este Teir
linck a elaborat un prezent in 
care personajul se tutuiește pe 
sine".

Cărnii Petrescu — PATUL 
LUI PROCUST, Editura Emi
nescu.

Recenta reeditare a cunoscu
tului roman camilpetrescian se 
adaugă altor necesare și mult 
așteptate reeditări din opera 
lui Liviu Rcbreanu, Mihail Sa- 
doveanu, Ion Tcodoreanu, 
G. M. Zamfirescu, inițiate de

colecția „Romanul de dragoste" 
a editurii Eminescu.

Cocea :
Editura 
aproape 
a fost

FECIOR DE 
Minerva, 
patru decenii 
scrisă, cartea' 
suscită intere-

N. D.
SLUGA,

După 
de cînd 
lui N. D. Cocea
sul cititorului contemporan prin 
sarcasmul și vehemența cu care 
acuză vremuri demult apuse, 
prin stilul său. captivant.

Francisc Carco
CUL PARISULUI, Editura 
nivers.

„Proza lui Francisc Carco 
subliniază Adriana Io-nescu 
prefața volumului — se 
dreaptă cu o curiozitate măr
turisită către existențele absur
de și primejdioase, consumate 
nu fără o anume strălucire fas
cinantă în umbrele nopții ci-

Albatros, 
considerat co- 
greci contern- 

accsta este, 
Pierre Aman-

FARME-
U-

în 
în-

tadine, mai totdeauna voalate 
sub perdele de ploaie".

Ilias Venezis — PAMÎNTUL 
EOLIEI, Editura

Ilias Venezis e 
rifeul scriitorilor 
porani. Romanul 
după spusele lui
dry, „o sinteză de amintiri din 
copilărie, de povestiri și de e- 
elogii bucolice11.

Eyvind
DESPRE 
flAcâri.

Autorul,
Premiu Nordic pentru literatu
ră, își întemeiază romanul pe 
un fapt din istoria Franței, 
procesul din Loudon (1634) al 
preotului umanist Grandier, 
pretext adoptat pentru simbo
lul antifascist al romanului.

Johnson — VISE
TRANDAFIRI ȘI

laureat al Marelui

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Afurisitul de bunic (1 
—4 octombrie); Republica: 
Joc dublu în serviciul secret 
(1—4 octombrie); LONEA — 
Minerul : Urmărirea (1—4 oc
tombrie); 7 Noiembrie ; Se
zon mort, seriile I și II (1—3 
octombrie); ANINOASA : 
Splendoare în iarbă (1—2 oc
tombrie); VULCAN : Salariul 
groazei (1—4 octombrie); 
BARBATENI : Praștia de aur 
(1—2 octombrie).

0 prestigioasă manifestare cultural-artistică
(Urmare din pag 1,

Intre atelierul mecanic și ca
riera de piatră de la pîrîul 
Drăganilor, ambele, aparținînd 
întreprinderii de industrie lo
cală Petroșani, e maro deo
sebire Există însă asemănări 
calitative ce le situează la loc 
de cinste printre secțiile între
prinderii. Dacă atelierul meca
nic înregistrează depășiri me
dii de plan de 8—10 la sută, 
rezbltate asemănătoare obțin și 
cei ee sfarmă piatră la ca
riera de la pîrîul Drăganilor. 
Au înregistrat pietrarii econo
mii la prețul de cost de 2 Ia 
sută, mecanicii au obținut si 
ci tot atît. Cît privește produc
tivitatea muncii, atît lâ atelier 
rul mecanic cit și la carieră ea 
indică o depășire de 6 la sută 
față de cea planificată.

Virgil BUTARIU

Agenda Tîrgului 
internațional București

(Urmare din pag 1)

Aniversarea semicentenaru
lui Partidului Comunist Ro
mân constituie un moment de 
seamă în activitatea creatoa
re a dramaturgilor, artiștilor, 
oamenilor de teatru din toa
tă țara, care vor aduce un o- 
magiu prin arta lor acestei 
sărbători a poporului nostru.

In în timpi na rea acestei a- 
niversări, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă insti
tuie un concurs de creație și 
interpretare teatrală, care se 
va in 'hout im „Decada dra- 
matur :iei orițiinale".

In acest scop teatrele vor 
înscrie în repertoriul lor lu
crări dramatice noi, oglin
dind tradițiile revoluționate 
ale poporului român, lupta 
clase: muncitoare și. a între
gului popor sub conducerea 
P.C.R. pentru eliberate so 
cială și națională, pentru 
doborîrea dictaturii fasciste, 
pentru preluarea puterii și 
instaurarea regimului de de
mocrație populară. Se vcy; 
prezenta, de asemenea, piese 
inspirate din realitățile noi 
ale țării noastre, din proce
sul de transformare revolu
ționară a societății, a con
științei oamenilor, pe dru
mul făuririi și desăvîrșirii o- 
perei de construcție socialis
tă.

Concursul se va desfășura 
în două etape :

I. Etapa selecționării spec
tacolelor pregătite de teatre 
va avea loc între 1—15 apri
lie 1971, in orașele Iași, Cluj, 
Timișoara, Craiova, Galați și 
Brașov, unde Se vor organiza 
..'/.ițele teatrului românesc" 
cu participarea colectivelor 
teatrale din localitățile în
vecinate acestor centre.

II. Etapa finală se va desfă
șura la București în cadrul 
.Decadei dramaturgiei origi
nale" între 24 aprilie și 4 
mai 1971.

Un juriu alcătuit din per
sonalități ale vieții noastre 
artistice (scriitori, critici, ar
tiști, oameni de cultură) va 
acorda următoarele premii și 
mențiuni pentru creație și 
interpretare :
Premii 

Premiul 
Premiul 
Premiul

Trei mențiuni 
de 7 500 Iei fiecare
Premii pentru interpretare 
Premii colective pentru cel 

mai bun spectacol :
i lei 

lei 
lei 
lei 
individuale
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11,55

IR 00

18 05

19,30

20.15

21,55

22,25

18.30
19.15
19,20

TV

urgent
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Fotbal. Transmisiune di
rectă a meciului U.T A.
— Feijenoord Rotter
dam in cadrul compe
tiției „Cupa Campioni
lor Europeni".
Deschiderea emisiunii. 
Mieroavanpremieră.
Universal șotron — en- 
ciplopedie pentru copii. 
Cabinetul economic TV. 
Anunțuri — publicitate. 
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Lucrările agricole 
toamnă — ediție 
cială.
Tele-cinemateca : 
scoți castanele din
— premieră pe țară 
Idei contemporane, 
rientări și tendințe 
sociologia cont.nvora- 
nă.
Gata marilor interpreți 
români — Nicolae Iler- 
lea
Telejurnalul de noapte. 
Fotbal . Steaua — Kar- 
patî Lvov, în cadrul 
competiției „Cupa Cu
pelor" (repriza a 11-a). 
înregistrare de la Sta 
dionul „23 August".

pentru dramaturgie 
I : 20 000 Iei

II : 15 000 lei
III: 10 000 lei

în valoare

Premtul I : 25 090 
Premiul 11:20 000 
Premiu! III : 15 000 
Mențiune : 10 000 
Premii și mențiuni

I’remji pentru regie, sceno- ■ 
grafie, interpretare și men- | 
țiuni în vttloare de 48 000 lei. |

Juriul va avea latitudinea i 
de a nu acorda unele pre- I 
mii sau de a redistribui su- , 
mele în funcție de rezultatele I 
concursului.

bricație românească. Chiar la 
intrarea în incinta comple
xului expozițional, s-a înche
iat montajul instalației de fo
raj „F-320-3DH", pe care con
structorii cunoscutei uzine de 
utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești o prezintă în pre
mieră mondială la Tîrgul in
ternațional București.

Alături de siluetele deve
nite familiare ale instalații
lor de foraj și extracție, se 
înalță agregate complexe 
făurite în alte mari uzine 
ale țării : cazane de apă și 
abur de diferite capacități 
produse la Uzinele „Vulcan" 
din București, utilaje chimi
ce fabricate de uzinele de 
specialitate din București și 
Ploiești, transformatoare de 
forță purtind marca Uzinelor 
„Electroputere* din Craiova, 
agregate și instalații fabri
cate la Reșița etc.

preocupărilor. Locul construc
torilor noilor edificii ale vas
tului complex expozițional 
l-au luat acum montorii și 
esteticienii.

După cum informează or
ganizatorii, în pavilioanele 
naționale, ca și în cele re
zervate firmelor participante 
cu expoziții sau standuri pro
prii, se desfășoară din plin 
lucrările de montaj ale ma
șinilor și instalațiilor comple
xe sosite din Anglia, Bulga
ria, Cehoslovacia. Elveția, 
R. D. Germană. R. F. a Ger
maniei, Italia, Iugoslavia, Ja
ponia, S.U.A., Ungaria, 
U.R.S.S. și din alte țări.

O intensă activitate conti
nuă. să se desfășoare, de ase
menea, pe platformele desti
nate prezentării unor utilaje 
și instalații complexe de fa-

NUL ALIMENTAR Nr.
— UN GESTIONAR

83 DIN URICANI
PENTRU MAGAZI

NUL Nr. 85 DIN CÎMPU LUI NEAG
Condiții de angajare : să fie absolvent a 7-8 

clase elementare și să aibă activitate în comerț 
6 ani.

Salarizarea se va face conform H.C.M. nr. 
914/1968.

universitari 
Munteanu de

cadrul acestuia o succesiune strictă 
in cadrul unei tematici care se 
schimbă de la an la an. Formula 
aceasta prezintă numeroase avan
taje dar ea poate opera mai ales 
în spațiul unei puternice, seculare 
și multiple evoluții artistice cum e 
cea din județul Sibiu. „In ce ne 
plivește — spunea Conșjandin 
Clemente, președinte al Comitetului 
județean pentru cultură și artă, și 
cel mai inimos, mai neobosit din
tre organizatori — am îmbrățișat 
o altă modalitate, pe care aș 
putea-o numi a trecerii globale în 
revistă a mișcării cultural-artrtice 
din județ. Ne-am străduit, și vom 
face la fel și în viitor, ca toate 
manifestările festivalului „Sarmis" 
să aibă caracter de masă. Această 
primă ediție, nelipsită de uncie ac
țiuni formale și confuze, ne-a dat 
totuși prin reușita sa de ansam
blu, un impuls deosebit, o incre^ 
dere sporită în forțele noastre".

In ce ne privește am fi dorit 
sa vedem mult mai multe acțiuni 
organizate în Valea Jiului, cu atît 
mai mult cu cît aici se află, de 
fapt, cele mai importante forțe cul- 
tural-artistice, atît profesioniste cît 
și amatoare, din județul 
ra. ~ 
lor, 
dă 
ne 
a
„Sarmis", pentru a se împlini cu 
adevărat caracterul 
acțiunilor sale.

speculative, puterea de sinteză, 
interesul și preocuparea unui nu
meros contingent de cercetători din 
rîndul cadrelor didactice și al 
muzeografilor. Simpozionul dedici: 
centenarului „Societății pentru crea
rea unui fond de teatru român :n 

alături de
Ș>

Informații suplimentare se pot lua zilnic în
tre orele 7—15 de la biroul personal al O.C.L. 
din Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefon 
1038.

pe tărîmul muzicii 
de estradă 
abia punctate, iar 

a r

ales manifestări 
ușoare 
corală 
maz „ .i 
vîrșire. 
timă 
piea 
lorii instrumentelor 
credem că atîta 
ceasta linie la ora 
să fie prezentat în programul fes- 
tivaln'iii. Ne gîndim, de pildă, 
la orchestra de cameră a Casei de 
cultură din Petroșani care ar fi 
putut pregăti și susține un con
cert reușit.

Cele două instituții teatrale 
profesioniste din județ, teatrul de 
estradă din Deva și teatrul de 
dramă din Petroșani au prezentat 
programe adecvate, de un bun ni
vel artistic. Remarcam îndeosebi 
participarea teatrului din Petroșani 
cu recitalul de versuri din „Țiga- 
niada* și „Trei viteji" de Ion 
Budai-Deleanu în regia Mariettei 
Sadova. Pregătit special pentru fes
tival, recitalul ne-a readus în 
memorie, de data aceasta de la 
înălțimea scenei și cu mijloacele 
acesteia, versurile întîiului mare 
poet român care a fost Ion 
Budai-Deleanu.

Inspirată a fost și organizarea 
unor simpozioane științifice care 
au pus în valoare disponibilitățile

Muzica 
au fost 
sini Ionica
E adevărat 

categorie are, 
puțini adepți

>i cea

lipsit cu des.i- 
că această ui- 

deocatndată, 
înt.e cunosc.i- 
de la noi, dar 

cît există pe a- 
actuală trebuia

Transilvania" la care, 
cercetători din Deva, Orăștie 
Petroșani, au țintit să ia parte și 
harnici iscoditori ai trecutului tea
tral din Oradea, Cluj și Reșița, a 
subliniat importanța și urmări e deo
sebite ale actului de constituire a 
celei de a doua societăți culturale 
a românilor de peste munți (după 
ASTRA) care a luat naștere 
Deva cu un secol în urmă.

Și alte acțiuni, printre care amin
tim șezătorile literare, carnavalul, 
expoziția de tinărituri etc., au 
constituit o reușită certă contribu
ind la conturarea paletei pluriva
lente a festivalului.

Punctul forte al festivalului 
„Sarmis", ediția întîi, l-a constituit 
fără îndoială, programul manifestă- 

închinate aniversării a 150 
la moartea marelui pa
și cărturar Ion Budai- 

La sesiunea de co- 
„lon Budai-Deleanu, 

meleagurilor bttne- 
la momentul 

au 
de 

frunte (mulți dintre ei păscuți pe 
plaiurile noastre) printre care 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte a! 
Comitetului de stat pentru cultură și

iilor 
de ani de 
’-ini, poet 
Deleanu. 
municări 
fiu al 
dorene* precum și la 
comemorativ de la Cigmău 
participat scriitori și exegeți

la

ca
ne

Re
de wCASA PIONIERILOR"

arta, profesorii 
Oană și Romul
Universitatea din București, Iosif 
Pervain, de la Universitatea din 
Cluj, Al. Piru de la Universitatea 
din Craiova, ș.a. „Este firesc 
această țară de legendă — 
mărturisea scriitorul Vasile 
breanu, directorul Studioului
radio Cluj — să-și sărbătorească 
pe unul dintre cei mai mari căr
turari ai ei și ai țării. încă înain
tea lui Eminescu, Ion Budai-Dclea- 
nu a fost ziditor de limbă și de 
epopee, și manifestările de presti
giu organizate de urmașii săi hu- 
nedoreni la Deva, Orăștie, Cigmău, 
sînt demne de toată lauda". Poetul 
Mihai Gavril a ținut să adauge : 
„Niciodată n-au fost sărbătoriți 
precursorii culturii române așa 
cum astăzi îi cinstește poporul. 
Ion Budai-Deleanu a fost nu numai 
un om de inimă, minte și 'litere, 
ci și un deschizător de drumuri 
pentru Eminescu, Rebreanu, Blagt. 
Mi se umple inima de bucurie în 
aceste momente cînd aici, la Cig- 
mau, pe plaiurile natale ale mare
lui scriitor, s-au adunat poeți, căr
turari, țărani să-i cinstească sufle
tul românesc și geniul".

Desfășurat (coi: 
zută) în același 
nium“, festivalul 
sebit structural < 
ciind de o trudi 
ții, de forțe ari 
oare, organizatorii festivalului 
bian au conferit

(Urmare din pag 1)

incidență neprevă- 
timp cu „Cibi- 

„Sarmis" s-a deo- 
de acesta. Benefi- 
iție de cîteva edi- 

istice net superi- 
si- 

manifestănlor din

ță, îi vor pune la punct cu ul
timele noutăți ale științei și 
tehnicii.

Ne-am interesat și cine vor 
fi conducătorii cercurilor de 
pionieri și am aflat că aceștia 
au f 
buni 
tri, 
mai 
rea 
sub 
miletului orășenesc de partid > 
și a Consiliului popular oră
șenesc.

Există certitudinea că prim 
participarea activă a pionieri
lor din Vulcan la aceste cer
curi conduse și îndrumate di
rect de cei mai buni dintre 
cei mai buni specialiști și a- 
vînd sprijinul permanent al 
școlii și familiei, Casa pionie
rilor va deveni un centru de 
atracție irezistibil pentru co
piii de aici, un adevărat focart 
de cunoștințe unde' se vor for
ma talente, se vor dezvolta oa
meni, se vor contura persona
lități.

cerc care satisface și o dorin
ță mai veche a părinților co
piilor de aici, constituind ast
fel un răspuns la solicitările 
acestora, iar micuții fotoama- 
tori vor imortaliza în cadrul 
cercului foto frumusețile nea
semuite ale patriei, ale regiu
nii noastre în special.

Casa pionierilor din Vulcan, 
ne spune tovarășul prof. Victor 
Iațenco, președintele Consiliu
lui municipal al Organizației 
pionierilor va trebui să devină 
în același timp cercul metodic 
al muncii cu pionierii pe oraș, 
aceasta însemnînd că lucrătorii 
și conducătorii cercurilor de 
aici vor îndruma și cercurile 
din școli. Aici vor fi organiza
te, de asemenea, seri literare, 
distractive, întâlniri cu activiști 
de partid și de stat, conducă
tori ai diferitelor întreprinderi 
și instituții, care vor împărtăși 
pionierilor din bogata lor ex
periență profesională și de via-

fost aleși dintre cei mai 
i ingineri, tehnicieni, tnaiș- 
profesori din Vulcan. Și 
mult, organizarea și dota- 
Casei pionierilor se află 
conducerea directă a Co-

I. C. R. M
PETROȘANI

»

angajează
ȘEF DEPOZIT

ARTICOLE MĂRUNTEHunedoa- 
a acțiuni- 
să cuprin- 
hunedot e- 
din 1971

O „descentralizare"
în așa fel îneît ele 
majoritatea orașelor 
se impune în ediția 

cultural-artisticfestivalului

de masă al

Condițiile și salariza na sînă cele

prevăzute de H.C.ll. 914/196 <9
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BUDAPESTA 29. — Corespondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite : In capitala ungară s-a încheiat cel 
de-al 11-lea concurs internațional de muzică al Budapestei. 
Cintăreața Radier Spireanu Gerda, de la Corul Madrigal din 
București, a obținut premiul al 11-lea la canto femei (pre
miul întîi nu a fost acordat), iar la canto bărbați, Ludovic 
Konya a fost distins cu premiul al Il-lea și cu premiul spe
cial „Erkel“ oferit de orașul Gyula.

SOFIA 29. — Corespondentul Agerpres, Gheorghe leva, 
transmite : Timp de zece zile, orașul Plovdiv a găzduit tra
diționalul Tîrg internațional aflat la a 26-a ediție a sa. In 
ultima zi a tîrgului,. pavilioanele celor 40 de țări partici
pante au cunoscut o deosebită afluență de vizitatori.

Ca și în anii precedenți, pavilionul României a suscitat 
un viu interes în rîndul oamenilor de afaceri și specialiști
lor care au vizitat tîrgul. Ziarul „Zemedelsko Zname", re- 
ferindu-se la exponatele prezentate în pavilionul românesc, 
atrăgea atenția asupra produselor industriei grele și con
structoare de mașini, chimice și farmaceutice. Același ziar 
informa că renumitul medicament românesc „Gerovital 
H-3" a fost distins cu o medalie de aur a tîrgului.

După cum îmi relata directorul pavilionului românesc, 
Aurel Son, participarea țării noastre la acest tîrg interna
țional a prilejuit un util schimb de experiență și informa
ție economică și comercială cu parteneri bulgari și din alte 
țări socialiste, cu firme și comercianți din țări capitaliste.

BONN 29. — Corespondentul Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Marți la amiază, s-a închis cel de-al 22-lea Tîrg 
internațional al cărții de la Frankfurt pe Main. La această 
mare întîlnire editorială, au participat cu lucrările lor cele 
mai reprezentative, un număr de peste 3 300 de editori din 
66 de țări de pe toate continentele. In pavilioanele tîrgului 
au fost prezentate volume reprezentînd 213 000 de titluri. _

Da actuala ediție a Tîrgului de Ia Frankfurt pe Main, 
România a participat cu un stand colectiv, organizat sub 
auspiciile întreprinderii de comerț exterior „Libri", în ca
drul căruia au fost expuse peste 500 titluri apărute în 21 
edituri românești. Standul românesc s-a bucurat de mult 
succes, concretizat prin încheierea de contracte superioare 
din punct de vedere valoric celor din anii precedenți. Au 
fost perfectate contracte pentru coeditări cu edituri din 
Franța, R.F.G., Anglia, Austria, Statele Unite, Olanda, Iugo
slavia, India, Japonia, Pakistan, Tanzania și Congo (Kins
hasa).

ISTANBUL 29 (Agerpres). — La Palatul Culturii din Is
tanbul, a luat sfîr.șit cel de-al VI-lea Congres internațional 
de psihopatologie a expresiei. La lucrările Congresului, care 
s-au desfășurat sub președinția ministrului educației națio
nale al Turciei, Orban Oguz, au luat parte delegați din 30 
de țări. Din România au participat profesorii Levon Mira- 
horian și Popescu-Sibiu.

In cadrul dezbaterilor, prof. Mirahorian a prezentat un 
referat privind psihopatologia expresiei în raport cu starea fi
ziologică a organismului, iar prof. Popescu-Sibiu a vorbit 
despre debutul schizofreniei, reflectată în variatele creații 
literare.

Opoziția 
americanilor față de 

războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

Potrivit datelor publicate de Insti
tutul Gallup, 55 la sută din cei 
chestionați s-au pronunțat pentru 
retragerea totală a trupelor ameri 
cane din Vietnamul de sud pînă la 
sFîrșitul anului 1971.

Opoziția fața de continuarea 
războiului dus de S.U.A. în Viet
nam se manifestă și în rîndul for
țelor armate. In cadrul unei con
ferințe de presa, care a avut loc la 
Washington, 28 de ofițeri ameri
cani, reprezentînd toate armele, 
au condamnat războiul din Asia 
de sud-est și au criticat politica 
vietnameză a actualei Administra
ții americane.

------4------

PNOM PENH 29 (Agerpres). 
— Ultimile știri transmise din 
Cambodgia de corespondenții agen
țiilor de presă informează că for
țele de rezistență populară au blo
cat înaintarea trupelor administra
ției Lon Noi pe șoseaua ce face 
legătura între capitala khmera, 
Pnom Penh, și cel mai mare port 
al țării, Kompong Som. De-a lun
gul acestei șosele au loc de peste 
24 de ore ciocniri violente intre 
grupuri ale patrioților și unități 
militare inamice.

Pe de altă parte, pe străzile lo
calității Taing Kauk continuă să 
se desfășoare lupte îndîrjite între 
patrioți și efectivele militare ale 
regimului Lon Noi, care încearcă 
să înainteze spre orașul Kompong 
Thom.

\IIAJA INTERNAȚIONALA
GAMAL ABDEL NASSER Vizita delegației

I

• Funeraliile președin
telui Gamal Abdel Nas
ser vor avea loc în ziua 
de 1 octombrie

CAIRO 29 (Agerpres). — Fu
neraliile președintelui R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, decedat luni 
seara în urma unei crize cardiace, 
vor avea loc la 1 octombrie. Sicriul 
cli corpul neînsuflețit al președin
telui egiptean a fost transportat la 
Palatul Republican din Cairo.

Un l..... —...»—— . — — — - 

a fost decretat în Republica Arabă 
Unită, anunță postul de 
Cairo. De asemenea, timp de trei 
zile, toate întreprinderile și șco
lile vor fi închise în semn de do
liu.

doliu oficial de 40 de zile

radio

• Noul președinte pro
vizoriu al Republicii 
rabe Unite, Anwar 
Sadat

A-
E1

CoCAIRO 28 (Agerpres). — 
mitetul Executiv Suprem al Uniu
nii Socialiste Arabe și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Arabe Unite, 
l-au desemnat luni seara întt-0 
ședință comună, pe Anwar El-Sa- 
dat în funcția de președinte pro
vizoriu al R.A.U. Această hotărire 
a fost anunțată de către Muham
med Labib Shukeir, președintele 
Adunării Naționale a R.A.U. Po
trivit prevederilor constituției, ale
gerea unui nou președinte al țării 
trebuie să aibă loc în termen de 
60 de zile.

Președintele provizoriu al R.A.U,. 
Anwar El-Sadat, a prezidat marți 
o nouă reuniune comună a Comi
tetului Executiv Suprem al Uniunii

COM T A
PEKIN 29 

ședințele Mao 
delegația economică guvernamenta
lă albaneză condusă de Abdyl 
Kellezi, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării. 
La întrevedere au participat, de 
asemenea, Citi En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Kan Șen, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, 
Li Sien-nien, membru al Biroului 
Politic, 
de Stat al R. P. Chineze.

După cum precizează 
China Nouă, cu acest prilej a avut 
loc o convorbire cordială.

(Agerpres). — Pre- 
Tze-dun a primit

vicepremier al Consiliului

agenția

O
WASHINGTON 29 (Agerpres). 

-— Ministrul de externe al Aus
triei, Rudolf Kirchslaeger, a făcut 
luni o vizită la Washington, unde 
a avut o serie de întrevederi cu 
oficialități ale guvernului ameri
can. El s-a întîlnit succesiv c.i 
John Irwin, secretar de stat in
terimar, 
secretar 
Maurice 
lui.

Surse 
la Washington au menționat 
în timpul întrevederii cu Maurice 
Stans, Kirchslaeger a exprimat ne
liniștea Austriei față de recentele 
măsuri protecționiste adoptate de 
S.U.A., care afectează exporturile 
austriece de textile pe piața ame
ricană.

cu Alexis Johnson, 
de stat, precum și 
Stans, ministrul

ale Ambasadei

Q

sub- 
cu 

comerțu-

austriece
că,

KATMANDU 29 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, Yahya 
Khan, care se află într-o vizită
T-ir-ir-tr-ir-ii-iiaf

Ctl
______ _ , . regele 

Mahendra Jang Deva. Cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat pentru re
glementarea tuturor litigiilor inter
naționale pe cale pașnică, pentru 
crearea unui climat de încredere și 
stabilitate în întreaga lume. Ei 
au evidențiat că aceasta se poate 
obține numai prin respectarea a- 
cordurilor internaționale, a drep
tului fiecărui popor la autodeter
minare și prin neimixtiunea in 
treburile interne ale altor state.

oficială in Nepal, a conferit 
șeful statului nepalez.

O
MOSCOVA 29 (Agerpres). - 

Problemele legate de colaborarea 
economică și de dezvoltarea co
merțului sovieto-austriac au fost 
discutate marți în cadrul întrevede^ 
rii dintre Nikolai Patolicev, minis
trul comerțului exterior al 
U.R.S.S., și Franz Josef Mayer- 
Gunthov, președintele Uniunii in
dustriașilor austrieci, care face o 
vizită la Moscova.

Anul trecut, relatează 
TASS, schimburile reciproce 
mărfuri dintre cele două țări 
ajuns Ia 140 milioane ruble. Un 
rol important în dezvoltarea comerțu
lui bilateral l-a jucat acordul încheiat 
în urmă cu doi ani privind livra
rea de către U.R.S.S. în Austria a 
gazelor naturale și achiziționarea 
din această țară a unor conducte 
de mare diametru.

La 1 ianuarie 1971, va intra în 
vigoare noul 
tre cele două 
cinci ani.

face o

agenția 
de 
au

acord comercial din- 
țări pe o perioadă de

29 (Agerpres).
R. S. F. Iugoslavia, 

marți

BELGRAD
Președintele
Iosip Broz Tito, a primit 
delegația parlamentară a R. F. a

Ultimele ȘTIRI SPORTIVE
AsSăzi, 4 echipe românești 

în meciurile retur din cadrul 
competifiilor europene de Sotbal

Astăzi, pe 4 stadioane, echipe românești de fotbal sus
țin meciurile retur din cadrul competițiilor europene. Desi
gur, în centrul atenției spectatorilor se situează meciul de 
la Arad, unde campioana țării U. T. Arad întîlnește for
mația olandeză Feyenoord Rotterdam deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni" și a „Cupei intercontinentale". In 
prima întîlnire, scorul a fost egal (1—1). Partida începe la 
ora 15. In Capitală, pe stadionul Republicii, de la ora 13,30, 
Steaua joacă în compania echipei sovietice Karpatî Lvov, în 
cadrul „Cupei cupelor**. Primul joc a fost cîștigat de fotba
liștii români cu scorul de 1—0.

In „Cupa europeană a tîrgurilor**, Dinamo București 
(învingătoare în tur cu 5—0) joacă la Salonic în compania 
echipei Paok, iar la Pecs (Ungaria), „U“ Craiova întîlnește 
echipa locală Dozsa, de care a dispus în primul joc cu 2—1.

național de tenis de la Berke
ley (California), jucătorul ceho
slovac Jan Kodes l-a învins cu 
6—3, 7—6 pe americanul Steve 
Turner. Intr-o altă partidă, aus
tralianul Robert Carmichael a 
dispus cu 7—6, 6—3 de John 
Levin (S.U.A.).

★

BOLOGNA 29 (Agerpres). — 
Campionul mondial de box, ita
lianul Bruno Arcari, și-a făcut 
reintrarea la Roma. El l-a în
vins prin ko în repriza a doua 
pe portughezul Carlos Almeida.

MONTREAL 29 (Agerpres). — 
La London (Canada), în cadrul 
unui concurs internațional de 
atletism, proba de 12 mile 
(19,300 km) a fost câștigată de 
sportivul englez Ron Hill, cro
nometrat în 55’34'”6/10. Pe lo
cul doi s-a clasat canadianul 
Jerome Drayton în 55’49”6/10.

MUNCHEN 29 (Agerpres). -- 
Raliul automobilistic al Bava- 
riei a fost cîștigat de echipajul

Socialiste Arabe și a Consiliului 
de Miniștri. t

Președintele provizoriu al R.A.U., 
Anwar El Sadat, ofițer de carieră, 
s-a născut în 1918. El a fost unul 
dintre cei mai apropiați și mai 
vechi colaboratori ai fostului preșe
dinte Gamal Abdel Nasser. D:n 
1957 pînă în 1961 a fost secretar 
general, iar apoi președinte al U- 
niunii Socialiste Arabe. El a deve
nit apoi membru al Președinției 
Consiliului de Miniștri, iar din 
1967 pînă în 1969 președinte a’ 
Adunării Naționale. Printr-un de
cret al președintelui Nasser, datând 
din 20 decembrie 1969, Anwar El 
Sadat a fost numit vicepreședinte 
al R.A.U.

om de stat Gamal Abdel Nasser. 
La Belgrad, Vecea Executivă Fe
derală s-a întrunit într-o 
comemorativă. A luat 
președintele Republicii 
Federative Iugoslavia, Iosip 
Tito, care a adus un omagiu lui 
Gamal Abdel Nasser, elogiind ac
tivitatea sa în fruntea Republicii 
Arabe Unite și meritele în lup-a 
pentru asigurarea păcii și pentru 
colaborarea între state. Agenția iu
goslavă de presă Taniug anunță 
că președintele R.S.F. Iugoslavia va 
fi reprezentat' la funeraliile 
Gamal Abdel Nasser de 
ție condusă de Edvard 
membru al Consiliului

ședință 
cuvântul 

Socialiste 
Broz

lui 
o delega- 

Karde'i, 
Federației.

P. C. R. în Japonia

• Ședința solemnă a A- 
dunării Generale a
O.N.U.

CAIRO 29 (Agerpres). — în
cetarea din viață a lui Gamal 
Abdel Nasser a fost primită cu 
profundă emoție în întreaga lu
me.

La Națiunile Unite, Adunarea 
Generală s-a întrunit marți dimi
neață în ședință solemnă. Preșe
dintele Adunării Generale, Edvard 
Hambro, a evocat personalitatea 
lui Gamal Abdel Nasser, figură 
proeminentă a statului egiptean și 
a vieții politice internaționale. In 
numele mai multor țări socialiste, 
între care și România, delegatul 
Bulgariei a adus un profund oma
giu celui dispărut. Secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, și 
președintele actualei Adunări Ge
nerale a O.N.U., Edvșu'd Hambro, 
au adresat telegrame de condolean
țe ministrului egiptean al afaceri
lor externe, Mahmud Riad, în care 
evocă personalitatea eminentului

• Telegrame și mesaje 
de condoleanțe din par
tea unor conducători de 
state și guverne

Pe adresa președintelui 
riu al R.A.U., Anwar El 
Adunării Naționale și a 
lui egiptean sosesc mesaje și tele
grame de condoleanțe din partea 
unor conducători de state și gu
verne, personalități politice și ale 
vieții publice internaționale, printre 
care Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al 
Dun Bi-tt, 
Chineze, ■

provizo-
Sadat, a 
guvernu-

< T E
Germaniei, condusă de președintele 
Bundestagului Kai Uwe von 
Hassel. Intre președinte și mem
brii delegației a avut loc, o con
vorbire, informează agenția Tan- 
iiUg-

O
BELGRAD 29 (Agerpres). — 

L. N. Mishra, ministrul comerțu
lui exterior al Indiei, a sosit la 
Belgrad pentru a participa la con
ferința tripartită a miniștrilor de 
resort ai Iugoslaviei, Indiei și 
R.A.U., informează agenția Tan? 
iug.

Aceeași agenție relatează că în 
localitatea iugoslavă Bled au fost 
programate lucrările sesiunii ordi
nare a comisiei mixte pentru cola
borarea tripartită dintre țările 
amintite, care are pe ordinea de 
zi examinarea măsurilor menite să 
contribuie la dezvoltarea colabo
rării economice tripartite, precum 
și la studierea posibilităților de 
promovare a relațiilor economice 
cu terțe țări.

Q
PARIS 29 (Agerpres). — In pre

zența ministrului francez al dez
voltării industriale și cercetării 
științifice, Francois-Xavier Ortoli, 
și a ministrului algerian al. aface
rilor externe, Abdelaziz Bouteflika, 
s-au deschis la Paris convorbirile 
de fond dintre Franța și Algeria.

Scopul convorbirilor, care ur
mează unei perioade de răceală în 
relațiile dintre cele două țări, este 
de a stabili ce parte din benefi
ciile societăților franceze care ex
ploatează petrolul saharian va fi 
vărsată în viitor statului algerian. 
„Prețul de referință" care servește 
la calculul acestor redevențe era 
de 2,08 dolari la baril înainte ca 
guvernul algerian să hotărască, la 
21 iulie a.c., să-l mărească la 
2,85 dolari. Această hotărîre a fost 
considerată drept „unilaterală** de 
către societățile exploatatoare, care 
au contestat-o.

U.R.S.S, 
, vicepreședinte al R. P 
și Ciu En-lai, premierul 

Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Georges Pompidou, președin
tele Republicii Franceze, regina 
Ef'sabe'a a Angliei, împăratul Etio» 
piei, Haile Selassie, președintele 
Cambiei, Kenneth Kaunda, preșe
dintele Indiei, Varahagiri Venkata 
Giri, primul ministru 
Amir Abbas Hoveida.

I.a funerahile 
Gamal Abdel Nasser 
participarea numeroși 
de guverne, miniștri

—4

al Iranului,

președintelui 
și-au anunțat 
șefi de state, 

de externe.

ÎN IORDANIA 
situația începe 

sa revină 
la normal

AMMAN 29 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relevă că în 
Iordania situația începe să re
vină la normal. Comitetul inter- 
arab pentru supravegherea în
cetării focului a anunțat că ar
mata iordaniană și unitățile pa
lestiniene respectă prevederile 
acordului semnat. In 
țării, unde au avut loc 
mai violente lupte, situația 
relativ calmă.

La Amman au fost luate 
suri pentru reluarea activității 
serviciilor publice și pentru 
reluarea lucrului în unele insti
tuții. Locuitorii capitalei iorda- 
niene și din împrejurimi au fost 
chemați, în cursul zilei de 
marți de postul de radio Am
man să se aprovizioneze în 
mod gratuit cu alimente de la 
unele puncte special amena
jate în capitală.

nordul 
ceie 
este

mă-

NAPOLI 29 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a vizitat marți echi
pajele flotei a șasea america
ne staționate în Marea Me- 
diterană. Manevrele navale 
ale flotei, care urmau să 
aibă loc marți în prezența 
președintelui, au fost anulate

TOKIO 29. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : Luni după-amiază s-au 
încheiat convorbirile dintre 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., și delegația Partidu
lui Comunist din Japonia con
dusă de tovarășul Masayoshi 
Oka, vicepreședinte al Prezidiu
lui C.C. al P.C.J.

După încheierea convorbiri
lor, delegația, însoțită de Koro- 
hito Kurahara, membru al Bi
roului Permanent al Prezidiu
lui C.C. al P.C.J., și de Koichi
ro Ueda, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.J., redactor șef 
al ziarului „Akahata", a vizitat 
redacția ziarului „Akahata*' și 
întreprinderea poligrafică „A- 
katsuki Printing Co“. Șeful de
legației române s-a întreținut 
cu redactori și cu angajați ai 
întreprinderii.

Seara, președintele Partidului 
Comunist din Japonia, Sanzo 
Nosaka, a oferit o masă în cin
stea oaspeților români. Au par
ticipat Satomi Hakamada, Ma
sayoshi Oka, vicepreședinți ai 
Prezidiului C.C. al P.C.J., Kore- 
hito Kurahara și Tomio Nishi- 
zawa, membri ai Biroului Per
manent al Prezidiului C.C. al

P.C.J., Ichiro Sunama, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.J.

In dimineața zilei de luni, 
membrii delegației P.C.R. au fă
cut o vizită la Uzinele electro
nice „Toshiba1* din 
dustrial Kavasaki. 
Nishijima, director 
acestor uzine care 
un potențial tehnic 
condus pe oaspeți 
Institutului de Cercetări, unul 
din cele mai moderne din 
ponia, și prin unele secții 
fabricație.
'Marți, membrii delegației 

fost oaspeții Combinatului side
rurgic „Kimitsu" din prefectu
ra Chiba al celei mai mari fir
me japoneze producătoare de 
oțel „Nipon Steel Corporation**.

In seara aceleiași zile, ei 
s-au întîlnit la ambasada ro
mână cu conducerea și cu 
membri ai Asociației de prie
tenie Japonia-România. Au 
fost prezenți Kubo II. Yama
moto, II. Machino, vicepreșe
dinți ai asociației, Shiroo Su
zuki, secretar general al aso
ciației, oameni de artă și cul
tură, prieteni ai țării noastre.

A fost de față ambasadorul
Iosif 

ai

orașul in-
Teruyuki 

general al 
dispune de 
avansat, a 
prin sălile

Război narcoticelor !

României în Japonia, 
Gheorghiu, și alți membri 
ambasadei.

Dezbaterile din Comitetul 
pentru problemele economice 

și financiare
— Trimisul 
C. Alcxan- 
Dezbatcrile

NEW YORK 29. 
special Agerpres, 
droaie, transmite : 
din Comitetul pentru proble
mele economice și financiare, 
ce concentrează în prezent a- 
tenția delegațiilor datorită im
portanței punctelor aflate pe 
ordinea de zi, au fost deschi
se luni după-amiază de repre
zentantul României, Costin 
Murgescu, director general al 
Institutului pentru studierea 
conjuncturii economice inter
naționale. Vorbitorul a subli
niat însemnătatea deosebită a 
unei acțiuni internaționale în 
măsură să promoveze progre
sul economic al țărilor în curs 
de dezvoltare. Relevînd, în a- 
cest sens, sprijinul consecvent 
pe care România l-a acordat, 
în cadrul O.N.U., cererilor le
gitime ale acestor țări, vorbito
rul a declarat: „Solidaritatea 
României cu statele în curs de 
dezvoltare decurge din analiza 
obiectivă a problemelor funda
mentale ale epocii în care 
trăim, din concepția care o că
lăuzește ca țară socialistă în 
viața internațională, din faptul 
că ea însăși este confruntată 
cu numeroase probleme simi
lare**.

In legătură cu noul Deceniu

al Națiunilor Unite pentru dez
voltare, Costin Murgescu a re
liefat — pe baza experienței 
țării noastre — rolul pe care 
ar urma să-l îndeplinească în
făptuirea unui program amplu 
de măsuri politice, economice și 
sociale cu caracter progresist, 
de natură să mobilizeze ener
giile națiunilor și să permită 
fiecărui stat punerea în valoa
re a resurselor sale naturale 
și umane. Reprezentantul ro
mân a relevat că buna func
ționare a mecanismului econo
miei mondiale ar fi facilitată 
și s-ar introduce un plus de e- 
chitate și obiectivitate în efor
turile în acest domeniu ale co
munității internaționale, dacă 
țările lumii ar fi clasificate 
după un criteriu unic, și anu
me cel privind nivelul lor de 
dezvoltare economică indiferent 
de sistemul lor social-politic și 
de zona geografică în 
află.

In virtutea acestor 
rente și a locului pe
ocupă în prezent în diviziunea 
internațională a muncii, Româ
nia înțelege că este îndreptăți
tă să beneficieze de unele mă
suri internaționale ce se vor' a- 
dopta în cadrul Deceniului în 
favoarea țărilor mai puțin dez
voltate. In același timp, Româ
nia înțelege să-și aducă — în 
raport cu potențialul său — în
treaga contribuție la înfăptui
rea obiectivelor deceniului, la 
sprijinirea eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare".

După intervenția delegatului 
român, reprezentantul Indiei a 
prezentat dezbaterilor Comite
tului, în numele a 89 de 
în curs de dezvoltare, un 
iect de rezoluție privitor la 
gramul celui de-al doilea 
ceniu al Națiunilor Unite 
tru dezvoltare.

GENEVA 29 (Agerpres. — 
La Geneva au început lucrările 
unei sesiuni de urgență a Comi
siei O.N.U. pentru narcotice, 
convocată pentru examinarea 
căilor de luptă împotriva creș
terii traficului ilicit de stupe
fiante. Vladimir Kusevic, secre
tarul general al Comisiei, a 
declarat că această problemă a 
devenit presantă intrucît poliția, 
agenții vamali și agenții birou
rilor speciale pentiu stupefiante 
reușesc să rețină numai cinci 
pînă la zece la sută din narco
ticele ce jac obiectul contraban
dei. „Dacă este adevărat că in 
1968, ultimul an pentru care 
deținem date statistice complete, 
au fost capturate aproximativ 6% 
kg de heroină, a spus el, aceasta 
înseamnă că, în fapt, pe piața 
ilicită au fost vîndutc între 
6 și 12 tone de heroină, ceea ce 
reprezintă peste 600 milioane de 
doze".

Delegatul american John 
Ingersoll, directorul Biroului 
pentru narcotice al S.U.A., a 
cerut declanșarea „unui război 
pe scară internațională împotri
va producției ilicite și contra
bandei de stupefiante". Sublini
ind că Statele Unite nu pot să 
acționeze singure în această 
problemă, el a arătat că Con
gresul S.U.A. „este pregătit să 
adopte orice măsuri practice pen
tru a se pune capăt traficului 
ilicit cu droguri".

Cercetările au fost

suspendate

care se

conside- 
care îl

în legătură cu încetarea din 
viată a președintelui R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser.

Președintele Nixon, care 
și-a încheiat, luni seara, la 
Roma, prima etapă a călăto
riei sale în Europa, urmează 
să sosească miercuri la Bel
grad.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— La New York, s-a 
oficial că cercetările 
găsirea echipajului care la 
septembrie a încercat să traver
seze Oceanul Atlantic cu ajuto
rul unui balon au fost suspen
date. Cei trei temerari, Rod An
dersen. Pamela Brown și Mal
com Briton, au pierdut legăturile 
radio cu centrul de urmărire la 
29 de ore de la lansarea balo
nului de pe Insula Long Island 
de lingă New York. Cercetările 
privind descbperirea nacelei sau 
a resturilor balonului au durat 
o săptamînă.

anunțat 
privind 
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Un fenomen ciudat

Colaborarea tehnico-șfiinfifică
soviefo-vesf-germană

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
La Moscova au luat sfîrșit convor
birile dintre o delegație sovietică 
în frunte cu Vladimir Kirillin,, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
stat pentru știință și tehnică, și 
delegația vest-germană condusă de 
Hans Leussink, ministrul cercetării 
științifice și educației. Luînd cuvân
tul la o conferință de presă, con
ducătorii celor două de'ețații au 
evidențiat, potrivit agenției TASS,

utilitatea convorbirilor purtate și 
perspectivele favorabile ale cola
borării tehnico-științifice dintre 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei.
' Prezentîhd ziariștilor comunica
tul asupra căruia s-a căzut de 
acord la încheierea convorbirilor, 

Kirillin a arătat că docu- 
rhentul prevede dezvoltarea coo
perării bilaterale în domeniul fi
zicii energiilor înalte și joase, chi
miei, astronomiei, biologiei, medi-

cinei, oceanografiei, tehnicii de cal
cul, învățământului, informaticii. 
S-a căzut de acord asupra stimulă
rii colaborării în domeniile tehnice 
care afectează direct dezvoltarea 
producției — electrotehnică, chi
mie, construcții de mașini. Se pre
văd, de asemenea, intensificarea și 
extinderea schimburilor de infor
mații tehnico-științifice, întîlniri 
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NEW YORK (Agerpres). — 
Mii de păsări migratoare s-au 
izbit luni dimineață de cel 
mai mare zgîrie-nor din New 
York — „The Empire State 
Building" — căzind moarte 
pe străzile din jur. Poliția 
newyorkeză a anunțat că sto
lurile de păsări au început să 
se repeadă asupra clădirii 
imediat după miezul nopții, 
la numai citeva ore după o- 
prirea unui vint puternic ca
re a provocat o răcire brus
că a temperaturii. Nu se cu
nosc însă precis cauzele a- 
cestui ciudat, fenomen.

o

(Agerpres)

transmite aspecte din re- 
Karpatî și în continuare 
— Feyenoord Rotterdam.

Stațiile noastre de radio vor 
priza a 2-a a jocului Steaua — 
desfășurarea partidei U. T. Arad 
Transmisia se va face pe programul 1.

★

italian Barbasio-Manucci, care 
a pilotat o mașină ,Lancia“, 
Bein-Mehmel (R.F.G.) s-au cla
sat pe locul doi pe un „BMW 
Alpin". Această cursă, care a 
durat 24 de ore, a fost mar
cată de moartea automobiliști- 
lor vest-germani Wineberger și 
Truebsach, a căror mașină s-a 
lovit de un stîlp la o turnantă.

★
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

In prima zi a turneului inter-

Sezonul internațional de ho
chei pe gheață din țara noas
tră se va inaugura la 21 noiem
brie cu desfășurarea meciului 
dintre echipele României și Po
loniei. Jocul se va desfășura pe 
patinoarul artificial din parcul 
„23 August**. Cele două echipe 
se vor lntîlni a doua zi în par
tida revanșă. La 17 și 19 de
cembrie, în Capitală va avea 
loc dubla întîlnire România — 
Suedia. Echipa cehoslovacă 
SKL Brno va evolua în zilele 
de 26 și 27 decembrie la Bu
curești. Cele două meciuri a- 
micale Iugoslavia — România 
sînt programate la 12 și 13 ia
nuarie la Liubliana. Tradițio
nala competiție „Cupa orașului 
București" se va disputa între 
28 și 31 decembrie.

(Agerpres)

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
In Uniunea Sovietică a fost lan
sat marți un nou satelit de tele
comunicații de tip „Molnia-1“ in
formează agenția TASS. Satelitul 
este destinat să asigure exploatarea 
sistemului de legături radio-teiefo
nice și telegrafice la mari distanțe, 
precum și transmisia programelor 
televiziunii din Moscova spre 
punctele din rețeaua „Orbita", si
tuate în regiunile Extremului nord, 
Siberiei, Orientului îndepărtat și 
Asiei centrale sovietice.

Satelitul s-a plasat pe o orbită 
eliptică cu apogeul la 39 300 ki
lometri în emisfera boreală și peri- 
geul de 480 kilometri 
australă. Perioada de 
noului satelit este de 
minute, iar friclinația 
65,5 grade.

Incendii în pădurile

din California

în emisfeTa
a

46
de

rotație
11 ore

orbitei

4 In landul Renania de nord 
Westfalia, au avut loc luni 

numeroase greve de avertisment ale 
metalurgiștilor, declarate în semn 
de nemulțumire față de ofertele 
patronatului privind încheierea 
noilor contracte colective. Astfel, 
la Koln, 8 000 de muncitori au 
sistat lucrul pentru două ore și 
jumătate și au "organizat o demon
strație în fața clădirii administra
tive a uzinei „Kloeckner-Humboldi- 
Deutz". Greve similare au avut 
loc ia Dusseldorf, Dortmund și 
Oberhausen.

LOS ANGELES (Agerpres). 
Incendiile de păduri din Ca
lifornia, care au izbucnit vi
neri, au distrus pinii luni 
peste 160 000 de hectare, su
te de case și ferme. Potrivit 
datelor preliminare, trei per
soane și-au pierdut viața. 
Aproape 3 000 de hectare din 
pădurea de arbori rari Se
quoia, declarată monument al 
naturii, au fost, de asemenea, 
devastate de flăcări. Stimu
late de un vint puternic și 
extrem de uscat, incendiile 
continuă să înainteze' in di
ferite direcții, amenințînd 
centre populate, printre care 
zona de la est de San Diego. 
Chiar orașele San Diego și 
Los Angeles sinț primejduite, 
flăcările aflindu-se la mai 
puțin de 60 km de ele. Peste 
10 000 de oameni au trebuit 
să fie evacuați de urgență 
din aceste zone.
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