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NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN

IN RINDUL
TINERETULUI

spiritul novator

MUNCA

m care e necesar

EDUCATIVA REPUBLICA POPULARA CHINEZA
Președintele Mao Tzedun și vicepreședintele 

Lin Biao au avut o întrevedere cordială 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și ceilalți membri ai delegației de partid 
și guvernamentale române

Eveniment de o însemnătate 
'deosebită în viața tineretului, 
a organizației sale revoluționa
re, Congresul al IX-lea al 
U.T.C.. indicațiile prețioase ale 
secretarului general al partidu
lui la tribuna Congresului, au 
generat în toate organizațiile 
de tineret un suflu novator, 
preocupări susținute pentru 
perfecționarea multilaterală a 
metodelor și formelor muncii 
educative în rîndul generației 
tinere, în vederea sporirii con
tribuției sale la făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

„Tinerii sint chemați să pu
nă elanul revoluționar, tot ce 
au mai bun in slujba mersului 
înainte al 
cuceririlor 
nico-științifice în întreaga sfe
ră a creației de bunuri mate
riale și spirituale, ridicării ni
velului material și cultural al 
celor ce muncesc'. Aceste cu
vinte ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au devenit o indica
ție programatică pentru toate 
organizațiile de tineret, pen
tru întreaga lor activitate me
nită să determine afirmarea 
plenară, responsabilă a tineri
lor de toate categoriile în via
ța societății. Realizarea acestor 
deziderate stabilite de partid, 
înscrierea, cu eficiență sporită, 
a aportului tineretului în efor
turile celorlalți oameni ai mun
cii. impune necesitatea perfec
ționării radicale a muncii edu
cative. a cadrului organizato
ric, a formelor și modalități
lor acesteia.

îndrumate îndeaproape de or
ganele și organizațiile de par
tid. organizațiile U.T.C. din 
.Valea Jiului au depus în ul
timele luni strădanii susținute 
pentru perfecționarea activită
ții lor, obținînd în acest 
rezultate meritorii.

Inițiative lăudabile 
semnat ultimele luni 
în privința sporirii

societății, aplicării 
revoluției teh-

sens

con- 
ales

au
mai 
contribu-

ției tineretului la realizarea sar
cinilor de plan, ridicării nive
lului de pregătire profesională 
a tineretului. întrecerea între 
tinerii mineri, între organiza
țiile U.T.G. din cadrul prepa- 
rațiilor, U.U.M.P. etc., „decade 
record" ale tineretului în pro
ducție, concursurile „Intre me
tronom 
„Buna 
brățară de 
strungarilor* 
și dezbaterile tinerești sub titlul 
„Tribuna calității", „Procesul re
buturilor", inițiativele organiza
țiilor U.T.C. în sprijinul stabi
lizării noilor angajați, întăririi 
disciplinei și calificării tinere
tului se bucură de o unanimă 
apreciere în rîndul unităților 
noastre economice. Experiența 
dobîndită trebuie dezvoltată, 
valorificată multilateral, îmbo
gățită cu procedee educative ca
re să răspundă pe deplin exi
gențelor actuale și de perspec
tivă. Acțiunile menite să con
tribuie la integrarea profesio
nală a tinerilor, educarea și for
marea multilaterală a acestora, 
trebuie să răspundă mai mult 
cerințelor reale, imediate, exi
gențelor pe care le impune des
fășurarea procesului de produc
ție, progresul tehnic din fie
care unitate economică. Pornind 
de la aceste exigențe, organi
zațiile U.T.C. sînt chemate să 
asigure, în continuare, menți
nerea climatului de emulație, 
angajarea responsabilă a tine
retului muncitoresc in întrece
rea socialistă pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor pe primul 
an al cincinalului. Mobilizarea 
tinerilor la îndeplinirea sarci
nilor de plan trebuie conjugată 
cu o preocupare susținută pen
tru sprijinirea calificării și re
ciclării cadrelor tinere. Con
cursurile pe meserii, dezbate
rile profesionale vor fi în a-

și protecția muncii", 
servire", „Meseria — 

aur", .Olimpiada 
și altele precum

(Continuare in pag. a 3-a)
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prăfuită lăsind în ur
mă ultimele blocuri ale 
Uricaniului. De o par
te și de alta, natura 
ne desfată privirile cu 
decoru-i primăvăratec, 
colorat intr-un verde 
crud. Clipocitul jucăuș 
al Jiului, cristalin îna
inte de întâlnirea cu 
cărbunele, mlădițele ti
nere ale copacilor ce 
poartă florile de mai, 
ne însoțesc pe distan
ța a mai mulți kilo
metri.

Dar timpul a trecut 
repede și iată-he in 
mijlocul șantierului de 
la Valea de Pești. Ici 
colo, comenzile scurte 
ale cite unui șef de e- 
chipă sint acoperite de 
zgomotul continuu pro
dus de hergheliile de 
cai putere ale unor 
autocamioane ce esca
ladează pantele abrup
te ce duc spre carie
re, ' 
al 
lor.

de vuietul surd 
motocompresoare- 
Peisajul este im-

presionant. Valea de 
Pești, o vale pină mai 
ieri a tăcerii depline, 
a devenit unul din mi
ile de .puncte" ale 
efervescentei creatoare 
a omului. Pe valea ți
nui pirîiaș mărunt, in
tre coamele semețe ale 
munților, firul de apă 
va fi stăvilit. Acolo se 
va naște un lac arti
ficial cu o lungime de 
2—3 km. Sute de mii, 
milioane de metri cubi 
de apă vor sta cuminți 
în spatele unui baraj 
imens, un adevărat 
munte din piatră înăl
țat prin priceperea și 
forța omului, a mași
nilor pe care le stă- 
pînește.

însoțitorul nostru, in
ginerul șef al șantie
rului I.L.H.S. Valea 
Jiului, Petre Șoileanu, 
ne-a relatat pe larg 
despre întregul com
plex de lucrări al u- 
nității economice din 
care face parte.

— Ceea ce vedeți

dumneavoastră aici es
te doar o parte, ade
vărat, poate, cea mai 
importantă a lucrări
lor noastre. Dar de 
construcția acestui ba
raj — unicat in țară 
prin soluția de exe
cuție — se leagă o se
rie de alte obiective, 
menite toate să asigu
re cu apă potabilă su- 
ficientă localitățile si
tuate pe cursul Jiului 
de vest, să alimenteze 
cu apă industrială' pre- 
parațiile Lupe ni- și Co- 
roești, termocentrala 
Paroșeni printr-o con
ductă de aducțiune a 
apei potabile, ce va 
funcționa la o presiu
ne de 16 atm, prin in
stalațiile aferente ei cu 
cele 12 supratraver- 
sări de riuri. Tot in 
urma realizării baraju
lui, debitele celor două 
Jiuri vor putea fi re
gularizate, preîntimpi- 
nîndu-se inundațiile...

Constatând surprin-

derea noastră la au
zul cuvîntului „unicat", 
ing. Petre Șoileanu, 
continuă ideia: „Spre 
deosebire de alte con
strucții similare din 
țară, aici, pentru im- 
permeabilizare nu se 
vor mai folosi nici 
clasicele plăci de be
ton — ușor degrada- 
bile, greu de refăcut 
— nici umpluturile 
centrale cu argilă. Pe 
partea din amonte se 
va aplica barajului o 
masă de beton asfaltic. 
In acest fel se reali
zează o importantă e- 
conomie nu numai in 
bugetul nostru, al con
structorilor, ci și în a- 
cela al beneficiarilor".

Barajul este intr-a
devăr impunător. Zi 
cu zi, el crește, apro- 
piindu-se vertiginos de 
cotele finale. Dar pină 
atunci va mai trece un

Nicolae LOBONȚ

(Continuare in pag. a 3-a\
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Două zile în capitala țării, 
pentru cunoașterea unor •- 
biective industriale și vizita
rea muzeelor, și patru zile 
la Costinești, pentru o scurtă 
odihnă pe litoral — iată s 
interesantă excursie care îm
bină utilul cu plăcutul, or
ganizată de comisia de tu
rism pentru tineret a Comi
tetului municipal al U.T.G.

Costul excursiei este de
265 lei. înscrieri se primesc 
Ia comitetul municipal al
U.T.C., de unde pot fi obți
nute 
tare.

Și informații suplimen-

Interiorul magazinului „Pescăria albatros" deschis zilele 
trecute în incinta halelor pieții(din Petroșani.
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In dotarea

„Sărbătoare 
în Maramureț“
Ansamblul artistic .Mara

mureșul' dip Baia Mare pre
zintă marți 8 iunie 1971, la 
ora 17 și la ora 20, la Casa 
de cultură din Petroșani, 
spectacolul muzical coregra
fic „Sărbătoare în Maramu
reș*. Printre interpreți i An
gela Buciu, Nicu Moldovan, 
Titiana Mihail, Maria Popa 
și alții. Rygia aparține lui 
Ștefan‘‘Alarcuș.

MAGAZIN DE SOLDURI

La Petroșani s-a deschis 
un nou magazin ce desface 
produse industriale la preț 
redus. Este vorba de unita
tea nr. 73 — Hale (fostul 
magazin de mobilă), moder
nizată și aprovizionată cu 
mărfuri dintre cele mai di
verse ce pot fi procurate la 
prețuri convenabile. Paralel 
cu acest magazin, continuă 
să funcționeze și unitatea de 
solduri nr. 18 de pe strada 
Republicii (în apropiere de 
Piața Victoriei).

exploatărilor miniere
Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la 

Uzina de utilaj minier Petroșani a reușit, în ultimele zile 
ale lunii mai, să onoreze majoritatea contractelor încheiate 
cu exploatările miniere din Valea Jiului sau din alte cen
tre miniere.

Astfel, 1 400 grinzi articulate, 18 transportoare TR-2 și 
10 frîne pneumatice duble au fost expediate unof unități 
ale C.C.P. întreprinderea minieră Anina va inlra în po
sesia a 2 molete cu diametrul de 1 200 mm, confecționate . 
tot la uzina petroșăneană.

FAȚA NOUA A BUFETULUI 
„ZORI DE ZI"

Unitatea nr. 38 „Zori 
T.A.P.L. Petroșani, 
în^Piața Victoriei,
în renovare. Unitatea 
extinsă, modernizată, 
îneît să răspundă exi-

de 
si- 
a

zi* a 
tuată 
intrat 
va fi 
astfel . . _ 
gențelor mereu creseînde ale 
consumatorilor. In curînd, 
bufetul ..Zori de zi* se va 
redeschide, prezentînd o față 
nouă, mult schimbată în 
bine față de cea avută înain
te.
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Preșcdintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, tovarășul Mao Tzedun, 
împreună cu tovarășul său a- 
propiat de luptă, Lin Biao, vi
cepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, au avut joi dimineața 
o întrevedere cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și 
Ceaușescu, cu 
ției de partid 
tale române.

întrevederea 
atmosferă deosebit de cordială, 
în spiritul sentimentelor de 
prietenie și de unitate militantă 
dintre cele două partide, țări 
și popoare.

In jurul orei 9, sosesc la Pa
latul Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină,

soția sa, Elena 
membrii delega
și guvernamen-

a decurs intr-o

tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
soția, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Ion Iliescu, George 
Macovescu, ambasadorul Româ
niei la Pekin, Aurel Duma, cu 
soția.

Președintele Mao Tzedun, vi
cepreședintele Lin Biao și to
varășii Ciu En-lai, Kan Șen, 
Huan Iun-sen, Iao Ven-iuan și 
Li Sien-nien au adresat un cor
dial bun venit distinșilor 
oaspeți români și le-au strîns 
mîinile cu căldură.

Apoi, tovarășii Mao Tzedun, 
Lin Biao. Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, împre
ună cu ceilalți conducători de 
partid și de stat chinezi și 
oaspeți români s-au îndreptat 
spre Sala provinciei Hunan, 
unde se aflau persoanele ofi-x 
ciale române care însoțesc de
legația, precum și membri ai 
ambasadei române la Pekin.

Cei prezenți salută cu căldură 
pe conducătorii celor două 
partide și popoare. Președintele 
Mao Tzedun se adresează celor 
de față, spunînd : „Tovarăși, vă 
salut și vă urez toate cele 
bune. Să ne unim pentru a In
fringe imperialismul și pe toți 
reacționarii*. Răspunzînd, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus i 
„Vă transmit 
din i 
nist I 
mân".

In continuare, tovarășii Mao 
Tzedun, Lin Biao și tovarășii 
Ciu En-lai, Kan Șen, precum și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat chinezi au avut o 
convorbire prietenească cu to-« 
varășii Nicolae Ceaușescu și so
ția. Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale 
române. Au fost de față și alte 
persoane oficiale chineze.

un călduros salui 
partea Partidului Comu- 
Român și poporului re

Plenara 
Comitetului 
municipal 

U.T.C.

CONTINUAREA
CONVORBIRILOR OFICIALE

locIeri după-amiază a avut 
plenara Comitetului municipal 
U.T.C.

Plenara a dezbătut preocu
parea comitetului municipal, a 
organelor și organizațiilor 
U.T.C. pentru mobilizarea tine
retului din unitățile economice 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producție și a angajamentelor 
luate în întrecere de colective
le de muncă. In urma dezba
terilor. plenara a elaborat un 
plan de măsuri pentru sporirea 
contribuției organelor și orga
nizațiilor U.T.C. la îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor unităților economice 
din municipiu pe 1971.

de Demografie
La Palatul Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a avut loc joi diminea
ța ședința de constituire a Co
misiei Naționale de Demogra
fie.

La ședință au luat’parte to
varășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat și Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat.

Prin Decret a fost stabilită 
componența Comisiei Naționale 
de Demografie — organ al Con
siliului de Stat — și care este

*■

Naționale

formată din oameni de știin
ță, cadre didactice și alte cadre 
cu înaltă pregătire a căror ac
tivitate este legată de proble
mele de demografie, precum și 
reprezentanți ai Consiliului E- 
conomic, Comitetului de Stat al 
Planificării, Ministerului Sănă
tății, Ministerului Muncii, Mi
nisterului Finanțelor, Ministe
rului Invățămîntulul, .Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ministerului Justiției, Mi
nisterului Forțelor Armate, Mi
nisterului Afacerilor Interne, 
Comitetului de Stat pentru E- 
conomia și Administrația Lo
cală, Direcției Centrale de Sta
tistică, Academiei de Științe

Medicale, Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate' 
lor, Consiliului Național al Fe
meilor, Uniunii Tineretului Co
munist și Uhiunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Tovarășul Roman Moldovan, 
președintele Comisiei Naționale 
de Demografie, a prezentat u- 
nele probleme privind activi
tatea de viitor și a exprimat 
angajamentul membrilor comi
siei, față de conducerea de 
partid și de stat, de a aduce 
o contribuție cît mai rodnică, 
pentru realizarea atribuțiilor 
stabilite.

(Agerpres)

Palatul
Reprezentanților 
întreaga Chină, 

convorbirile din- 
de partid și gu- 
română, condusă

Joi după-amiază, la 
Adunării - 
Populari din 
au continuat 
tre delegația 
vernamentală 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și dele-

gația de partid și guvernamen-. 
tală chineză, condusă de tova
rășul Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Popular© 
Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat 
înt»-o atmosferă cordială.

Spectacul de gală în cinstea

și guvernamentale a Republicii
Socialiste Rumania

Joi seara, a avut loc un spec
tacol de gală organizat de Sec
ția relații externe a Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Chinez și Ministerul de 
Externe al R. P. Chineze în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România.

La spectacol au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu cu 
soția, Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Ion Ilies
cu, George Macovescu, ambasa
dorul Aurel Duma cu soția.

Au participat Ciu En-lai, 
Cian Cin, Huan Iun-șen, Iao 
Ven-iuan, Ie Ciun, Ciu Ui-tzo,

Go Mo-jo, Ken Biao, Ci Pîn-fe 
și alte persoane oficiale chi
neze.

La intrarea în sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale, Elena Ceaușescu, a 
tovarășilor Ciu En-lai, Cian 
Cin și a celorlalți conducători 
de partid și de stat români și 
chinezi, asistența aplaudă cu 
însuflețire.

A fost prezentat de către an
samblul coregrafic ..China* dra
ma coregrafică modernă revo
luționară „Detașamentul Roșu 
de femei", care evocă emoțio
nant drumul de luptă și vic-

(Continuare in pag. a 4-a)

ROMANIA 
SOCIALISTĂ 
ÎN IMAGINI 
SI FAPTE
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• In apropiere de Găești, 
în județul Dîmbovița, a înce
put construcția unei fabrici 
de nutrețuri combinate pre
văzute cu o capacitate anuală 
de 50 000 tone. Fabrica va 
servi complexele zootehnice 
și avicole intercooperatiste 
din județele Dîmbovița. Ilfov 
și Prahova. Viitorul obiectiv 
va livra mai multe sorturi 
de nutrețuri pentru animale 
și păsări, in compoziția că
rora vor intra — după rețete 
și destinații, porumb, orz, 
mazăre, și alte cereale, pre
cum și diferite ingrediente, 
printre care lapte praf, făi
nuri de carne și pește, cal 
ciu.

Spitalul de copii din Oradea (Agerpres)
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A FI MEDIC 
= A FI OM

de 
să- 
de
16 

în

De la bun început o preci
zare : personajul central a) rîn- 
durilor care vor urma nu este 
numai un medic, un medic 
bun; el este și un om, un om 
adevărat Ținem la a, castă .pre
cizare deoarece printre oamenii 
pregătiți să vegheze la sănăta
tea semenilor lor sînt destui 
care fac acest lucru mai mult 
din obligație și mai puțin din 
inimă. Mihail Martinovici nu 
este un asemenea ins. Profe
siunea sa de medic se supra
pune — pînă la identificare — 
peste personalitatea sa de OM. 
de cetățean și de părinte. De 
mai bine de 25 de ani, acești 
doi vectori ai personalității sale 
merg paralel, spre satisfacția 
personală și a celor din jurul 
său.

In anul 1952, cînd a venit 
pentru „un an“ în Valea Jiu
lui. nu se gîndea că se va 
.logodi" pentru atâta vreme cu 
aceste locuri. A plecat pentru 
12 luni, apoi, din 1955, a rămas 
pînă astăzi printre minerii din 
cel mai mare bazin carbonifer 
al țării, identifieîndu-se cu in
teresele lor, cu munca lor, cu 
viața lor.

Discutam în cabinetul medi
cului specialist neurolog Mihail 
Martinovici, de la policlinica 
Petroșani. Vorbește domol, cu 
puține cuvinte. Nu-i place pu
blicitatea. Ocolește faptele le
gate de pereoana sa. Insistăm. 
Aflăm lucruri deosebit de in
teresante, care l-au apropiat 
așa de mult de pacienți, pentru 
care este apreciat și stimat.

— Aveți o profesiune nu doar 
nobilă, dar și deosebit de in
teresantă. bănuiesc.

— Fiecare meserie e frumoa
să și interesantă dacă iți place, 
dacă o faci cu pasiune și ma
joră răspundere. Iar în medi
cină nu prea se poate altfel.

— Primiți, zilnic, foarte mulți 
pacient i Nu vă supără, nu vă 
obosesc ?

— Vedeți dumneavoastră, ce

să zic ? Nu mă supără faptul 
că am. zilnic, foarte mulți pa
cienți, mă supără faptul că nu 
am timp suficient pentru fie
care, de aceea programul meu 
de lucru se prelungește de 
multe ori peste limitele normale.

niți cu încredere la doctor și 
plccînd mulțumiți. O cifră îmi 
stăruie în memorie : 300 000. Din 
anul 1955 și pînă acum neuro
logul Mihail Martinovici a con
sultat și tratat 300 000 de pa
cienți. Cine dorește să pătrun
dă în intimitatea cifrei va des
coperi extraordinara putere 
muncă a acestui slujitor al 
nătății oamenilor. 300 000 
persoane, în mai puțin de 
ani. au ascultat și urmat
dicațiile sale, 300 000 de inimi 
îl poartă în amintire.

— Desigur că aveți multe 
satisfacții în profesiune, multe 
mulțumiri din partea pacienți- 
lor dumneavoastră. Vă amin
tiți vreun caz mai deosebit ?

— îmi amintesc multe, dar 
să vă spun unul care îmi vine 
mai repede în minte. Fetița 
N. D., din Petroșani, acuza o 
afecțiune îngrijorătoare, dar ni
meni nu-i acorda importanță. 
Părinții o certau pentru orice, 
profesorii o sancționau cu note 
slabe, medicii o considerau o 
leneșă. Fetița suferea însă din 
cauza unei tumori cerebrale. A

Pentru un an în Valea
Jiului
Riscurile meseriei
Prezent în 300 000 
de inimi

Nu

Semnalam ja începutul aces
tui an ’.in ziarul nr. 6 589, din 
8 ianuarie) greutățile inimagi- 
nabile’trăite de familia Mihaly 
din Vulcan Ana Mihaly, în 
vârstă de îd de ani, acciden
tată, cu picioarele amputate, 
și Ștefan Mihaly, în vârstă de 
69 de ani) aflați intr-un inter
minabil proces pentru stabili
rea dreptății și sancționarea 
unui vinovat. La aceea data, 
nutream con-- agerea că lunu
rile se vor iimpezi, iar meca
nismul tărăgănării declanșat 
in jurul acestui caz va fi sto
pa», în numele dreptății și a- 
devărului. Nu am crezut — 
atunci — că vom avea prilejul 
să scriem un al doilea episod, 
pe marginea acelorași întâm
plări...

Pe scurt, lucrurile s-au pe
trec ut astfel :

Un șofer nesăbuit, pe nume 
Arpad Benedek, fost angajat 
a) I.G.C. Petroșani, a produs 
fn urmă cu 6 ani de zile un 
accident. La judecarea proce
sului, in ajutorul victimei s-a 
făcut apel ia prevederile legii 
care indica faptul că, în -.stfcl 
de cazuri, vinovatul trebuie să 
asigure o acoperire integrală a 
daunei suferite de victimă, 
astfel încât aceasta să fie repu
să» Pe cît posibil, în situația 
anterioară accidentului. Nu 
insistăm asupra întregului ca
rusel al amînărilor înregistra
te în cei șase ani de proces, 
timp în care — afirmăm și as
tăzi cu toată convingerea — 
pe lingă vătămarea fizică s-au 
produs încet. încet adevărate 
vătămări morale asupra celor 
’doi vîrstnici, printr-un întreg 
•ortegîu de „interpretări*4 ale 
legii, care, paradoxal, au de
venit favorabile vinovatu’ui. 
Șoferul Benedek, a cărui vină 
este incontestabilă, a dever..t 
unul dintre acei paraziți soci
ali ce-și permite, la adăpostul 
nechibzuitelor interpretări fă
cute de alții. în numele um»r 
cauze inventate ad hoc, ne

9 O metodă nouă 
cucerește teren

preocupat în permanența de 
propria pregătire profesională, 
de să ălalea oamenilor. Un om 
dintr-o colectivitate de veghe 
la sănătatea semenilor săi. De 
cinci luni de zile, medicul spe
cialist neurolog Mihail Marti
novici aplică, în secția sa, cu 
16 paturi, reînființată în anul 
trecut, în cadrul Spitalului 
T.B.C. Petroșani, o nouă meto
dă de tratament bolnavilor. 
Știam că o aplică cu deplin 
succes, de aceea l-am rugat pe 
interlocutor să ne .furnizeze cî- 
teva amănunte.

— Metoda aparține unui me
dic vest-german, care o aplică 
de vreun an și jumătate și are 
la bază următorul raționament : 
se presupune că scleroza în 
plăci nu s-ar datora unor in
fecții, ci unor transformări bio
chimice care pot fi bombardate 
cu ultrasunete. împreună cu 
tehnicianul TIBERIU OLAH, de 
la secția de fizioterapie a poli
clinicii Petroșani, deosebit de 
priceput, și care mă ajută foar
te mult, o experimentăm cu re
zultate încurajatoare.

— Cîteva dintre ele ?
— Vă spun doar efectul. Mai 

mulți pacienți care prezentau 
greutate în mers, tulburări de 
echilibru și oboseală excesivă 
la efort minim, care nu se pu
teau despărți de bastoane ori 
nu se puteau da jos din pat, 
au acum o stare generală bu
nă. Un singur caz mai con
cret : o bolnavă din Moldova, 
nu cred că arc importanță nu
mele, care nu putea coborî din 
pat, după două serii a cite 15 
ședințe de ultrasunete, a 
alergînd după autobuz, 
meritul nu-mi aparține 
mie.

Am scris despre un
despre un om. Am scris des
pre unul dintre oamenii aceia 
care își dedică întreaga lor pre
gătire profesională și putere de 
muncă alinării suferințelor se
menilor, apărării sănătății lor.

Ce s-ar mai putea spune ? 
Poate faptul că exemplul de 
modestie, abnegație și conști
inciozitate în muncă al tatălui 
Mihail Martinovici a fost în
sușit integral de fiul Mihai 
Martinovici — elev eminent la 
Liceul teoretic Petroșani, stu
dent eminent la Institutul poli
tehnic București, în cadrul că
ruia va fi reținut chiar din a- 
cest an — la catedra de cal
culatoare electronice — după 
susținerea examenului de stat.

Cititorii lecturca/ă cu 
inters pagina dc Țață 
și ne transmit opiniile 
lor — aprci-i-rilc și ob
servațiile critice — pc 
care le recepționăm cu 
mulțumire, ele consti
tuind un real sprijin 

.in munca noastră.
T. C., din Lupcni, dc 

pildă, ne scrie: „Mă 
bucură faptul că ‘mili
tați cu insistență îm
potriva paraziților so
ciali, care ignoră mun
ca și viața onestă, tră
ind din mult-puținul pă
rinților și rudelor sau
— deosebit de grav și 
dc înjositor — fură. In 
pagina individ-colecti- 
vilate din săptămîna 
trecută ați înserat nu
mele tinerilor Gheorghe 
Lumpedcan și Mircea 
Boris din orașul nos
tru, în alte rînduri ați 
adus sub lupă cazuri 
și din Lupcni și din 
celelalte localități ale 
municipiului. Știu și 
cu, aici, în orașul nos
tru, cîțiva indivizi — 
unii destul de tineri
— care sfidează mun
ca, vagajbondează pe 
străzi pînă la ore tîr- 
7-ii din noapte, sînt cli- 
enți permanenți ai lo

calurilor publice. Cred 
că organele dc ordine 
ar trebui să intervină 
mai energie și să-i 
aducă la realitate. Nu 
de altceva, dar ci vi
ciază climatul din Jur, 
sînt frîne în progresul 
societății noastre".

★
„In comerțul nostru 

mai sînt o serie de in

se face că lanțul aces
tor .slăbiciuni-' con
tinuă. „Șperțarii** ră- 
min mai departe pe 
pozițiile lor, singurii 
dezavantajați rămânând 
tot noi, oamenii simpli 
care cîșțigâm banii cin
stii, prin muncă. Alita 
vreme cît nu se vor 
lua măsuri oportune și 
severe împotriva tutu-

POȘTA PAGINIj
di vizi certați cu etica 
profesională — ne spu
ne, în scrisoarea sa, 
Nicolac Vladomir din 
Lonea. Dumneavoastră 
ați tratat nu o dată 
la rubrica „Scurt-me- 
traje", și în alte ma
teriale, publicate chiar 
în această pagină, ca
zuri de vânzare cu 
suprapreț. cu lipsă la 
gramaj, nerestituirea 
integrală sau de loc a 
restului, diluarea bău
turilor în unele uni
tăți comerciale. Dar nu 
întotdeauna, organele 
competente au luat mă
surile de rigoare. Așa

ror acelora care fură — 
indiferent pc ce cale 
—, comerțul nostru va 
continua să sufere și, 
prin el și noi — benefi
ciarii lui".

★
Secvențe privind lip

sa de educație a mi
norilor — ajungînd, din 
această cauză în situa
ții dintre cele mai ne
plăcute — am publicat 
în repetate rînduri în 
pagina de față. Ele au 
găsit ecou în sufletele 
multor părinți și edu
catori, dar au și trecut 
ușor pe lingă alții. Pe 
această temă, cititoarea

Valentina Radu, din 
Petroșani, ne scrie i 
..Problema educației mi
norilor — sub toate 
aspectele pe care le 
Implică această activi
tate — trebuie să-l pre
ocupe în egală măsură 
pc fiecare părinte și In 
aceeași măsură pe edu
catori. Sînt mamă a 
doi copii, dintre care 
unul merge la școală. 
Eu îl învăț numai lu
cruri bune acasă, dar 
uneori vine cu niște 
cuvinte și expresii care 
mă pun pc gînduri. 11 
întreb de la cine le-a 
auzit îmi spune că de 
la alți copij de vîrsta 
lui sau mai mari. Mă 
gândesc atunci că nu 
toți părinții își învață 
copiii ceea ce trebuie 
și cum trebuie și astfel 
unii învață de la alții 
lucruri neplăcute, nefo
lositoare Dc asemenea, 
cred eu, în școală tre
buie făcută mai multă 
educație și mai diver
sificată, elevilor — în- 
cep’nd cu cei mai mici 
pînă la cel din ultimul 
an dc liceu. Numai așa 
vom avea un tineret 
instruit, educat, vigu
ros’.
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Repet, 
numai

medic,

Dacă mă obosesc ? Fiecare om 
obosește după o muncă intensă. 
Și eu sini om. Dar satisfacția 
că pacienții au plecat mulțu
miți este mai mare 
boseala.

— Mă refeream la 
de altă natură. La 
voastră vin pacienți 
rite afecțiuni neuropșihice : în 
stare incipientă sau mai avan
sată, mai calmi sau mai ner
voși...

— înțeleg. Calmul meu i-a 
dezarmat pe mulți. Am aici o 
armă albă a unui pacient fu
rios. Acum e bine, sănătos, mă 
respectă. Ce să fac ? Riscurile 
meseriei...

Privesc fix la interlocutor, la 
halatu-j imaculat. îmi rotesc 
privirea prin camera îngustă, 
de consultație, prin care se pe
rindă zilnic zeci de oameni, ve-

decit o-

supărări 
dumnea- 
cu dife-

fundamentate, să se sustragă 
sistematic de la plata daune
lor la care este dator. Reamin
tim cititorilor doar faptul că 
elucidarea cazului (alît de 
simplu, în esența lui) a trebuit 
să vină de la Tribunalul Su
prem, in urma recursului ex
traordinar cerut de Procuratu
ra generală (un fel de vot de 
blam pentru cei ce au judecat 
inițial). Actualul complet de ju-

Nevăzutul 
mecanism 
al 
tărăgănării
decala, îndrumat îndeaproape 
de președintele tribunalului, 
și-a însușit indicațiile Tribu
nalului Suprem privind dato
ria instanței de a îndeplini un 
rol activ, de îndrumare a păr
ții păgubite. Ultima sentință a 
fost pronunțată, așa cum era 
de așteptat, în spiritul legii, al 
dreptății, în care victima — 
Ana Mihaly — .și, alături de 
ea, soțul ei — Ștefan Mihaly 
— nu au încetat nici o clipă 
să creadă cu toată convingerea. 
Cu toate acestea, deși cu drep
tatea de partea sa, victima încă 
nu a intrat în posesia daune
lor, neplătile de 29 de luni. La 
baza acestor fapte, o singură 
concluzie poate fi emisă i 
sentința s-a pronunțat, dar tă
răgănarea... continuă !

Ne-am interesat asupra ulti
mului motiv care l-a determi
nat pe Ștefan Mihaly să par
curgă din nou (pentru a 
cita oară ?) drumul dinire Vul
can și Petroșani. Și am aflat 
următoarele i —

operație. Acum 
crescut. învață 

avut aii (ca ca

fost trimisă la 
e sănătoasă, a 
bine. Dar am 
zuri...

Ochii mi-au 
ilustratelor de 
una mai frumoasă ca alta.

— De la foști pacienți ?
— Da. îmi scriu mulți, din 

toată țara. Dacă le-aș păstra 
pe toate... îmi aduc mulțumiri, 
îmi scriu vorbe frumoase, unele 
chiar emoționante.

Despre aprecierea și popu
laritatea de care se bucură me
dicul neurolog Mihail Martino
vici, încă un fapt ni se pare 
semnificativ. Multe din scriso
rile pe care le primește au o 
adresă simplă, din puține cu
vinte i M. Martinovici, Valea 
Jiului.

Mihai) Martinovici. Un me
dic = un om. Un specialist

răma* asupra 
pe biroul său,

Juristconsuitul I.G.G. Petro
șani, în calitate de apărător al 
intereselor întreprinderii, a- 
trasă in proces ca parte răs
punzătoare pentru prepusul 
său, șoferul, a depus un 
nou protest in fața obli- 

. gației de a achita da
unele cuvenite. Firește este 
dreptul fiecăreia dintre părți 
să recurgă pe toate căile la 
probe prin care să ceară sta
bilirea dreptății, aplicarea :e- 
gii. Ceea ce nu am reușit să 
înțelegem, și oricât ne-am stră
dui nu putem înțelege, este 
in numele cui a fost înain
tat acest recurs? In numele 
șoferului, parazitul social care 
se sustrage de la datoria ce e 
are față de victimă ? Care nu 
se angajează în câmpul mun
cii în intenția de a nu plăti 
daunele prevăzute ? In nume
le unui fost salariat care — 
să recunoaștem — a săvârșit,' 
fiind în stare de ebrietate, un 
accident târând întreprinderea 
în fața instanței, diminuiadu-i 
prestigiul în fața numeroșilor 
călători ce recurg la serviciile 
ei cu atîta încredere ?

Este cel puțin straniu fap
tul că o întreprindere socialis
tă apără, pe această cale, u- 
zînd de diverse interpretări, 
interesele unui asemenea pa
razit. Cunoaștem mulți condu
cători auto ai I.G.C. Petroșani, 
salariați a căror comportare 
profesională pledează de la 
sine împotriva actelor săvârșite 
de ex-șoferul Arpad Benedek, 
și ne întrebăm dacă juristeon- 
sultul, conducerea întreprinde
rii au înaintat recursul (fără 
putere în fața instanței, uni
cul lui efect fiind doar acela 
al unei noi... tărăgănări) in 
numele intereselor întreprinde
rii, în numele opiniei salaria- 
(ilor sau în numele parazitu
lui social de care aminteam ?

Așteptăm un răspuns la a- 
cesle întrebări din partea con
ducerii I.G.C. Petroșani.

J. M.

Dumitru GHEONEA

Parcă de anul trecut, cînd m-ai vizitat, mămicuțo, mi-ai promis rochița ta cu bulinașe...
Desen de Ton LICIU

• De la ură la crimă — 
un singur pas • Legea 
bîtei — într=o conștiință 
searbădă • Consecințele
— pe măsura faptei

lovit ginerele pînă l-a doborât 
la pămînl* apoi — ca și cînd 
n-ar fi fost destul — și-a des
cărcat tot barbarismul din el, 
lovindu-1 cu o bîtă pînă l-a 
lăsat fără viață.

Așa a înțeles Gheorghe Deac 
să rezolve conflictul din fami
lia sa t trecîndp-1 peste barie
rele întunericului pe soțul fii
cei sale, iresponsabil de urma
rea acestei fapte de un rar 
tragism.

— N-avcam ce să mai fac. 
Mă săturasem. Venea mereu

RADIOGRAFIA
UNUI CAZ MAI
PUJIN OBIȘNUIT

Viața — bunul cel mai de 
preț al omului — este dală a- 
cesluia să se bucure de ea ; să 
se bucure in așa fel îneît spre 
sfârșitul ci să poată spune pre
cum Pascal : „Dacă ar ti să 
reîncep aș merge pe același 
drum'. De aceea, a lua viața 
unui om este actul cel ma: o— 
ribil posibil — sancționat cu 
toată asprimea de legile drep
te ale societății. Legea a apă
rat întotdeauna dreptul la via
ță. s-a pronunțat cu tărie în 
toate cazurile cînd indivizi pă
timași au atentat la acest bun 
de preț al omului.

Și totuși, mai sînt cazuri 
când oameni sănătoși, lucizi, 
ajung la momente de furie ex
cesivă și se dedau la fapte atî» 
de grave, suprimând viața unor 
semeni de-ai lor. Cazul pe 
care-1 vom reda în rândurile 
ce urmează este semnificativ 
în acest sens. Și, poale, nu atit 
prin tragismul Iul, cît mai ales 
prin aceea că s-a produs între 
rude apropiate, într-o manieră 
de-a dreptul extraordinară. Un 
om liniștit, cu apreciabile ca
lități ân munca și viața 
lui, a ajuns, într-o ase
menea stare de ură și furie 
încit‘ și-a omorit în bălaie gi
nerele. lată un fapt nu doui;

senzațional, dar de tm sadism 
nemaipomenit.

Ura soților Deac, din Petro
șani, împotriva ginerelui lor 
Gheorghe Șuluțiu s-a declan
șat în sufletele lor la scurtă 
vreme după ce și-au măritat 
fiica cu tânărul respectiv. în 
urmă cu 5 ani de zile. Cauzele i 
o mobilă promisă de Gheor
ghe Deac la căsătoria fiicei 
sale, comportarea de multe 
ori brutală — sub influența al
coolului — a lui Gheorghe Șu- 
luțiu cu tânăra sa soție și cu 
părinții acesteia. Deranjați în 
repetate rînduri de ginere. în
jurați și amenințați, uneori 
și loviți, soții Deac au încer
cat să-și îndepărteze ginere’e 
de familia lor, legătură ci
mentată prin micuțul Mircea 
Șuluțiu — fiul tinerilor căsăto
riți. încercările lor erau za
darnice, ura unora împotriva 
altora creștea zi de zi în inten
sitate, răceala între tinerii soți 
se instalase de mult și ceva 
bun nu se anunța in aceste fa
milii. Gheorghe Șuluțiu, tehni
cian la mina Petrila, era in
tr-o ceartă permanentă cu 
Gheorghe Deac, șofer la 
S.T.R.A. Petroșani, se șicanau 
tecipiue, âși adresau vorbe de

ocară și nu de puține ori — 
lovituri. O atmosferă încinsă 
domnea în cele trei familii î a 
Iui Gheorghe Șuluțiu, a părin
ților și a socrilor lui.

Punctul culminant al acestei 
stări de tensiune avea să se 
petreacă în seara zilei de 25 
mai. Cu trei seri mai înainte 
— 22 mai — Gheorghe Șuluțiu, 
aflat în avansată stare de e- 
brietate, a mers de la domici
liul său, din cartierul Aero
port, la socri, în colonia din 
spatele gării Petroșani. Neavînd 
cu cine se răfui — gazdele nu 
erau acasă — a spart geamu
rile casei și a plecat înjurând 
și amenințând. In 25 mai, a 
repetat vizita, de asemenea, 
aflat sub influența alcoolului. 
Tragismul abia acum (^începe. 
Văzîndu-și ginerele beat, Eli- 
sabeta Deac i-a aruncat, eu 
dușmănie, în față și pe haine, 
sodă caustică. Și numai alît și 
era destul de grav să te com
porți cu un om a cărui minte 
era întunecată de băutură. A- 
tunci a apărut la locul dispu
tei Gheorghe Deac care a co
mis fapta necugetată. El și-a

beat la mine, mă deranja, mă 
înjura, îmi maltrata fata, nu 
mai avea de mult grija casei. 
Am ajuns la disperare, de a- 
ceca l-am lovit fără cruțare, 
cu picioarele, cu pumnii, pînă 
om găsit bita aceea cu care 
i-arn luat viața.

Așa își motivează „isprava" 
Gheorghe Deac — un om vred
nic, care, la 45 de ani, a de
venit criminalul ginerelui său. 
Nu și-a dat, poate, scama, ori 
nu a vrut să se gîndească la 
consecințe i

un copil de 3 ani și jumă
tate nu-și va mai vedea nicio
dată tatăl, pe care abia înce
puse să-l cunoască ;

o tânără văduvă cu regretul 
soțului ucis de propriul ei pă
rinte ;

el — Gheorghe Deac — de
venit criminal, privat de liber
tate pe o lungă perioadă de 
timp, lăsind o amintire tristă 
tuturor acelora care-i cunosc.

— De ce nu te-ai stăpânit 
oțnule ? Oricât de adâncă ar fi 
mânia unui om, oricâte nele
giuiri ar îndura un om, sub 
nici un motiv nu-i este permis 
să suprime viața semenului 
său, chiar dacă acesta îi este 
un veșnic rival. Iar cînd fapte 
de acest fel se petrec intre 
rude, tragismul lor este pa, că 
mai pronunțat. Cită ură poate, 
oare, acumula în suflet un orn 
pentru a ucide pe aproapele
său ? înseamnă că in acel su-
llet s-a adunat nu doar ură,
dar și trăsături animalice, mi-
nie și dor de răzbunare,

luau DURECI,
m.aiur de miliție

Pe chitanța.
Are in jur dc 30 de ani. g 

A absolvit liceul, s-a căsă- | 
torit, are un copil, dar nu | 
vrea să muncească. Trăiește | 
ca un parazit, din salariul | 
modest ai soției sale și din... 
împrumuturi. Împrumută bani 
de la diverse persoane, pe 
care nu-i mai restituie. Nici 
nu are de unde. „Binevoito
rii" lui Tiberiu Bălan — că 
așa se numește „eroul" — ră- 
mîn doar cu cialanțele pri
mite, prin care el se obliga 
să le dea banii înapoi. De 
unde '! De unde o asemenea 
metodă necinstită de viață, la 
un om tinăr, care se consi
deră și instruit ? De ce sint 
așa de creduli cu el unii oa
meni 7 Acum bat treptele 
comisiei de judecată de pe 
lingă Consiliul popular oră
șenesc Lupeni pentru a li se 
Jace dreptate.
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I
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alcool rafinat poate in- I 
ilr-o jumătate de litru ? I

ă, dar 
chea- ■

» «.vt. ou trebui I 
n fața legii. Ab- I 
‘ără nici o cin- ■

I
_ _ _ _ _ I 
Lupe ni, sînt frați. I 

după mamă, vi- ■

Cîteva cinzcci
Cit t

tra intr-o jumătate de litru ? 
Cîteva cinzeci acolo. Atit a 
jurat Virgiiiu Mitran, iu 17 
mai a. c., din magazinul ali
mentar nr. 42 cu autoservire 
din Petrila. Fapta-i mică, dar 
rușinoasă, și tot furt se <’ 
mă, și autorul tot va trebui 
să răspundă in 
solut treaz. Fără nici o cin
zeacă.

Intre frați
Petru Haias și Gheorghe 

Clap, din L _ 
Frați buni după mamă, .. 
tregi după tată. Ar putea să I 
fie frați buni, indiferent de f 
aceste considerente, mai ales 
că 
unul 
lălăit 
Dar, 
ceea 
tregi. 
lanț, 
semnat lucru se invrăjbesc și 
dau fuga 
decala a 
orășeiu-.sc 
Numărul 
celor doi 
numărul lunilor scurse 
cest an. >

— ^..aderente, mai ales | 
ocupă aceeași locuință: | 

stă sus — la etaj, ve
stă jos — l

probabil, tocmai de a- 
nu sint I
Certurile intre ei se țin 
Pentru cel mai neîn-

.j etaj, ce- & 
— la parter. | 
tocmai de a- 

buni; sînt vi- | 
intre ei se tin ■

I
la comisia de ju- I 

Consiliului popular | 
sc să le facă dreptate, n 
il dosarelor întocmite | 

... ----- = ’-țxișește |
din a- |-

I
Prestidigitație ?

A umbla în bilunarele oa- | 
menilor nu prea se cheamă ’ 
prestidigitație, ci mai mult 
hoție. Mihai Velcscu știa a- 
cest lucru, dar „persevera". 
Ultima dată i-a șterpelit 
portmoneul Anetei Corbea, 
in magazinul .Țăndărică' 
din Petroșani. Nu știa că va 
fi condamnat pentru 28 lei. 
Că așa e dumnealui neștiu
tor. Și cu ocazia condamnă
rilor anterioare (pentru că 
in această materie stă biiv 
a făcut pe neștiutorul. Dar. 
pină la urmă tot va trebui 
să se învețe minte.

in cauză depășește

I
I
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I
I
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mașina respectivă nu i-a de- ■ 
servit pe mineri. Reclaming 1 

e de lucruri la I 
■itorii au fost in- ’ 

re gospodarul I 
— Gheorghe •

I

Necesitatea reciclării
Prin adresa nr. 10 812, din 

22 iunie 1970, emisă de Cen
trala cărbunelui Petroșani, 
muncitorilor mineri din sa
tele Răscoala și Tirici li s-a 
pus la dispoziție, pentru 
transportul la serviciu, ince- 
pind cu data dc 21 iulie 1970, 
mașina carosată de 3 tone 
nr. 21 HD 1 322. Dar in 34 
de zile din anul trecut — 
ne scrie un grup de munci
tori — mașina nu i-a trans
portat la serviciu, fiind fo
losită in alte scopuri — trans
port de diferite materiale. 
Și in acest an, zile și chiar 
săptămîni la ~rind (15 februa
rie — 12 martie, de exemplu).

această stare 
C.C.P., muncitorii 
ti mi da ți de către 
minei Lonea - 
Duck — că dacă mai reclamă 
undeva li se va face numără
toarea.

Acestea or fi 
gospodarului mine 
timideze pe oameni, ori 
asigure condiții optime 
muncă și de viață ?!

Reciclarea n-a ajuns și 
la Lonea ? !

Rubrică realizată
G

atribuțiile | 
ei ? Să-i in- i 

.,ri să le J 
. .........JI 

"I
d, I

DINI |

de
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Un |el expres al colectivului 
insfalafiei de briclietaj Coroești:

Realizarea
parametrilor proiectați

Datoi ită unor deficiențe apă- 
»>»!<•. fn principal ca urinare 
a soluționării nccorespunzătoa- 
rc a gospodăriei de bitum nu 
s-a reușit, pînă in prezent de- 

cu totul și cu totul 
sporadic (doar în zilele de 
40 și 27 mai ac.) să 
se atingă capacitatea proiecta- 
lâ — de 2 000 de tone fn 24 
de oi-o — a instalației de bri
chetate din cadrul preparațici 
Coroești.

Specialiștii fn problemă de 
lt» Centrala cărbunelui Petro
șani și de la unitatea în cauză, 
după o analiză amănunțită, au 
ajuns la concluzia că singura 
ialr de remediere a situației 
neplăcute o constituie înlocui
re a soluției de proiectare pri
vitoare *a topitoria de bitum, 
iu una nouă exprimată prin 
transportarea bitumului de la 
furnizor la beneficiar sub for
mă lichidă, in cisterne termo- 
izolate C.F.N. Provizoratele Ș> 
modificările care s-au efectuat 
In sensul celor arătate, au con
firmat posibilitățile de realiza
re a capacității proiectate a 
Instalației.

— In momentul de față, ne-a 
declarat tovarășul dr. ing. 
Ionel Crăescu, inginerul șef cu 
preparațiile al C.C.P., se lu
crează de către colectivele 
preparațici, U. U. M. 1’. și 
F.C.M.M, la realizarea integra
lă a soluției preconizate, ceea 
ce va face posibil ca, începind 
din luna septembrie a anulu- 
»« curs, instalația dc* bricheta- 
rc să funcționeze la parametrii 
proiectați. Se pune la puncl • 
instalație provizorie de pre- 
P-irare a bitumului la parame- 
tri) necesari brichetării căr
bunelui, astfel îneît se obțin, 
deocamdată, zilnic producții de 
I 300—1 800 de tone pe zi, pre
misă certă câ, o dată cu ter
minarea lucrărilor preconizaie.

realizarea capacității nominale 
.1 instalației de bricheta) să 
devină o realitate permanentă*1.

In ceea ce privește lucrările 
preconizate, în curs de execu
ție, se pune cu acuitate pro
blema ca cei doi factori prin
cipali — U.l.M.P. și T.C.M.M. 
— să-și coreleze cu toată aten
ția și răspunderea activitățile 
și sâ-și intensifice strădaniile 
penttu încadrarea riguroasă, 
fără nici o concesie, în terme
nele fixate, atit cele interme
diare, cit și cel final.

Am purtat o discuție, l.i 
i.iț.i locului, cu tov. ing. Nico- 
lac Vilcea, inginerul șef cu 
brichetajul de la prepurația 
Coroești.

— Din punct de vedere e- 
loclromccanic, instalația func
ționează destul de bine și de 
sigur. Va trebui sâ realizăm, 
in primul rind, instalația dc 
descărcare, pompare și depozi
tare a bitumului lichid. Pro
vizoratul actual asigură depo
zitarea conținutului a 6—8 cis
terne pe zi. adică 120 de tone 
de bitum, și nouă, pentru a- 
tingerea capacității proiectate, 
ne sînt necesare 160 dc Urne... 
Partea din viitor flux destina
tă supraîncălzirii o avem, deja, 
realizată la capacitatea maxi
mă. Livrarea neritmică a 
smoalei dc la rafinăria Tclea- 
jen nc-a provocat multe greu
tăți in ultimul timp. Au fost 
chiar patru zile cînd n-am 
primit nici o cisternă.., (s. n.) 
■Și în exploatarea focarelor în- 
tîmpinăm dificultăți, datorită 
îndeosebi, calității necorespun
zătoare a cărămizilor din bol
tă. Ținem o legătură perma
nentă cu producătorul, preo
cupați find să îmbunătățim ca
litatea cărămizilor, să creăm 
posibilitatea folosirii și a altor 
materiale — mai rezistente —

care su lungească durata de 
exploatare1*.

După cum se știe, pentru a 
se obține capacitate, in afară 
dc smoala la o anumită tem- 
|)eratură și într-o cantitate su
ficientă trebuie să se asigure 
și un anumit volum de căr
bune, la o umiditate cores
punzătoare. Ori, la ora actua
la acest imperativ nu se res
pectă. Se impune o preocupa
re temeinică și constantă din 
partea secției spălătorie a uzi
nei, in scopul livrării unui 
produs cu o umiditate in jur 
de 16 la sută, numai așa îmbu
nătățirea debitului dc cărbune 
uscat va deveni o realitate

Să rezumăm : în ciuda unor 
dificultăți reale întîmpinate în 
onorarea producției de briche
te, în prezent se acționează cu 
convingere, conturindu-sc pre
mise certe de realizare, într-un 
viitor apropiat, a capacității 
proiectate.

Promițător c faptul că toți 
factorii de răspundere anga
jați în îndeplinirea acestui im
portant deziderat iși au precis 
conturat programul de lucru. 
In sensul ca atare, birou) exe
cutiv al Centralei a însărcinat 
un comandament special pen
tru soluționarea urgentă a pro
blemei brichetelor de la Coro
ești. care — sîntem siguri — 
are tot interesul să urmăreas
că sistematic și responsabil 
modu] dc concretizare a pro
gramului stabilit.

In această perioadă — pînă 
la terminarea lucrărilor — 
colectivului preparațici Coro
ești î> revine sarcina de seamă 
a menținerii unui ritm de pro
ducție do 1 500—1 GOO tone de 
brichete, in medie, pe zi, CU 
respectarea tuturor parametri
lor care asigură calitatea pro
dusului obținut.

Tr. MULLER

Sport • Sport • Sport

Oameni și metamorfoze
(Urmare din pag. 1)

an, poate și mai mull. 
Cu toate acestea o sc
rie dc lucrări auxilia
re gu fost terminale, 
unele pentru a doua 
oară, după ce anul tre
cut au fost „rase" de 
viituri. Galeria de go
lire și ocolire, galeria 
dc prea plin cu de- 
versorul curbiliniu, pu
ful de acces la casa 
vauelor au fost ter
minale așleptlnd ^star
tul" in competiția cu 
apele. Dar oamenii a- 
ceștia care muncesc și 
locuiesc in inima mun
ților, oameni care pen

tru moment slut pri
vați de forfota așeză
rilor urbane fși pun 
semnătura asupra unor 
lucruri uriașe. Cu ex
periența dobîndită la 
Bicaz sau Porțile de 
Fier reușesc sli dea 
viațu unui proiect in- 
drăzneț, l-am urmărit 
pe acești maeștri ai 
barajelor la locurile 
lor dc muncă. Șeful 
lotului, ing. Mihai Nr- 
feru ne-a vorbit cu 
dragoste, cu stimă, 
despre Paul Gear, 
maistrul care se ocu
pă de incului de depu
nere a anrocamcnte- 
lor în corpul baraju

lui, de minerii loan 
Birsan și Nicolac zl- 
palașe, dc temerarii 
șoferi care transportă 
zilnic cantități uriașe 
de piatră. In treacăt 
fie spus, ceea ce fac 
acești „rizilii" ai au
tobasculantelor oferă 
un spectacol „cfl-n fil
me".

— Sini băieți admi
rabili, ne spune ing. 
Neferu. Stăpinese vo
lanul cu o precizie ma
tematică. De altfel am
plasamentul drumului 
de acces intre carieră 
și baraj vorbește de 
la sine. O manevră 
greșită ar putea fi fa

tală. De o parte pră
pastia, dc alta tin-

Părăsim șantierul co
pleșiți de măreția 
spectacolului la caro 
am asistat. Un specta
col in care cursul u- 
nui piriu de rhunte, 
uneori zburdalnic, dav 
poale luat in seamă 
numai de făpturile gin
gașe ale pădurii pen
tru a-și răcori trupul, 
alteori nebun, lovind 
ce-i iese in cale, este 
așezat astăzi in slujba 
omului, grație pricepe
rii și inteligenței sale, 
a tehnicii avansate de 
care dispunem.

/'i

M' Steagul roșu
Pentru bucuria

sportivilor

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localitatea lor

Atletism

întrecerea pe centrul Lupeni — 
oprită înainte de final

I
I 
§ 
§
I § s

După ce restaurantul „Transilvania" s-a mutat în noul 
complex comercial, din cartierul 8 Martie, vechea clădire 
a avut diferite întrebuințări. Recent Consiliul popular al 
orașului a luat holărîrea ca aici să se amenajeze o sală de 
sport Lucrările au fost încredințate meșterilor de la sec
torul I.G.L. Deci, spre bucuria sportivilor. în curind orașul 
nostru va avea o sală de sport modernă, unde se pot prac
tica gimnastica, luptele, boxul și alte sporturi.

plăcut
Deși am împlinit 77

Gh. POPA

Se asfaltează
trotuarele

VINERI 4 IUNIE

PROGRAMUL I i 7,00 Ra
diojurnal; 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Memoria pâmin- 
tului românesc; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Dunăre, Du
năre — muzică populară; 
>0,30 Fonoteca pentru copii; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Din muzica popoarelor; 11,15 
Consultație juridică; 11,25 
Tezaur românesc; 12,00 For
mația Tudor Arcadie; 12,10 

’ Un ’interpret și rolurile sale; 
! 12,30 Intîlnire cu melodia 
• populară și interpretul pre

ferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidia
nă; 13,27 Cînteeul e pretu
tindeni; 14,09 Compozitorul 
săptăininii; 14,40 Drag mi-e 
cântecul și jocul; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Revista 
economică; 15,30 Pagini vo
cale și orchestrale din mu
zica de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Muzică de pro
menadă; 16,30 Muzică ușoa
ră; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Pentru patrie; 17,30 As~- 
pecte de la Festivalul Na
țional de Folclor Maria Tâ- 
nase* — ediția a Il-a, Cra- 
iova 1971; 18,00 Orele serii; 
20.00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Cîntă Petre Săbădcanu; 20,55 
Știința la zi; 21,00 Bijuterii 
muzicale; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Con
cert de seară; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

VINERI 4 IUNIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Teleșcoală. Consultații 
pentru examenul de ad
mitere. ISTORIE : Răz
boiul pentru Indepen
dență. Prezintă prof, 
univ. Vasile Maciu. 
BIOLOGIE: UHrastruc- 
tura celulei; Prezintă 
prof. univ. dr. doc. M. 
lonescu-Varo. FIZICA : 
Legi de conservare fn 
fizică. Probleme. Pre
zintă lector Dorin Gheor
ghiu,

18,00 Căminul. Emisiune de 
Marin Stănescu.

18,50 Lumea copiilor. „Danie
la și Așchiuță poștași".

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20.10 Reflector.
20.25 Mai aveți o întrebare ? 

Din nou despre inimă. 
Un dialog multiplu și 
inedit cu savanți din 
mai multe țări europe
ne. Prezintă Ion Petru.

21.25 Film artistic : „Hăitui
rii". Un film cu Dirk 
Bogarde și Elisabeth 
Sellers. Premieră pe 
țară.

22,45 Telejurnalul de noapte.

Frumoasa bază sportivă a 
Grupului școlar minier Lupeni 
a găzduit miercuri după-amia- 
ză faza municipală (centrul Lu
peni) a campionatului național 
al copiilor și juniorilor III la 
atletism. Condițiile atmosferice 
neprielnice, precum și atitudi
nea conducerii școlii gazdă ca
re a oprit desfășurarea con
cursului (!), au viciat rezulta
tele pentru caro micii sportivi 
au luptat, totuși, cu ardoare. 
La întreceri , au participat re
prezentanți ai' școlilor generale/ 
nr. J, 2, 3, 4, 5 Lupeni. nr. 1 
și Liceului Vulcan, lipsind ne
motivat concurenții de la șco
lile generale nr. 2, 3, 4, 5 Vul
can șj de la Liceul Uricani.

Iată-i pe câștigătorii probe
lor (pînă la întreruperea com
petiției) i 60 in, fete, născute

în 1959—1960 : Rozalia Nico- 
loiu, Școala generală nr. 1 Lu
peni. Băieți, 1958—1959: Octa
vian Simota, Liceul Vulcan. 
80 in, băieți, 1956—1957 : Ion 
Căpraru, nr. 5 Lupeni. 300 m, 
fete, 1957—1958 : Elena Anisie, 
nr. 4 Lupeni. Băieți, 1956—1957 : 
Petru Petrovan, nr. 2 Lupeni. 
500 m. fete, 1957—1958 : Steluța 
Slrătica,. Liceul Vulcan. 600 m, 
băieți, 1956—1957 : Ioan Mar
gilă, Liceul Vulcan. Greutate, 
fete: Ana Iosa nr. 4 Lupeni. 
Băieți : Costică Șandru, nr. 4 
Lupeni.

Câștigătorii pe cele două cen
tre — Petroșani și Lupeni — 
se vor întâlni la Petroșani 
pentru desemnarea campionilor 
municipali.

I. IMLING

Munca educativă in rîndul tineretului
(Urmare din pag. 1)

cest sens continuate, diversifi
cate și îmbogățite cu forme și 
mai atractive și mai eficiente. 
Concomitent, în perioada care 
urmează e necesar ca un loc 
important în educarea tineri
lor prin muncă și pentru mun
că să se acorde acțiunilor pa
triotice, atragerii tinerilor din 
fiecare organizație U.T.C. pe 
șantierele muncii voluntar-pa- 
triotice, la realizarea obiecti
velor prevăzute pe acest an 
în angajamente.

Organizațiile U.T.C. au dove
dit potente reale în domeniul 
amplificării și îmbogățirii con
ținutului muncii politico-educa
tive. Este un domeniu în care 
continuă să se mențină însă 
inerția, vehicularea formelor 
depășite. Educarea moral-cetă- 
țenească, științifică, rămâne tri
butară mai ales formalismului. 
Așa se explică rămânerea în 
afara sferei muncii educative a 
unor categorii încă mari de ti
neri, inerția unor organizații 
mai mici, lipsa de fantezie și 
consecvență în asigurarea con

dițiilor ca tineretul nostru să 
participe la acțiuni distractive, 
atractive și bogate în conținut 
educativ. închiderea învățămân
tului jxjlitic U.T.C. trebuie să 
prilejuiască dezbateri vii, în
sușirea de către uteciști a idei
lor de bază din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușcscu cu 
prilejul semicentenarului parti
dului, a documentelor Congre
sului U.T.C.; educarea patriotică 
se cere susținută prin acțiuni 
mult mai variate și atractive 
ca seri de poezie patriotică, 
întâlniri, concursuri, simpozioa
ne. Perioada de vară oferă po
sibilități multiple și pentru or
ganizarea unor acțiuni reușite 
în timpul liber — spectacole, 
serbări cîmpeneșli, reuniuni, du
minici cultural-sportive etc. Este 
necesar ca organizațiile U.T.C. 
să răspundă cerințelor legiti
me ale tinerilor privind orga
nizarea de dezbateri pe tema 
de conduită inoral-cctățenească 
de genul „Opinia acuză".

Impulsionarea activităților e- 
ducative, a’ inițiativelor orga
nizațiilor pe linia muncii po

litico-educative presupune acti
vizarea comisiilor de speciali
tate de pe lîngă comitetele 
U.T.C., a consiliilor de condu
cere a activității cultural-edu
cative de pe lîngă cluburi și 
case de cultură, a tuluro? bi
rourilor U.T.C. Cerințe simila
re se impun și pe linia dezvol
tării mișcării sportive și turis
tice din rîndul tineretului mun
citoresc și studios.

Complexitatea sarcinilor edu
cative în rîndul tineretului cer 
dinamizarea activității organi
zațiilor U.T.C., renunțarea la 
formele și mijloacele învechite, 
neinteresante, adoptarea acțiu
nilor la cerințele și preferin
țele tinerilor. Or, aceasta în
seamnă consultarea largă a u- 
teciștilor, o atitudine responsa
bilă față de sugestiile lor, spi
rit novator și îndrăzneală in 
abordarea unei tematici noi, in 
promovarea unor forme de larg 
interes. Acesta e drumul spre 
eficiență, spre afirmarea cu 
prestigiu a organizațiilor U.T.C. 
în angajarea tineretului în ma
rca operă constructivă condusă 
de partid.

—♦—
Echipa de fete 

a Liceului teoretic 
Petroșani — 

la finala 
„Pentatlonului 
atletic școlar"

Pentru prima dală, o echipă 
de fete a județului Hunedoara 
participă la faza finală a „Pen
tatlonului atletic școlar11 — or
ganizat de C.C. al U.T.C. — 
care se va desfășura la Cluj, 
in zilele de 5—6 iunie. Cam
pioana județului Hunedoara, 
prezentă la întrecerile finale 
dc la Cluj, este reprezentativa 
Liceului teoretic Petroșani, pre
gătită de profesorul Gheorghe 
Pop. Ea a plecat aseară spre 
orașul de pe Someș, având ur
mătoarea componență : Monica 
Iacob, Codruța Șiclovan, Ma
riana Gorgan. Iuliana Mustață, 
Z.oia Vijdea, Ana-Maria Erkedv, 
Georgeta Stoian.

f------------------
© DUMINICA 6 IUNIE

8,30 Deschiderea emisiunii.
Sport și sănătate; 9,00. Mati
neu duminical pentru copii; 
Hi.oo Viața satului; 11,25 Ci
clul „Simfonii de Beethoven";

RĂSPUNDEM
< DUMITRU UȚA. E. M. 

DiLJA. Conducerea Centralei 
cărbunelui Petroșani, caro a ve
rificat situația dv., ne face cu
noscut că, în conformitate cu 
prevederile H.C.M. nr. 240/1963, 
nu puteți fi încadrat în func
ția de electrician categoria a 
3-a decit după trecei-ea unei 
perioade de 12 luni în catego
ria a 2-a, absolvirea unor 
cursuri pentru meseria de e- 
Icctrician subteran și în baza 
•verificării, de către Comisia 
tehnică de încadrare a mun- 
•itorilor, a cunoștințelor și a 
rezultatelor obținute la proba 
practică.
• VALENTIN STOICA, LU

PENI. Deconectarea difuzoare- 
lor a fost dispusă de către De
partamentul poștelor și teleco
municațiilor pentru toate cazu
rile unde instalațiile de radio- 
ficare se încrucișează cu L.E.A. 
de medie și înaltă tensiune. 
Instalațiile deconectate vor fi 
puse în funcție după termina
rea lucrărilor de remediere, în 
curs de executare.
• PETRE B.t PETROȘANI.

CITITORILOR
Adresați-vă Serviciului de pro
iectări din cadrul întreprinde
rii de gospodărie locativă Pe
troșani, strada Cuzy Vodă nr. 
23
• ION V1ERASCU, CIMPU 

LUI NEAG. Intrucit ați plecat 
prin demisie de la șantierul 
I.E.L.GJS. Mălăsaru, județul 
Gorj, la șantierul de foraj Băr- 
băteni, sînteți considerat nou 
angajat, situație în care aloca
ția de stat vi se acordă după 
trei luni de activitate în noua 
unitate.
• ECATERINA P., PETRT- 

LA. Problemele despre care ne 
scrieți sînt reglementate de le
gislația muncii în vigoare. Pen
tru orice alte lămuriri adresa- 
ți-vă comitetului sindicatului 
din unitatea în care sînteți sa
lariată.
• GHEORGHE N. VASILE, 

LONEA. Arhiva fostelor școli 
S.F.U. se găsește la Școala pro
fesională minieră Lupeni (stra
da Grafit nr. 40) la care vă 
puteți adresa pentru obținerea 
adeverinței de care aveți ne- 
.voie.

12.00 De strajă patriei; 12,30 
in reluare, la cererea telespec
tatorilor. Selecțiuni din emi
siunea ..Serenadă de primăva
ră" de I’aul Urmuzescu; 13,00 
Emisiune in limba maghiară;
14.30 Postmeridian. Magazin 
duminical. Emisiuni sportive. 
Fotbal : Steaua — F. C. .Ar
geș (Divizia națională A); 18.05 
Serial pentru tineret : Planeta 
giganților (III); 19,00 Vetre 
folclorice (Interviziunc); 19,20 
1 001 de seri; 19,30 Telejurna
lul de seară. Sport; 20,00 Re
portajul săptăininii; 20,30 „Nici 
o lacrimă*. Spectacol muzical 
umoristic; 22,15 Telejurnalul 
dc noapte. Sport.

• LUNI 7 IUNIE

18,00 Deschiderea emisiunii;
• 18,15 Ecranul. Emisiune de in

formație și critică cinemato
grafică: 18,45 Stop-cadru; 19,15 
Publicitate; 19,20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnalul dc seară. 
Sport; 20,10 Roman foileton : 
Nikolas Nickleby (partea I); 
21,10 Emisiune-concurs : Un- 
de-i greșeala ?; 22,10 Priin- 
plan : I) D. Roșea; 22.45—23,00 
Telejurnalul <le noapte. Sport. 
Închiderea emisiunii.

r.. ............ de
ani, nu prea am fost la doc
tor. Mai zilele trecute, o du
rere dentară insuportabilă 
m-a obligat să merg la po
liclinica din Petrila. Aproa
pe să n-o mai recunosc atit 
s-a făcut de frumoasă. Ex
teriorul este zugrăvit tntr-o 
culoare plăcută, odihnitoare, 
iar aspectul interior e pur 
și simplu impresionant. Nu 
m-am putut abține și l-am 
întrebat pe medicul stoma
tolog :

— Cînd s-a înnoit așa po
liclinica, tovarășe doctor ?

— De curind — am pri
mit răspunsul.

Plăcindu-mi cum arată po
liclinica noastră m-am gin- 
dit să scriu aceste rinduri 
pentru rubrica „Steagul ro
șu’ la Petrila. Totodată scriu 
și despre medicul stomatolog 
care m-a tratat cu multă 
pricepere și pasiune profe
sională și 
deși nu știi 
le. Intr-o 
nică și cu 
e firesc să

ge- 
ora-

cepe și asfaltarea, pe o lun
gime de 700 metri, a trotua
relor din cartieml 8 Martie.

In orașul nostru, salariați 
ai sectorului I.G.C. au ter
minat recent de executat lu
crările la trotuarele din Lo- 
nea. Peste puțin timp va în-

să-i
știu cum se 

asemenea 
asemenea 

te vindeci

mulțumesc, 
numeș- 
policli- 
medici 
repede.

In cadrul ! 
nerale nr. 1 
șui Pctrila iși

A. MATEI
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Foto și text i
Emilian DOBOȘ

După cum se poate 
/edea și din clișeu, ex- 
poziția prezintă lucruri

5
Ș 
s 
s

§ frumoase, ce încântă pri- 
§ virea.

I

Școlii 
din 

. i desfășoa
ră activitatea un cerc de 
artă populară. Sub în
drumarea unor cadre de 
specialitate, în cercul

minunatei arte ce datea
ză de milenii pe me
leagurile noastre. Cu 
cele mai reușite lucrări 
create de mîinile ele
velor a fost organizată 
o expoziție într-una din

C MARȚI 8 IUNIE

10,08—11,00 Teleșcoală; 18,99 
Deschiderea emisiunii. Antolo
gie lirică; 18,15 Brățara dc 
aur. Emisiune-concurs; 19,15

1 901 de seri; 19.30 Telejur
nalul de seară. Sport; 20,10 
Reflector: 20,25 Tele-cinema- 
teca : Desiree; 22,20 Gala ma
rilor interpreți. Ileana Iliescu; 
22,45—23,00 Telejurnalul de

lul de noapte. închiderea 
misiunii.

PROGRAMUL
PENTRU

SĂPTĂMÎNA
VIITOARE

Publicitate; 19,20 1 001 de seri; 
19,30 Telejurnalul de scară. 
Sport; 20,10 România *75; 20,30 
Seară de teatru; 21,35 Melo
dii cu... prioritate; 22,00 Tele- 
glob. Hanoi. Reportaj; 22,20 
Artele decorative în Expo
ziția aniversară; 22,50—23,09 
Telejurnalul de noapte. închi
derea emisiunii.

• MIERCURI 9 IUNIE

18,90 Deschiderea emisiunii; 
18,25 Mult e dulce și frumoa
să...; 18,40 Confruntări; 19,10 
Teagerea Pronoexpres; 19,20

noapte. închiderea emisiunii.

• JOI 10 IUNIE

1730 Deschiderea emisiunii; 
18,30 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto; 18,50 
Timp și anotimp în agricul
tură; 19,15 Publicitate; 19,20 
1001 dc seri; 19,30 Telejur
nalul de scară. Sport; 20,10 
15 minute despre sănătate; 
20,25 Aveți cuvîntul!; 21,10 
Antologia umorului; 21,40 Ca
dran internațional; 22,25 In
terpretul săptăininii : Gică Pe
trescu; 22,45—23,00 Telejurna

@ VINERI 11 IUNIE

1-1,30 Deschiderea emisiunii 
Tenis de ciinp : România (Iun 
Țiriac, Ilie Năstase) — lugo 
slavia; 1830 Luincu copiilor 
19,10 Tragerea Loto: 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejur
nalul de seară. Sport; 20,10 
Reflector; 20,25 Panoramic 
științific; 21,10 Film artistic * 
Oglinda cu două fețe; 22,45— 
23,00 Telejurnalul de noapte 
Închiderea emisiunii.

• S1MBATA 12 IUNIE

15.30 Deschiderea emisiunii. 
Tenis de cinip : România — 
Iugoslavia in cadrul semifi
nalelor zonei europene a „Cu
pei Davis"; 17,30 Emisiune in 
limba germană; 18.00 Bună 
seara, fete! Bună seara, bă
ieți !; 19.15 Publicitate: 19.20 
I 001 de seri: 1930 Telejur
nalul de seară. Sport; 20,10 
Tele-enciciopedia; 21,00 Film 
serial : Incoruptibilii; 21,50 
In direct : Cursa automobilis
tică dc 24 de ore, <le la Le 
Mans; 22,05 Portativ interna 
țional. Spectacol de varietăți 
cu vedete, ale muzicii ușoare; 
22,50 Muzică de petrecere și 
romanțe; 23,10—23,30 Telejur
nalul de noapte. Sport. Închi
derea emisiunii.
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Spectacol de gală
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naționale

Tovarășa Elena Ceaușescu
a vizitat Palatul de iarnă

din Pekin

Chinez, viceprc-

vietnamezo-laotiană
Declarația comună

cu soția; tovarășii Ion Ghcoi 
ghe Maurer, Ciu En-lai. Ciot 
Cin, ceilalți conducători de 
partid și dc stat români și 
chinezi urcă pc scenă, felicitînd 
călduros artiștii pentru măies
tria lor interpretativă.

două țări 
artiștii.
ol. tovarășul Sic 
al Biroului Po

ol P.C. Chinez, 
al Comitetului 
partid Pekin și 
Comitetului Re

venit să-l salute

al C.C.

municipal dc 
președinte al 
voluționar, a 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, pe 
membrii delegației româno.

Sesiunea Comitetului de pregătire 
a Conferinței regionale a comisiilor 

U.N.E.S.C.O.

Tovărășa Elena Ceaușescu, în
soți lă dc tovarășa Lin Cia-mei, 
soția tovarășului Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.
rnier al Consiliului de Stat, a 
vizitat joi după-amiază Palatul 
de iarnă din Pekin. La vizită 
a luat parte tovarășa Maria 
Duma, soția ambasadorului ro
mân în R.P. Chineză.

Construit la începutul seco
lului al XV-lea, Pa'atul este un

vast complex de pavilioane în 
stil clasic chinez, care au ser
vit ca reședință împăraților 
Chinei. Marile valori de artă 
pe care le reprezintă Palatul 
și obiectele din interior stau 
mărturie geniului creator, iscu
sinței și hărniciei poporului 
chinez. „Orașul interzis1, din 
trecut a reintrat, după elibera
re, în patrimoniul întregului 
popor, fiind astăzi muzeu na
țional.

Lucrările Adunării
Poporului a R. A. U.

Discursul
Anwar

președintelui 
Sadat —

CAIRO 3 (Agerpres). — La 
Cairo s-au deschis lucrările A- 
dunării Poporului (parlamentul 
egiptean), organism care și-a 

atribuțiileasumat, provizoriu. 
Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe — 
agenția M.E.N. I
Anwar Sadat a rostit cu această 
ocazie o cuvîntare. El a rele
vat însemnătatea Tratatului de 
prietenie și colaborare încheiat 
eecent între R.A.U. și U.R.S.S. 
Potrivit agenției M.E.N., preșe
dintele Sadat a precizat că „în 
perioada vizitei pe care a în
treprins-o în luna martie a.c. 
în Uniunea Sovietică, el a ce
rut să fie încheiat acest tratat.

Evocînd în continuare situa
ția din Orientul Apropiat, că
ile și modalitățile de soluționa
re a crizei din zonă, președin
tele a declarat, printre altele, 
că R.A.U. „nu a închis poarta 
unei reglementări politice

relatează 
Președintele

conflictului din Orientul Apro
piat". „Am căutat și căutăm, a 
spus el, să obținem o soluție 
politică ; dacă există o cît de 
mică șansă în acest sens, vom 
acționa în favoarea ei".

Referindu-se la poziția adop
tată de S.U.A. în criza din O- 
rientul Apropiat, președintele 
R.A.U. a reproșat guvernului 
american că dorește să men
țină superioritatea militară a 
Israelului prin noi livrări de 
armament.

In cuvîntarea sa, președintele 
Anwar Sadat a vorbit, de ase
menea, despre proiectul de 
constituție a Federației Repu
blicilor Arabe, precum și des
pre modul în care urmează să 
se desfășoare alegerile -în ca
drul Uniunii Socialiste Arabe, 
subliniind că aceste alegeri 
trebuie să constituie, într-ade- 
văr, „o expresie a dorinței și 
voinței națiunii".

HANOI 3 (Agerpres). — La 
Hanoi a fost dată publicității 
declarația comună semnata de 
Ton Duc Thang, președintele 
Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Patriei din Viet
nam, președintele R. D. Viet
nam, și prințul Sufanuvong, 
președintele Comitetului Cen
tral al Frontului Patriotic din 
Laos, care a vizitat R. D. Viet
nam în fruntea unei delegații 
a poporului laoțian.

Referindu-se la evoluția si
tuației din Indochina, declara 
ția relevă că Statele Unite au 
încălcat) acordurile de la Ge
neva din 1954 pentru Indochi
na și acordurile din 1962 pen
tru Laos, ducînd, în continuare, 
o politică de imixtiune și agre
siune în Vietnam și în Laos, 
subminînd independența și u- 
nitatea națională a acestor 
țări. In lupta împotriva agre
siunii. arată declarația, popoare
le Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei au obținut succese 
strălucite, care reprezintă un 
rezultat al solidarității popoare
lor celor trei țări și al puter
nicului sprijin din partea po
poarelor întregii lumi. Statele 
Unite trebuie să înceteze agre
siunea, să retragă în mod to
tal și necondiționat din Indo
china trupele lor și cele ale 
aliaților lor, pentru ca în fe
lul acesta poporul fiecăreia 
dintre aceste țări să-și rezolve 
problemele interne fără ames
tec străin, subliniază declara
ția.

Problemele Vietnamului tre
buie rezolvate 
nerilor în zece 
tului Național 
Vietnamul de
punerilor suplimentare în opt 
puncte ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republjcii 
Vietnamului de sud, arată de
clarația. De asemenea, pro
blema Laosului trebuie rezol
vată pe baza propunerilor de 
reglementare politică, în cinei 
puncte, prezentate la 27 aprilie 
1971 de Frontul Patriotic din

Laos, în conformitate eu aspi
rațiile poporului laoțian.

Părțile semnalare ale decla
rației cer S.U.A. să respecte 
independența, suveranitatea și 
neutralitatea Cambodgiei, să 
înceteze bombardarea terito
riului cambodgian și să retra
gă trupele americano-saigoneze 
din această țară, pentru că 
poporul cambodgian să-și re
zolve problemele interne fără 
amestec din afară. Părți'e spri
jină fără rezerve proclamația 
din 23 martie 1970 a șefului, 
statului Cambodgia, Samdech 
Norodom Sianuk, și programul 
politic al Frontului Național 
Unit a] Cambodgiei.

Părțile salută dezvoltarea 
solidarității militante dintre 
popoarele Vietnamului și Lao- 
sului, cimentată în cursul lup
tei împotriva colonialismului și 
a neocolonialismului. Poporul 
vietnamez, Frontul Patriei din 
Vietnam și guvernul R. D. Viet
nam își vor îndeplini datoria 
internaționalistă de a sprijini 
multilateral poporul laoțian în 
lupta împotriva agresiunii, pen
tru salvarea națională. Poporul 
laoțian. Frontul Patriotic din 
Laos și alianța forțelor neu- 
traliste laoțiene își vor înde
plini datoria internaționalistă 
de a acorda sprijinul cel mai 
eficient poporului vietnamez, 
pînă la victoria totală în lup
ta contra agresiunii 
eliberarea sudului, 
R. D.
socialismului în 
pentru unificarea pașnică 
patriei.

Popoarele Vietnamului 
Laosului, arată declarația
încheiere, manifestă sentimen
te de înaltă apreciere și sin
ceră recunoștință pentru spri
jinul eficient acordat de țările 
socialiste, mișcarea de elibe
rare națională, guvernele și 
organizațiile internaționale care 
militează pentru pace și de
mocrație, poporul Americii și 
popoarele din lumea întreagă.

PARIS 3. — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite : La sediul UNESCO 
din Paris a avut loc prima sesi
une a Comitetului internațional 
dc pregătire a celei de-a VI-a 
Conferințe regionale a comisii
lor nai,ion ile UNESC'() dm E- 
uropa, conferință care va fi or
ganizată la București, sub a- 
uspiciile UNESCO, în luna mai 
1972. Comitetul, format din re
prezentanții comisiilor naționa
le din Austria, R.S.S. Bieloru
să, Elveția, Italia, Iugoslavia, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Ro
mânia și Ungaria a ales, în u- 
nanimitate, ca președinte al 
său pe ambasadorul Valentin 
Lipatti, reprezentantul perma
nent al țării noastre la 
UNESCO.

La actuala sesiune. Comitetul 
a examinat și a aprobat proiec
tul ordinii de zi provizorii pro
pus de România, pentru Con
ferința rcgional-europeană din 
1972, care prevede următoare
le puncte principale : roiul co
misiilor naționale din Europa 
în realizarea progresului gene
ral al UNESCO, contribuția

---*---

cestor comisii la dezvoltarea co
operării europene în domeniile 
educației, științei, culturii și 
informației, participarea comi
siilor la realizarea programului 
internațional de cooperare ști
ințifică, inițiat de UNESCO pe 
tema „Omul și biosfera", aj 
tul la „Anul internațional 
cărții".

Conferința regional-europea- 
nă, ce se va ține la București, 
reprezintă una dintre acțiunile 
importante ale programului de 
cooperare europeană întreprins 
de UNESCO. România a pro
movat și în cadrul acestei or
ganizații ideea dezvoltării și 
diversificării relațiilor de cola
borare între țările europene și 
a fost autoarea rezoluției-cadru 
privind cooperarea europeană, 
adoptată la Sesiunea generală 
UNESCO din 1970.

R. I*. POLONA. In foto : Excavator în lucru la exploatarea 
minieră la zi de lignit la minele Jezvin, lingă Konin.

a-

SOFIA

întrevedere
Todor Jivkov

® Camera Populară a Par
lamentului indian (Lok Sabha) 
a aprobat proiectul de lege pri
vind naționalizarea companiilor 
de asigurări. Naționalizarea a- 
cestor companii — relevă pre
sa indiană — se înscrie în pro
gramul reformelor social-econo- 
mice progresiste, inițiat de 
partidul de guvernămînt. Con
gresul Național Indian.

Proic-ctul de lege va fi pre
zentat acum spre examinare 
Camerei Superioare a Parla
mentului Indiei (Rajya Sabha).

© Un avion al companiei 
aeriene nipone „Nih'on Koku“ 
a aterizat miercuri pe aeropor
tul din Habarovsk, inaugurînd 
noua linie internațională Ha
barovsk — Tokio, informează 
agenția TASS.

® Sub auspiciile Organiza
ției Mondiale a Sănătății, la 
Beirut s-a deschis miercuri o 
conferință avînd ca temă era
dicarea malariei. La conferință 
participă medici din trei țări 
arabe : Siria, Iordania și Liban.

pe baza propu- 
puncte aie Fron
de Eliberare din 1 
sud și a proj

pentru 
apărarea 

Vietnam și construirea 
această țară, 

a

Și 
în

CfaptuD
DIVERS 

ÎN LUME
Clodomiro Almeyda

SOFIA 3 (Agerpres). — To
dor Jivkov, președinteie Consi
liului de Miniștri al R. P. Bul
garia, l-a primit pe Clodomiro 
Almeyda. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Chile, a- 
flat în vizită la Sofia. In 
cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej pe margi
nea relațiilor dintre cele două 
țări, Todor Jivkov și Clodomi
ro Almeyda au constatat că 
există posibilități pentru ex
tinderea considerabilă a co’abo- 
rării bilaterale, în special în 
domeniul economic, — relatea
ză agenția BTA.

In numele guvernului bulgar 
și al Prezidiului Adunării 
Populare a R. P- Bulgaria, To
dor Jivkov l-a invitat pe pre
ședintele Republicii Chile, Sal
vador Allende, să viziteze Bul
garia la o dată convenabilă.

® Parlamentul elvețian a a- 
probat miercuri un proiect de 
lege care prevede reducerea cu 
30 la sută a taxelor vamale 
asupra produselor provenind 
din țările în curs de dezvol
tare. Dispozițiile noii legi se 
vor realiza într-o perioadă de 
doi ani.

® Venitul național al Ira
kului va înregistra o creștere 
de 10 la sută ca urmare a spo
ririi prețurilor la produsele 
sale petrolifere, în baza acor
durilor de la Teheran și Tri
poli — a declarat ministrul ira
kian al planului, Racheid el

VESTIGIILE UNUI PALAT

DIN EPOCA LUI CYRUS

TEHERAN 3 (Agerpres). — 
Un grup de arheologi ira
nieni au descoperit vestigiile 
unui palat construit în epo
ca împăratului Cyrus cel Ma
re, care a domnit in secolul 
al V 1-lea înaintea erei noas
tre. Vestigiile se găsesc in 
apropiere de portul Buchir, 
in regiunea ------Golfului Persic.

REZULTATELE UNEI ANCHETE

ANTI-MAFIA® Aproximativ 800 000 de 
copii de vîrstă școlară nu sînt 
cuprinși în instituțiile spaniole 
de învățămînt, informează zia
rul „Ia", care apare la Madrid. 
In același timp, deși populația 
muncitoare reprezintă 77,2 la 
sută din întreaga populație ac
tivă a Spaniei, numai 6 la sută 
din copiii de muncitori frec
ventează universitățile.

• Rezervele de aur și de
vize ale Marii Britanii au în
registrat în luna mai o creș
tere de 43 milioane lire ster
line, a anunțat miercuri guver
nul englez.

(Ager preș).ROMA 3 .
Comisia parlamentară anti- 
Mafia a comunicat la Roma 
rezultatele anchetei efectua
te în capitala Siciliei și în 
zonele din vecinătatea ora
șului Palermo, care scot în 
evidență numeroase carențe 
administrative și existența 
unei întregi serii de situa
ții anormale. Comisia a an
chetat în mod special pro
blemele legate de vinzarea 
terenurilor de construcție și 
de eliberarea permiselor de 
construcție, ajungînd la con
cluzia că la Palermo „admi
nistrația publică, cu lacu
nele și neregularitățile sale, 
reprezintă un mediu favora
bil dezvi........
ilegale ș 
activități 
ilustrează 
nomenului mafiot de la sat 
la oraș.

Numeroase practici ilicite 
au fost inițiate, conchide ra
portul, „în beneficiul elemen
telor semnalate drept mafio
te în rapoartele poliției11 sau 
a căror apartenență la Ma
fia a fost relevată „ulterior, 
în urma unor acte de de
lincvente".

• La Hanoi a fost semnat 
planul schimburilor culturale 
dintre R. P. Albania și R. D. 
Vietnam pentru anii 1971—1972, 
informează agenția A.T.A.

Populare

Constituirea

externe, 
împotriva

ra- 
educației

capitalului străin. Totodată,
ini-

Frontului Unității 
în Ecuador

QUITO 3 (Agerpres). — In 
Ecuador s-a constituit „Fron
tul Unității Populare", care cu
prinde Partidul Socialist, Par
tidul Comunist, Uniunea De
mocratică Populară și Uniunea 
Națională a Stîngii Revoluțio
nare. Noua grupare politică se 
pronunță pentru constituirea u- 
nui guvern democratic și popu
lar. Printre obiectivele Frontu
lui figurează apărarea indepen
denței și suveranității de stat 
prin recuperarea bogățiilor na
ționale și eliminarea dominați-

ei
Frontul consideră necesari 
țierea unei profunde reforme 
agrare, naționalizarea comerțu
lui exterior, creșterea produc
ției industriale, în special prin 
intermediul sectorului de stat, 
democratizarea forțelor armate 
și aplicarea unor măsuri 
dicale în domeniile 
și culturii.

Pe planul politicii 
Frontul se pronunță 
colonialismului și pentru stabi
lirea de relații cu toate țările.

® Sonda interplanetară americană „Mariner-9", lan
sată la 30 mai în direcția planetei Marte, continuă să func
ționeze normal, s-a anunțat Ia Centrul de cercetări spa
țiale de la Pasadena (California). Ea se afla miercuri la o 
distanță de 587 000 km de Pămînt, evoluînd pe traiectorie 
cu o viteză de 10 4G0 km pe oră. La Pasadena s-au încheiat 
operațiile de calcul ale manevrei de corectare a traiectoriei, 
care urmează să se efectueze vineri.

Tradiția politică olandeză ca 
după alegerile parlamentare 
formarea guvernului să consti
tuie un obiect de discuție de 
săptămîni, sau chiar de luni, s-a 
confirmat și de data aceasta. 
De la alegerile parlamentare a 
tiecut mai bine de o lună, 
timp în care Olanda continuă 
să fie guvernată de un cabinet 
interimar. Această situație se 
datorează, în principal, faptu
lui că electoratul olandez își 
împarte voturile la un mare 
număr de partide. Deoarece 
nici o grupare politică nu de
ține un număr confortabil de 
mandate în parlament pentru 
a forma un guvern, sînt nece
sare, de fiecare dată, tratative 
anevoioase pentru a se alcă
tui coaliții guvernamentale. In 
cercurile politice olandeze se 
întărește treptat impresia
vechea coaliție confesional-li- 
berală va reveni la guvern, 
de data aceasta însă întărită 
de partidul „Democrații ’70". 
.Vechea coaliție deține în pre
zent 74 de mandate în parla
ment ce ar putea, cu sprijinul 
grupării „Democrații ’70", care 
are opt deputați, să obțină o 
majoritate parlamentară cla
ră.

Este semnificativ faptul că 
privirile liderilor 
Popular Catolic, 
antirevoluționar.

că

Partidului
Partidului

Uniunii creș-

tin-istorice, în intențiile lor 
de reeditare a vechii coaliții 
s-au îndreptat spre două gru
pări politice, apărute recent 
în viața politică olandeză — 
Partidul claselor mijlocii și 
„Democrații '70". Aceste par
tide, care nu au un profil po
litic bine definit, și au apărut 
în urma desprinderii unor a- 
ripi din alte grupări, pot că
dea mai ușor de acord privind 
viitorul program de guvernare, 
important fiind însă că ele 
vor pune la dispoziția vechii 
coaliții mandatele atît de nece
sare.

Există și alternativa alcătui
rii unei coaliții formate din 
reprezentanți ai Partidului 
Muncii, Partidului Radical și 
grupării „Democrații ’66", care 
totalizează 53 de mandate. A- 
ceasta cu atit mai mult cu cît 
în urma alegerilor, Partidul 
Muncii a devenit prima forma
ție politică a țării, luînd locul 
Partidului " . ’ 
Explicația sporirii 
mandatelor sale de la 34 la 39 
trebuie căutată în tendințele 
de readaptare a structurii par
tidului la realitățile unei si
tuații interne și externe în 
continuă mișcare. Intre Parti
dul Muncii și formația „Demo
crații ’66" există destule punc
te comune deoarece și în rîn- 
dul acestei grupări s-a reafir-

Popular Catolic, 
numărului

mat dorința de reînnoire 
structurilor politice ale
In orice caz, un eventual gu- 

-vern condus de Partidul Mun
cii ar fi minoritar, ceea ce ar 
determina, după toate probabi
litățile, decretarea de noi ale
geri parlamentare cel tîrziu 
pînă în septembrie. In această 
situație, evident, ar fi avanta
jate partidele cu tendință da 
stînga, deoarece ultimele ale
geri au marcat o deplasare ac
centuată a corpului electoral 
olandez spre grupările politice 
care se pronunță pentru refor
me interne economice și pentru 
o politică externă realistă.

In prezent, posibilitățile for
mării unui guvern sînt sondate 
de Pajm Steenkamp, unul din 
liderii Partidului Popular Ca
tolic. Discuțiile pe care le 
poartă cu fruntașii partidelor 
politice se referă, în principal, 
la probleme economice. Intr- 
adevăr viitorul guvern va tre
bui, în primul rînd, să rezol
ve disputa dintre sindicate și 
patronat 
rea unui 
re și să 
privește 
și stoparea tendințelor de creș
tere a prețurilor.

referitoare la stabili- 
nou tarif de salariza- 
găsească soluții în ce 
controlul investițiilor

R. I). VIETNAM. Anul acesta se împlinesc 30 de am de 
la înființarea organizației de pionieri Ho Și Min.

In foto : Pionieri din clasa a 7-a a școlii secundare din 
Hanoi, grup care a primit numele de „Nepoți buni ai un
chiului Ho", înaltă distincție vietnameză. Același grup a 
cîștigat și concursul de matematică al Vietnamului. La lec
ția de zoologie sînt tot atit de atenți ca și la celelalte obiec
te in care excelează.

La Londra 
a fost creat 

Comitetul pentru 
recunoașterea R.D.G.

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Un „Comitet pentru recunoaș
terea Republicii Democrate 
Germane" a fost creat la Lon
dra. Președinte al Comitetului, 
format din deputați ai Came
rei comunelor, membri ai Ca
merei Lorzilor, profesori uni
versitari, oameni de cultură, 
industriași și reprezentanți ai 
cultelor, a fost ales Geoffrey 
McDermott, fostul adjunct ai 
comandantului britanic din 
Berlinul occidental.

Intr-o declarație dată 
blicității, membrii Comitetul ai 
menționează că-și propun să 
contribuie la înlăturarea barie
relor existente în calea stabili
rii de relații normalo între An
glia și R. D. Germană.

pu-

Un purtător de cuvint al 
armatei americane a anunțat că 
generalul John Donaldson, fost 
comandant al celei de-a 11-a 
brigăzi de infanterie a divi
ziei „Americal", a fost acuzat 
oficial de uciderea a opt civili 
sud-vietnamezi, în provincia 
Quang Tgai, în perioada noiem
brie 1968 — ianuarie 1969. In 
aceeași provincie se află și lo
calitatea Song My, unde loco
tenentul William Calley, care 
aparținea aceleiași 
litare, a ordonat 
a 102 persoane.

Generalul John 
este ofițerul superior american 
cu cel mai înalt grad, acuzat 
oficial de asasinarea unor civili 
sud-vietnamezi.

unități mi
ni asacrarea

Donaldson

@ Autoritățile columbiene au 
decretat starea de urgență în 
orașul Buenaventura, principa
lul port al țării la Oceanul Pa
cific, ca urmare a ciocnirilor 
dintre demonstranți și poliție, 
soldate miercuri cu doi morți 
și zece răniți. Orașul, care 
constituie de cîteva zile scena 
unor puternice demonstrații 
studențești de protest împotri
va intervenției autorităților în 
învățămîntul universitar, este 
practic paralizat. Potrivit știri
lor difuzate la Bogota, poliția 
a operat „cîteva sute de ares
tări".

oltării activităților 
parazitare". Aceste 
apreciază Comisia, 
transplantarea fe-

VALIZA CU HEROINA

® Greva profesorilor argen
tinieni, declanșată marți, conti
nuă să se extindă în întreaga 
țară atît în învățămîntul se
cundar, cît și în cel superior. 
Potrivit ultimelor știri, peste 
300 000 d,e profesori se află în 
grevă, activitatea didactică fi
ind practic paralizată pe aproa
pe întreg cuprinsul Argentinei.

® Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei a dat pu
blicității un comunicat în care 
își asumă responsabilitatea ex
ploziilor produse în cursul aces- 
'tei săptămîni în localitățile 
iordaniene Amman, Zarka și 
Russeifah, transmite agenția 
Reuter.

CZ3 CZJ E CZJ CU CZJ CZJ CZJ CZi CU CU CU CU CU CU CU CU CU

PARIS 3 (Agerpres). — O 
substituire de geamantane a 
permis descoperirea a 12 ki
lograme de heroină la ae
roportul Orly. Un voiajor 
comercial, sosit la Paris de 
la Marsilia, s-a prezentat la 
magazia de bagaje pentru 
a-și ridica geamantanul. El 
a luat singura valiză răma
să, care semăna perfect cu 
a sa. Surprins de greutatea 
bagajului, l-a deschis și a 
descoperit cinci pachete: la 
poliția aeroportului pachetele 
s-au dovedit a conține he
roină in valoare de 200 000 
franci.

CRIZA
RIO DE JANEIRO 3. — Co

respondentul Agerpres, V. O- 
ros, transmite: Demisia minis
trului educației și culturii din 
Uruguay, Angel Rath, care a 
survenit miercuri, este pusa în 
legătură cu tulburările studen
țești desfășurate timp de trei 
săptămîni și care s-au soldat 
la începutul săptămînii cu ră
nirea gravă a mai multor stu- 
denți. Aparent, ea poate fi 
considerată un rezultat al di
vergențelor între președintele 
Pacheco Areco și ministrul 
Angel Rath privitor la modali
tățile de soluționare a crizei 
studențești. In fond este vorba 
mai de grabă de un reflex al 
situației generale de criză prin 
care trece Uruguayul. Surse 
corripetente din Montevideo 
consideră că este iminentă și

DIN URUGUAY
demisia ministrului de inter
ne Santiago Brum Carbajal în 
legătură cu eșecul investigații
lor destinate să descopere lo
cul unde sînt sechestrate cele 
patru persoane aflate în mîna 
organizației clandestine „Los 
Tupamaros", respectiv pe am
basadorul britanic Geoffrey 
Jackson, industriașul Ricardo 
Ferres, asesorul prezidențial și 
director al 
electricitate 
ses Pereira 
ministru al 
Davies.

Acțiunile organizației „Tupa
maros" sînt utilizate de autori
tăți ca pretext pentru înăspri
rea represiunilor. Noile mă
suri dc siguranță (care urmea
ză să fie stabilite prin decret), 
prevăd montarea unui imens

Intreprinderii do 
și telefoane, Uli- 
Reverbel, și fostul 
agriculturii, Frick

registru cu fotografiile proas
pete și datele personale ale 
tuturor cetățenilor din Uruguay. 
Angrenajul va purta numele 
de „registru de vecinătate’ și 
este studiat de trei luni. Re
cent, această problemă a făcut 
obiectul unei întrevederi a pre
ședintelui Areco cu titularii 
Ministerelor Apărării și'Inter
nelor, dar o serie de parlamen
tari, inclusiv din Partidul gu
vernamental, susțin caracterul 
inconstituțional al adoptării 
unor asemenea măsuri prin 
decret, adîncind, astfel și mai 
mult conflictul între puterea 
executivă și Parlament. Toate 
aceste elemente prevestesc o 
continuă complicare a cadru
lui politic în preajma alegeri
lor prezidențiale, programate 
să aibă loc în octombrie a.c.

RECORD MONDIAL

DE LONGEVITATE LA FEMEI

RIO DE JANEIRO 3 (A- 
gerpres). — Delfina de Costa 
Freire, din Brazilia, a înce
tat din 
virsta de 155 ani 
mondial 
femei.

viață miercuri, la 
record 

de longevitate la

ATAC LA

AMERICII

.BANCA

DE NORD1

NEW YORK 3 (Agerpres). 
— Trei necunoscuți înarmați 
au atacat miercuri „Banca 
Americii de Nord", situată 
in apropierea aeroportului 
international „John Kennedy" 
din New York, reușind să 
dispară cu peste 100 000 do
lari.

.Tiparul JntreErljiâjrsa oțiiSralicA Hunedoara — guSunilafea Eelrosaol


