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1662; secțiile ziarului, prin centralii — 
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cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

de serviciu — 1663.

...Și . blocul cel negru, ca de-atitea ori. va ceda...

Aplecat asupra unei mese 
acoperite cu o sumedenie de 
cărți, și reviste, omul din fa
ța noastră cercetează cu a- 
tenție niște schițe, citeva fo
tografii. Apoi, pentru mo
ment, incercind parcă să scru
teze zarea, privind pe fereas
tra larg deschisă, ztmbește 
mulțumit. O idee nouă, o 
sclipire a inteligenței și un 
nou pas al unei inovații sau 
raționalizări a fost făcut. Lă
cătușul mecanic loan Mathe 
se ridică intr-un târziu de pe 
scaunul său, mulțumit. Cu 
pași ușor legănați se îndreap-

Exploatării miniere Petrila, 
am pătruns in tainele aces
tei munci grele dar frumoa
se. Zilnic am văzut greută
țile pe care le Intîmpină or
tacii din subteran și după 
cum e și firesc le-am stu
diat pe acelea care mă in
teresau, cele privind perfo
rarea.

Era în urmă cu aproape 
20 de ani cind mi-am pus 
in gind să-i ajut cu ceva pe 
oamenii aceștia minunați ca
re ne trimit lumină și căl
dură la suprafață".

Intr-adevăr, atunci au a-

DĂRUIRE
tă înspre o vitrină, pe care 
el, pe bună dreptate o nu
mește a trofeelor. A nu, să 
nu credeți că bărbatul din 
fața noastră a doborit recor
duri sportive, deși adoră mult 
motociclismul și turismul, nu 

î a cules aplauze în sălile ar- 
, hipline cu admiratori ai mu

zicii. Trofeele sale au fost 
cucerite pe tărimul introdu
cerii noului în producție. 
Martore au fost nopțile albe, 
după-amiezile rămase în ate-

> lier pentru realizarea prac- 
i tică a ceea ce gindise in a- 
' ceste nopți. 8 steluțe de frun- 
* taș in producție obținute in 
' tot atâția ani consecutivi, di- 
’ plome și insigne de inovator

completează panoplia edifica
toare asupra dragostei de 

. muncă a inovatorului loan 
( Mathe.
> „M-am născut și am cres

cut aici printre mineri; de
, la ei am învățat multe. In

25 de ani lucrați ca lăcătuș 
i mecanic la același atelier de 
i- reparat unelte pneumatice al

vut loc primele încercări. 
Cuprins de efervescența crea
toare a unui popor decis 
să-și făurească un destin fe
ricit, de avîntul creator al 
acelor ani, comunistul loan 
Mathe s-a lansat cu convin
gere, cu dăruire în activita
tea de loc ușoară, dar pasio
nantă, de inovator. Debutul 
l-a făcut in domeniul perfo
ratului umed axial. Metoda 
a dat rezultate bune și în 
cel mai scurt timp a fost 
cooptată de minele din Va
lea Jiului. Apoi au urmat 
alte inovații și raționalizări, 
una mai interesantă ca alta. 
In urmă cu aproape un an, 
același neobosit loan Mathe 
a dat soluția de rezolvare a 
unei probleme de o dificul
tate sporită. La săparea sui
toarelor, din cauza dificultă- 

: ților cu apa, minerii folo-

Nicolae LOBONȚ

(Continuare în pag. a 3-a)

Al C.C. Al P.C.R.
La 25 iunie a.c., a avut loc șe

dința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Consiliu
lui de Stat, a prezentat o infor
mare asupra vizitei oficiale de pri
etenie întreprinse de delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România in 
țările socialiste din Asia.

Comitetul Executiv a dat o de
plină aprobare și o inaltă apreci
ere întregii activități desfășurate 
in cursul acestei vizite de dele
gația română, de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu personal. 
Convorbirile cu conducătorii de 
partid și de stat din Republica 
Populară Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
Republica Democrată Vietnam și 
Republica Populară Mongolă, in- 
tilnirile cu masele largi de oa
meni ai muncii au constituit mo
mente deosebit de importante in 
întărirea prieteniei și colaborării 
multilaterale frățești dintre parti
dele și țările noastre Comitetul 
Executiv consideră că aceste vi
zite, rezultatele lor corespund in- 
trutotul intereselor poporului ro
mân, intereselor popoarelor chinez, 
coreean, vietnamez, mongol, dez
voltării continue a construcției

rezultatele vizitei făcute in țările 
socialiste din Asia, întărirea con
tinuă a raporturilor internaționa
liste dintre poporul român și po
poarele acestor țări reprezintă o 
contribuție prețioasă la cauza 
generală a socialismului, la de
pășirea divergențelor existente și 
restabilirea unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor an- 
tiimperiali ste.

Comitetul Executiv subliniază că 
întreaga vizită a delegației do 
partid și guvernamentale româna 
se înscrie intrutotul in linia gene
rală a politicii externe și a ac
tivității internaționale a partidului 
și statului nostru, in principiile di
rectoare elaborate de Congresul 
al X-lea al P.C.R. de dezvoltare 
con/nuă a prieteniei, alianței și 
colaborării cu toate țările socia
liste. Această importantă acțiune 
a Partidului Comunist Român și 
a guvernului nostru exprimă spi
ritul de inaltă răspundere de care 
este animată România, ca țară 
socialistă, fată de cauza progre
sului și păcii popoarelor, hotă- 
rirea ei de a contribui — împre
ună cu toate statele dornice să 
participe activ la viața interna
țională - la soluționarea proble
melor arzătoare ale lumii con-

0 contribuție activă 
la realizarea sarcinilor 

dc plan și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă 
și ale minerilor

— Convorbire cu tovarășul PETRU FURDUI, 
președintele Comitetului Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile industriei miniere și ener

giei electrice —

In anul 1975 producția de cărbune va trebui să atingă 37,5 milioane tone, exploatărilor 
miniere din Valea Jiului revenindu-le un rol de seamă în atingerea acestui țel. In fața sin
dicatelor din întreprinderile miniere stă sarcina de a contribui la realizarea exemplară a aces
tor prevederi. Redacția noastră a solicitat colaboratorului său, N Bivolu, să organizeze o con
vorbire cu președintele Comitetului uniunii sindicatelor pe ramură, rugîndu-1 să ne relateze 
cum vor acționa sindicatele in vederea obținerii acestor obiective.

— In lumina orientării date de partid ac
tivității sindicatelor, organizațiilor sindicale 
le revin atribuții mari în rezolvarea proble
melor care privesc dezvoltarea economiei na
ționale; cum vor acționa în această privință 
sindicatele din ramura minieră ?

— Angajații unităților miniere, în cali
tatea lor de proprietari ai mijloacelor de 
producție și principali producători ai bu
nurilor materiale, sînt direct interesați în 
dezvoltarea economiei naționale. Minerii, 
spre exemplu, au tot interesul ca planurile 
lunare, trimestriale, anuale, să fie îndepli
nite și depășite. Sindicatele, prin mijloa
cele ce le stau la dispoziție, sînt chemate 
să-i ajute să înțeleagă că prin asigurarea 
creșterii producției și productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor materiale, ieftini
rea prețului de cost, se creează condiții pen
tru sporirea venitului național și pe această 
bază se vor putea crea noi resurse mate
riale, atît pentru dezvoltarea economică a 
diferitelor județe și ramuri, cît și pentru 
ridicarea nivelului de trai. Iată de ce cerem 
sindicatelor din întreprinderile miniere să 
acorde mai multă atenție folosirii întregii 
capacități de producție, a forței de muncă 
și a utilajelor de care dispun exploatările. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît și în Valea 
Jiului, alături de întreprinderi cu rezultate 
excepționale, sînt unități în care multe uti
laje sînt folosite nerațional, disciplina în pro
ducție lasă de dorit. Desigur, rezolvarea 
unor astfel de probleme nu depinde exclusiv 
de activitatea sindicatelor, însă ele pot să 
aducă o contribuție importantă la rezolvarea 
lor. îndeplinirea acestor sarcini solicită din 
partea noastră, a sindicatelor inițierea și 
aplicarea unor măsuri eficiente care să vină 
în sprijinul desfășurării ritmice a activității 
de producție, întăririi răspunderii, creșterii 
spiritului gospodăresc.

— Sindicalele sînt chemate să aducă o 
contribuție activă la perfecționarea orga
nizării producției și a muncii, la promovarea 
progresului tehnic, pentru creșterea produc
tivității muncii, folosirea completă a ca. a- 
cităților de producție și a timpului de lu

cru, soluționarea problemelor privind apro
vizionarea cu materii prime și materiale, în
tărirea ordine! și disciplinei in producție.

— In actualul cincinal circa 90 la sută 
din sporul de producție prevăzut a se rea
liza în ramură, va trebui să se obțină pe 
seama creșterii productivității muncii. Un 
rol de mare importanță în creșterea pro
ductivității muncii, revine mecanizării și 
modernizării proceselor de extracție și pre
parare, introducerii tehnologiilor noi. Expe
riența acumulată pînă în prezent ne-a de
monstrat că sindicatele pot și trebuie să in
fluențeze în mai mare măsură folosirea 
economicoasă și cu indici de utilizare tot 
mai ridicați a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor din dotare, ceea ce duce implicit 
la creșterea productivității muncii.

Necesitatea îmbunătățirii nivelului de uti
lizare a capacităților de producție impune 
ca sindicatele din ramură să conlucreze 
mai strîns cu organele de conducere colec
tivă din unități pentru a asigura încărca
rea corespunzâtare a mașinilor și a fron
turilor de lucru, punerea grabnică în func
țiune a utilajelor inactive, crearea condi
țiilor pentru efectuarea de reparații la timp 
și de calitate, cu atît mai mult, cu cît în 
acest an se prevede ca circa 40 la sută din 
producția de cărbune să fie obținută prin 
tăiere și încărcare mecanizată cu combine. 
Susținerea metalică în abataje să fie extinsă 
la circa 65 la sută din totalul producției.

— Pentru realizarea prevederilor actua
lului plan cincinal este necesar ca sindica
tele să-și aducă aportul lor la asigurarea 
forței de muncă calificate. In această pri
vință, stabilitatea cadrelor în industria mi
nieră și in primul rînd în cel mai mare 
bazin carbonifer al țării — Valea Jiului — 
vechi centru minier al țării, este una din 
problemele de bază.

— Da, așa este. După părerea mea, cea

Convorbire organizată de 
Nicolae BIVOLU

(Continuare in pag. a 3-a)
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DIMINEAȚĂ
LITERARA

In sala de lectură a clu
bului sindicatelor din Lupeni 
se va desfășura miine, la 
ora 10, o dimineață literară 
cu tema „Din tradițiile e-

roice de luptă ale poporului 
nostru". Vor fi evocate prin 
prisma istoriei, literaturii și 
artei, momente cruciale ale 
poporului nostru.

EXCURSII
Comitetul U.T.C. de la E.M. 

Vulcan organizează în acest 
sezon turistic o serie de excur
sii cu caracter instructiv și re
creativ. In ziua de 4 iulie a.c. 
un grup format din 56 de ute-

ciști, angajați ai minei vulcă- 
nene, își vor petrece cea de-a 
șaptea zi a săptămînii în fru
moasa stațiune Geoagiu-băi. In 
cursul aceleiași luni, se va mal 
organiza o excursie la Porțile 
de Fier.

„Viscoza" — Lupeni. Aspect din secția depănat.
Foto i N. GHENA

Spectacol 

de muzica

populară
In sala Casei de cultură din 

Petroșani are Ioc astăzi, la ora 
20, un spectacol de muzică 
populară la care își vor da 
concursul soliștii radiotelevizi- 
unii Ileana Constantinescu și 
Ion Luican alături de Nicti 
Vitmoreanu, Felicia Ungureanu, 
Lica Angelica, Adela Mogo- 
roașe. Spectacolul este susținut 
de către orchestra de muzică 
populară „Vilceanca“ a Con
siliului județean al sindicatelor 
Vîlcea.

Serbare
cîmpenească
In primitorul spațiu din ju

rul clubului sindicatelor din 
Lonea, se organizează duminică, 
începîrjd de la ora 10, o serba
re cîmpenească Ia care își vo» 
da concursul formațiile artis
tice ale clubului.
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socialiste în fiecare din țările 
noastre.

Comitetul Executiv dă, de ase
menea, o apreciere deosebit de 
pozitivă intilnirilor și convorbirilor 
purtate in decursul vizitei cu con
ducătorii poporului cambodgian, 
hotărîrii de a întări prietenia și 
colaborarea romăno-cambodgianj.

temporane. Vizita in țările socia
liste din Asia reprezintă o puter
nică manifestare a solidarității 
Partidului Comunist Român, a Re
publicii Socialiste România cu 
lupta popoarelor împotriva impe
rialismului, pentru apărarea liber
tății și independenței naționale/ 
pentru progres social și pace in

Comitetul Executiv apreciază că lume.

Viuat scopul!
E intilnit peste tot și in 

orice împrejurare. De la cele 
mai banale situații pină la 
„importanța" cu care, uneori 
el „scuză mijloacele" și de 
la această „importanță" pi
nă la măreția atribuției lui... 
Pentru că scopul, intr-ade
văr dispune de o gamă com
plexă de atribuții. Te izbești 
de el oriunde : „în scopul de 
a lărgi posibilitățile... ", „in 
scopul unei cit mai bune de
serviri"..., „in scopul înțele
gerii...", „in scopul îmbună
tățirii../ etc., etc. Iată „sco
puri- care sint convergente 
spre aceeași noțiune : țel. Și 
țelul se poate traduce prin 
bunăstare, fericire...

Dacă am ajuns să vehicu
lăm scopul, înseamnă că și 
aci există un scop. Un scop 
frumos, imaculat, pur, neal
terat de subtilități in dosul 
cărora există scopuri cu iz 
pestilențial... Că, nu întot
deauna în dosul unui gest 
frumos se ascunde, tot atit 
de frumos, scopul. Așa cum 
nici in dedesubtul unui gest 
„mai brutal", nu întotdeauna 
germinează un motiv ostil!! 
Și, dacă ne-am pierde prin

acest labirint am găsi me
reu alte și alte labirinturi 
pline de nuanțe de natură 
să ne inhibe imaginația.

Pentru că, e cert, nu se 
mișcă nici măcar un deget 
fără un anume scop. De o

atare „mișcare** depinde u- 
neori însăși existența. Așa 
cum ea poate depinde de o 
mișcare (!) ce se traduce 
printr-un efort... Uneori un 
cuvint plasat la locul lui, e- 
vidențiază un scop care poa
te clădi „ceva" — alteori un 
torent de cuvinte nu-și poate 
atinge... scopul. Și invers.

O simplă mișcare de de

get poate înălța, nimici, bu
cura sau îndurera.

Dar, iată-mă filozof și, nu 
acesta imi este scopul.

Am asistat la un „gest". 
Și nu știu pe seama cărui 
scop să-l clasez. O femeie, 
după ce-a alergat o sută de 
metri pină in stația unde se 
odihnea un autobuz, acesta 
demară exact cirul femeia 
mai avea doi metri pină la 
scară... Prin geam, s-a putut 
citi evident satisfacția șofe
rului. Oare cu ce scop a ur
mărit acest om (!) timp de 
un minut femeia fugind (din 
sens invers) spre autobuz ? 
Mai ales că părul ei cărunt 
trebuia să-l îndemne la altă 
atitudine.

Un gest banal ? Un scop 
banal ?

Ar fi atit de simplu să 
aștern aci, numele acelui 
șofer. Ori să demonstrez pe 
larg că femeia are doi bă
ieți și nepoți, in puterea 
virstei, ca brazii... Ar însem
na însă ca să așez aici, cu 
orice preț un scop, frumos 
lucrat și prelucrat, moralist.

Dar nu, nici acesta nu mi-a 
fost scopul.

Ion LICIU

1
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$1 DE BUNA CALITATE
Valea Jiului

de amploarela
formațiilor din

concursuri artistice
semestru, acum pe

T a fost
Primul

ifirșite, al anului 1! 
deosebit de bogat în manifes
tări culturale și in concursuri 
artistice de amploare, majori
tatea fiind dedicate, așa cum 
era firesc, aniversării gloriosu
lui semicentenar al creării 
Partidului Comunist Român. As
tăzi, cînd avem deja o pers
pectivă în timp asupra efor
turilor depuse pe acest tărîm, 
sîntem în măsură să conchi
dem, anticipînd rîndurile de mai 
ftos, că instituțiile specializate, 
cluburile, au fost în general 
fa nivelul cerințelor, contribuind 
din plin la reușita aceastor ma- 
jMfestări cultural-artistice prin

După cum scriam și cu alte 
prilejuri, conducerea Casei 
de cultură din Petroșani a 
lansat cu cîtva timp în ur
mă ideea inițierii unui club 
de o factură aparte, denumit 
Intim'. Intre timp, mulți 

dintre cei cărora ii s-au a- 
dresal invitații de înscriere 
în acest club, cu număr li
mitat de membri, au răspuns 
favorabil iar inițiatorii au și 
pornit la amenajarea spațiu
lui de la subsolul Casei de 
cultură afectat activităților 
din cadrul noului organism 
cultural-distractiv. Am fost 
aici zilele trecute urmărind 
metamorfoza spectaculoasă pe

Debut
apropiat

care o suferă acest spațiu. 
Pereții au căpătat persona
litate prin acoperirea lor cu 
culori vesele, a fost ridicat 
grilajul de metal care va fi 
„placat14 cu ochiuri de sticlă 
colorată în spatele cărora vor 
străluci becuri, au apărut 
scaunele joase și mesele, se 
așează mocheta etc. Oscar 
Brâutigam lucrează la deco
rarea, prin procedeul meta- 
loplastiei, a unui perete iar 
Iosif Tellmann pregătește un 
alt perete pe care va realiza 
o lucrare de mari proporții.

Peste tot se simte febra 
pregătirilor pentru apropiatul 
debut al acestui club care 
va oferi celor 30—50 de mem
bri ai săi un program va
riat, bine gîndit, din care nu 
vor lipsi întîlnirile cu perso
nalități marcante ale vieții 
culturale și științifice româ
nești, audițiile muzicale, vizio
nările unor filme de artă, 
jocurile distractive ș.a.m.d.

— Sperăm ca prin jurul 
datei de 1 iulie — ne spu
nea tov. Vasile Chirculescu, 
directorul Casei de cultură 
— să fim gata cu pregăti
rile, spre a începe activita
tea clubului „Intim14. Rămî- 
ne să mai vorbim însă cu 
conducerea T.A.P.L. pentru a 
înzestra minibarul din ca
drul acestui club cu un fri
gider, un aragaz și, bineîn
țeles, cu o persoană care să-1 
deservească. Sperăm să fim 
înțeleși și sprijiniți, mai cu 
seamă că precedentul s-a co
mis la clubul Institutului de 
mine unde un astfel de bar 
a funcționat cu ajutorul 
T.A.P.L.-ului multă vreme11.

Am promis să mai revenim 
asupra acestui club după de
butul său spre a-i urmări 
și populariza activitatea. 
Pentru că, cine știe, poate în 
felul acesta și comitetul mu
nicipal U.T.C. se va hotărî 
mai repede să folosească spa
țiul „geamăn11 de la subso
lul Casei de cultură pentru 
inițierea unui club asemă
nător destinat tinerilor. Cu 
atît mai mult cu cît direc
ția Casei de cultură a avan
sat această propunere.

C. P.

programe adecvate, uncie în
delung șlefuite, prin selecțio
narea și promovarea în fața pu
blicului și juriilor a celor mai 
valoroase cadre de artiști a- 
matori din Valea Jiului. Con
cursul „Omagiu partidului1 a 
polarizat interesul tuturor clu
burilor din municipiu căra au 
participat, după cum le-au ți
nut puterile, la întrecerea for
mațiilor de muzică populară, 
de dansuri populare, de muzică 
ușoară ele. Astfel, la faza mu
nicipală a acestui concurs, or
chestrele de muzică populară 
ale cluburilor din Lupeni, Uri
cani. Vulcan, Aninoasa și de 
la Casa de cultură din Petro
șani au demonstrat o1 bună 
pregătire și o salutară preo
cupare pentru popularizarea u- 
nor melodii din folclorul lo
ca). Dintre aceste formații ju
riul a apreciat ca fiind cel mai 
pregătit taraful clubului sindi
calelor din Vulcan, care apoi 
la faza județeană a obținut un 
merituos loc III. La dansuri 
populara formațiile ce au re
prezentat municipiul nostru la 
faza județeană au aparținut 
Casei de cultură din Petroșani 
și clubului din Vulcan care, 
la Deva, s-au comportat onora
bil, chiar dacă nu s-au întors 
cu nici un premiu.

In ceea ce privește partici
parea fanfarelor la Concursul 
a) X-lea al artiștilor amatori, 
mai bine pregătite s-au do
vedit a fi cele aparținînd clu
bului Lupeni și Casei de cul
tură, care au participat pînă 
la faza interjudețeană inclu
siv. Referindu-ne la ultima for
mație facem mențiunea că ea 
s-a constituit prin reunirea ce
lor mai buni instrumentiști a- 
parținînd fanfarelor din Petro
șani, Aninoasa, Petrila și Lo
nea, fiind o virtuală preten
dentă la un loc fruntaș la faza 
interjudețeană. Juriul a hotă
rî t, din păcate, altfel și poate 
că la această decizie a con
tribuit nu atît repertoriu] for
mației care a fost, după păre
rea noastră, bine ales, ci insu
ficienta omogenizare a compar
timentelor sale care nu au fost 
îndeajuns rodate înaintea con
cursului interjudețean.

In cadrul bienalei de teatru 
„I. b. Caragiale", rezervată a- 
matorilor, la faza interjude
țeană a promovat o echipă a 
Casei de cultură cu piesa 
„Frunze care ard" și e alta a- 
parținînd clubului din Petrila

cu piesa „Hipnoza14. Se paie că 
prin neacordarea unui loc frun
taș primei formații s-a comis 
din nou o nedreptate. Obiec
țiile juriului asupra piesei lui 
I. D. Sîrbu au fost numai în 
parte întemeiate dar ele nu 
trebuiau să conducă și la ig
norarea realelor calități inter
pretative dovedite de colecti
vul care a transpus scenic tex
tul. In definitiv acest text, cu 
toate că păcătuiește printr-un 
anumit schematism, a interesat 
pînă și un colectiv, profesio
nist prestigios cum este cel al 
Teatrului Național din Craio
va; de ce atunci nu ar fi re
comandabil, așa cum probabil 
că a judecat juriul, unui co
lectiv de amatori care avea și 
calitatea că venea din locurile 
unde autorul a plasat acțiu
nea piesei sale ? !

Dar să trecem mai departe. 
La faza municipală a concursu
lui de muzică ușoară, partici
parea formațiilor de club din 
municipiu a fost masivă și, fi
resc, inegală. Atît Lupeniul, A- 
ninoasa, Lonea, Vulcanul cît și 
Petrila și Petroșaniul au con
curat cu formații pop, cam prea 
zgomotoase (tonul, nu zgomo
tul, face muzica !), dovedind o 
interpretare de obicei copiată 
după cea a unor formații con
sacrate. Au reușit să promo
veze la faza județeană forma
ția clubului Petrila (care, du
pă părerea noastră, n-a fost 
cea mai bună dintre participan
tele la faza municipală) și, pe 
merit, formația „Atlas11 a Casei 
de cultură. A fost 
o mențiune, ceea
dem este prea puțin pentru 
pretențiile la un loc fruntaș 
pe județ pe care le puteau 
mite orchestrele de muzică 
șoară din municipiul nostru.

Am lăsat intenționat mai 
urmă rezultatele obținute 
unii participant din Valea Jiu
lui la concursul brigăzilor ar
tistice și a cinecluburilor, pen
tru că așa cum se știe, în a- 
ccste domenii s-au obținut a- 
nul acesta reușite de prestigiu, 
la nivel republican, ceea ce 
onorează și obligă și mai mult 
întreaga mișcare artistică de a- 
matori din Valea Jiului. La 
concursul brigăzilor artistice, 
faza județeană, s-a inclus și 
participarea formațiilor clubu
lui Vulcan și Casei de cultură. 
Pe primul loc s-a situat bri
gada Casei de cultură din Pe
troșani care, în felul acesta, a

obținută 
ce cre

e-
u-

la 
de

promovat mai departe la faza 
pe țară unde a obținut locul 
1 și titlul de laureată. Juriul, 
format din nume de răsunet 
ale artei noastre, a apreciat nu 
numai jocul spontan, sincer al 
tinerei formații conduse de Gh. 
Negraru, dar și textul axat pe 
realități din municipiul nos
tru. bine selectate și transfi
gurate scenic. Premiul cîștigat 
la București, precum și parti
ciparea la spectacolul de gală, 
prezentat în fața conducători
lor de partid și de stat, vin 
să consacre o activitate labo
rioasă, o experiență acumulată 
pe întinsul mai multor ani, o 
sumă de calități interpretative 
dovedite de toți membrii aces
tei formații.

Tn privința cineamatorismu- 
lui. două au fost colectivele din 
Valea Jiului căra ne-au pre
zentat la faza finală i cineclu- 
bul Casei de cultură și „Ama- 
film“ Lupeni. Cineclubul lupe- 
nean constituit în urmă cu ani 
este deținătorul unor perfor
manțe despre care s-a scris la 
timpul cuvenit și faptul că ju
riul a acordat de data aceasta 
membrilor săi premiul al IT-lea 
pe tară constituie o binemeri
tată răsplată adusă talentați- 
lor cineamatori de la Lupeni 
care, cu migală și fantezie, cu 
o bună stăpînire a mijloacelor 
tehnice au transpus pe pelicula 
îngustă, prin unghiuri și meta
fora inspirate, crîmpeie din 
realitatea de azi din Valea 
Jiului, din problematica speci
fică a oamenilor acestor me
leaguri.

Făcînd un scurt bilanț al ac
tivității competiționale de ama
tori din acest semestru în Va
lea Jiului, e cazul. să eviden
țiem în mod pregnant mai întîi 
eforturile formațiilor Casei de 
cultură din Petroșani care au 
avut cea mai masivă și mai 
de calitate participare la fa
zele municipală, județeană și 
republicană a diferitelor con
cursuri artistice. Bine s-au pre
zentat formațiile cluburilor din 
Aninoasa. Vulcan și. într-o mă
sură mai mică, Lupeni care au 
obținut rezultate meritorii la 
diferite probe. Nu același lu
cru se poate afirma însă des
pre formațiile cluburilor, din 
Lonea și Uricani care au „stră
lucit11 prin absența nemotiVa- 
tă de la fazele județene, fapt 
care dovedește lipsa de preo
cupare a conducerii celor două 
cluburi pentru realizarea unor 
programe de un ridicat nivel 
calitativ. Nu înțelegem de ce 
au lipsit unele formalii 
ționale 
au obținut bune rezultate Ia 
confruntări similare. Ne gîn- 
dim în primul rînd la coruri 
care nu au avut nici un re
prezentant anul acesta la con
cursul rezervat lor, dar ne 
gîndim în aceeași măsură și 
la taraful și formația de dan
suri a clubului din Lupeni. de 
pildă, cu ani în urmă cunos
cute pentru valoarea lor.

In octombrie va începe etapa 
de masă a concursului al XI- 
lea al formațiilor artistice de 
amatori și, pentru ca rezulta
tele să fie bune, cel puțin pe 
măsura celor de care pome
neam mai sus, trebuie să în
cepem pregătirile încă de pe 
acum. Duminicile culturale ini
țiate sub numele „Răsună Va
lea Jiului de cîntec și joc" pot 
constitui prilejuri fericite de 
repetiții, de confruntare cu pu
blicul în vederea concursului 
care se apropie.

Constantin l’ASCU

care, altă 
bune rezultate 
similare. Ne j

tradi- 
dată,

□
Instituția Arhivelor Statului 

din țara noastră iși sărbătoreș
te în această lună 140 de ani 
de existență. Născută din fră- 
inintările creatoare ale secolului 
al XIX-lea, instituția arhive
lor se numără printre cele m: 
de seamă și vechi lăcașuri «le 
cultură cu menirea de a strin
ge și păstra tezaurul documen
tar al poporului nostru. Cunos- 
cînd adevărata valoare a arhi
velor, în fruntea acestei institu
ții s-au perindat în decursul 
vremurilor cărturari de seamă 
ca B. P. Hașdeu, Asachi, Vasile 
Alecsandri, Sacerdoțeanu, pro
fesorii universitari Meteș, Ma- 
ciu etc., care împreună cu alți 
istorici și oameni de cultură 
din țară, înfruntind nepăsarea 
ocîrmuirilor burghezo-moșie- 
rești, s-au străduit din răsputeri 
să facă din Arhivele Statului 
un for care să contribuie la 
progresul culturii și civilizației 
românești. Pe bună dreptate 
arăta Vasile Alecsandri că ..Ar
hiva unui stat este o avere 
publică ce merită cea mai «le 
aproape îngrijire a cîrmuirei. 
Ea este colecția tuturor acte
lor publice, atît administrative 
cit și judecătorești și politice, 
care le slujesc de temei legiuri- 
lor și istoriei țării", deci ea 
trebuie ocrotită cu meritul ce i 
se cuvine. Guvernele regimuri
lor opuse au și volat unele legi 
referitoare la organizarea și 
păstrarea arhivelor, acestea în
să fiind lipsite de garanții ma
teriale, au rămas doar simple 
proiecte «Ie legi fără valoare 
practică. Din lipsa condițiilor 
de păstrare corespunzătoare 
s-au distrus astfel, de-alungul

iai

timpurilor, documente de ma
re valoare istorică.

In anii de după eliberare, 
cînd în țara noastră au avut 
loc prefaceri fără precedent în 
toate domeniile vieții economi
ce Și sociale, s-a trecut in anul 
1951 și la reorganizarea Arhi
velor Statului, pe baza cerințe
lor moderne, conturîndu-și cu 
timpul profilul intr-o instituție 
cu caracter științific, cultural, 
ridicată la adevărata ei valoare. 
Reorganizarea Arhivelor Statu-

ale economice, financiare etc. 
pentru a le feri in continuare 
de distrugere și a Ie asigura 
condiții de păstrare corespun
zătoare.

Un alt pas important a fost 
apoi organizarea arhivelor in 
depozite și prelucrarea lor, res
pectiv, ordonarea, expertizarea ■ 
și inventarierea lor, știind că 
numai Ia o astfel de arhivă 
prelucrată, se poate cunoaște 
conținutul materialelor, pu- 
tîndu-sc da spre folosire

c<

se

ARHIVELE

S-etdțrfiM-
Nespus mai arde dalia in mine, grea. întoarsa, 
Și-i sunet al ideei in marmură cioplit!
Prin viscol alb, fierbinte stirnit pe timpla arsă 
Se răsucește suplă, coloană-n infinit...
O treapta, apoi alta, succesiuni de trepte 
Vibrează cald, văzduhul... și nu e încă tot. 
învăț să fiu un sculptor al lumii înțelepte 
O altă existență nu mai accept. Nu pot !

loan CHIR AȘ

i
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i
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O I „Sa iliiriimi
localităților statui

nii noștri, fața localităților 
Jiului s-a primenit, s-a 
nlzat substanțial prin ne
role eforturi ale edili- 

cctățcnilor. Peste tot au 
apărut cartiere noi «le blocuri, 
străzi largi străjuite de pomi, 
spații verzi, peste tot s-a făcut 
simțită mîna gospodarului care 
a ținut să pună de acord spa
țiul în care ne mișcăm cu tim
purile luminoase pline de a- 
vînt pe care le trăim. Evident, 
intr-o perioadă istorică scurtă nu 
s-a putul face lotul, au mai ră
mas pe ici pe colo străzi forma
te din căsuțe povîrnite, ines
tetice, au mai rămas urme ale 
dezvoltării urbanistice haotice 
practicate în trecut, dar nu a- 
cest aspect e esențial ci faptul 
că acțiunea de edificare a noi
lor ambianțe în care ne desfă
șurăm activitatea și traiul este 
în plin și impetuos proces de 
înfăptuire și desăvîrșire.

Ceea ce ne-a preocupat însă 
mai puțin a fost decorarea noi
lor spații arhitecturale eu lu
crări de artă. S-au făcut, ce-i 
drept, și în acest domeniu pași 
însemnați prin amplasarea în 
locuri publice a unor 'ucrări 
artistice, decorative între care 
trebuie să notăm în primul 
rînd ridicarea impunăto
rului monument „Lupeni '2.9' 
care imortalizează în bronz un 
aspect din lupta minerilor 
acel neuitat august de foc. 
numente comemorative 
există la Vulcan și Petrila 
însă a avea amploarea și, 
dent, valoarea celui de la 
peni. Petroșaniul beneficiază 
pînă acum de două lucrări i 
cea din fața Casei de cultură 
și bustul lui Caragiale, cam 
stingher și retras, așezat 
In spațiul aflat vizavi de poștă. 
Și, pentru că am amintit de

în 
Mo- 
mai 
fără 
evi- 
Lu-

Vcdere parțială a expoziției 
Școlii populare de artă, 

recent deschisă 
la Petroșani

această instituție, peretele din
spre apa Maicii are, încă de 
la ridicarea impunătoarei clădi
ri, un cadru dreptunghiular p« 
care nu s-au aplicat plăcile do 
mozaic, probabil cu intenția do 
a se plasa aici o lucrare de ar- 
ia \u trecui însă ani de zilo 
de la darea în folosință a poș- 
tei și lucrarea de artă n-a 
mai fost aplicată pe perete ■ t- 
fcl că mai ales toamna . ind 
copacii de alături sînt desfrun
ziți, fațada are un aspect de 
lucru neterminat.

La Petrila există, pe strada 
principală, un1 soclu pe care 
cîndva se afla așezată cunoscu
ta statuie a minerului sprijini* 
in ciocanul de abataj, ale căror 
copii mai ..decorează' și astăzi 
intrarea dinspre strada 23 Au
gust a clădirii C.C.P. Nn șt:rrt 
din ce motive acest soclu stăi 
de atîta vreme gol și ne intri*! 
gă acest fapt cu atît mai mull 
cu cît în Petrila există un bun 
sculptor amator, cu premii în‘ 
țară și străinătate — este v«>r* 
ba de I adîslati Schmidt — rara 
și-a oferit gratuit serviciile edl-* 
Iilor orașului cerînd în schimb1 
doar materialul necesar sculpiu* 
rii, piatra care se găsește din 
abundență în munții noștri.

La Petroșani artiștii plastici 
din cadrul Filialei locale 3 
U.A.P. au decorat în mod fer!-* 
cit, cu un mozaic de mari pro* 
porții fațada Școlii „____
nr. 5. Rezultatul acestei acțiuni 
comportă cel puțin două bene* 
ficii fiindcă s-a realizat în ace* 
lași timp un act de educați» 
estetică pentru elevii acestei 
școli, pentru cetățenii care tree 
prin acest punct central al car
tierului „Aeroport11 și s-a înno
bilat vizual spațiul din jur care 
cerea un element decorativ ap* 
să-1 pună în valoare. Această 
acțiune de decorare a fațadclcn 
unor -școli și clădiri monumen
tale ar putea fi continuată, mai 
a>es că artiștii plastici profesio
niști din Petroșani șl-au ma
nifestat această dorință în repe
tate rînduri. La Lupeni există 
un bun sculptor. Dafinel Doinea* 
care ar putea de asemenea, sa 
f:e solicitat să decoreze cu 
sculpturi anumite spații și cînd 
afirmăm aceasta sîntem convin
și că artistul ramator amintii 
ar găsi resursele necesare pen
tru a creea lucrări favorabil a* 
vizate de comisia artistică ce 
ar fi instituită în acest caz. 
Spațiul verde din Piața Victo
riei, în_ centrul orașului Petro
șani. așteaptă de mulți ani de
corarea cu o statuie sac chiae 
cu mai multe. încercări în a* 
ceasta privință au fost în ur
mă cu ani și ani dar nu s-a» 
finalizat. De asemenea, prin 
spațiile verzi dintre blocurile 
cartierului „Aeroport0, pe im
punătoarea magistrală din Vwl- 
can, ar fi necesare cîteva ’w- 
crări de plastică, spre a da nn 
plus de frumusețe și personali
tate locurilor.

Forțe pentru realizarea unor 
astfel de lucrări avem, spații 
pentru amplasarea lor de ase
menea, să pornim așadar ca 
curaj acțiunea de decorare a 
Văii Jiului cu lucrări de artăț 
să dăruim, cu alte cuvinte. îe-’. 
calităților noastre statui sprfll 
dpcfâtarea ochiului și a inimii^

generale

I

literară

«le introducerea ciberneticii in 
culegerea și centralizarea infor
mațiilor, pentru a asigura o 
cercetare cit mai promptă și mai 
temeinică. In răstimpul «le 20 
de ani, colectivul «le arhiviști 
de Ia filiala noastră «lin jude
țul Hunedoara, au reușit să 
stringă in depozite o mare can
titate de materiale documenta
re printre care arhiva fostei 
prefecturi a județului Hunedoa
ra, o parte «lin arhivele foste
lor preturi și primării, Parche-

conscripiile urbarialc, nemulțu
mirile dese ale țăranilor, răscoa
la lui Horia, Cloșca și t rișau, 
ecoul răscoalei lui Tudor din 
1821 în comitatul Hunedoara, 
Revoluția din 1848, Unirea 
Transilvaniei cu România etc., 
sini doar cîteva momente istori
ce mai
continuate 
economice 
flectă in 
păstrăm.

După formarea clasei munci-

importante ce pot fi 
cu aspecte culturale, 
și politice ce se re- 
documentele ce le

STATULUI
bogat izvor de informare documentară

lui a fost o expresie vic a gri
jii partidului și guvernului nos
tru față de acest tezaur docu
mentar, știind că numai prin 
păstrarea și conservarea bună a 
materialelor documentare se 
pot cerceta și cunoaște ideile, 
sentimentele, obiceiurile și ins
tituțiile poporului nostru, intr-o 
formă fidelă și nealterată.

Reorganizate în anii puterii 
populare, Arhivele Statului și-au 
creat filiale în subordine 
la toate fostele regiuni și apoi 
județe, organizind buna 
fășurare a lucrărilor de arhivă 
pe întreg cuprinsul țării. Unul 
din principalele obiective ur
mărite de filialele înființate, a 
fost de a stringe de pe teritoriul 
lor toate arhivele mai impor
tante ale fostelor instituții ad
ministrative, juridice, industri-

această 
afirma 
de ani

pe

des-

cercetătorilor. In 
vjnță se poate 
în acești douăzeci 
urmă, s-a făcut mai mult pen
tru conservarea și punerea in 
ordine a arhivelor, decît sub toa
te regimurile din trecut. Ma
terialele documentare din de
pozitele Arhivelor Statului 
sini păstrate în condiții co
respunzătoare, sînt ordonate și 
inventariate și ceea ce este mai 
important, dispun de primele 
instrumente de informare, fără 
de care nu se poate cerceta o 
arhivă, nu se poate trece la va
lorificarea multilaterală a do
cumentelor ce constituie scopul 
final al acestor instituții.

In prezent arhiviștii stalului 
sînt preocupați de o muncă de 
arhivă mai complexă, de prelu
crarea tematică a documentelor,

țul tribunalului Hunedoara, ar
hivele fostelor societăți miniere 
din Valea Jiului, Căpitănatul 
minier Zlatna și alte fonduri 
bancare, economice și agricole, 
de o valoare inestimabilă pen
tru istoriografia hunedorcană. 
Bogăția și varietatea materiale
lor documentare ne oferă o 
largă posibilitate de documenta
re. Filiala județeană a Arhive
lor Statului Ifunedoara-Deva, 
păstrează documente de la în
ceputul secolului al XIV-lea 
— la început mai sporadic, iar 
din secolele XVII—XVIII mai 
numeroase — și de Ia aceste 
date aproape că nu există fap
te mai însemnate din zbuciu
mata istorie a acestor meleaguri 
care să nu fie, intr-un fel sau 
altul, așternute Pe birlic. Obli
gațiile apăsătoare ale iobagilor,

(oare, o deosebită problemă o 
constituie istoria mișcărilor re
voluționare in cunoscutele cen
tre muncitorești din Valea Jiu
lui, Hunedoara, Călan, Simeria, 
Deva și Brad, istoricul mineri
tului din aceste locuri ele. In 
această privință numeroși isto
rici, economiști, etnograli, pro
fesori și alți oameni de știință 
au efectuat studii și au elabo
rat o serie de lucrări dintre 
care mai importante sînt cele 
referitoare la mișcarea munci
torească din județul Hunedoara, 
la situația economică și socială 
a maselor muncitoare din dife
rite etape istorice, etc. S-au pus 
în valoare documente tehnice 
mai vechi privind rezervele de 
minereuri și cărbune, deschideri 
de mine, instalații de exploa
tare etc. Au fost organizate ex-

poziții «le documente privind 
răscoala lui Horia, Cloșca și 
Crișan, aspecte «lin viața și ac
tivitatea lui Aurel Vlaicu și 
mai multe expoziții cu momen
te «lin lupta revoluționară a 
maselor muncitoare, conduse de 
P.C.R., împotriva exploatării 
capitaliste, toate bucurindu-se 
«le succes din partea publicului 
vizitator.

Arhivele Statului mai desfă
șoară o activitate de îndruma
re și control pe la instituții și 
întreprinderi din țară, dînd o 
mare atenție felului în care se 
respectă dispozițiile legale re
feritoare la crearea arhivei cu
rente și la expertiza materiale
lor documentare.

In prezent sarcina principa
lă a cercetătorilor de istorie este 
de a continua studierea și apro
fundarea de pe pozițiile materi
alismului istorie a celor mai 
importante etape și evenimente 
din istoria țării și â poporului 
român, de a prezenta faptele 
cu viguroasă obiectivitate știin
țifică și în conformitate cu re
alitatea istorică.

In spiritul acestei misiuni, 
arhiviștii se străduiesc de a 
prelucra și valorifica cit mai 
multe și mai importante mate
riale documentare, de a pune 
in sala de studiu spre folosire 
instrumente de informare de o 
calitate superioară și «le a co
labora efectiv cu cercetătorii 
istoriei și alți oameni de știință 
la întocmirea unor lucrări cit 
mai valoroase.

Nicolae WARDEGGER 
Filiala județeană a Arhivelor 

Statului Hunedoara-Deva

Zadig, Petrila. Versurile 
trimise suferă în primul rînd 
de descriptivism. Apoi, mai 
există și o inadecvare a unor 
cuvinte la ideea pe care do
riți s-o transpuneți în vers. 
De pildă, ce caută în lucră
rile dv. expresii ca acestea i 
„raze ultraviolete”, „plantații 
de livezi pe dealuri", apoi 
versuri precum „Eu mă-ngă- 
dui cu măgaru (sic) El ciuta 
universalul / Inspirat din 
Schoppenhauer" ? Pe ici pe 
colo parcă există o anumită 
fluență lirică, repede înnăbu- 
șilă însă in uscăciuni. Cen- 
zurați-vă cu mai multă exi
gență expresiile, «răutăți să 
vă exprimați coerent glodu
rile pentru că, vorba lui Boi- 
leau, „’Nainle de a scrie, în
vață a gindi”, și apoi mai 
trimiteți.

R. Petrescu, Loco: între
bați ce s-a întîmplat cu ce
naclul literar „Meșterul Ma- 
nole“ ? I Vă recomandăm să 
citiți materialul apărut pe 
această temă în pagina „Cul- 
tură-artă11 a ziarului nostru 
din data de 15 mai a. c.

S. C. Vulcan: Ne scrieți 
că in cele cîteva luni cure 
au trecut de la întîi ni rea 
noastră prin intermediul „poș- 1 
tei literare" ați urmat sfa
turile adresate și că poeziile 
trimise acum sînt concepute 
în lumina acestora. Trebuie 
să vă mărturisim sincer că 
nu se prea vede un progres 
real, doar tatonări, deocam
dată lipsite de importanță, 
întărim încă o dată cele spu
se cu alt prilej ! numai cu 
sfaturi, oricit de bune și de 
bine intenționate ar fi ele 
nu se poate face o poezie. 
Mai lăsați să treacă e pe
rioadă de studiu și de exer
cițiu poetic intens și reve
niți apoi cu un nou pachet 
de manuscrise.

P. Ștefan, Vulcan : Scenarii 
de film nu publicăm. Adre- 
sați-vă eventual, studioului 
„București* pentru a primi 
un răspuns în această direc
ție.
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0 contribuție activă
(Urmare din jxig. I)

mai convingătoare măsură, și în același timp 
cca mai eficientă, s-a dovedit a fi genera
lizarea noului sistem dc salarizare și majo- 

.alariilor.
— Prin ce se concretizează această mă

— In cadrul acestei măsuri, muncitorilor 
mineri din subteran, și deci și celor din 
Valea Jiului, li s-au acordat sporuri mai 
mari de salarii în comparație cu cei de la 
suprafață sau din alte sectoare ale econo
miei. Aceste sporuri au mers pînă la 31 
la sută

— Ați putea să ne 
rul total de care au 
1970. salariații care 
minieră ?

— Desigur. Sporul 
dicat anul trecut, 
noului sistem de s; 
lei. In Valea Jiului, 
dustriei miniere, salariul mediu 
ncr care lucrează în subteran este astăzi cu 
800 lei mai mare.

— După cîte știm noi. exstă în acest 
domeniu anumite diferențieri.

— Bineînțeles. Cîștigul oricărui miner este 
în mod hotărî tor influențat de nivelul ca
lificării profesionale, de disciplina în pro
ducție și de alte astfel dc aspecte. La toate 
exploatările miniere din Valea Jiului există, 
putem spune, sute și sute de exemple din 
care rezultă că minerii care lucrează de 
mul ți ani în această profesie realizează, ca 
urmare a experienței, randamente superi
oare și, în aceeași măsură, fîștiguri care 
îi satisfac pe deplin.

— Rezultă că stabilitatea minerilor este 
o condiție de bază, care asigură și califi
care înaltă, și ciștiguri ridicate. Una din 
condițiile stabilității ar ține dc asigurarea 
cazării. Vă rugăm să vă referiți, desigur 
pe scurt, la perspectivele pe care le des
chide actualul cincinal în construcția de lo
cuințe pentru mineri.

— Să pornim de la o cifră care a fost 
aprobată de colegiul ministerului. In ac
tualul cincinal s-au alocat, numai din cota 
Ministerului Minelor, Petrolului șî Geolo
giei fonduri de investiții pentru locuințe în 
valoare de 278 000 000 lei. Continuă con
strucția de locuințe în toate centrele mi-

a

ace

spuneți care este spo- 
beneficiat. să zicem in 
lucroiBă în industria

I total de salarii s-a ri
pe baza generalizării 

salarizare, la 358 000 000 
. față de ansamblul in- 

al unui mi-

DĂRUIRE
(Urmare din pag. 1)

st'au pcrforajul uscat, fiind 
supuși pericolului de Îmbol
năvire din cauza prafului 
produs. A intervenit șeful 
de echipă de la atelierul de 
reparat unelte pneumatice. 
Rezultatul intervenției: reali
zarea unor captatoare la per
fora j umed în suitor (apa fi
ind captată chiar la gura 
găurii) și economii în valoare 
de peste 45 000 de lei. Dar.

. țfvarte curînd, o nouă inova
ție va purta din nou aceeași 
semnătură.

Sintem convinși că pasiu
nea, 
■acestui 
predat cu calificative maxi
me și 
nu 
zările sale 
recomandă 
„Nu mai sînt prea tînăr, ne 
spunea loan Mathe, dar cred 
că nici prea bătrîn pentru 
a mai realiza ceva nou. Satis
facția mare o trăiesc atunci 
cînd văd că cele concepute de 
mine <lau roade, acolo jos in 
abataje sau acolo unde se 
deschid noi drumuri spre 
cărbune".

CJH
priceperea și hărnicia 

om, ce poate fi a-

la locul de muncă, 
se vor opri aici. Reali- 

de pînă acum îl 
pentru viitor.

nicrc șl deci și în Valea Jiului.
— Paralel c«i crearea unor condiții tot 

mai bune dc trai, partidul și statul nostru 
acordă o înaltă grijă apărării vieții și să
nătății oamenilor muncii, prevenirii acciden
telor și îmbolnăvirilor profesionale. Cum 
apreciati situația în acest domeniu 7

— Trebuie sfi recunoaștem că față 
eforturile făcute de partid și guvern 
această direcție, situația accidentelor 
muncă este cu lotul necorespunzăloarc 
cidentele de muncă . produse nu 
dc mult la E. M. Lonca, Uricani, 
can demonstrează slaba preocupare a
conducători ai procesului dc producție, dar 
și a sindicatelor, pentru asigurarea 
măsuri preventive dc protecție și : 
a muncii.

Din analizele făcute la nivelul : 
derilor, centralelor industriale și 
ministerului s-a ajuns la concluzia 
zența metanului, c 
ținerea căilor dc c

de 
în 
dc 

Ac-
prea 
Vul- 
unor

unor 
securitate

întreprin- 
colegiului 

a că pre- 
căderile de roci, neîntre- 
circulație și a mijloacelor 

dc transport, nerespectarea monografiilor dc 
armare, lucrul la înălțime fără echipament 
de protecție, instructajele superficiale și 
lipsa de asistență tehnică au condus la nu
meroase și regretabile accidente de muncă. 

Considerăm că eliminarea acestor cauze 
care sînt cunoscute de mult timp, trebuie 
să facă obiectul unei preocupări hotărîte 
pentru organele de conducere colectivă, in 
a pune capăt acestor neajunsuri. Trebuie 
să spunem că sindicatele din ramura. Co
mitetul uniuniii. biroul său executiv, nu 
au folosit în suficientă măsură rolul pe care 
îl au în organele de conducere colectivă, 
pentru a lua poziție față de încălcările evi
dente de la normele de tehnica securității 
muncii, nu au reușit să folosească eficient 
activul obștesc în acțiunile de control.

In încheiere aș1 vrea să spun că măsurile 
inițiate pe linia îmbunătățirii condițiilor 
de muncă, de alimentație, mecanizarea tot 
mai intensă a lucrărilor, reducerea treptată 
a programului zilnic de muncă în subteran, 
precum și continua creștere a cîștigurilor, 
vor contribui, de asemenea, la stabilitatea 
cadrelor și sintem siguri că minerii din 
Valea Jiului — cu sprijinul sindicatelor, sub 
conducerea organizațiilor de partid — își vor 
îndeplini în modul cel mai exemplar sarci
nile ce le revin în actualul cincinal.

— Vă mulțumim, tovarășe președinte.

Noi
Steagul roșu

PORT»

19,20

19.30

medicale SIMII/VI A 26 IUNIE

Recent, in editura de speciali
tate au apărut noi lucrări din 
diverse domenii medicale. Ast
fel, volumul ..Meningite și en
cefalite acute", de 1. Prcdeseu 
și CI. Taindel, reprezintă un 
amplu studiu clinic și de la
borator în cadrul căruia au
torii insistă asupra folosirii cit 
mai precoce a mijloacelor tera
peutice moderne *în acest do
meniu.

O altă lucrare, intitulată „Fu
matul", de V. Nccula, apărută 
in colecția ..Medicina pentru 
loți“, oferă cititorilor date utile 
asupra intoxicației organismu
lui cu tutun.

A apărut, de asemenea, un 
dicționar întocmit de S. Herișan 
care cuprinde citate și aforis
me culese din texte medica
le și beletristice din toate tim
purile.

In colecția ..Medicina pentru 
toți" a mai fost editată cartea 
„Stațiunile balneare de-a lun
gul timpului și azi", de Elena 
Berlescu. Sînt prezentate pe lin
gă istoricul stațiunilor balneare 
din țara noastră, valoarea facto
rilor de cură, instrucțiunile pri
vind tratamentul cu agenți fi
zici la domiciliu,

Tn cartea „Medicoprofilaxia 
în întreprinderi", de S. Rapo- 
țescu, sînt tratate principalele 
probleme legate de cercetarea 
medicală în unitățile industria
le, prevenirea accidentelor și 
bolilor profesionale, precum și 
prevenirea agravării celorlalte 
boli, în vederea păstrării capa
cității de muncă.

(Agerpres)

20,00 Tele-cnciclopedia.
— Rainayana (II).
— Oceanografie.
— Valea Morții.

co-

21,35 Logodnicele aterizează 
Ia Paris.
(Boeing-Boeing) - 
medie în 3 acte.
In distribuție : Florin 
Piersic, Matei Alexan
dru, Ioana Bulcă, Ilea
na Stana Ionescu, Ca- 
tița Ispas, Eva Pălrăș- 
canu.

23,20 Telejurnalul de noapte.

Prima zi a turneului internațional
feminin de la Petroșani

23,30 închiderea emisiunii.

SÎMBÂTA 26 IUNIE

„LINIȘTE!"
Foto ! V. IORDÂCIIESCU

22 000 tineri comisiilor

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 9.30 Mio
rița; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Selecțiuni din opereta 
Rose Marie de Friml; 10,20 
Piese instrumentale; 10,30 E- 
misiune muzicală de la Mos
cova; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Formația Horia Mocu- 
lescu; 11,15 Atențiune șoferi, 
atențiune pietoni !; 12,00 Or
chestra Ray Conniff; 12,10 
Un interpret și rolurile sale;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Radiodivertisment muzical; 
15,00 Buletin de știri; 16,00 
Radiojurnal; 17,00 Știință, 
tehnică, fantezie; 17,30 Con
cert de muzică populară; 
18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Ști
ința la zi; 20,45 La hanul 
melodiilor; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 . Radiojurnal;
22.30 Carnavalul ritmurilor — 
muzică de dans; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Carnava
lul ritmurilor (continuare); 
24,00 Buletin de-știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

Joi după-amiază, pe dreptun
ghiul de zgură roșie de la sta
dionul „Jiul" din Petroșani a 
început turneul internațional de 
handbal feminin organizat de 
conducerea Școlii sportive Pe
troșani cu prilejul împlinirii 
a 10 ani de cînd, pentru pri
ma oară în Petroșani, o e- 
chipă feminină a promovat în 
divizia A. După cum am mai 
anunțat, la acest turneu par
ticipă un număr dc 6 echipe i 
Lokomotiv Gera (R.D.G.), Li
ceul Szilady Aron Kiskunhalaș 
(R.P.U.), Textila- Sebeș, Școala 
sportivă Tg. Jiu, Școala spor
tivă Petroșani și Jiul Petro
șani.

In prima zi 6-au disputat, 
Intr-o plăcută atmosferă festi
vă, trei întâlniri urmărite de 
un apreciabil număr de spec
tatori. Primele au intrat în în
trecere gazdele : echipele Școala 
sportivă și Jiul. După ® re
priză echilibrată, terminată doar 
cu avantajul unui gol de par
tea divizionarei B, elevele pro
fesorului Eugen Bartha au for
țat în partea a doua a parti
dei și au învins cu scorul de 
17—7. a fost un meci frumos, 
dinamic, în care tinerele ju
cătoare de la Școala sportivă, 
a căror pregătire a fost pre
luată de prof. Ton Polifronie, 
au dat o ripostă dîrză cole
gelor de la Jiul. Cele mai bu
ne jucătoare ale echipei Jâul 
au fost i Estcra Ferenczi, au
toare a 5 goluri. Sanda Nenâeș 
— 5 goluri, Ana Maior — 3 
goluri. Celelalte puncte ale în
vingătoarelor au fost realizate 
de Maria Ghiță — 2, Georgeta 
Nicolescu și Sevastița Tamazi. 
Pentru Școala sportivă au în
scris Angela Boldura — 4, Vic
toria Mirea, Ileana Tacob și 
Margareta Reck. Intîlnirea a 
fost foarte bine arbitrată de

cuplul pelroșănean loan Crețu— 
Alexandru Mileti.

A doua partidă a opus ’ e- 
chipele Lokomotiv Gera și Tex
tila Sebeș. Proaspăta promo
vată în divizia B — Textila 
Sebeș — aflată la primul său 
meci internațional, a cedat du
pă o luptă strînsă cu scorul 
de 14—11. S-a observat Ja for
mația din Sebeș că încă nu 
este suficient rodată, nu este 
bine pusă la punct cu 
gătirea fizică și tehnică. Deși 
nu s-au întrebuințat prea mult, 
jucătoarele de la Lokomotiv

pre-

HANDBAL
și-au dominat net adversarele, 
mai ales în prima repriză pe 
care au încheiat-o cu un avan
taj de 5 goluri : 8—3 pentru 
Lokomotiv. In partea a doua 
a meciului, handbalistele de 
la Textila și-au revenit, au în
scris mai multe goluri, dar au 
și ratat un mare număr de 
ocazii deosebit de favorabile. 
Este meritorie totuși compor
tarea textilislelor, aflate, după 
cum spuneam, la primul lor 
meci internațional, în fața u- 
nei echipe evident mai bune, 
dar care nu a dat totul pen
tru victoria obținută. Cel mai 
mare număr de goluri a fost 
înscris de Monika Konig — 8 
și Ingrid Geidhuer — 
tru învingătoare, de 
Bona și Elena Ailoaie,
pentru învinse. Partida a be
neficiat de arbitrajul cuplului 
Anton Pohl și Gheorghe Crîs- 
nic.

Ultima partidă a primei zile 
a turneului a adus pe teren 
echipele Liceul Szilady Aron

2 pen-
Viorica 
cîte 4,

Kiskunhalas și Școala sportivă 
Tg. Jiu. Handbalistele maghiare 
și-au depășit categorio adver
sarele în toate compartimentele. 
Cu o 
superioară, cu 
găti re fizică 
le-au învins 
vele din Tg. Jiu care au evo
luat totuși mulțumitor, ținînd 
cont de faptul că și ele se află! 
Ja primul meci international, 
avînd în față un adversar mul* 
mai puternic. Ambițioasele e- 
leve ale prof. Alexe Bîcă au 
luptat din răsputeri pentru li
mitarea scorului, avînd cele mai 
bune jucătoare în Maria Mărci» 
și Rodica Vasiloiu, dar nu s-ai» 
putut impune în fața solidele® 
apărătoare adverse. Tn prima 
repriză scorul a fost de 9—3. 
în favoarea echpei Liceului- 
Szilady Aron, pe care și l-a1 
majorat substanțial în final ?a 
20—6. Meciul a fost totuși plă-* 
cut, dinamic, gorjencele luptând 
cu multă dăruire. Anika Riegle®
— 7. G. Paczolay — 6, Eva 
Batorfaluși — 5, de la Liceul 
Szilady Aron și Maria Marcu
— 3, Rodica Vasiloiu — 3, de 
la Școala sportivă Tg. Jiu, au 
fost autoarele celor mai multe 
goluri.

Teri, în ziua a doua a turneu-» 
lui, s-au înregistrat următoa-» 
rele rezultate s Liceu) Szilady, 
Aron — Textila 15—10 (9—7), 
Lokomotiv — Școala sportivă 
Petroșani 12—7 (5—3), Școala 
sportivă Tg. Jiu — Jiul 14—24 
(3-13).

Astăzi. începînd cu ora 17,- 
vor avea loc următoarele trei 
întâlniri : Școala sportivă Pe
troșani — Textila. Jiul — Li- 
:enl Szilady Aron, Lokomotiv
— Școala sportivă Tg. Jiu.

structură atletică mul* 
o mai bună pre- 
și tehnică, ele 

la scor pe ele-1

Dumitru GIIEONEA

Avancronică fotbalistică

z\ sosit și ziua ultimei etape 
a campionatului diviziei A de 
fotbal. Campiona se cunoaște 
deja ; Dinamo București, care 
s-a încoronat cu lauri fără prea 
mult efort în ultimele etape
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Prioritatea de trecere
Foarte adesea există dubii 

atît din partea conducători
lor auto cît și din partea 
pietonilor care dintre ei au 
prioritate de trecere. întrucât 
neacordarca priorității de tre
cere a pietonilor care traver
sează drumul public prin 
locuri semnalizate cu indica
tor sau marcaj pentru trece
rea acestora constituie ne
cunoașterea regulilor de cir
culație, fiind sancționată 
chiar și cu suspendarea drep
tului de a conduce autovehi
cule, vom readuce în atenție 
modul de acordare a priorită
ții de trecere a pietonilor.

Problema priorității pieto
nilor se pune numai atunci 
cînd există o neînțelegere de 
trecere între aceștia și condu
cătorii autovehiculelor, tra
versarea urmînd să se facă prin 
locuri semnalizate eu indica
toare sau marcaje. In situa
ției cînd pietonul traversea
ză strada în mod reglemen
tar — pe la colțul ei — în 
lipsa indicatorului „Trecere 
pietoni" ori a marcajului 
transversal pentru trecerea 
acestora, el nu se bucură de

s

AMENAJEAZA
in fața 

de repartizare

pietonilor
prioritate de trecere. Condu
cătorul auto poate să-și con- 
tinuie drumul și să se stre
coare printre pietoni dacă cir
culă cu o viteză redusă pînă 

evitarea oricărui pericol.la

se

l’e tenie 
<le circulație

Dacă, însă, traversarea
face prin locuri marcate sau 
unde există indicatorul „Tre
cere pietoni', conducătorul a- 
uto poate trece numai dacă 
are timpul necesar, fără a 
stingheri trecerea pietonilor. 
Altfel, el este obligat să a- 
corde prioritate pietonilor. In 
cazul că pietonul refuză sau 
renunță să traverseze, deși ii 
înțeles intenția conducătorului 
auto de a-i acorda prioritate 
— prin măsurile pe care le-a 
luat — conducătorul auto își 
poate continua drumul, cu 
viteză î-edusă; fără ca fapta 
lui să fie considerată con
travenție.

Conducătorul auto este 
contravenient numai în situa
ția cînd nu oprește sau nu 
reduce viteza în aceste locuri,

stingherind in mod evident 
circulația pietonilor, obligîn- 
du-i să aștepte pe partea ca
rosabilă, să traverseze în fu
gă ori să se întoarcă pe tro
tuar pentru a evita acciden
tarea.

Pentru evitarea oricăror 
situații neplăcute — acciden
tări ori sancționări deopotri
vă a conducătorilor auto și 
a pietonilor — este absolut 
necesar ca fiecare să cunoas
că în egală măsură ac<_ste re
glementări ale regulilor de 
circulație și să le respecte 
cu strictețe. La rîndnl lor, 
organele de miliție au datoria 
să le explice conducătorilor 
auto și pietonilor, cu taci și 
înțelegere, aceste reglemen
tări menite să asigure o cir
culație corectă, fără urmări 
nefavorabile pentru nimeni. 
In felul acesta se va evita și 
acel exces dc politețe nea
venit care se mai consumă 
în multe locuri, cînd nu cir
culă nici autovehiculele nici 
pietonii.

Ioan DURECI 
maior tie miliție

B
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B
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de campionaț. A fost mai de
grabă ajutată de cîteva provin
ciale care s-au trezit târziu ia 
viață. Se cunoaște aproape si
gur și cea de a doua retrogra
dată : Progresul care, cu cele 
două puncte din partida de 
mîine, pe care le va smulge 
universitarilor clujeni, nu poa
te, totuși, depăși pe C.F.R. Cluj 
care, în mod cert, va obține 
cel puțin un punct în fața 
U.T.A.-ei, pe propriul teren. Pen
tru medalia de bronz se luptă 
mai multe echipe, totuși pre
văd că va fi o etapă calmă. 
Iată cele 7 partide 1

PROGRESUL — „U- CLUJ. 
Progresul, probabil va învinge. 
Universitarii clujeni vor trage 
totuși pentru un punct în aju
torul colegilor lor cefer.ști. Ce 
se poate spune mai mult despre 
acest meci ? Echipa lui Peniță 
Moldoveanu va juca din toamnă 
în divizia B.

POLITEHNICA — JIUL. Pe- 
troșăncnii merg la Iași cu o 
fechipă improvizată datorită u- 
nor indisponibilități cauzate de 
examene. De altminteri, Jiul 
este acum liniștit și chiar dacă 
va pierde, nu-și va face griji 
după acest meci din dealul Co- 
pcului. Iar dacă, totuși, va 
uși un egal.
simpatizanții lui 
comp., înseamnă că acest final 
de campionat a fost mană ce
rească pentru echipa lui Vio
rel Tîlmaciu.

S.C. BACAU — „U" CRAIO
VA. După ce i-au înfrînt pe 
giuleșteni- în propriul „fief", 
băcăuanii nu-și vor permite să 
piardă acasă în această ultimă 
etapă a campionatului. La rîn- 
clul lor, craiovenii nu mai au 
șanse la locul III, iar Oble- 
menco nu mai are șanse de a 
deveni golgeter.

ceea
re

ce doresc toț' 
Pcronescu ct.

FARUL — RAPID. Meci făr& 
pretenții, meci fără ambiții, 
Constănțenii au cedat pasul în 
ultimele etape dar vor face, 
probabil, totul pentru a se des
părți de suporteri cu zîmbetuJ 
pe buze. In cazul unui eșec, 
absolut previzibil, Rapidul va 
ajunge exact pe locul IV, pa 
care nu se gîndea că va alu
neca.

DINAMO — STEAGUL RO< 
ȘL. Bucureștenii își vor înlinx 
pina probabil, adversarii, de lg 
înălțimea locului 1 pe care i-a 
instalat duminica trecută „U* 
Ciuj. Ei vor ciștiga lotuși aceas* 
tă intîlnire pentru că, oricum 
valoarea internaționalilor Du- 
mitrache, Dinu, Nunweilleu 
VI, Lueescu, Deleanu este mult 
deasupra valorii componentjlojt 
echipei brașovene.

C.F.R. CLUJ — U.T.A. Dac fi 
U.T.A. va ține cu orice preț să 
ocupe locul III, aruneînd-o in 
divizia B pe C.F.R. Cluj, atunci 
va învinge. Și va învinge pen
tru că „bălrîna doamnă11 este 
capabilă in acest final de cam
pionat să îngenuncheze orice 
echipă. Totuși, mi se pare că 
ceferiștii clujeni nu vor lăsa 
să le scape victoria, deși le es
te suficient un singur ponei 
pentru ca din toamnă să încea
pă din nou campionatul în di
vizia A.

C.F.R. TIMIȘOARA — STEA
UA. Capriciosul Tache Macri și 
capricioasa lui echipă sînt în 
stare să-i învingă și pe mili
tarii bucureșteni deși aceștia 
se află într-o bună formă, a- 
vînd un excelent apetit pentru 
gol. In plus. Stelei i-ar trebui 
neapărat victoria pentru a fi ea 
cea trimisă în competiția dota
tă cu „Cupa U.E.F.A.". Cred că 
ceferiștii timișoreni vor ceda 
ambele puncte.

G. DINU
■ ■UCBBaiaBaBBBBBBBBBBBBaaaaBDBaBBBKaBaeBBQBBBBBfflanBBB

Pentru dezvoltarea construcțiilor navale
In imediata apropiere 

U.U.M. Petroșani (în 
depozitului final-gara mic 
U.E.L. Petroșani) este în 
de amenajare un loc de parca
re și întoarcere a autobuzelor 
locale ce-și vor prelungi tra
seul cît de curînd. O echipă 
de lucrători aparținând I.G.C. 
Petroșani a nivelul locui, a îm
prăștiat piatră, urmînd ca în 
curînd să se treacă Ja asfalta
rea porțiunii respective.

In zilele care urmează, absol
venții instituțiilor de învățămînt 
superior din întreaga țară se 
vor prezenta, după încheierea 
examenului de stat, în fața co
misiilor de repartizare. Sînt 
peste 22 000 de tineri — proas
peți ingineri, economiști, me
dici, profesori, geologi, fizicieni 
arhitecți și alte profesiuni, ca
re au posibilitatea de a-.și alege 
un loc de muncă potrivit pre
gătirii și aptitudinilor lor, cu

rezultatele dobîndite la învăță
tură și in activitatea practică, 
Noua promoție numără aproa
pe 9 000 ingineri, care vor lu
cra în mari uzine și întreprin
deri industriale, în cooperative 
agricole de producție, întreprin
deri agricole de stat, institute 
de cercetări științifice. își bi
cep. de asemenea, activitatea 
peste 6 000 de tineri profesori 
șj 1 600 de medici.

Absolvenții acestui an — cu 
aproximativ 4 000 mai mulți de- 
cît în 1970 — pășesc în pro
ducție sub semnul primului an 
al cincinalului, ei urmînd să-și 
aducă contribuția la înfăptu
irea mărețului program de în
florire a patriei noastre socia
liste, stabilit de Congresul al 
N-lea al Partidului Comunist 
Român.

(Agerpres)

Potrivit indicațiilor conduce
rii de partid, Ministerul Con
strucțiilor de Mașini a elaborat 
un plan special pentru dezvol
tarea construcțiilor navale. In 
acest scop s-au alocat importan
te sume de lei pentru sistemati
zarea și dezvoltarea tuturor șan
tierelor navale, uzinei mecani
ce navale din Galați și Institu
tului de cercetări și proiectări 
dc specialitate. Mari lucrări sînt 
prevăzute pentru șantierul naval

Constanța, care se va dezvol
ta considerabil, ținînd seama 
că aici se vor construi minera
liere și petroliere maritime de 
mare capacitate. Dintre șantie
rele dunărene, cele moi impor
tante lucrări de dezvoltare vor 
fi efectuate la Giurgiu și Olte
nița. Prin realizarea investi
țiilor prevăzute, producția anu
lui 1975 va fi de peste 2,3 ori 
mai mare decîl cea din 1970, 
și se creează premisele pentru 
asigurarea în țară în întregjme

a necesarului flotei românești 
și creșterea disponibilităților 
pentru export.

In același timp, se vor dezvol
ta și alte șantiere navale și, to
todată, va continua profilarea 
pentru construcții noi și repa
rații, pe dimensiuni și tipuri de 
nave. Astfel, șantierul din Con
stanța este prevăzut să execu
te și să repare nave pînă la 
150 000 tdw.; în timp ce șan
tierul naval Galați va rămâne

un mare producător de nave.
Se vor realiza 27 de tipuri de 

noi nave, printre care minera
liere de 60 000 tdw, cargouri de 
7 500 tdw și 15 000 tdw. re mor- 
chicre-împingătoare fluviale în 
tre 600 și 2 400 C'.P. etc și va în 
cepe proiectare pentru alte 22 
de tipuri a căror asimilare se va 
definitiva după anul 1975, prin
tre care și petrolierul de 150 000 
tdw.
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PREZENfE
ROII MEȘEI

< Corul Madrigal, dirijat dc Marin Constantin, a în
treprins recent un turneu în Danemarca, dînd o serie de 
concerte in orașele Copenhaga. Aarhus și Sollerod. Forma
ția corală românească a participat și la al doilea concert 
international de orgă, caro a avut loc în localitatea Soro.

Concertele susținute de .Madrigal** s-au bucurat do 
un real succes.

♦ Corespondentul Agerpres. Mr. ea Moarcăș. trans
mite : In clădirea centrală a Băncii dc comerț din KOln a 
fost deschisă joi seara expoziția „Comori de arta din Ro
mânia — bisericile pictate din Moldova**, organizată in 
colaborare dc Comisiile naționale pentru U.N.E.S.C.O. ale 
României și R. F. a Germanici. La festivitate an luat parte 
oameni dc arta și cultură din Koln și Bonn, ziariști.

Corespondentul Agerpres, Iosif Dumitrașcu. trans
mite : La Lublin au fost organizate -Zilele culturii româ
nești . Cu acest prilej, la Biblioteca universitară din oră
șelul studențesc a fost deschisă expoziția ...A 50-a aniversare 
a Partidului Comunist Român”. Au fost prezenți repre
zentanți ai organelor voievodale de partid și de stal, ai 
rectoratelor institutelor de învățămint superior din loca
litate. precum și Marin Mihai, ambasadorul României la 
Varșovia.

Joi a avut loc inaugurarea oficială a celei de-a 
doua ediții a Tirgului internațional de la Kinshasa. La festi
vitatea de deschidere au luat parte președintele Republicii 
Democratice Congo, Joseph Mobutu, membri ai guvernului, 
precum și șefii misiunilor diplomatice acreditate in 
Congo (K).

.4 fost prezent ambasadorul României la Kinshasa, 
Alexandru Tujon.

România participă cu un pavilion in care 16 între
prinderi de comerț exterior prezintă o gamă variată de 
exponate, printre care se remarcă mașini și utilaje, produse 
ale industriei chimice și farmaceutice, ale industriei ușoare 
și locale, ale cooperației, produse alimentare.

La Praga au luat sfîrșit lucrările Conferinței inter
naționale consacrate cercetării pieței și prognozei econo
miei (arilor socialiste. Referatele au fost susținute de spe
cialiști și cercetători științifici din Bulgaria. Iugoslavia. 
Ungaria, R. D. Germană, Polonia. România, U.R.S.S. și 
Cehoslovacia.

B

Lucrările Comitetului Executiv 
al Organizației de solidaritate 

cu popoarele afro-asiatice
DAMASC 25 (Agerpres). — 

Lucrările celei de-a X-a sesi
uni a Comitetului Executiv al 
Organizației de solidaritate cu 
popoarele afro-asiatice, la care 
au asistat delegați din 29 de 
țări și reprezentanții a opt or
ganizații internaționale, printre 
care și o delegație a Ligii ro
mâne de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, s-au în
cheiat.
-Comitetul a adoptat rezolu

ții prin care își exprimă so
lidaritate cu lupta popoarelor 
din Indochina și condamnă a-

gresiunea americană în această 
parte a lumii ; denunță regi
mul rasist din Republica Sud- 
Africană ; respinge anexarea de 
teritorii prin forță și cere ■<•- 
tragerea trupelor israeliene de 
pe toate teritoriile arabejocupa- 
te ; reclamă garantarea dreptu
lui |a autodeterminare al po
porului palestinian, ca o con
diție indispensabilă restabili
rii păcii în Orientul Apropiat.

Sesiunea a stabilit ca a cm- 
cea conferință a Organizației 
dc solidaritate cu popoarele a- 
fro-asiatice să aibă loc la Cairo, 
în decembrie 1971.

Evoluția stației științifice 
„SALIUT“

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— In cursul zborului stației 
științifice orbitale pilotate 
„Saliut* continuă experiențe
le cu aparatura multifuncțio
nală „ERA', care permite cer
cetarea fenomenelor de rezo
nanță electronică în cîmpul 
de înaltă frecvență, măsura
rea parametrilor ionosferei și 
studierea altor procese și fe
nomene fizice legate de zbo
rul stației. Au continuat și ex-

t M U W 1 € A T
cu privire la cea de-a 53-a ședință a Comitetului 

Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

£ La expoziția internațio
nală de artă a cărții „Iba”, 
deschisă la Leipzig, ziua de 24 
iunie a fost consacrată Româ
niei. Cu acest prilej, la pavilio
nul românesc a avut loc o în- 
tilnire cu personalități ale vi
eții cultural-artistice din R.D. 
Germană, cu specialiști în artă 
poligrafică și ziariști.

0 Mahmud Riad, vicepre- 
mier Și ministru de externe 
al R.A.U., va face între 8 și 
12 iulie o vizită oficială în R.P. 
Ungară, anunță agenția M.T.I.

•< La invitația Vecei Execu- 
V' e Federale a R.S.F. Iugosla- 
t a. la Belgrad a sosit într-o 
Y7 tă de patru zile președinte
le Comisiei Executive a Pieței 
comune. Franco Malfatti.

0 Maurice Schumann, mi
nistrul afacerilor externe al 
Franței, va face o vizită ofici
ală în Danemarca intre 19 Ș1- 
21 iulie, s-a anunțat oficial 
vineri la Copenhaga.

Comisia pentru apărare 
q Fundestagului vest-german a 

‘apr ' t cumpărarea din S.U.A. 
*a 175 de avioane de tipul 
..Phantom F-4“ cu condiția ca 
suma globală să nu depășeas
că 1.1 miliarde dolari. Noile 
avioane vor înlocui actualele 
aparate .Starfighter”, care, du
pă cum se știe, dețin un ade
vărat record al prăbușirilor — 
i38.

fs Intr-o declarație a Minis-- 
ferului Afacerilor externe ol 
R.D. Vietnam, dată publicității 
Ia Hanoi, se arată că în perioa- 
'da 19—22 iunie avioane ameri
cane, inclusiv bombardiere de 
tipul _B-52”. au bombardat lo- 
colitatea Huong Lap. In același 
/timp. unități de artilerie, am
plasate în partea de sud a zo
ne: demilitarizate, au bombar
dat localități situate Ia nord 

’de paralela 17. iar nave de 
război americane au deschis 
focul asupra Insulei Hop Me 
din provincia Thanh Hoa.

0 Noi ziare de mare tiraj 
au publicat extrase din do

cumentele secrete ale Pentago
nului privind agresiunea S.U.A. 
tn Vietnam. După .Philadelphia 
.Enquirer" și alte zece ziare a- 
!e trustului -Knight”, cotldia- 
nele -Los Angeles Times' și 
.Chicago Sun Times' au inse
rat în paginile lor documente 
care atestă rolul jucat de S.U.A. 
tn declanșarea agresiunii din 
Indochina.

C La Bagdad a fost semnat 
un protocol irakiano-sovietic de 
colaborare economică. Docu
mentul prevede acordarea de 
către partea sovietică dc aju- 
jtor tehnic în vederea sporirii 
producției de țiței din zona Ru- 
meliei de nord de la 5 la 18 
milioane tone.

Q Primul ministru al Italiei, 
Emilio Colombo, și ministrul 
de externe, Aldo Moro, vor 
sosi la 27 iunie la Londra în
tr-o vizită oficială.

© Luînd cuvântul in Comisia 
senatorială pentru afacerile ex
terne, senatorul Jacob Javits 
a cerut ca S.U.A. să abandone
ze manevrele lor împotriva res
tabilirii drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U. El a 
cerut ca locul Chinei la O.N.U., 
uzurpat în prezent de cian- 
kaișiști, să fie ocupat dc re
prezentanții guvernului R.P. 
Chineze.

0 Agenția TASS informează 
că, în conformitate cu acordul 
existent între Academia de ști
ințe a U.R.S.S. și Administrați- 
a Națională pentru Aeronauti
că și Cercetarea Spațiului Cos
mic (NASA), la Houston se des
fășoară reuniunea specialiștilor 
din cele două țări consacrată 
analizării problemelor compati
bilității sisteocuplare ale nave
lor și stațiilor cosmice sovietice 
ți americane.

© Reprezentanții statelor 
membre ale consorțiului OECD 
pentru Pakistan (printre care 
S.U.A., Canada, Japonia, An
glia, Franța, R.F.G., Italia) au 
hotărît să amine convorbirile 
în legătură cu ajutorul econo
mic destinat acestei țări. Dele
gații la recenta sesiune a con
sorțiului au anunțat că țările 
lor așteaptă un comunicat din 
partea președintelui Yahya 
Khan, privind perspectivele 
situației politice din Pakistan, 
înainte de a hotărî acordarea 
ajutorului lor economic.

© Un tanc de tipul „M-60", 
aparținind trupelor americane 
staționate în R.F.G., s-a prăbu
șit joi de pe un pod înalt de 
30 de metri în apropiere de 
Frankfurt pe Main.

Trei membri ai echipajului 
au pierit.

© Un sondaj al opiniei pu
blice britanice efectuat de pos
tul de radio și televiziune 
..BBC" arată că 58 la sută din 
persoanele chestionate s-au de
clarat ostile aderării Angliei 
la C.E.E. și numai 21 la sută 
s-au pronunțat favorabil.

Restul de 21 la sulă n-au 
exprimat nici o părere.

JȘ Tn Norvegia se intensifică 
opoziția față dc aderarea țării 
la Piața comună vest-europeană. 
Un sondaj întreprins de ziarul 
..Dagbladet" arată că numai 14 
la sută din persoanele chestio
nate sînt în favoarea aderării 
Norvegiei la C.E.E., și 25 la su
tă sînt împotrivă.

periențele efectuate cu alte 
aparate.

După cum rezultă din 
informațiile telemetrice șl 
din rapoartele comandantului 
stației, Gheorghi Dobrovolski, 
cosmonauții se simt b ne. In 
compartimentele stației se 
mențin condiții normale. 
Pînă la 25 iunie, ora 12, sta
ția pilotată „Saliut" a efectu- 

^at 294 de rotații în jurul I’ă- 
mîntului.

CA/RO

Convorbiri 
Feisal — Sadat

CAIRO 23 (Agerpres). — 
Regele Feisal al Arabiei Sa- 
udite, care se află într-o vi
zită în Republica Arabă U- 
nită, și șeful statului egiptean, 
Anwar Sadat, au conferit, 
potrivit postului de radio 
Cairo, cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Central , 
al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, în legă
tură cu unele probleme pri
vind rezistența palestiniană.

Joi seara, anunță ziarul 
,.A1 Ahram1*, în capitala e- 
gipteană a avut loc o nouă 
întrevedere între regele Fei
sal și președintele Sadat, 
consacrată examinării situa
ției din Golful Persic. Toto
dată. ziarul citat informează 
că suveranul saudit l-a pri
mit pe Yasser Arafat, care 
i-a expus în detalii evolu
ția relațiilor dintre rezisten
ța palestiniană și autorități
le iordanîcne după semnarea 
acordului de la Cairo din* 
septembrie anul trecut. In le- I 
gătură cu acest subiect, arată 
„Al Ahram", s-a prevăzut ca 
suveranul saudit să inițieze 
contacte cu guvernul de la 
Amman.

In perioada 22—25 iunie, a 
avut loc la Moscova cea <le-a 
53-a ședință a Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului dc Aju
tor Economic Reciproc. La șe
dință au participat : T. Țolov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, F. Ilamouz, vice
președinte al Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace. 
G. Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri al Re
publicii Democrate Germane. 
I). Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Mongole, M. 
Jegelski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, G. Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, P. Valyi, 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
ncsc Ungar, M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului dc 
Miniștri al Uniunilor Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată dc 
G. Rădulescu. reprezentantul 
Republicii Socialiste România.

La ședința Comitetului Exe
cutiv a participat, în conformi
tate cu Convenția dintre
C. A.E.R. și guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
la examinarea unor probleme,
D. Djokovici, membru al Ve
cei Executive Federale.

Comitetul Executiv a exa
minat, in vederea prezentării 
spre examinare Sesiunii ordina
re a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, proiectul 
Programului complex a| adin- 
cirii și perfecționării in conti
nuare a colaborării economice 
a țărilor membre ale C.A.E.R., 
precum și raportul Comitetului 
Executiv cu privire la activita
tea organelor C.A.E.R. intre 
Sesiunile a XXIV-a și a 
XXV-a ale Consiliului.

Examinind informarea de 
sinteză cu privire la rezultate
le coordonării planurilor pe 
perioada 1971—4975, prezentată 
de Biroul Comitetului Executiv, 
Comitetul Executiv a relevat 
că activitatea de coordonare a 
planurilor pe anii 1971—1975, 
desfășurată de țările membre 
ale C.A.E.R. în baza hotărîrilor 
celei de-a XXIII-a Sesiuni (spe
ciale) și celei de-a XXIV-a 
Sesiuni ale Consiliului, a re
prezentat un factor important 
al dezvoltării și adincirii în 
continuare a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice a 
țărilor membre ale Consiliului.

Ca urmare a coordonării pla
nurilor pe anii 1971—1975, au 
fost convenite principalele di
recții ale colaborării economico 
și tehnico-științifice, volumele 
orientative ale livrărilor reci
proce de combustibil, materii 
prime, mașini, utilaje, precum 
și mărfuri de larg consum. A-

cestc probleme au fost adoptate 
ca bază in cadrul- încheierii a- 
cordurilor comerciale dc lungă 
durată.

Comitetul Executiv a exami
nat, de asemenea, raportul Co
misiei Permanente C.A.E.R. 
pentru comerț exterior „Cu pri
vire la rezultatele tratativelor 
și încheierea acordurilor co
merciale de lungă durată între 
țările membre ale C.A.E.R., 
precum și cu R.S.F.I., pe anii 
1971—1975, inclusiv convenirea 
livrărilor reciproce la cele mai 
importante mărfuri și materii 
prime pe anii 1971—1975".

Acordurile comerciale de 
lungă durată, încheiate între 
țările membre ale C.A.E.R., 
precum și cu R.S.F.I. prevăd 
o creștere însemnată în conti
nuare a schimburilor de măr
furi pe cincinalul următor. 
Schimburile reciproce de măr
furi ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., potrivit acordurilor 
comerciale încheiate, vor depă
și în anul 1975 cu 64 la sută 
nivelul prevăzut pe anul 19711 
prin acordurile comerciale de 
lungă durată. Schimburile de 
mărfuri ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu R.S.F.I. vor crește 
in perioada menționată cu 30 
la sută.

Comitetul Executiv a exami
nat problemele referitoare. Ia 
organizarea de către țările 
membre ale C.A.E.R., la nivel 
tehnico-științific modern, a

producției de vagoane de mar
fă șj locomotive Diesel și. do 
asemenea, pe bază de coopera
re, a producției de autocami
oane de mare tonaj, adoptind 
in aceste probleme recoman
dări corespunzătoare. îndeosebi. 
Comitetul Executiv a recoman
dat țărilor membre ale C.A.E.R. 
să incheie Convenția privind 
specializarea și cooperarea in
ternațională multilaterală în 
producția industriei de auto
mobile.

Comitetul Executiv a ascul
tat informarea prezentată do 
N. Faddeev, secretarul Consi
liului, cu privire la intilnirea 
acestuia cu Directorul General 
al Centrului de dezvoltare in
dustrială a țărilor arabe, în 
scopul stabilirii de contacte in 
probleme care prezintă interes 
reciproc pentru Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc și 
Centrul de dezvoltare industri
ală a țărilor arabe.

La ședința Comitetului Exe
cutiv au fost examinate, de a- 
semenea, probleme curente ale 
colaborării economico și tehni- 
co-știintifice a țărilor membre 
ale C.A.E.R. Comitetul Execu
tiv a adoptat hotărîri și reco
mandări corespunzătoare asu
pra problemelor examinate.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegcro 
reciprocă.

MKIICIIIAIIIIMIII
Solicitat de redacția revistei „Jeune Afrique", poetul 

militant Pablo Neruda, laureat al Premiului Nobel pentru 
literatură, actualmente ambasador al Republicii Chile în

Jeune Afrique: Sînteți cu
noscut, în același timp, ca poet

J. A.: Considerați poezia 
acțiune ?

o

REVOLUȚIEI CHILIENE
Franța, a acordat un interviu în care sînt abordate uncie 
aspecte ale revoluției chiliene.

lația chileană ca simpli cetă
țeni.

ciază de o profundă educația 
politică. Nu pot însă să spun

PORTUGALIA : Vedere a orașului Lisabona, din Grădina St. Pedro de Alcantara. La 
dreapta sus se vede Castelul St. George.

— mai ales ca poet — și ca 
om politic. Iar acum ca diplo
mat. Nu sînt oare incompati
bile aceste activități ?

Pablo Neruda: Este adevă
rat că sînt în primul rînd poet. 
Dar pentru noi, cei din Ame
rica Latină, regiune a lumii 
unde fiecare are conștiința 
subdezvoltării și rămânerii în 
urmă, și deci a numărului 
mare de lucruri care rămîn 
de făcut pentru depășirea ac
tualului nivel politic, econo
mic și cultural, principalele lu
cruri care se impun sînt luarea 
unei poziții civice și integra
rea directă în existența poli
tică a. propriului popor. Or, 
poezia poate perfect să se a- 
lieze conștiinței de clasă. Iată 
de ce mulți poeți sau proza
tori fac, în prezent, politică 
în țările Americii Latine și în 
alte țări aparținînd .lumii a 
treia1*. In ce privește diplo
mația, după cum bine se știe, 
în Franța au existat numeroși 
poeți diplomați... Claudel, Saint- 
John Perse, pentru a nu-i numi 
decît pe câțiva dintre ei.

Eu însumi nu sînt diplomat 
de carieră. Am fost numit de 
câteva ori consul în unele țări 
subdezvoltate, dar ocup aici pri
mul meu post diplomatic. L-am 
acceptat din sentimentul de da
torie. Și apoi, la vîrsta mea, 
nu se mai pune problema am
biției de a deveni ambasador. 
In Chile, am tot — cărțile 
mele, marea... Dar, cînd a venit 
la putere acest guvern de tip 
nou, mi s-a părut necesar să 
ne dovedim cu toții capabili 
de disciplină, de o anumită e- 
ficacitate.

J. A.: In anul 1938, ați de
ținut la Paris postul de ata
șat cultural ?

P. N.: Intr-adevăr, am fost 
la Paris în 1938. Dar, la acea 
dată, un anume lucru mi se 
părea infinit mai important 
decît atribuțiile de atașat și 
anume acela de a-i ajuta pe 
republicanii spanioli. Sînt un 
om activ. Mi-am asumat deci 
sarcina de a-i scăpa, prin țara 
mea.

P. N.: Mi-am citit poemele 
în toate colțurile țării mele, 
oricît de îndepărtate. Am stră
bătut țara în lung și-n lat pen
tru a-mi citi poemele, uneori 
în fața a 10—15 mii de oa
meni 1

J. A.: Poemele dv. sînt citite 
numai în Chile sau și* în alte 
țări latino-americane ?

P. N.: Și în alte țări, mai 
ales în cele de limbă spaniolă 
— Columbia, Venezuela, Me
xic, Peru, Argentina... Am trăit 
și o experiență excepțională

J. A.: Care sînt, după pă
rerea dv., principalele caracte
ristici ale ceea ce astăzi se 
numește „revoluția chileană' ?

P. N.: Noi sîntem revoluțio
nari. Noi vrem să schimbăm 
lucrurile pornind de la bază, 
dar pe cale pașnică. Aceasta 
corespunde de altfel unei tra
diții care urcă din secolul al 
XIX-lea. Pe peretele biroului 
meu puteți vedea șase portre
te, a căror alegere este cît se 
poate de elocventă i O’Higgins 
și Carrere — „los libertadores1*

Interviu cu Pablo Neruda
cînd, în ciuda diferențelor 
lingvistice, am vorbit în fața 
unei mase de 120 000 persoa
ne, cu ocazia eliberării din în
chisoare a cunoscutului lider 
comunist brazilian Carlos Pres- 
tes.

J. A.: Ați fost candidat al 
Partidului Comunist Chilean la 
alegerile prezidențiale din 1970 
și ați renunțat în favoarea lui 

* Allende. Pentru ce ?
P. N.: Am fost în total cinci 

candidați și nu am fi putut fi 
aleși toți, dat fiind că nu c- 
xista decît un singur loc. Fie
care din acești candidați de
ținea o forță proprie, dar am 
decis cu toții să dăm această 
forță unui singur candidat care 
este, după cum știți, președin
tele Salvador Allende. El era, 
fără nici o îndoială, candida
tul cel mai apt pentru a ne 
aduce victoria, cunoscute fiind 
trecutul său politic și pregnan
ta sa personalitate. Dar Allende 
nu este un „caudillo1*, el este 
produsul conștiincios al unei si
tuații particulare și al contex
tului Chilean. Există un pro
gram de unitate populară pe 
care noi trebuie să-l îndepli
nim în întregime — Allende 
ca președinte al țării, eu ca 
ambasador în Franța, popu-

—, președintele Balmaceda — 
primul om care a formulat în 
țara noastră ideea antiimperia- 
lismului, insistînd asupra im
portanței posesiunii și contro
lului de stat asupra bogățiilor 
naturale ale țării, pe vremea 
cînd marile companii străine 
exploatau minereurilor noastre 
—, Recabarren — fondatorul 
ideilor socialiste și sindicalis
mului, începînd din 1905, și 
creatorul a 40 de ziare popu
lare —, președintele Aguirre 
Cerda — lider al frontului 
popular în 1938 —, și în fine 
Salvador Allende. Pe scurt, în 
Chile există un drum al re
voluției.

J. A.: Cum vedeți dv. viito
rul acestei revoluții și care ar 
putea fi influența pe care ar’ 
exercita-o în țările latino-ame
ricane ?

P. N.: Viitorul depinde de 
noi. Am întreprins deja un 
program de reforme fundamen
tale în toate domeniile, pro
gram pe care va trebui să-l 
continuăm. Viitorul va fi difi
cil, dar noi sîntem capabili să 
susținem această luptă. Poporul 
chilcan este suficient de pre
gătit; el este cu totul con
știent de dificultățile pe care 
le va întîmpina, dar benefi-

cu certitudine care vor fi as
pectele pe care le va îmbrăca 
influența mișcării chileene în 
țările de pe continent. Pot însă 
să vă spun că nu exportăm 
nici idei, nici propria noastră 
mișcare, nici revoluția noastră. 
Fiecare popor trebuie să-și ho
tărască singur destinul său pro
priu.

J. A.: Care este semnificația 
numirii dv. la Paris ?

P. N.: Explicația consistă în 
politica dusă de Chile în sen
sul echilibrării influențelor, în 
dorința sa de a mări posibi
litățile schimburilor economico 
dintre Chile și Franța și schim
burilor culturale cu țările Eu
ropei. Vrem să punem accen
tul pe relațiile cu țările caro 
nu pun condiții politice pen
tru schimburile economice șl 
comerciale.

J. A.: Reluarea relațiilor din
tre Chile și Cuba a fost, în 
domeniul relațiilor externe, una 
din primele măsuri ale guver
nului Allende care a făcut o 
primă breșă în .blocada1* im
pusă din afară. Care este, la 
ora actuală, stadiul acestor re
lații ?

P. N.: Ruperea relațiilor di
plomatice a fost o măsură im
populară, resimțită ca o injus
tiție și ca o expresie a voinței 
externe. Era normal ca guver
nul Unității Populare să resta
bilească relațiile cu această ța
ră. a cărei revoluție este res- 
pectată și iubită pe continen
tul nostru. Cred că blocada a 
cărei victimă a fost Cuba este 
impopulară în toată America 
Latină. Dc altfel. Mexicul și-a 
menținut întotdeauna relațiile 
sale cu Cuba. Eu însumi am 
fost de mai multe ori în Cuba 
după revoluție, îl cunosc bine 
pe Fidel Castro și am fost pri
mul poet care a cîntat aceastH 
revoluție în poemele mele. 
„Cancion de gesta**. Dar efortul 
nostru diplomatic nu s-a oprii 
la Cuba; noi dorim să avem 
relații diplomatice cu toate ță
rile lumii. In acest sens, am 
stabilit deja relații cu Repu
blica Democrată Germană și cu 
Republica Populară Chineză.

...Pierre Mazeaud, deputat 
U.D.R. in departamentul 
Hauts-de-Seine și reprezen
tant al Franței in expedi
ția internațională de alpinism 
care și-a propus să cucereas
că înălțimile Everestului, a 
abandonat proiectul — se pa
re din cauza unor neînțe
legeri intervenite intre el și 
americanul Dyhrenfurlh, con
ducătorul grupului celor 29 
de alpiniști din 40 de țări. 
(După cum se anunțase an
terior, Pierre Mazeaud inten
ționa să plaseze steagul Fran
ței pe virful munților Hima

laia, gestul urmind ca să se în
cadreze in campania sa elec
torală pentru reinnoirea man
datului).

...Louise Mitchell, soția 
cosmonautului american Ed
gar Mitchell, care a luat 
parte la misiunea „Apollo-14", 
ar fi cerut divorțul. Moti
vul invocat: nepotrivire dc 
caracter.

■ir

...secretarul general al 
O.N.U., U Thant, este — așa 

cum a afirmat-o în declara
ții recente — hotărît să nu 
rămină in această funcție 
după expirarea mandatului — 
la 31 decembrie a. c. — și 
crede că pină in luna sep
tembrie se va ajunge la un 
acord privind desemnarea 
succesorului său. „Motivele 
deciziei mele sînt multiple 
și in parte de ordin perso
nal, deoarece nu am avut 
o vacanță de cinci ani**. O 
vreme va rămine in Statele 
Unite „pentru a avea timp 
să se gindească, pentru a 
avea timp să scrie".

...intre ambasada Statelor 
Unite la Paris și Societatea 
aerospațială franceză ar fi 

SE SPUNE CL.
avut loc o serie de prime 
contacte, după cum relevă 
cotidianul „Le Figaro" citind 
surse bine informate, pentru 
a se permite mai multor 

înalte personalități americane 
să zboare la bordul super
sonicului „Concorde" in zilele 

salonului aeronautic de la 
Le Bourget. Intre persona
lități sint citați Barry Gold
water, reprezentantul perso
nal al președintelui Nixon 

la acest salon aeronautic 
(ex-candidat republican la 
președinție și general de a- 
viație in rezervă), John 
Volpe, secretarul american al 
transporturilor, și John H. 
Schaeffer, administratorul 
F.A.A. (Administrația Fede
rală a Aviației). Se mai vor
bea și de un zbor al lui 
Najeeb E. Halaby, președin
tele Societății Pan Am, care 
a făcut opt opțiuni asupra 
avionului franco-britanic.

ir
...consumul de stupefiante 

aduce economiei americane 

pagube anuale în valoare de 
aproximativ 3,5 miliarde do
lari. Este aprecierea directo
rului Comisiei guvernamen
tale pentru narcotice și dro
guri, John Ingersoll.

*

...Pierre Salinger, fost co
laborator al lui John și Ro
bert Kennedy, ar fi anunțat 
de curind că va participa la 
campania electorală a lui 
McGovern (senator democrat 
din statul Dakota de Sud) 

in vederea obținerii învesti
turii partidului democrat la 
alegerile prezidențiale din 
1972. Salinger este convins 
că senatorul McGovern are 
mari șanse pentru a obține 
învestitura și nu este neli
niștit de rezultatul sondaje
lor de opinie, conform că
rora el se află mult in urma 
senatorilor Muskie, Kennedy 
și Humphrey. „El a fost rea
les de două ori în statul 
Dakota de Sud care este un 
fief republican", a argumen
tat Salinger.
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