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La încheierea primuIui semestru f ărăsind șoseaua ce tre
ce prin inima comu
nei, ne îndreptăm spre 

dreapta, peste linia ferată și 
urcăm la cariera de calcar

Fapte de bilanț cu rezonanțe pozitive
• PE CARTEA DE VIZITA A VREDNICIEI MINERILOR SI PREPARATORILOR DIN BAZIN: 39 000 TONE LA PRODUCȚIA DE 

CĂRBUNE BRUT Șl 71 000 TONE LA PRODUCȚIA NETA, REALIZATE SUPLIMENTAR SARCINILOR IN CELE ȘASE LUNI TRECUTE.
• CU O SINGURA EXCEPȚIE, TOATE MINELE AU RAPORTAT ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA OBLIGAȚIILOR DE PLAN PE 

LUNA IUNIE.

Integrate plenar cu toate forțele și preocupările în ma
rele efort al întregului popor pentru înfăptuirea optimă a 
obiectivelor economico-sociale ale actualului cincinal, colec
tivele unităților miniere și de preparare din Valea Jiului 
au răspuns prin fapte de muncă demne de consemnat la 
mobilizatoarea chemare a Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. In luna de curind încheiată, minerii 
si-au materializat din plin priceperea la fronturile abata
jelor, pasiunea și dăruirea in muncă extrăgind peste plan 
7 200 tone cărbune brut. Caracteristic — în sensul bun al 
cuvîntului — bilanțului activității la extracția cărbunelui în
cheiat pe luna iunie a fost realizarea, cu o singură excepție 
(E. M. Pctrila) a planului și depășirea lui de către toate

unitățile miniere. Cele mai bune rezultate le-au înscris pe 
graficul întrecerii privind producția sub aspect cantitativ 
minele Paroșeni (+• 6075 tone). Vulcan (-F- 1 747 tone), Lo- 
nea (4- 728 tone), precum și altele.

Cantitățile de cărbune extrase peste plan în luna iunie, 
fac ca sporul de producție realizat suplimentar de la înce
putul anului să se ridice la 39 000 tone pe ansamblu ba
zinului. Meritul principal în acest succes revine în primul 
rînd minerilor de la Lupeni care au scos din adîncuri, in
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BALAN

Banifa. De aici pleacă zilnic 
spre uzina Victoria din Că
lău și Combinatul siderurgic 
Hunedoara, zeci de vagoane
încărcate cu piatră calea roa
să necesară procesului teh
nologic de fabricare a me
talului. Drumul spre carieră, i 
bătătorit de rotile atitor ma- | 
șini, seamănă cu albia unui ■ 
riu fantastic ale cărui ape au | 
fost sorbite de muntele ro
șiatic cu reflexe de marmură. 
In fafa noastră, cîteva terase 
lungi se disting tot mai clar, 
ca niște uriașe trepte înălțate 
peste masivul de calcar. Acolo 
sus lucrează oamenii și spre ei 
ne îndreptăm acum pentru a-i 
vedea în timpul bătăliei cu 
muntele. Cîteva mașini, mi
nate parcă de greutatea în
cărcăturii, coboară vertiginos

Vizita președintelui 
Consiliului de Stat 

al României,
Nicolae Ceaușescu, 

în Finlanda

Tabără pe litoral 
pentru elevii 

Văii Jiului
Tn perioada 6—18 august a.c. 

B.roul de turism pentru tine
ret de pe lingă comitetul mu
nicipal U.T.C. organizează pen
tru elevii municipiului o tabără 
pe litoral. Costul biletului este 
276 lei, plus costul transportu
lui pe C.F.R. cu 50 la sută re
ducere.

înscrierile se primesc pînă la 
iulie a.c. la comitetul mu

nicipal U.T.C.

Premii 
ia expoziția 

„Copiii Iumii“
Juriul care a selectat lucră

rile de artă executate de pio
nieri in vederea expoziției in
ternaționale ..Copiii lumii" de 
la Avignon (Franța) a atribuit 
numeroase premii și diplome 
celor mai merituoși partici
pant Casa pionierilor din Pe- 
troș.m a obținut diploma de 
onoare pentru colaje și gravu
ră, premiul special al juriului 
la gravură atribuit elevului 
Ioan Rusu, și premiul al 
III-Iea la colaie. atribuit ele
vei Mihaela Nica. Acestea sînt 
noi și strălucite izbînzi. ale 
micilor gravori îndrumați de 
artista plastică Elena Bianu.

O diplomă a primit și Casa 
pion:er:lor din Lupeni.

Despărțire 
emoționantă 
Timp de tre; decenii și mai 

bine luliu Glodeanu a muncit 
numai in atelierul electric de 
la E. M. Petrila. Dar iată că 
a sosit și ziua cînd, ieșind la 
pensie, a trebuit să se despar
tă de colectivul în care a mun
ci' și cu care a împărțit, atîta 
vreme, bucuriile izbînzilor. A 
fost o despărțire emoționantă. 
Cu arest prilej colectivul a or- 
ganiz it o întrunire de bun ră
mas la clubul din Petrila mul- 
ț’.imindu-i călduros pentru în
delungata și rodnica-i activita
te și oferindu-i drept amintire 
un frumos cadou. Apoi i-au 
urat veteranului ani îndelun
gați și fericiți. De fapt luliu 
Glodeanu se poate oo 'mi Imiș- 
tit. A lăsat ștafeta meseriei iui 
Mihai Kociș și Adalbert L>o- 
hor, doi oameni de nădejde.

Nicolae GOLESCU, 
corespondent

î Determinante ale calității de student:
■ _ _____ „_______________ —------------------i.------- ----------—

STUDIUL INDIVIDUAL PLRSLVERLNL.
CAPACITATEA DE SELECȚIE, 

ANALIZĂ SI SINTEZĂ
Analizind cauzele unor insuc

cese înregistrate de un număr 
relativ mic de studenți, care 
fie că rămîn repeten'.i. fie că nu 
mai ajung pină la sfirșitul fa
cultății, constatăm că ele de
rivă din structura și modul de 
organizare (ce prezintă uneori 
insuficiențe) raportat la cerin-

Conf. dr,
Ilie CONSTANTINESCU, 

prorector al I.M.P.

țele sociale contemporane ale 
studiului universitar, din apor

tul mai mult sau mai puțin 
responsabil și conștiincios al 
cadrelor didactice, ori din ati
tudinea și eforturile personale 
inconstante ale studenților în
săși față de pregătirea lor pro
fesională și cetățenească. Intre 
aceste cauze se situează, după 
părerea mea, și nu în ultimul 
rînd, slăbiciunea sistemului de

„CANONADELE" 
BANIȚEI1 9

1 spre silozul din gară. Nici 

Iun zgomot nu le trădează tre
cerea decit șuierul produs

Ide frecarea cauciucurilor.
In această dimineață inso- 

Irită, liniștea aparentă care 
ne înconjoară nu este de

Ifapt decit tăcerea care a- . 
nunță „ofensiva" de mai tir- j 
Iziu. Au rămas undeva jos, 
stația C.F.R. cu liniile ce se 
pierd la cotitură și panglica

(șoselei ce se întinde peste 
culmea dealului. Pe măsură 
| ce urcăm, muntele de piatră 
pare că se cufundă și cu
rind nu se mai zăresc decit 
pereții abrupți ai teraselor.

I Ne aflăm sus la cîteva sute 
de metri și senzația spațiului 
se amestecă cu aceea a imen- I 

. sității. Sintcm in locul unde | 
’ excavatariștii lanoș Bodar, 
JGheorghe Ceaușu și Vasile 

Faraschiv încarcă basculan
tele cu calcar. Intr-un ritm 
sincronizat, cupele excava- “ 
oarelor mușcă din avalanșă, 

Se Suită pline cu virf și, des
criind un arc de cerc in aer, 
iși golesc încărcătura in ma
șină. După cite va plimbări 9 
identice, basculanta pornește | 
la vale. Peste puțin timp ea i 
revine sub aceeași cupă, pen- | 
tru o nouă încărcare. In zi- . 
le’e de lucru, fluxul acesta e I 
continuu și uneori el durea
ză pină noaptea tirziu. Por
nim mai departe urcind la o 
altă terasă situată mult mai 
departe de locul excavatoriș- 
tilor. Urcușul „pe scurtătură" 
e anevoios totuși, îl asaltăm. 
Din nou e liniște și parcă 
ne auzim bătăile inimii. Din 
loc în loc ne oprim să ne 
tragem sufletul și să privim 
in vale. Dar iată că ajungem 
pe terasă. Zgomotul perfo
ratoarelor care sfredelesc 
stinca. ne trezește din reveria 
primului contact cu „frontul", 
avert izindu-ne că am ajuns 
în locul unde minerii Tă- 
nasc Bile, loan Ciomoș, Gri- 
gorc Dănilă, Dionisie Heghe- 
duș și Gheorghe Ardelean 
pregătesc găurile pentru puș- 
care. Aici se află și șeful 
carierei, Viorel Vladislav, 
care, văzîndu-ne, vine in ca
lea noastră, stringîndu-ne mi
nerește miinile. împreună 
ne-am apropiat de perforatori.
„Ați sosit la timp. Tocmai I 
terminăm bătutul găurilor I 
pentru pușcare. După asta 
artificierii loan Rus și loan 
Mihuț le vor încărca cu ex- 
vtn-ir. Noi ne retragem. A-

I
Cornel 11OGMAN i
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Momente
Vineri dimineața, la Saimaan 

Hovi, reședința președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu, afl iți 
într-o vizită de două zile în 
regiunea de sud-est a Finlan
dei, au venit primarul orașului 
Imatra, Tovio Mausreer, și pre
ședintele societății „Enso-Gut- 
zeit Osakcyhtio" pentru a expri
ma. în numele populației din 
localitate și al muncitorilor u- 
zinelor de aici, urări de bun 
venit, sentimentele de satisfac
ție pentru onoarea de a avea 
în mijlocul lor pe înalții oas
peți români.

întâlnirea cu reprezentanții 
vieții publice a orașului Ima
tra a marcat începutul unei 
bogate zile de lucru.

Intr-unui din saloanele reșe
dinței, șefului statului român 
i-a fost prezentată viața eco
nomică și socială a acestei re
giuni. Partea principală a ex
punerii au constituit-o marile 
unități ale industriei lemnului 
— nucleul vital al întregii ac
tivități productive a zonei res
pective, expresia cea mai re
prezentativă a tradiției !ndus- 
triale a poporului finlandez și. 
totodată, domeniul de care es
te strîris legată dezvoltarea 
producției materiale din aceas
tă parte a țării.

Societatea Enso-Gutzeit Osa- 
keyhtio — cea mai mare între
prindere industrială din Fin
landa și cel mai mare produ
cător de hîrtie din Europa — 
își desfășoară activitatea în 17 
fabrici, răspîndite în toată le
giunea silvană din sud-estul 
țării, dintre care cele mai im
portante se află la Imatra. 
17 000 do muncitori, ingineri 
tehnicieni prelucrează anual 7 
milioane metri cubi de lemn, 
transformîndu-1 în celuloză, 
hîrtie, cartoane și alte produ
se. realizînd, totodată, și o ga
mă variată de utilaje pentru 
cele mai variate ramuri ale 
industriei de prelucrare a lem
nului, precum și instalații 
pentru protejarea naturii. Sta
tul este principalul proprietar 
al societății, ale cărei acțiuni 
le împarte cu o serie de orga
nizații economice și sociale.

Pe parcursul expunerii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu so
licită unele detalii cu privire 
la procesul de producție, esen
țele de lemn folosite, eficaci
tatea economică a întreprinde
rilor. In mod deosebit, s-a dis
cutat despre structura organi
zatorică a întreprinderii, sis
temul de elaborare a deciziilor 
și componența consiliului de 
conducere.

înainte de a începe vizitarea 
uzinelor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a luat rămas bun 
de la reprezentanții orașului 
Imatra, prin intermediul căro
ra a transmis locuitorilor și e- 
dililor acestui puternic centru 
industrial urări de succese în

însuflețite, sărbătorești

Instantaneu din interiorul autoservirii complexului comercial al cartierului Aeroport-Pctroșani
Foto : Ion LEONARD

selecție în învâțămîntul supe
rior. Asupra acestui aspect voi 
încerca să mă opresc în rîn- 
durile care urmează.

Prejudecățile părinților, necu
noașterea de sine, lipsa buso
lei pe care ți-o dă pregătirea 
solidă într-un domeniu delimi
tat, aduc la concursul de ad
mitere tineri dezorientați, ne
chemați. Nimeni nu le poate in
terzice înscrierea la admitere, 
dar e un act necugetat să te 
expui singur, sau împins de 
alții, la eșecuri repetate, care 
se soldează cu traume sufle
tești, în loc să-ți distingi lucid 
calitatea ta proprie, chiar dacă 
aceasta nu trece prin facultate. 
Ar fi bine ca școala să facă 
preselecția profesională cu mai 
mare competență devenind ca
pabilă să prezinte recomandări 
adecvate pentru învâțămîntul 
superior. Nu cred că este o 
imposibilitate pentru școală să 
însoțească, ca și în alte țări 
(Franța, bunăoară) elevul de o 
fișă conținind observații labo-
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in circuitul rodate 
al programării

Intr-un viitor nu prea în
depărtat, Centrala cărbune
lui Petroșani va fi dotată cu 
echipament modern de pre
lucrare și rezolvare a date
lor. Prin realizarea acestui 
însemnat obiectiv, se inten
ționează să se rezolve, pe de 
o parte, probleme de gestiu
ne economică cu caracter re
petitiv, iar pe de altă parte, 
o gamă variată de lucrări cu 
caracter tehnico-știiiițific.

Pentru utilizarea rrai efi
cientă a echipamentului pre
văzut, vor fi rezolvate, in 
special, lucrări de interes ști
ințific legate de >ptimiz.a- 
rea activității economice a 
bazinului, prin diferite apli
cații ale tehmcilo'- cercetării 
operaționale. Se cunoaște 
faptul că opt'miza ren dife
ritelor activități economice 
implică un volum de lucru 
de o asemenea amploare in
cit executarea manuală a a- 
cestuia devine, practic, im
posibilă.

Pregătirea viitorului cen
tru presupune evident, dauă 
aspecte : primul — formarea, 
în scopul urmărit, .a unui nu
cleu bine închegat do cadre, 
al doilea — inițierea proprhi- 
zisă a lucrărilor a căror re
zolvare va trece erin siste
mul de prelucrare automată.

Ce s-a făcut pînă în pre
zent în vederea atingerii te
lului propus, de o însemnă
tate excepțională pentru mi
neritul Văii Jiului ?

...Am pășit pragul labora
torului dc cercetă.-; econo
mice, recent înființat. în ca
drul C.C.P.—I.C.P.M.H. C lo
cul de muncă al unor oa
meni dedicați cu pasiune 
pătrunderii in interiorul zo
nelor nestrăbătute în< ;î ele 
flacăra cunoașterii. :'omi?c-

Tr. MlLLER
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dezvoltarea economică, în creș
terea continuă a nivelului da 
viață al tuturor cetățenilor.

Impărtășinu-ne impresiile sa
le după întâlnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. primarul o- 
rașului Imatra, Tovio Mausreer 
declara ; ..Sintem profund mlș- 
cați de faptul că președintele 
României ne-a onorat cu pre
zența sa în orașul nostru. In 
persoana președintelui Ceaușes
cu, am salutat cu bucurie pe 
înaltul reprezentant al unei 
țări prietene, de care ne leagă 
relații tot mai strînse. tot mhi 
largi. Populația orașului Ima
tra. ca întreg poporul finlan
dez, a ținut să înconjoare cu 
toată dragostea pe oaspeții ro
mâni, pentru ca ei să se simtă 
bine pe meleagurile noastre. 
Sintem convinși că această vi
zită va contribui la dezvolta
rea prieteniei dintre popoare
le noastre, a relațiilor multila
terale dintre Finlanda și Ro
mânia. Urez multă fericire Și 
sănătate președintelui Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, pros
peritate poporului român."

Sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți oaspeți 
români la Fabrica de hîrtie și 
cartoane din localitate este căl
duros salutată de conducătorii 
întreprinderii, de un mare nu
măr de muncitori. Inalților 
oaspeți români le sînt oferite 
flori ; muncitorii și funcționarii 
care nu au putut coborî în 
curte — dominată de două 
mari catarge pe care flutură 
drapelele de stat ale României 
și Finlandei — privesc .și salu
tă de la ferestre.

Urmînd etapele procesului 
tehnologic, vizitarea fabricii în
cepe cu instalațiile do tocare 
și curățare a lemnului și con
tinuă cu sălile marilor mașini 
în care pasta ia forma hîrtiei 
sau a cartonului.

Oaspeții zăbovesc mai mult 
la centrul de cercetări al socie
tății — practic, o fabrică ex
perimentală — unde se face 
o expunere cuprinzătoare des
pre organizarea activității ști
ințifice de cercetare, despre 
procesul materializării ideilor 
telmice novatoare menite să 
sporească eficacitatea tehnolo
gică și economică a producți
ei.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a apreciat strînsa legătură 
dintre cercetare și producție, 
eficiența conlucrării dintre spe
cialiștii care participă direct 
la procesul de fabricație și con
structorii de utilaje pentru a- 
cest sector industrial, faptul ca 
instalațiile respective sînt ex
perimentate și perfecționate 
înainte de a se trece la realiza
rea lor în serie.

La centrul de calcul electro
nic, în cadrul căruia funcțio
nează mașini de programare a 
producției, de controlare a fj'i- 
xului tehnologic și a calității 
hîrtiei produse. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost invi
tat să declanșeze o comandă 
la una dintre aceste instalații. 
Programată ' dc specialiștii cen
trului, mașina electronică a 
conturat pe o foaie dc hîrtie 
harta României și pe cea a Fin
landei. unite prin meridianul 
25. care trece pe lîngă capita
lele celor două țări. Mențiunea 
..România și Finlanda pc ace
eași longitudine" era preceda
tă de urarea adresată în lim
ba română tovarășului Nicolae

Ceaușescu și soției sale, Elena 
Ceaușescu i „Bine ați venit la 
Imatra 1 Vă mulțumim dia 
toată inima pentru vizita dum
neavoastră. Vă așteptăm dia 
nou să ne onorați cu prezența 
dumneavoastră". Semnează i 
personalul uzinelor Kalikopaa.

O discuție vie, interesantă a 
avut loc în fața unui stand cu 
mostre ale tuturor produselor 
acestei uzine.

La despărțire gazdele mul
țumesc din nou șefului statului 
român și soției sale pentru «- 
noarea de a le fi fost oaspeți, 
rostesc cuvinte de caldă apre
ciere la adresa prieteniei fino-- 
române.

Oaspeții români se îndreptă 
apoi spre Lappeenranta. De-a 
lungul drumului, păduri nes- 
fîrșite, apele lacului Saimaan, 
pe care plutesc șirurile de buș-1 
teni spre docurile fabricilor do 
cherestea.

Una din aceste întreprinderi 
Kaukas Oy, din Lauritsala, și-a 
deschis larg porțile oaspețilon 
români. Ca pretutindeni, mani
festări de simpatie marchează 
trecerea președintelui Nicnlao 
Ceaușescu și a soției sale. Ele
na Ceaușescu. a persoanelor 
care îl însoțesc : locuitorii din 
Lauritsala aplaudă, fac semna 
prietenești. La întreprinderea 
„Kaukas Oy“ a societății cu a- 
celași nume, urările de bun 
sosit sînt rostite de directorul 
general, C. Shrirooth. Copii ai 
salariaților, îmbrăcați în fru
moase costume populare, oferă 
înaltilor oaspeți buchete de 
flori.

Explicațiile oferite oaspeți
lor de directorul K. Saumen 
conturează o intensă activitate 
economică, axată pe. producția 
de celuloză, pe activitatea de 
transformare în cherestea și 
a'tc sortimente a 650 000 tone 
de bușteni. 80 la sută din pro
dusele fabricii Iau drumul exj 
portului.

Aspectele concrete ale acesj 
tei activități sînt prezentate ia 
fața locului, în secțiile de pre
lucrare și pregătire a bușteni
lor și de cherestea.

Apoi, orașul Lappeenranta 
întîmpină De oaspeții români 
într-o atmosferă destinsă, caldă1. 
Grupuri de oameni, pe străzi 
și în balcoane, aplaudă înde
lung.

Momentul sărbătoresc al în
tâmpinării are loc pe malul la
cului Saimaan. în decorul pito
resc al parcului: numeroși lo
cuitori au venit aici, alcă
tuind un coridor viu de-a lun
gul căruia președintele Nicolae 
Ceausescu și soția sa sînt sa
lutați cu căldură și prietenie. 
O orchestră interpretează fru
moase melodii populare.

Exprimînd bucuria locuitori
lor de a-1 primi pe șeful sta
tului român, primarul orașului, 
Jarmo Kolhi, a declarat : Din 
partea populației Lappecnran- 
tei, a municipalității, vă urez 
bun sosit și dorim să vă sim
țiți cît mai bine în mijlocul 
nostru, in acest scurt răstimp 
pe care îl vom petrece îm
preună.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a spus ;

Aș dori să vă adresez dum
neavoastră, domnule primar, și 
tuturor locuitorilor un salut

A. IONESCU

(Continuare în pag. a i-a) Z

Vizita președintelui Adunării
Generale a O.N.U.

Președintele celei de-a 25-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Edvard Hambro, care, 
la invitația Ministerului Aface
rilor Externe se află in vizită 
în țara noastră, a fost primit 
vineri dimineața de Mircea Ma- 
lița, ministrul învățăminlului.

In cursul aceleiași zile, el a 
vizitat Centrul dc informare a! 
O.N.U. la București, unde a 
fost salutat de Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului.

Edvard I-Iambro a avut, de

asemenea, o întâlnire cu con
ducerea Asociației române pen
tru Națiunile Unite.

După-amiază, la sediul 
A.D.I.R.I., președintele Adună
rii Generale a O.N.U. a ținut 
o conferință cu tema : „Princi
piul suveranității și- cooperarea 
internațională". Au fost de față 
profesori universitari, cercetă
tori științifici în domeniul re
lațiilor internaționale, ziariști, 
membri ai A.D.I.R.I,
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SCHIȚĂ

IEPURAȘI
Cind sc-n toarse observă că c singur. Iși aduse aminte i 

lot ceea ce se intimplasc. Gindi că ar fi fost mai bine să 
nu treacă bariera orașului. Bariera era pusă și personalul 
se opri la semnalizare. La fereastra unui vagon, un copil 
cu părul cirlionțat strigă :

— Nene Răslungilă, încotro ?
Și copilul făcu semn cu batista. Trenul dispăruse. 
Răslungilă era ostenit și trist. Atit de trist incit se 

întrebă :
— Cu ce ocazie pe aici, Dumitre ?
— Eh, cu niște treburi.
Se gindi la acest răspuns și adăugă :
— De fapt, am plecat fără adresă...

IMN
Partidului

Inalțe-și munții fără moarte 
Piscuri semețe către nori. 
Să iți zimbească de departe 
Delta cu berze și cocori, 
Cimpiile cu grine cheme 
Cintec înalt peste Carpați 
t ind tu te-nalți adine din vreme 
Ca drumul drept să ni-l arați ! 
Slăvim aceste înțelepte 
Vise de aur și grădini. 
Și gindurile tale drepte 
Ca niște trepte de lumini I

IRISJElt

cu /iviut
Peste copilăria mea. 
Pe care o 
Din ce in 
l'n cimitir 
Și uit din
Copilăria
Pariind opinci 
Să prindă luna-n

pare, 
credeam nemuritoare, 
ce mai mult se-așează-alene 
ile sirme și antene.

ce in ce mai mult că Ea,
rustică a mea,

urca goruni și stejii 
miini prin Apuseni, 

Sau cum a prins-o groază și uimire
Văzind un tren in- cartea de citire... 
Hei, prin păduri cinta in toată vara 
Copilăria mea de vis, hoinara !
Pe la serbări spunea uimindu-și moții 
(Ce lăcrimau de strămoșești emoții)
Intru mindria satului
„Clinele soldatului”...
O. unde-ți sint naivele tilinci. 
Copilărie tandră cu opinci ?

TINEREȚE
Nu mai ești de mult 

pe lingă mine,
.Mă lovești din zări 

cu pumni subțiri.
Pumnii tăi mă dor,

dar nu știu cine
Mă pansează trist 

cu amintiri.
Trece totul,

n-o să mă mai doară...
(Moartea are

neînvinsu-i mers)
Am să mă prefac 

in primăvară
Agățat de-un fir de univers...

M. RUSESCU

Corespondenta 
lui Georges Sand

In Editura Garnier din Paris a apărut o 
nouă ediție in șapte volume a coresponden
ței scriitoarei Georges Sand. Față de edi
țiile precedente, actuala apariție se dis
tinge prin volumul mare de documente în
soțite de no’.e critice numeroase. Cele șapte

volume cuprind 12 000 scrisori ale celebrei 
scriitoare dintre care 8 000 nu au fost cu
noscute pînă acum. Deoarece multe din scri
sori sint adresate scriitorilor, pictorilor, ac
torilor, oamenilor politici contemporani ei, 
ele prezintă o deosebită valoare pentru cu
noașterea epocii respective.

Și caii se împușcă,
In cursul anilor 1930, in tim

pul marii crize economice din 
Statele Unite, a apărut și s-a 
dezvoltat un nou gen ele spec
tacol — .maratonul dansului' 
în core concurența trebuie să 
reziste cit mai mult cu putință 
pe ring. Grupați fn cupluri, 
dansatorii n-aveau dreptul de
vii la 10 minute de odihyiă 
din două în două ore, ziua și 
noaptea. Astfel se prelungea ma
ratonul mii de ore...

Filmul „Și caii se împușcă, 
nu-i așa ?" este povestea citor- 
va nefericiți care se angajea
ză intr-unui din aceste con
cursuri cu speranța de a ciș- 
tiga unicul premiu de 1 500 do
lari. O linără deziluzionată, 
Gloria, face un cuplu cu un ne
cunoscut. Robert, care o va de
cepționa și el. In jurul lor. un 
marinar prea bătrin pentru a 
suporta această probă, o fe
meie însărcinată, o actriță care 
visează să ajungă celebră. La 
sjirșitul aventurii. Gloria află 
că din premiu nu mai rămine

nimic deoarece organizatorii 
vor scădea cheltuielile de în
treținere ale 1 oncurenților. Ne- 
maiputind suporta o existență 
precară, ea ii va cere lui Ro
bert, dezamăgită și epuizată, să 
o împuște.

Pe ecrane
Filmul depășește dimensiunea 

dramei umane și a evocării is
torice. Aventura pe care o re
latează este reducerea la scara 
unui grup a existenței nebune 
în care sintem angajați, a con
tinuei noastre curse spre feri
cire în doi. Exprimarea prin 
fabulă, uneori prin frescă, i-a 
împins pe autori la sacrificarea 
detaliului, a fineței trăsături
lor. uneori a verosimilității pe
ripețiilor pentru mișcarea ge
nerală. Se detașează halucinant 
insă, actrița, Jane Fonda, de 
nerecunoscut.

nu-i așa?
...Mihnirea unui băiețel nu 

poate schimba nimic atunci cind 
calul cedează și își rupe un 
picior in cădere, pentru că nu 
mai poate să alerge și pentru 
a-l scuti de suferință, trebuie 
împușcat. Adult, băiatul va da 
fără să ezite lovitura de gra
fie unei femei pe care o iu
bește deoarece societatea a fă
cut din ea o ființă zdrobilă și 
disperată Și acestea sînt no
durile dramatice extreme ale 
filmului, regizat de Sydney 
Pollak.

In distribuție actrița Jane 
Fonda, Michael Sarazin, Gig 
Young (in Rodaj). Filmul a fost 
distins cu premiile „Oscar 1969“ 
și .Globul de aur 1969“ (am
bele pentru interpretarea ac
torului Gig Young) și .Taormina 
1970’ pentru cel mai bun film. 
E un film contestatar pentru 
că nu se mulțumește să de
nunțe unele adevăruri într-o 
manieră teoretică, ci le aruncă 
in fața publicului, drept do-

Dar nu-i plăcu nici asta și strigă :
— Să nu-mi mai pui astfel de întrebări ! Auzi, ori 

n-auzi ? Și fără să mai continue schimbul de cuvinte în
ceput, își desfăcu un nasture de la cămașă.

Se întunecă. Dumitru o luă pe strada mărginașă pentru 
a ajunge cit mai curînd în oraș. Ajunse, descumpănit, la o 
răscruce de drumuri. încotro? Pe unde să plece? Noaptea 
era noapte, puțin călduță, ilar din cauza întunericului nu 
puteai distinge nimic. Parcă cineva ii puse piedică. Se trezi 
spunindu-și :

— Pardon !
— Nu face nimic, răspunse celălalt Dumitru care de 

obicei este amabil cu cei din jur, cu amicii îndeosebi.
— Ei, parcă tu îmi ești amic. Dumitre ? hai, spune-mi, 

oftă el in cele din urmă
— Se poate că da, se poate că nu. Și Dumitru descoperi 

teoria relativității.
— .Ai grijă de ciini. Dumitre, ai grijă de ciini, iși spuse 

apoi. Iți amintești de antirabic? Mamă, cum mi te-au gău
rit ! Parcă crai iepure de experiență...

Și se opri, pentru a se convinge dacă este sau nu, 
iepure.

Și iepurele îl privi întrebător. Și el se simți jenat și își 
ceru scuze.- Bineînțeles, necesare.

D. KELMER

Teatru în plină
Ea 20 km de Budapesta se 

află orășelul Szentendre, unic 
prin arhitectura sa și coloritul 
deosebit al clădirilor; numeroa
se case în stil rococo mărgi
nesc străduțe întortochiate, cu 
curți care se întind pe coline; 
în piața centrală a orașului, stră
juită și ea de clădiri în același 
stil rococo, se află o biserică 
veche. Pînă de curîndL, Szen
tendre era numit orașul picto
rilor; din vara anului 1970, 
însă, el a fost de-a dreptul „in
vadat" de actori. Regizorul An

dras Bekes a inițiat o serie de 
spectacole populare pe străzile 
orașului, așa cum se desfășu
rau ele în Evul Mediu în nu
meroase burguri europene. Ast
fel de-a lungul străzilor au fost 
ridicate numeroase estrade iar 
pe garduri au apărut inscrip
țiile : .Intrarea liberă, puteți 
să vă țineți pălăria pe cap 1“. 
Înaintea fiecărui spectacol are 
loc un adevărat iarmaroc — 
muzicanți și comedieni cu măști 
distrează publicul, iar păpușa
rii prezintă tradiționalele spec
tacole populare.

stradă
Din repertoriu : ..Tragicome

dia secolului al XVII-lea" o pie
să anonimă despre lupta Bi
nelui cu Răul. „Povestea foarte 
veselă a golfului Picco și a 
Jutkăi Borzsi" — prima piesă 
muzicală jucată la Budapesta 
în 1893.

„Singur, 
in rolul 

lui Dickens"
Emlyn Williams, cunoscut 

dramaturg și a>“or american de 
origine engleză, interpretează 
de mai mulți ani rolul lui 
Charles Dickens citindu-și pro
priile opere. Debutul și l-a fă
cut in 1950, pe scena teatru
lui londonez .Criterion', citind 
fragmente din proza lui Dic
kens sub înfățișarea romancie
rului englez. Spectacolele sale 
au. toate, același titlu : „Sin
gur in rolul lui Charles Dic
kens’.

Ascultă-mă !
Viața '. I nii au zis că e o 

luptă, alții că e un vis. Eu 
știu doar atit. că e frumoasă, 
că mi-e dragă ! Ea e iubirea 
mea cea dinții și cea de pe 
urmă. Și tocmai de jiceea. 
nu mă supăr niciodată pe ea. 
Mă uluiește plînsul jalnic a! 
unora ce declară sfîrșiți. c'i 
s-au săturat, că nu o mai 
pot suporta ' Bieți nevolnici, 
buni pe post de bocitoare.

Eu o văd în roz. E culoa
rea ce îmi place. Pe străzi. 
Pe cimp. prin magazine ta
lul mi se pare de un roz 
imens și superb. Ce ai cu 
mine ? Așa vreau eu să o 
văd ! Adică de ce ții să fiu 
neapărat ca tine, să mi se 
pară «ă totul e în negru și 
să mă revolt și să bat cu 
pumnul în masă ? Sintem

fiecare ca noi înșine și a 
lunci lasă-ină așa ca mine.

De ce să văd că o anumit.', 
vînzătoare, un anumit ospă
tar. un anumit funcționar de 
la ghișeu, o anumită salaria 
(ă de Ia serviciul urgențe, nu 
se poartă frumos cu mine și 
cu alții ? De ce să văd că 
nu știu care chefliu, s-a îm
bătat și înjură in local, ori 
care pur și simplu zace tă 
vălit intr-un șanț ?

Vreau să mă simt bine 
Să nu văd decit roz. Pînă in 
/iua cind toate culorile vor 
străluci la fel. Pînă atunci ' 
Și. iți promit să nu obosesc 
mai înainte de a-mi da obo 
Iul. pentru ca rozul să de 
vină culoarea tuturor.

E. MORARI

FLUID
Iți aparțin, generație roditoare,
Tineri frumoși, prelungiți în legendă și-n zbor. 
Mă-nalț alături de voi, către soare,
Și-n răstimpuri lingă inimile voastre cobor.

Ca pe-o nostalgie a prietenilor de departe 
Port praful șantierelor, arșița, freamătul întreg, 
Lumina cîntecelor laolaltă, zvîcnite, mă arde. 
Dar cit mă pătrunde, abia acum înțeleg.

Iți aparțin, generația mea.
Cu tot ce mă bucură, cu tot ce mă doare. 
Să nu ne mulțumim pînă cînil n-o să dea 
Toate sufletele oamenilor în floare !...

I. C11IRAȘ

Cald. Foarte cald. Proas
păt văruiți, pereții casei se 
dizolvă, parcă, in aer. Soa
rele iși face de cap, zben- 
guindu-se împreună cu 
gardul, cu șopronul, deslră- 
mind dealul, copacii și ce
rul. Valurile de aburi și fum 
se apropie, prind jucăria 
de hirtie ca pe un fulg, o 
lasă in picaj, o ridică in cer, 
rostogolind-o fără milă. ii 
schimbă direcția, la început 
in salturi lungi. furioase, 
pentru ca apoi să o scape, 
imprimindu-i o plutire lină, 
vijîietoare, ca de pasăre obo
sită. Un tremur scurt, de 
teamă, ii scutură trupul fi
rav și, fără să vrea, sări 
gardul, ținindu-se de um
bra mică și inertă a avionu
lui, in așteptarea căderii. Dar 
avionul nu căzu — trecu 
mai departe, intr-o plutire 
nepăsătoare, b ginind din ari
pi ca un zvon neauzit, ca și 
cum toate glasurile și toate 
zvonurile s-ar fi unit intr- 
unui singur, fișiit, surd. O 
clipă să pierdu in adincul 
abisal și in locul lui apăru
ră cîrduri — cirduri de avi
oane, la fel de albe și de 
mici, incit tipsia de ape bleu- 
marine se deschise uimită, 
și curse peste dealul înver
zit, peste casele sufocate de 
caniculă, peste riul zgomo
tos, prefăcut in șarpe leneș, 
care mușcă impasibil din 
malurile pustii. Nădușise de 
alergătură. Încet, pleoapele 
i se lăsară grei', și cină le 
simte plumbul cleios, tresa

re, căulind speriat in jur; 
casa din deal — casă pără
sită, cu ferestre mari, oarbe 
— venise aproape, atit de 
aproape și plină de făgădu
ință, incit obosea ; gindul fă
ră țel al apropierii trecu, 
parcă nici n-ar fi fost, lăsîn- 
du-i pămintul tare și rece, 
și zidul de care se sprijină, 
și aerul nemișcat, greu, toa
te la un loc ii aduc miros 
de busuioc cunoscut, și som
nul vag de liniște, care ii 
moaie picioarele și miinile, 
purtindu-l de-a-bușilea pe 
drumul presărat cu stele și 
avioane mici, strălucitoare. 
Era plăcut să stea așa, lipit 
de zid. să urmărească pluti
rea nestingherită, sigură, să 
vadă căile de foc și lumi
nă ce purtau jucăriile prin
tre norii pustii, plini de 
spaimă. Avioanele plutesc... 
plutesc... plutesc... Al lui e 
mai alb, mai frumos. ..Vino 
jos, nebunule!“ — „Vino 
jos, nebunule!’ Chemarea se 
zbate in zidurile casei, ti
midă, somnoroasă, și cind, 
sătulă de zbucium, se arun
că spre cer, avioanele se o- 
presc, zăpușeala vibrează și 
din valurile ei groase, cau
tă scăpare, se lasă in picaj, 
tntr-o cădere fulgerătoare, 
cădere care îi stringe ini
ma într-o unică și sălbatică 
frică.

— Să pleci .'...
Strigătul izbucni pe neaș

teptate, ca o explozie, cres- 
ind mereu, mai puternic, 

mai apropiat, trecu in el, ur- 

lind turbat: Să pleci! Să 
pleci ! Să pleci ! — se duse 
mai departe, reveni să ma
cine tăcerea, să-l lovească 
peste față, peste ochi, peste 
urechi, asurzindu-l undeva, 
înăuntru, și se trase în um
bră (un huruit catastrofal 
de piatră, pămint și lemn 
putred, toate o dată, pornite 
alandala, cu el!) — se ros
togolesc in adine.

AVIONUL DE HIRTIE
din voi. ..Raiul de bună voi n(ă“

In tindă, vocile împietrite 
o clipă, reiau jocul, se în
tregesc una pe alta, răsfrin- 
gindu-se scurt, fără ecou, 
in bezna pivniței. .Să ple
ci !", atit ii riciia auzul bui
mac : „Să pleci!“ — și el, 
rezemat de zid, printre bo
lovani și birne, nu îndrăzni 
să se miște.

— Fără el nu plec! zise 
vocea din curte.

— Ea nu. Ai să pleci!
— Ințelege-mă, Savo! sein

ei vocea. Nu pot.
— Hai, hai. Gata ! Acum 

poți să pleci! zise Sava.
— E al meu.
— Al tău ! ingăimă SaVa. 

De-cind, omule, e al tău?
Vocea pițigăiată - nu răs

punse..

— De cind ? insistă Sava.
— Nu știu — răspunse vo

cea parcă mai calmă, blin
da. Cind l-am lăsat la ușa 
ta, era așa de mic, de cre
deam c-o să-nghețe. Ni<i eu, 
nici Eliza. Acum totul e-n 
regulă.

— Ți l-ai aruncat ?! biigui 
Sac-a, cu glas tremurat de 
dezgust.

— Ascultă — făcu vocea.

Fă bine și dă-mi-l !
Sava suspină o dată, adine.
— Crezi ! țipă ea. apoi.
— Nu te mint — făcu vo

cea. Eliza nu voia — și apă
să pe ,nu“ ; era prea linără.

— Da, înțeleg! gemu Sa
va. Acu, pleacă ! Da. Hojdu
le, pleacă !

Acel „pleacă’ nu părea un 
strigăt, ci mai degrabă o re
voltă : „Pleacă!' Apoi me
reu : „pleacă, pleacă, plea
că !“ Ceva din acest cuvint 
•I supăra pe Vive; deschise 
ochii și privi in jur. Privi
rea din somn se topise in 
soarele zăbrelit al ferestrei, 
și birnele, și bolovanii... Iși 
strinse ochii, li deschise iar; 
încremenise intre vocile din 

curte și nedumerirea din el, 
ca și cum și-ar fi spus „Am 
căruț din pat !“ Aruncă pă
tura și, tiptil, fără zgomot, 
se apropie de ușă. Vocile 
se limpezesc, se dublează una 
pe alta, ajungind țipete furi
oase, și Vive, care avea no
uă ani se întreba: „Unde 
o fi căzut avionul ? Ufff ! 
Tare aș mai minca ceva !’, 
iar Sava din curte repeta 

după el, ca intr-un plins de 
neînțeles :

— Numai eu știu cum 
l-am crescut. Și tu... Mi-am 
dat tinerețea și acum să ră- 
min singură, nu...
. Vive iși frecă ochii cu 
mina. „Plinge!' se miră el; 
și, căznindu-se să-nțeleagă 
de ce plinge Sava, se lăsă 
in genunchi, încet, moale. 
Așa i-ar zice .una" lui Hoj- 
du ăla, el Vive, care o iu
bea pe Sava și o aștepta in 
prag. Se ghemuise In el. în- 
ghițindu-și suspinele.

— Nu se cade, Hojdule — 
făcu Sava. cu răceală în glas. 
Mi s-a dus viața, anii, i-am 
dăruit lui, iar acum cind 
mă știe, cind e om, acum 

să-i spun : „Nu sint mama 
ta, Vive’. Asta nu se cade. 
Numai un ticălos poate fa- 
e asta, Hojdule. Numai un 

ticălos...
— Savo — încercă vo

cea pițigăiată.
— Numai un ticălos, Hoj

dule...
— E al meu — șopti, ră

gușit, vocea.
Sava iși venise în fire;

vorbea «lin ce in ce mai ta
re. mai sigură.

— Așa cred și eu. Toți
avem cite ceva — spuse ea.
Așa trebuie. Așa e bine.

— Savo !!!
— Pleacă să n u le mai

văd. Pleacă !
?i umbra, căreia Sava H

arunca acel „pleacă se dez
lipi de gard, incet, cu ferea
lă, trase pălăria pe ochi, și 
cu pași nesiguri, șovăielnici, 
urcă dealul, contopindu-se 
< u labirintul potecilor și ver
dele întunecat al pămintu- 
lui ; jtatura girbovită și pu
țină, părea o jucărie mon
struoasă, o atitj atit de 
monstruoasă jucărie, incit, 

cl, Vive, se întreba de ce 
mai venise. „Mă vrea pe 
mine!" Știa și așa destul de 
bine de ce plinge Suva. Une
ori, chiar i se părea că-i 
foarte mare și in clipa aceea 
nu-și dorea nimic, in afară 
de inloarcerea SaveL Ea tre
buia să vină, să-l trezească 
și să-i spună ca întotdea
una : „Hai. Vive, scoală-te 
să nu-nlirzii la școală. Spa- 
lă-le bine, zicea, mingiin- 
du-l cu mina ei bătătorită, 
aspră, și după aia să-ți bei 
lațitele — e pe masă — și 
mănincă și plăcinta cu mere. 
Hai, Vive: am făcut plă
cinta pentru tine* Apoi ple
ca. Așa făcea in fiecare zi; 
pleca in zori și se întorcea 
seara lirziu. Știa că se du
ce la cimp. la muncă, dar 
n-o întreba niciodată, și ni
ci ea nu-i spunea. Se obiș
nuise. Nu se supăra că se 
juca singur, singurel. Copiii 
vecinilor îl ocoleau. Nici nu 
voiau să-l vadă. De altfel tot 
satul se uita chioriș cind se 
ducea sau venea de la școa
lă, și mai ales femeile. Chiar 
și l^iia, nebuna, se uita chio
riș. „Soldățelul !“ așa zicea. 
„L-a făcut cu soldați, neruși
nata Ce uricioasă și co
toroanța asta! Cum să... Sa
va I... Sava !... Acum are să 
vină. Oricum ar trebui să-mi 
spună, să știu și eu, doar 
sint destul de mare. Tare aș 
mai minca ceva. Numai să 
t ină și am să-i spun.

Și Sava veni. Ii auzi pa
șii. Apoi glasul.

— Vive! făcu ea. Te-ai 
trezit ?

El se întoarse cu spatele.
— Hai să măninci! zise ea.
— Nu mi-e foame.
— Vive!?
O culă dureroasă, iscată 

intre sprincene, în sus și-n 
jos. în sens invers, era semn 
că el se gindea la cu totul 
altceva. Făcu stînga-mpre- 
jur și se indreptă spre ușă, 
pipăindu-și obrazul cu mina. 
Se lovise cind căzuse din 
j>at ; e drept, nu prea rău. 
dar totuși îl durea. O ținu 
așa pînă in prag.

— E greu să faci avioane 
Savo? întrebă el fără să 
se întoarcă. Spune e greu ?

— Nu — zise Sava. Pentru 
mine e ușor .

— Va să zică știi!?
— Da, Vive! veni, răgușit, 

răspunsul.
—Ah. mamă, ce bine ! La 

noi în clasă toți copiii știu. 
Și fetele, și băieții, știu. Mă- 
nveți și pe mine ?

Sava tăcu îndelung. Nu 
se uita la Vive. Soarele din 
fereastră se umflă. Arde. Și 
lacrimile curgeau, opărin- 
du-i obrajii.

— Spune, mamă, ai să mă- 
nv-eți! stărui Vive.

— Da. băiatul mamii .'... 
Da...

— O, ce bine! Ce bine!
Și Vive ii apucă mina li

pind-o de obraz. Toată lu- 
mca-i a lui. Sava are să-l în
vețe să facă avioane. Avioa
ne de hirtie...

DEM D. IONAȘCU
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Aprobare deplină, T V
profundă mîndrie patriotică

SÎMBAtA 3 IULIE

Imbold în activitatea
noastră cotidiană

Am luat cunoștință, prin in- 
mediul p e<ei. radioului, tele

viziunii. cu profundă satisfacție 
ț>tu legitimă mîndrie patriot:.â 
de vi/i-.) înaltei solii a poporului 
ji-m.'n — în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceausescu, secretar
> ■ . — in ță
rile socialiste din Asia. Inii
► ini încă vii în memorie sec
vențe din timpul entuzias
ta h : : de care s-;.u bucu-
• at puste tot pe unde s-au dus
• < -. e '.'lianții noștri, ca o gră
it* are mărturie a dragostei și 
aliniei de care se bucură Ro
mânia socialistă și poporul său 
In lume. Este încă o strălucită 
confirmare a politicii înțelep
te a partidului și statului nos
tru de apropiere sinceră. de 
înțelegere și prețuire față de 
lările lagărului socialist. in 
fcp'ritul colaborării și al întări
rii unității sistemului mondial 
el socialismului. -Menirea re
lațiilor de colaborare dintre 
țările socialiste, bazate pe e- 
galitate si respect reciproc — 
sublinia ’tovarășul Nicolae 
Veniîșescu în expunerea rosti
tă cu prilejul aniversării semi
centenarului P.C.R. — este de 
n favoriza și stimula progresul 
economie și social al fiecărei 
țări în parte, de a contribui la 
dezvoltarea și propășirea fie
cărei națiuni socialiste, de a 
Asigura afirmarea toi mai pu
ternică a specificului și forței

creatoare a fiecărui popor*. Cu 
meste gînduri au plecat mem
brii delegației noastre și în 
numele acestora s-au așezat la 
masa convorbirilor oficiale.

Vizita delegației române in 
avanposturile socialismului din 
Asia nu este o manifestare sin
gulară. Ea se adaugă firesc la 
întregul șir de acțiuni simila
re ori de altă natură întreprin
se de Partidul Comunist Ro
mân pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării cu toate 
țările socialiste. In calitate de 
dascăl consider că noi, oamenii 
școlii, avem înalta datorie pa
triotică de a ne intensifica e- 
forturile, de a ne valorifica in 
și mai mare măsură cunoștin
țele. fantezia și ingeniozitatea 
pentru a modela oameni cît 
mai bine pregătiți profesional, 
crescuți în spiritul dragostei 
de patrie și partid, capabili să 
contribuie prin munca lor la 
creșterea permanentă a presti
giului țării noastre in lume. 
Cred că aceasta este, pentru 
noi educatorii, una din semni
ficațiile majore pe care tre
buie să le vedem în rezultatele 
deosebit de fructuoase ale vi
zitei delegației române în cele 
patru țări socialiste din Asia.

Lucian ARDELEANU, 
director 

al Casei pionierilor Petroșani

ni re a datoriei zilnice, in reali
zarea unui transport ireproșa
bil din toate punctele de ve
dere, manifestîndu-mi și pe 
această cale, mulțumirea pentru 
grija pc care o are partidul și* 
statul nostru față de creștere 
continuă a nivelului de trai și

pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă, prin dotarea căi
lor ferate cu cele mai moderne 
mijloace de transport.

Aurel MARCU, 
mecanic de locomotivă, 

depoul C. F. K. Petroșani

Consecvența
Am urmării cu viu interes 

vizita delegației de partid și 
guvernamentale a țării noastre 
în țările socialiste prietene din 
Asia, l’e parcursul vizitei am 
trăit permanent sentimentul 
tonic, încercat de milioane de 
oameni ai muncii din patria 
noastră, că facem parte d in
tr-un popor care și-a cîștigat 
o neprețuită simpatie peste 
hotare, că sîntem conduși de 
un partid, care se bucură de 
un mare prestigiu pe plan in
ternațional. întreaga vizită a 
însemnat un exemplu viu al 
politicii promovate de partid 
ți guvern bazată pe principii
le marxist-leniniste, ale inter
naționalismului proletar, de în
tărire și adîncire continuă a 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești, a frăției de nez
druncinat dintre popoarele ță
rilor socialiste, a prieteniei și 
respectului reciproc ce trebuie 
să existe între toate popoarele 
lumii.

De nenumărate ori. în cadrul 
dezbaterilor pe care probleme
le păcii le-au adus la ordinea 
zilei, țara noastră s-a pronun
țat cu o consecvență ce a re

unei politici
ținut atenția generală, pentru 
o politică de colaborare și în
trajutorare tovărășească, pen
tru extinderea legăturilor de 
prietenie dintre țări, în scopul 
progresului general al omeni
rii. Și, tot de nenumărate o.i. 
am fost martorii acelor eveni
mente cînd conducătorii noștri 
de partid și de stat însuflețiți 
de idealurile păcii au desfășu
rat o neobosită activitate pen
tru statornicirea și adînciroa 
acestor relații de prietenie.

Simpatia nemărginită, respec
tul de care se bucură partidul 
nostru în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea largă pe 
care vizita efectuată în țările 
socialiste prietene din Asia a 
cîștigat-o pe plan mondial — 
toate acestea sînt o garanție a 
faptului că sîntem conduși cu 
fermitate și siguranță pe o cale 
bună, că poporul român va ve
dea împlinite, sub conducerea 
Partidului Comunist Român 
idealurile sale de pace și 'pro
gres.

16.15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană.

18.00 Bună seara, fete .'
Bună seara, băieți!

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.00 Reportaj filmat de la vi

zita in Finlanda a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

20.35 Tcle-enciclopedia.
21.50 „Să nu-ți faci recital fără 

scară". Spectacol umoris- 
tico-muzical.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23,10 Seară de romanțe.

RADIO
S1MBÂTÂ 3 IULIE

Aurel COMȘA, 
președintele judecătoriei 

Petroșani

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actualități; 9,30 Miorița; 10,00 
Buletin de știri; 10,30 Din țările 
socialiste; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Cîntă Rex Gildo: 11,15 Ra- 
diochib turistic; 12,00 Melodii 
distractive; 12,10 Un interpret 
și roiurile sale; 12,30 întâlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,30 Radiorecording; 15,00 
Buletin de știri; 16,00 Radio
jurnal; 17.00 Știință, tehnică, 
fantezie; 17,30 Din cele mai în
drăgite melodii populare; 18,00 
Orele serii: 20,00 Tableta de 
seară; 20.0.\ Zece melodii pre
ferate; 20,40 Știința la zi; 20.45 
La hanul melodiilor; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radiojur
nal; 22.30 Vă invităm la dans; 
22,55 Moment poetic; 23,00 Dan
sul continuă; 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—600, Estrada noc
turnă.

0 sugestie...
Pentru satisfacerea cerințe

lor populației și valorifica
rea materialului floricol pro
dus în serele I.G.C., pe stra
da Republicii din Petroșani 
funcționează o florărie dc 
unde cumpărătorii iși pot pro
cura florile preferate. Dacă 
înființarea unității corespun
de necesităților populației, 
programul ei este ne judicios 
întocmit. i

Se știe că cele mai multe 
evenimente festive (căsătorii, 
aniversări etc.) au loc in zi
lele de simbătă și duminică. 
Este firesc ea in aceste zile 
numărul cumpărătorilor să | 
fie mai mare. Dar simbătă j 
după-amiază unitatea este j 
deschisă numai piuă la ora 19. t 
Uneori la acest neajuns se ma: I 
adaugă plecările vînzătoarei 
înainte de ora închiderii, așa 
cum s-a întîmplat și simbătă. 
12 iunie a. c. cînd magazinul 
a lost închis cu 15 minute 
mai devreme. Situația res
pectivă a creat destule ne
mulțumiri in rindul cetățe- , 
nilor. |

De aceea, considerăm că 
este necesar să se stabilească j 
un alt prdgram pentru ziua ț 
de simbătă astfel ca magazi- i 
nul să fie deschis pină la î 
ora 20 sau 21. Acest program ' 
corelat cu un bogat și variat 
sortiment de flori ar cores- ’ 
punde în cea mai mare mă
sură cerințelor cumpărători
lor.

Temelia unui climat 
de prietenie și pace

Alături de întregul nostru 
popor, am urmărit cu deose
bită atenție vizita întreprinsă 
dc delegația de partid și de 
Flat, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în țările so
cialiste din Asia.

Vizita s-a înscris ca un 
eveniment cu o puternică re
zonanță în viața politică inter
națională. M-a impresionat in 
mod profund calda și privle- 
ncasca primire făcută membri
lor delegației de către popoare
le țărilor vizitate, fapt care 
reliefează •> dată mai mult 
stima și anrecierile de care se 
bucură politica partidului nos
tru. departe, peste hotarele 
patriei.

In cadrul convorbirilor avute 
ou acest prilej, s-au discutat 
probleme privind relațiile eco
nomice, politice și culturale, 
ceea ce a contribuit la întă- 
nrea climatului genera] de În
țelegere și respect reciproc, 
menit să înlesnească soluționa
rea problemelor majore c re 
Lumîntă lumea contemporană.

Activitatea desfășurată de de
legația noastră s-a bazat pe 
principiile înscrise în hotarîri- 
!e celui de-al X-lca Congres al 
P.C.R., urmînd cu consecvență 
linia politică promovată de 
partidul și statul nostru, me
nită sâ demonstreze cît de ne
cesar este ca țările socialiste 
să așeze relațiile dintre ele pe 
temelia egalității în drepturi, 
independenței. suveranității na
ționale a fiecărui stat, într-aju- 
lorării tovărășești.

■Prin această vizită, consider 
că întregul nostru popor a avut 
ocazia să constate cît de mare 
este prestigiul de care se bucu
ră țara noastră în lumev reali
tate ce constituie pentru noi 
toți, oameni ai muncii, un im
bold în realizarea cu succes a 
mărețelor sarcini puse de con
strucția societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ca muncitor feroviar, mă an
gajez, alături de întregul co
lectiv în care-mi desfășor ac
tivitatea. să dau dovadă de un 
înalt spirit patriotic în îndepli-

(Urmare din pag. 1)

vem ascunzătoarea noastră 
împotriva stîncilor. Cine poa
te sta in calea lor ?“ Din vor
bă în vorbă, aflăm că sec
torul obține rezultate foarte 
bune. Numai în primele două 
decade din luna iunie a dat 
peste plan 1 750 tone de cal
car. Angajamentul luat de co
muniștii de la carieră a fost 
de mult depășit și el se con
cretizează in cele 11 100 de

ÎN CIRCUITUL RODNIC 
AL PROGRAMĂRII

FAPTE DE BILANȚ
(Urmare din pag. 1)

perioada trecută. 27 000 tone peste sarcini idevansînd cu 
cîteva zile scadenta semestrului I). urmați de minerii de la 
Vulcan cu 13 000 tone. Lonea cu 8 000 tone, Paroșeni cu 
7 000, Petrila cu 6 000 și Bărbăteni cu 1 700 tone. Sub as
pect calitativ se remarcă minele Dilja și Lupeni care în 
semestru) I au dat cărbune brut având un conținut de ce
nușă cu 0.7. respectiv. 0.4 puncte mai mic decit norma in
ternă admisă.

Realizările de factură pozitivă ale Centralei cărbu
nelui înregistrate pe isamblul unitățrlor sale din Valea 
Jiului, alît in luna iunie cît și pe întreaga perioadă tre
cută, poartă deopotrivă amprenta hărniciei și a prepara
torilor, in egală măsură cu cea a minerilor. Rod al acestei 
hărnicii combinate, al priceperii lucrătorilor celor trei pre- 
perații de a exploata la parametri înalți capacitatea insta
lațiilor de preparare planul pe luna iunie la producția netă 
a fost depășit cu peste 18 000 tone, ceea ce face ca de la 
începutul anului depășirea Ia acest important indicator să 
se ridice la 71 000 tone. Furnizarea, peste sarcini, consu
matorilor. în luna iunie, a 3 200 tone brichete de cărbune, 
iar pe întreaga perioadă a 6 300 tone cărbune spălat pentru 
cocs și a 6 100 tone pentru semicocs — sînt argumente tot 
atît de convingătoare despre capacitatea de muncă, despre 
strădaniile colectivelor de preparatori.

■El
întreruptă de omul care a- 
nunță semnalul de alarmă. 
Minerii iși adună utilajele, 
adăpost in du-se din calea a- 
valanșei. Numai artificierii 
rămin să verifice încă o dată 
legăturile. Toți ne retragem 
intr-o baracă după cotitură, 
departe de locul exploziilor. 
Aici așteptăm să înceapă 
pușcăt urile. Ascultăm încor
dați fiindcă exploziile tre
buie numărate. Deodată un 
bubuit puternic străbate văz
duhul, apoi altul și altul, 
multiplicate de ecouri. Era o 
adevărată canonadă, dezlăn
țuită acolo in inima mun
telui de piatră. Șeful secto
rului și maiștrii loan Cor- 
bei și Moise Măgduț ne-au 
asigurat că au explodat toate 
încărcăturile. Am ieșit din 
ascunzătoare și ne-am apro
piat de* locul unde avuse
seră loc exploziile. Din pe
retele stincos parcă mușca-' 
seră fălcile uriașe ale unor 
.sfarmă piatră", iar peste te
rasă se prăvălise o întreagă 
avalanșă de culoare purpurie. 
Acum incepea o nouă ope
rație de curățire, de încăr
care și transport. „Pentru ati 
e bine. Avem piatră pentru 
cîteva trenuri — ne spune 
șeful sectorului. Miine puș- 
căm în altă parte, pe cealal
tă terasă. Așa că... n-avem 
probleme". Spunea toate a- 
cestea cu mîndrie și siguran
ță. Oamenii iși vedeau de 
treabă ca și cînd nimic nu 
s-ar fi întîmplat. Numai nouă 
ne mai stăruia în urechi 
zgomotul canonadei din ca
rieră.

(Urmare din pag. 1)

ten ța lor profesională s-a ro
tunjit în urma efectuării unor 
specializări ia Centrul de 
perfecționare a pregătirii ca
drelor. care funcțiune :.•> a în 
Capitală. Acești — puțini, 
deocamdată — specialiști in 
prelucrarea automată a dale
lor, acești proaspeți analiști 
și programatori, se preocupă 
asiduu de punerea ia punct 
șț de rularea pe alte calcg;,. 
latoare, a o serie de pro
grame utile pentru unitățile 
miniere din bazin. Au fost 
încheiate contracte cu Aca
demia de studii economice 
pentru proiectarea prelucră
rii automate a datelor de 
gestiune economică și cu 
centrul de calcul al Ministe
rului Construcțiilor Industri
ale, referitoare la programe 
Jenate de activitatea de in
vestiții. Se vor folosi — cu 
adaptările de rigoare — pro
gramele existente, deja, la 
centrele de calcul din țară 
și care pot prezenta aplicabi
litate la Centrală, efortul de 
concepție concentrîndu-se a- 
supra rezolvării problemati
cilor cu specific miner. In 
momentul de față se lucrează 
la elaborarea metodologiei 
de calcul pentru stabilirea 
producției optime a abataje
lor. Tn prima fază, se preco
nizează realizarea unui mo
del matematic pentru prog
noze de producție și pentru 
urmărirea îndeplinirii aces
teia, în abatajele stratului 3,

cu posibilitatea prelucrării 
datelor pe un calculator elec
tronic. Intr-un stadiu mai 
avansat se găsește un pro
gram cu privire la planifica
rea lucrărilor de deschidere 
la E. M. "Livezeni, executat 
după metoda drumului cri
tic. El reprezintă o optimi
zare a planificării întregului 
complex de lucrări menite 
să pună în funcțiiine, la ter
menele stabilite, capacitățile 
.dc producție viitoare, de la 
mina respectivă.

In semestrul II al anului 
curent vor mai fi incluse, 
în circuitul rodnic al progra
mării, unele proiecte. deja 
elaborate, cum sînt cele care 
privesc verificarea și dimen
sionarea rețelelor de aer 
comprimat, aprovizionarea cu 
piese de schimb a minei Lu- 
peni și optimizarea planifi
cării unor lucrări miniere de 
la Petrila și Vulcan.

...Inginerii Alexandru Ma
rian și Ioan Filip, matemati
cianul Teodor Guler, pro.gra- 
matoarea Matilda Pusa își 
continuă entuziaști, perseve- 
renți, munca de zi cu zi în 
laboratorul de cercetări eco
nomice... Ca mîinc. fructul 
activității lor va put'-a fi 
cules. Ei vor avea ală'.iri și 
pe alți analiști și programa
tori. căci pe parcurs vor fi 
recrutate, testate si pregăti
te noi cadre în scopul parti
cipării la programele de 
specializare. Numărul lor va 
crește, potențialul lor se va 
întări...

Locuitorii
circumscripției

munca
patriotică

Gh. MARCU

cu

ziasmul lor s-a concretizat 
în cifre grăitoare. Bilanțul 
arată că in perioada ce a tre
cut din acest an ei au preș

C. H.

Vulcan

deputat în 
circumșcripți 

electorală nr.

Gh. BĂNCII

Steagul roșu

Tn circumscripția electora
lă nr. 10 Paroșeni, ai cărei 
cetățeni m-au ales deputat, 
erau multe de făcut. Spre 
exemplu, s-a pus cu acuitate 
problema înlocuirii podețu
lui din tub de ciment de 
peste pîrîu] Mătușele cu al
tul din metal. La construirea 
noului pod au participat 45 
de locuitori. Dintre ci amin
tesc pe Ioan Mihâiasă, Vio
rel Drăghici, Nicolae Șlefesc, 
Petru Drăghici, Pc-tru Păiuș, 
Petru Drăghici lui Ianăș, Ilie 
Manolescu și Gheorghe Radu. 
Un alt podeț a fost constru
it pe Pîrîul mare, 
cetățenii din circui 
electorală nr. 10 au 
5n perioada scursă 
din acest an 
ore de muncă 
triotică.

Corespondenții

și cititorii despre

localitatea lor

Cifre grăitoare
Mobilizați de organizațiile 

U.T.C., tinerii din orașul nos
tru au participat în număr 
mare Ia acțiunile de înfru- 

’ musețare și gospodărire a lo
calității precum și la colec
tarea metalelor vechi. Entu-

Despre darea în folosință 
a noului depozit de produse 
petrolifere din orașul Vul
can s-a scris la timpul po
trivit. Strada ce ducea î.isă 
la depozit era aproape im
practicabilă. Consiliul i-opu 
Iar al orașului a luat măsuri 
operative de reparare și mo
dernizare a străzii. Lucrările 
s-au desfășurat în ritm ra
pid. In scurt timp strada a 
fost nivelată, s-au fixat bor
duri și s-a așternut un strat

Determinante
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triotică.

Tinerii din orașul Vulcan 
au participat Ia extinderea și 
îngrijirea zonelor verzi, au 
plantat 500 de arbori și ar
buști ornamentali, au partici
pat Ia amenajarea bazei spor
tive a. energeticienilor 
Paroșeni, au colectat 
tone de fier vechi și multe 
altele.

gros de piatră con casată. 
După ce piatra se va 
strada va fi asfaltată.

Concomitent cu amenaja
rea străzii, la intrarea în de
pozit, s-a făcut un loc 
parcare pentru mașinile 
așteaptă să fie încărcate 
produse petroliere. încă 
amănunt : încărcarea tu 
mașini-cislernă cu benzină 
durează doar cinci minute.

N. TURCU

ale calității de student

Pc-isaj in ..crescendo" la mina Livezeni
Foto i I. LEONARD

(Urmare din pag. 1) 

rioase, adunate din clasa I, pri
vind calitățile și aptitudinile 
care-] trimit pe tînăr spre o 
profesie ori alta. Altfel, alege
rea profesiei seamănă întrucît- 
va cu o loterie.

Preselecția școlii ne-ar ajuta 
în sensul orientării profesio
nale fete-băieți. La unele fa
cultăți, cum ar fi cea de mine, 
nu putem elimina candidatele 
pe temeiul că sînt fele din 
moment ce sînt bine pregătite, 
dar nici nu putem ocoli ade
vărul că ele au abordat pro
fesii specifice băieților. Conse
cința © suportăm — și o su
portă și ele — abia la repar
tiția absolvenților, cînd sîntem 
nevoiți să le trimitem în pro
fesii adiacente.

In această perioadă, după ba
calaureat. vor începe pregătiri
le pentru admitere. Pornind, 
de pildă, de la necesitatea stu
diului individual, ca etapă ho- 
tărîtoare în însușirea tematică 
a cunoștințelor de cultură ge
nerală cerute de programa a- 
nalitică. elevii au fost în a- 
ceeași măsură prezenți și la 
lecțiile de sinteză care s-au 
desfășurat la obiectele cu un 
volum mare de cunoștințe, ce 
se cer sintetizate și corelate 
cu cerințele unei pregătiri mul
tilaterale.

Evident, fiecare absolvent dc 
li eu, după ce se vede în po- 
s>-.ia diplomei de bacalaureat, 
devine un virtual candidat la 
admiterea în învățămîntul su
perior. Ulterior, după ce sînt 
convinși, de posibilitățile lor

reale, bacalaureat» își micșo
rează cu greu, cei drept, pre
tențiile.

întâlnim încă eforturi nema
terializate în certitudini, pen
tru că înseși premisele de la 
care se pleacă sînt false. Și 
așa se face tot mai mult sim
țită prezența meditatorului. Cau
zele apariției sale — ca spe
cialist într-o reușită sigură la 
facultate prin dopaj intelec
tual — se pot afla, pe de e 
parte, în mentalitatea unor pă
rinți care cred că este suficient 
să. angajezi un bun profesor 
pentru ca fiii lor să devină po
sesorii unor cunoștințe excep
ționale pentru a depăși rigorile 
concursului de admitere. Se 
neglijează însă esențialul t o 
bună pregătire se formează in 
timp, pe baza unor calități și 
deprinderi <le studiu continue 
și independente. Pe de altă 
parte, meditatorii apar și ca o 
consecință a deficienței reale 
a unor manuale, și nu credem 
că greșim dacă afirmăm că a- 
semenea deficiențe sînt uneori 
hotărâtoare pentru elev, ca și 
pentru părinte, în angajarea 
unui îndrumător cu experiență 
din afara școlii.

După opinia noastră medita
torii sînt folosiți și drept „ar
mă* de apărare împotriva exi
gențelor admiterii în facultăți.

E firesc ca exigența să 
crească de la an la an. Dar 
tot atît de firesc ar fi și fap
tul ca examinatorii să cunoas
că mai îndeaproape nivelul de 
pregătire a] liceanului, prin or
ganizarea unor consultații pe
riodice. De asemenea, conside-

râm că s-a făcut prea puțin 
în liceele teoretice pentru o- 
rientarea școlară și profesio
nală a elevilor. Și nu trebuie 
să căutăm prea departe efec
tele unor asemenea deficiențe i 
alegerea facultății mai este în
că condiționată de numărul de 
locuri sau de dificultățile dis
ciplinelor de concurs. Iată, deci, 
cum se justifică existenta me
ditatorilor care, trebuie să re
cunoaștem, uneori pot salva o 
situație de moment, dar nici
odată nu vor transforma o me
diocritate într-o certă valoare 
intelectuală.

La concursurile de admitere 
în institutele de învățămînt 
superior nu ajunge să ne li
mităm numai la temeinicia cu
noștințelor candidatului, ci 
trebuie să avem în vedere și 
modul în care ele sînt prezen
tate, stilul de expunere, capa
citatea de sinteză și de gîn- 
dire, care relevă mai obiectiv 
aptitudinile, perspectivele de 
dezvoltare ulterioară a tînăru- 
lui în cauză. Acestui viitor 
student nu-i sînt suficiente nu
mai cunoștințele informative 
cu caracter static, ci trebuie să 
demonstreze și aptitudinea de 
a le valorifica și înțelege prin- 
tr-o gândire dinamică, singura 
care-i va permite progresul său 
spiritual. Este bine să se a- 
corde o apreciere mai bună a- 
celor candidați care dovedesc 
asemenea aptitudini chiar dacă 
unele elemente informative le 
sînt lacunare, cu convingerea 
că mai degrabă atributele in
telectuale vor determina îm
bogățirea informației decît in
vers. Fără calități intelectuale,

fără posibilități reale de stu
diu, de sinteză, de gîndire crea
toare, vine un timp cînd me
canismul memoriei prea mult 
solicitat nu mai dâ rezultate. 
Numai, că de multe ori, comi
siile de examinare, verificând 
pe candidați strict in litera re
comandării dr făcute de Minis
terul învățământului, privitoare 
la admiterea in învățămîntul 
superior, își exprimă adeziunea 
asupra unor tineri aparent 
„pregătiți" (în urma unor efor
turi adesea exagerate pentru 
memorarea în scurt timp a cu
noștințelor cerute de programa 
concursului) dar mai puțin do
tați pentru a face față unor e- 
forturi intelectuale, de înțele
gere și valorificare a unor do
menii de specialitate. Iar rezul
tatele nedorite ale unei aseme
nea „alegeri" se văd mai tîr- 
ziu, cînd unii dintre noii stu- 
denți sînt depășiți dc cerințele 
activității universitare.

Soluția problemei de obicei 
o dă comisia de examinare, 
profesorul care trebuie sâ cu
noască personalitatea în for
mare a celor ce candidează, să 
aibă permanent în față scopul" 
pe care-1 urmărește prin ac
tivitatea sa : selecția riguroasă 
a celor mai apți și înzeslrați 
pentru munca universitară. In 
calitatea și eficiența reală a a- 
cestei selecții sînt deopotrivă 
interesați profesorii și faculta
tea. care vor lucra cu noii stu- 
denți, instituțiile și societatea 
care-i vor primi pe absolvenți 
la încheierea studiilor, cît și ti
nerii însăși, care e bine sâ-și cu
noască mai devreme limitele 
reale și conținutul exact al po

sibilităților lor de pregătire in
telectuală. Bineînțeles. însă. < ă 
activitatea, oricît de conștientă 
și responsabilă a examinato
rilor, trebuie susținută cu mă
suri corespunzătoare.

Consider că o mai bună se
lecție s-ar face dacă pe lingă 
disciplinele de concurs s-ar a- 
dăuga. eel puțin cu titlu ex
perimental și consultativ unele 
probleme sau teste de verifi
care a aptitudinilor și poten
telor reale ale candidaților pen
tru domeniul căruia doresc să 
se consacre.

Independent însă de toate a- 
ceste preocupări ale cadrelor 
și institutelor pentru perfecțio
narea sistemului de selecție în 
facultăți, e de dorit ca învă- 
țămîntul liceal, cadrele sale 
didactice să-și perfecționeze ne
contenit activitatea de pregă
tire a elevilor, de formare a 
personalității lor intelectuale. 
Nu vom obosi niciodată în a 
propune căutarea unor cît mai 
active și rodnice forme de co
laborare între liceu și facul
tate, între membrii corpului 
profesoral al celor două grade 
de învățămînt, pentru a ridica 
nivelul de cunoștințe, a stimula 
gîndirea și aptitudinile elevilor, 
înlăturînd și pe această cale 
pragul (mai adesea de ordin e- 
moțional decît intelectual) din
tre liceu și universitate, înles
nind pătrunderea >n lume) u- 
niversitară a celor cu adexârat 
apți, capabili, cu cele mai largi 
posibilități de afirmare profe
sională Și cetățenească.
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MOMENTE ÎNSUFLEȚITE, 
SĂRBĂTOREȘTI

E 
mii

cord E o plăcere deosebi'.ă 
pentru mine de a vizita ora
șul dumneavoastră. Vă urez 
multă sănătate, prosperitate și 
f ire

Cuvintele șefului statului ro
mân sînt viu aplaudate de mul
țimea care îl inc J.njoară. Sînt 
momente de spontane manifes
tări de simpatie și stimă față 
de România, față de președin
tele ei.

A urmat apoi un dejun ofe
rit in cinstea oaspeților ro
mâni de Consiliul municipal 
Lappeenranta.

Toastînd în sănătatea șefu
lui statului român și a soției 
sale, a persoanelor care îl în
soțesc. Mauno Forsman, pre
ședintele consiliului municipal, 
a spusi

Aș dori, în primul rînd. să 
vă adresez, în numele conduce
rii orașului Lappeenranta. un 
bun venit la acest dejun. Con
siderăm o mare cinste faptul 
că orașul nostru a fost ales ca 
un obiectiv al vizitei dumnea
voastră.

După ce a prezentat activi
tatea economică a orașului, per
spectivele acestuia ca centru 
Industrial și turistic, preocupă
rile edililor, președintele Con
siliului Municipal a spus • Noi, 
finlandezii, cunoaștem Româ
nia nu numai ca o țară fru
moasă din punct de vedere tu
ristic, ci și ca o țară care, da
torită eficacității economice, se 
‘dezvoltă într-un ritm impetuos.

Noi dorim ca colaborarea 
dintre țările și popoarele noas
tre să se dezvolte continuu. In 
numele conducerii orașului, do
resc. stimați oaspeți, să vă sim
țiți bine în mijlocul nostru, să 
vă formați o impresie bună 
despre orașul Lappeenranta.

Răspunzind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Este pentru noi o deosebită 
plăcere că, in cadrul vizitei 
pe care o facem in Finlanda, 
avem posibilitatea sf vizităm 
și orașul Lappeenran, 7.

Am vizitat una din-întreprin
derile cele mai mari ale ora
șului dumneavoastră, și — ; a 
cum mi s-a spus — din 1 n- 
landa. Am admirat frumusețile 
acestei vechi așezări și ani sim
țit din plin ospitalitatea con
ducerii orașului și a locuitori
lor săi.

Relațiile dintre România și 
Finlanda se dezvoltă bine și 
sperăm că vizita pe care o fa
cem acum va contribui și mai 
mult la intensificarea acestor 
relații in toate domeniile de 
activitate.

România — ea însăși preocu
pată de dezvoltarea sa econo
mică și socială — dorește re
lații largi cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orinduire 
socială.

Doresc să urez încă o dată 
conducerii orașului, tuturor lo
cuitorilor, o viață cit mai fe
ricită.

Să se dezvolte relațiile din
tre România și Finlanda 1

Toastul a fost îndelung a- 
plaudat.

însoțit de oficialitățile locale, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți români 6-au în
dreptat apoi spre aeroport, un
de s-au îmbarcat într-un avion 
special pentru a reveni la Hel
sinki.

Cu aceasta, călătoria în re
giunile de sud-est ale țării 
gazdă a luat sfirșit, înscriin- 
du-se ca un moment remarca
bil al
Nicolae Ceaușescu în Finlanda, 
atît prin utilitatea sa, cît și 
prin manifestările de căldură și 
prietenie, prin dorința comună 
de cunoaștere și colaborare 
ca-e le-a pus în evidență.

vizitei președintelui

pe

întîlnirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, 

cu conducerea Asociației 
de prietenie Finlanda-România

Vineri, președintele Consiliu
lui de Stat Nicolae Ceaușescu, 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Janos 
Fazekas. Corneliu Mănescu, loan 
'Avram, s-au întîlnit la sediul 
ambasadei române cu membrii 
conducerii Asociației de prie
tenie Finlanda-România. A fost 
de față Mircea Bălănescu, am
basadorul țării noastre la Hel
sinki.

Adre>îndu-se tovarășului Ni
colae Ceaușescu. președintele 
'Asociației a spus : „Pentru noi, 
care facem parte din conduce
rea Asociației de prietenie Fin
landa-România, este o mare 
cinste să ne întâlnim cu dumnea
voastră și soția dumneavoastră"

Subliniind că Asociația, care 
a împlinit de curînd 20 de ani 
de la înființare, a desfășurat 
o activitate bună, reunind re
prezentanți ai diferitelor cate
gorii sociale, un mare număr 
de finlandezi, Vilho Siivola a 
evocat contribuția adusă de a- 
socîație la cunoașterea Româ
niei î.n Finlanda, a rezultatelor 
obținute de poporul român, a 
perspectivelor de dezvoltare a 
țării noastre. Noi dorim — a 
spus ei — ca relațiile de prie
tenie dintre cele două popoare 
să se dezvolte cît mai mult în 
anii viitori.

Remarcînd că „lumea de du
pă cel de-al doilea război mon
dial este încă amenințată de 
norii politicii de forță", preșe
dintele Asociației a’spus i „Toa
te popoarele iubitoare de pace 
au urmărit cu mare satisfacție 
eforturile pe care țara dumnea
voastră le-a făcut pentru ca în 
lumea de astăzi problemele să 
se rezolve la masa tratativelor.

Noi la rîndul nostru, consta
tăm acest lucru cu mare satis
facție".

Răspunzind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus î

Aș dori să mulțumesc dom
nului președinte al Asociației 
pentru cele spuse despre prie
tenia româno-finlandeză și ac
tivitatea Asociației consacrată 
dezvoltării acestei prietenii.

Apreciez în mod deosebit a- 
ceastă activitate și consider că 
este necesar ca între asociația 
dumneavoastră și oamenii din 
România care militează pentru 
dezvoltarea prieteniei dintre ță
rile noastre, precum și cu In
stitutul nostru pentru relațiile 
culturale cu străinătatea să se 
dezvolte relații și mai strînse. 
Condițiile sînt favorabile. Fin
landa și România sînt dornice 
să dezvolte relații de colabora
re atît între ele, cît și cu ce
lelalte state din Europa și din 
lume și, cu toate că mai sînt 
nori negri, dacă popoarele își 
vor uni eforturile, vor colabora 
între ele, acești nori vor fi 
înlăturați. Noi am dori ca prie
tenia dintre România și Fin
landa să contribuie și ea la 
împrăștierea acestor nori.

De aceea, urez Asociației și 
conducerii sale mari succese în 
activitatea pentru dezvoltarea 
prieteniei dintre popoarele 
noastre.

întrevederea dintre șeful sta
tului român și membrii con
ducerii Asociației Finlanda-Ro
mânia a decurs într-o atmos
feră prietenească, în spiritul 
relațiilor dintre cele două po
poare.
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In aceste zile, scena poli
tică austriacă este dominată 
de disputele angajate între 
socialiști și populiști în le
gătură cu dizolvarea înainte 
de termen a Parlamentului. 
In opinia cancelarului Kre- 
isky, președintele Partidului 
socialist, în Austria a inter
venit o situație ce trebuie de
pășită. „In cele mai impor
tante probleme — a declarat 
e' — majoritatea parlamen
tară împiedică guvernul să 
lucreze". Cancelarul nu a pre
cizat în ce mod concepe ieși
rea din această situație, dar 
a adăugat că. „în cazul cînd 
formula recurgerii la noi ale
geri devine inevitabilă, ar 
merita ca cetățenii să-și jert
fească o jumătate de oră, în
tr-o duminică din luna oc
tombrie. pentru a merge la 
urne".

Partidul socialist pune deci 
Partidul populist de opozi
ție în fața alternativei: ori 
consimțămîntul pentru buge
tul pe 1972, ori alegeri îna
inte de termen în toamnă. 
Ziarul „Kurier" consideră că 
propunerea Partidului socia
list de a dizolva Parlamen
tul ar putea fi prezentată 
oficial la 15 sau 16 iulie, și 
nu există nici o îndoială că 
ea va întruni sprijinul depu- 
taților liberali.

Liderii populiști încearcă, 
prin toate mijloacele, să îm-

piedice o asemenea turnură 
a evenimentelor. Zilele tre
cute, ei au contestat pe cale 
judiciară reforma electorală 
votată de socialiști și libe
rali, afirmînd că ea contra
vine constituției. Tribunalul 
constituțional va putea exa
mina, însă, acest demers în 
luna octombrie și abia după 
un anumit răgaz ar putea fi 
în măsură să elaboreze o de
cizie. Conducerea Partidului 
populist susține, deci, că a- 
legerile parlamentare desfă
șurate pe baza noii legi elec
torale riscă să fie invalidate. 
Scopul imediat al acestui 
partid rămîne împiedicarea 
convocării precipitate a cor
pului electoral și înlocuirea 
actualei formule guvernamen
tale — cabinet socialist mi
noritar în parlament — cu o 
coaliție.

Prezidiul Partidului popu
list s-a întrunit joi spre a 
pune la punct tactica pentru 
zjlele următoare. La încheie
rea acestei ședințe, liderii 
populiști și-au afirmat dorin
ța de cooperare și conlucra
re în Parlament cu Parti
dul socialist. Ei refuză, însă, 
oferta socialiștilor de a în
cheia un „Pact bugetar", pe 
o perioadă de un an. prin 
care populiștii s-ar obliga 
să nu împiedice guvernul în 
realizarea programului său 
bugetar. Acceptînd acest pact

încheierea Funeraliile cosmonauților
lucrărilor

Congresului
Uniunii

Scriitorilor
din

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
La Kremlin au luat sfirșit vi
neri lucrările celui de-al V-lea 
Congres al Uniunii Scriitori
lor din U.R.S.S., la care au 
participat peste 500 de delegați, 
precum și numeroși invitați de 
peste hotare. Din Republica 
Socialistă România, la lucrări 
au participat acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, și Alexandru Iva- 
siuc, secretar al Uniunii.

In ultima zi, congresul a fost 
salutat de oaspeți din străină
tate, printre care și de acad. 
Zaharia Stancu.

In încheierea lucrărilor, de
legații au adoptat o rezoluție 
privind sarcinile de viitor ale 
scriitorilor sovietici 
rație în sprijinul 
poarelor Indochinei.

Konstantin Fedin,
vîrstă al romancierilor 
tici, a fost ales președinte al 
Conducerii Uniunii Scriitorilor, 
Iar Gheorghi MarkoV — prim- 
secretar.

și o decla- 
luptei po-

decanul de
sovie-

—♦—

Consiliului Băncii

Internationale

de Investiții
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

La Moscova a avut loc cea 
de-a treia ședință a Consiliului 
Băncii Internaționale de Inves
tiții, la care au participat re
prezentanți ai Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, Mon
goliei, Poloniei, României, Un
gariei și Uniunii Sovietice. Au 
fost prezenți reprezentanți ai 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc și ai Băncii 
ționale de Colaborare 
mică.

Consiliul a aprobat
care urmează să fie 
de 
1971,

Interna- 
Econo-

lista de
obiective 
creditate 
cu anul 
dite al Băncii 
examinat și a 
cu privire la 
rilor membre la capitalul sta
tutar al Băncii în 1972.

Ședința Consiliului s-a des
fășurat într-o atmosferă de co
laborare și înțelegere reciprocă.

Bancă, începînd 
, planul de cre- 
i pe acest an, a 
, adoptat hotărîrl 

contribuțiile ță-

— se afirmă în cercurile 
P.P.A. — „Noi am deveni un 
partid de coaliție fără să ne 
aflăm în guvern".

A stîrnit o oarecare sen
zație declarația secretarului 
general al P.P.A., Herbert 
Kohlmayer, potrivit căreia 
..actuala conducere a parti
dului (aleasă la 4 iunie) nu 
se mai consideră obligată sau 
legată de nici una din de
clarațiile făcute de Klaus și 
Withalm". După alegerile 
parlamentare din martie 1970, 
cei doi lideri populiști, care 
și-au dat între timp demisia, 
au afirmat că, în actualele 
condiții, o coaliție a partidu
lui lor cu partidul liberal 
este exclusă.

Prezidiul P.P.A. se pronun
ță, de asemenea, împotriva 
dizolvării înainte de termen 
a Parlamentului și a pro
gramării de noi alegeri, e- 
vitînd să-și asume orice res
ponsabilitate pentru eventua
litatea chemării premature la 
urne a cetățenilor.

începînd de vineri, liderii 
socialiști și populiști aus
trieci se întrunesc în nego
cieri decisive pentru evolu
ția 
în

situației politice interne 
lunile care urmează.

P. STANCESCU
Corespondentul Agerpres 

la Viena

Dobrovolski, Volkov
și Pațaev

MOSCOVA 2 (Agerpres) — 
Vineri au avut loc la Moscova 
funeraliile cosmonauților Ghe
orghi Dobrovolski, Vladislav 
Volkov și Viktor Pațaev, care 
au încetat din viață în timpul 
înapoierii pe Pămînt după în
deplinirea misiunii lor de 24 dc 
zile în Cosmos.

Joi noaptea trupurile celor 
trei cosmonauți fuseseră incine
rate. Urnele cu rămășițele lor 
pămîntești au fost depuse în 
clădirea Casei Centrale a Ar
matei Sovietice. Zeci de mii de 
locuitori ai Moscovei și oaspeți 
ai capitalei sovietice au adus 
vineri dimineața ultimul lor 
omagiu cosmonauților, trocînd 
prin fața urnelor.

La amiază a avut loc în Piața 
Roșie ceremonia depunerii ur
nelor cu rămășițele pămîntești 
ale celor trei cosmonauți în 
zidul Kremlinului. Cortegiul fu
nebru care a însoțit afeturile 
de tun pe care erau așezate 
urnele, s-a oprit în fața Mau
soleului lui Lenin. In tribuna 
centrală de la mausoleu au luat 
loc Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.UjS., 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, Niko
lai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, și 
ceilalți conducători sovietici, 
precum și membrii Comisiei 
guvernamentale pentru organi
zarea funeraliilor.

Mitingul de doliu a fost des
chis de Andrei Kirilenko, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Despre însemnătatea uriașă 
pe care o are pentru știință 
zborul primei stații orbitale pi
lotate și despre fapta eroică a 
cosmonauților Dobrovolski, Vol
kov și Pațaev a vorbit preșe
dintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Mstislav Keldîș. Cos
monautul Vladimir Șatalov a 
adus un ultim omagiu colegi
lor săi dispăruți, încredințînd 
Partidul Comunist
Sovietice, poporul sovietic că 
detașamentul cosmonauților va 
continua să slujească cu devo
tament cauza cuceririi Cosmo
sului.

In sunetele unui marș fune
bru, Leonid Brejnev. Alexei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi și 
ceilalți conducători sovietici, 
membrii Comisiei guvernamen
tale pentru organizarea fune
raliilor, cosmonaut i sovietici 
ridică urnele, îndreptîndu-se 
spre zidul Kremlinului. Ofițe
ri poartă portretele îndoliate 
ale celor trei eroi și decorațiile 
cu care aceștia au fost distinși. 
In urma lor pășesc rudele și 
prietenii apropiați ai celor dis
păruți.

Urnele cu cenușa cosmonau- 
ților Dobrovolski, Volkov și Pa- 
țaev sînt așezate în nișe din 
zidul Kremlinului. Răsună sal
ve de artilerie. Este intonat Im
nul de Stat al Uniunii Sovieti
ce. In semn de ultim omagiu 
pentru cei trei temerari cerce
tători ai Cosmosului, în fața 
Mausoleului lui Lenin defilea
ză ostași ai Armatei Sovietice.

CAIRO 2 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : In cursul zilei de 
joi, pe întreg teritoriul Repu
blicii Arabe Unite s-au desfă
șurat alegeri pentru 
rea membrilor 
taților de bază 
cialiste Arabe, 
se încadrează 
reorganizare a 
nunțat de președintele Anwar 
Sadat la 14 mai a.c., în 
descoperirii complotului 
statal.

Potrivit instrucțiunilor 
misiei însărcinate cu suprave
gherea alegerilor, comitetele 
de bază ale partidului din uzine, 
sate, întreprinderi comerciale 
și cartiere vor fi formate din 
10 membri, cărora li se vor 
alătura doi reprezentanți ai or
ganizației studenților și tineri
lor muncitori, precum și două 
reprezentante ale organizației de 
femei. Cel puțin 50 Ia sută 
din membrii comitetelor de 
bază ale organizaților partidu
lui, precizează instrucțiunile,

a desemna- 
conducerii uni- 
â'3 Uniunii So- 
Aceste alegeri 
în procesul de 
partidului. a-

urma 
anti-

Co-

vor trebui să fie muncitori 
sau țărani.

Pentru desemnarea, din rîn- 
dul a 160 000 de candidați, 
a membrilor celor 5 720 de co
mitete de bază, la alegerile de 
joi aii participat 5,5 milioane 
de membri ai Uniunii Socialiste 
Arabe.

Alegerile pentru comitetele 
de bază vor fi urmate de cele 
la nivelul markazurilo? și gu- 
vernoratelor, ai căror membri 
vor forma Congresul 
al Uniunii Socialiste 
Congresul general va alege, ul
terior, un Comitet Central, din 
rîndul căruia vor fi desemnați 
membrii Comitetului Executiv 
Suprem.

general 
Arabe.

Comunicat

al Uniunii

In capitala Malayeziei a 
fost anunțată joi orearea Con
siliului unității naționale, or
ganism însărcinat să analizeze 
politica dusă de guvern în do
meniul relațiilor dintre diver
sele grupări etnice din țară. 

Luînd cuvîntul în cadrul pri
mei reuniuni a Consiliului u- 
nității naționale, premierul Tun 
Abdul Razak a declarat că în
ființarea acestuia dovedește do
rința guvernului de a reinstau- 
ra armonia și încrederea din
tre diversele grupări etnice ale 
Malayeziei.

FAPTUL
DIVERS
ÎN LUME

Răpiți pentru o
„conferință de presă"

Reacția americană față de noul plan 
de pace al Guvernului Revoluționar 

~ ‘ ‘ al R.V.S.Provizoriu
WASHINGTON 2 (Agerpres).

— După cum anunță agenția 
Associated Press, Casa Albă a 
declarat la 1 iulie că noul 
plan de pace al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud, 
expus joi la conferința cvâdri- 
partită de la Paris, cuprinde 
„atît elemente pozitive cît și 
elemente inacceptabile pentru 

. ca". Ronald Ziegler, secretarul 
de presă al Casei Albe, prezen- 
tînd această reacție, nu a dez
văluit care elemente sînt con
siderate de Washington poziti
ve și care sînt „inacceptabile". 
El a precizat că poziția de ne
gocieri a S.U.A. va fi făcută 
cunoscută la conferința de la 
Paris. Ziegler a ținut, însă, să 
reafirme cunoscuta poziție a 
Administrației de sprijmire a 
actualului regim de la Saigon.

Pe de altă parte, agențiile 
americane de presă menționea
ză că numeroși congresmeni, 
atît democrați cît și republi
cani, au apreciat favorabil pro-

punerile G.R.P.. Liderul repu
blican din Senat, Hugh Scott, 
de pildă, le consideră ca foar
te încurajatoare. „Va trebui 
acum, a spus el, să ne angajăm 
serios în negocieri1-. In opinia 
liderului republican din Ca
mera Reprezentanților, Gerald 
Ford, propunerile oferă o bună 
perspectivă pentru negocieri. 
In același timp, senatorii 
George McGovern și Mark 
Hatfiled au făcut cunoscut că, 
dacă Administrația va respinge 
și noile propuneri ale G.R.P., 
ei vor depune în Senat un pro
iect de rezoluție prin care toa
te fondurile necesare continuă
rii războiului să fie suprimate.

Comentînd propunerile G-R.P. 
ziarul „New York Times" con
sideră că „ele ar putea netezi 
calea unei străpungeri la tra
tativele de pace. Propunerile, 
scrie ziarul, reprezintă, in
tr-adevăr, un important pas 
înainte. pe care guvernul 
S.U.A. nu-și poate permite să-l 
nesocotească. Acest prilej tre
buie folosit imediat".

+« O nouă explozie nucleară 
subterană a fost efectuată joi 
la poligonul din Nevada, anun
ță Comisia pentru energie a- 
tomică a S.U.A.

Explozia, afirmă comunicatul 
comisiei, va servi experimen
tării unui nou sistem de detec
tare a experiențelor nucleare 
la mare distanță.

Numărul șomerilor în Tur
cia a atins uriașa cifră de 
1 589 500 — a declarat minis
trul muncii, Attila Sav. Totoda
tă, el a precizat că, în fiecare 
an, numărul șomerilor crește 
cu 40 000 și că 100 000 de turci 
părăsesc țara în căutare de lu
cru peste hotare.

în „New York Times"

Al șaselea articol inspirat 
din documentele secrete 
ale Pentagonului privind 

implicarea S. U. A. în Vietnam

privind vizita 
în Iugoslavia 
a ministrului 
de externe 

Guvernului Regal

Elemente aparținind unei 
organizații argentiniene de 
guerilă urbană care se au
tointitulează „Armata revo
luționară a poporului" a ră
pit ^niarți șase ziariști pen
tru „o conferință de presă". 
Cei șase au fost solicitați te
lefonic să se deplaseze în 
diverse puncte ale orașului 
„pentru a intra în posesia 
unui comunicat" al organi
zației. La sosire, ei au fost 
invitați în mașini dinainte 
pregătite și transportați în
tr-o ascunzătoare unde a 
avut Ioc „conferința de pre
să". După aceasta, toți zia
riștii au fost puși în liber
tate.
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NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Times1- a 
publicat vineri cel de-al șase
lea articol inspirat din docu
mentele secrete ale Pentagonu
lui privind implicarea S.U.A. în 
Vietnam. Ziarul precizează că 
1965 și 1966 au fost anii ex
tinderii rapide a războiului ca 
urmare a preponderenței pă
rerii militarilor care susțineau 
că vor putea învinge către 
sfirșitul lui 1967. Astfel, în ur
ma cererilor generalului Wil
liam Vestmoreland, numărul 
militarilor S.U.A. în Vietnamul 
de sud a crescut brusc de la 
175 000 în iunie 1965, la 542 000 
în iunie 1966. Ziarul relevă că 
„complexul militar american 
neglijase posibilitatea patrioți- 
lor vietnamezi de a rezista for
țelor armate ale S.U.A. Nici 
cererile comandanților ameri
cani din Vietnam, nici rapida 
lor aprobare de către preșe
dintele Johnson nu au fost a- 
duse la cunoștința publicului", 
scrie „New York Times". In 
aceeași perioadă, Administrația

Johnson 
războiul
Vietnam, ca urmare a „colosa
lei erori de apreciere asupra 
efectelor acesteia, precum >și a 
voinței și capacității Vietnamu
lui de nord de a rezista".

Ziarul ilustrează apoi cram
ponarea tot mai accentuată a 
S.U.A. de marionetele de la 
Saigon, fapt care a agravat im
plicarea americană în războiul 
din Vietnam.

a continuat să extindă 
aerian împotriva R. D.

★

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Ministrul de justiție al 
S.U.A., John Mitchell, a decla
rat că toate persoanele impli
cate în transmiterea către pre
să a documentelor secrete ale 
Pentagonului vor fi acționate 
în justiție, în ciuda hotărîrii 
Curții Supreme de a permite 
publicarea lor. El a precizat că 
decizia Curții Supreme lasă 
deschisă problema judecării 
„tuturor celor care au violat 
regulamentele federale".

<> Consiliul Comandamentu
lui Revoluției din Libia s-a în
trunit joi pentru a examina 
proiectul constituției Federației 
Republicilor Arabe (Libia. E- 
gipt și Siria) — s-a anunțat 
la Tripoli. Peste o săptămînă, 
proiectul constituției va fi su
pus discuției publice, urmînd 
ca, la 7 septembrie, să aibă loc 
referendumul asupra preconiza
tei Federații a Republicilor A-

Autoritățile pakistaneze au 
anunțat naționalizarea, cu în
cepere de la 1 iulie, a căilor 
ferate și a șoselelor aflate în 
proprietate particulară.

al 
de Uniune Națională 

al Cambodgiei
BELGRAD 2 (Agerpres). — 

La Belgrad a fost dat publici
tății comunicatul comun cu pri
vire la vizita oficială de prie
tenie efectuată în Iugoslavia, 
între 28 iunie și 1 iulie, de 
ministrul de externe al gu
vernului regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, Sarin 
Chhak.

In cursul convorbirilor. se 
arată în comunicat, a fost efec
tuat un schimb rodnic de pă
reri asupra principalelor pro
bleme ale situației internațio
nale. în mod deosebit asupraz 
evoluției situației din Indo
china, precum și în legătură 
cu promovarea în continuare a 
relațiilor dintre R. S. F. Iu
goslavia și Regatul Canibod- 
giei.

Părțile s-au pronunțat pen
tru instaurarea în relațiile din
tre state a principiilor indepen
denței, suveranității, dezvoltă
rii libere și colaborării.

Ele au condamnat extinde
rea de către Statele Unite a 
războiului în Indochina și au 
subliniat necesitatea retrage
rii depline și necondiționate a 
trupelor S.U.A. și ale aliați.'or 
acestora din Asia de sud-est. 
pentru a permite popoarelor 
din regiune să hotărască sin
gure cu privire la soarta lor. 
fără amestec străin.

Iugoslavia și-a reafirmat- 
sprijinul pentru eforturile Gu
vernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei și pen
tru propunerile din 23 martie 
1970 ale prințului Sianuk. șe
ful statului cambodgian, pri
vind restabilirea indooenden- 
ței, păcii, neangajării și 
integrității teritoriale ale Cam
bodgiei.

Părțile au căzut de acord să 
continue și să intensifice con
tactele și schimbul de păreri 
asupra problemelor de interes 
comun.

Misiune încheiată
cu succes

Navigatorul solitar brita
nic, Chay Blytn, care a por
nit la 18 octombrie 1970 din 
portul Southampton cu velie- 
rul său „British Steel’ să 
realizeze primul înconjur a! 
Pâmintului de Ia Est la Vest, 
a anunțat printr-un mesaj 
radio că și-a încheiat cu suc
ces misiunea. In prezent, el 
se află la aproximativ 300 
mile sud-sud-est de Insulele 
Capului Verde și, după cum 
a comunicat, speră să ajungă 
în punctul de plecare la în
ceputul lunii august. Chay 
Blytn a mai luat startul în 
cursa pentru înconjurul lu
mii, organizată de ziarul 
..Sunday Times" în 1968, dar 
a trebuit să-și abandoneze 
ambarcațiunea datorită unor 
avarii ireparabile.

Procurorul
Jimm Garrison
a fost arestat

Procurorul districtului 
New Orleans. Jimm Garri
son, a fost miercuri arestat, 
îmoreună cu doi polițiști, 
sub acuzația de luare <le 
mită, protejarea jocurilor 
ilicite și pentru obstrucție la 
lege. Potrivit actului de acu
zare. Garrison primea lunar 
1 500 de dolari mită pentru 
a proteja desfășurarea unor 
jocuri ilegale de noroc.

Garrison este una din cu
noscutele figuri ale justiției 
americane care s-a afirmat 
în anii trecuți în urma unei 
lungi investigații prin 
încerca să demonstreze
asasinarea președintelui John 
F. Kennedy a fost opere 
mai multor persoane, iar 
comnlotul ar fi fost pus la 
ce’~ la New Orleans.

caro 
că

Submarinul

Val de demonstrații 
revendicative ale populației 

de culoare din Rhodesia
SALISBURY 2 (Agerpres). 

— Convorbirile care au loc 
la Salisbury între oficialități 
britanice și rhodesiene, într-o 
nouă tentativă de a soluțio
na diferendumul dintre fosta 
metropolă și colonia rebelă, 
coincid cu declanșarea unui 
val de demonstrații în di
verse orașe rhodesiene. Sute 
de tineri africani, relatează 
agențiile de presă, au mani
festat pe străzile orașului 
Salisbury sau au format pi
chete în fața clădirii unde 
se desfășoară convorbirile, 
cerînd ca populația africană

să aibă drepturi egale cu cele 
ale populației albe minori
tare. Demonstranții au protes
tat împotriva proiectului bri
tanic de așa-zisă „reglemen
tare" a problemei rhodesie- 
ne, proiect care nu garantea
ză respectarea drepturilor le
gitime ale populației de cu
loare din Rhodesia.

Ca și în zilele precedente, 
demonstrațiile tinerilor afri
cani au fost împrăștiate în 
urma unei masive șj grab
nice intervenții a forțelor po
lițienești. Numărul celor în
temnițați a crescut cu încă 
150 de persoane.

„HMS Artemis''
s-a... scufundat

Submarinul englez „IIMS 
Artemis", s-a scufundat Joi 
seara în portul Gosport unde 
era ancorat Un purtător de 
cuvînt al Ministerului britu 
nic al Apărărd a menționat 
că la bord nu erau decît 1re! 
membri ai echipa iiilui, în 
sărcinați cu paza Ei dispun 
de rezerve dc oxigen pentru 
24 de ore. Mai mu-te echipe 
de scafandri au venit la loci.1 
accidentului pentru a încer
ca să readucă la suprafață 
Pe cei 3 marinari.

Pină în prezent nu s-a dat 
nici un detaliu asupra cir
cumstanțelor în care a avut 
loc scufundarea submarinii 
lui.
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Doi scafandri maghiari s-au 

scufundat în apa bazinului 
Clubului Sportiv al Ferovia
rilor din Budapesta, unde au 
stat 50 de ore, în vederea 
unui experiment de rezisten
ță a organismului uman la 
muncă, vreme îndelungată 
în condiții subacvatice.

In foto : Scafandrul Gyiirgy 
Szirtes (primul) și Bela Bori 
la ieșirea din apă.

La tragerea Loto din 2 iulie 
c. au fost extrase următoa^ 

rele numere i
Extragerea Ii 14 88 3 90 31 

29 84 58 11.
Extragerea a Il-a i 30 44 10. 

72 42 4.
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