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REDACȚIA 

ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI

Petroșani, strada Republicii nr. 90 
Telefoane : redactor șef — 1638; redactor 
șef adjunct și secretariat de redacție — 
1662; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viața de partid — interior 71; 
social — interior 74; economică — interior 
32; cultură-învățămint — interior 41; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

de serviciu — 1663,

APROBARE 
I A A A I M A

Document politic de excepțională însemnătate, — Propunerile de mă
suri prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de edu
care marxist-lenmistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii 
au trezit și continuă să provoace un puternic ecou în rîndul întregii mase 
de comuniști ai Văii Jiului, al tuturor celor ce muncesc pe meleagurile 
jiene, care țin să-și exprime deplina lor aprobare pentru această profundă 
sinteză de gîndire revoluționară, capabilă să intensifice participarea în
tregului nostru popor, fără deosebire de naționalitate, la măreața operă de 
înălțare a României socialiste pe cele mai înalte piscuri.

Spiritul militant al ideologiei comuniste 

va caracteriza activitatea noastră
E. M. Petrila : Tînăru] lăcătuș Constantin Zaharia a fost 

surprins verificînd presiunea coloanei de refulare a compre
sorului de 90 mc. Foto i I. LEONARD

politico-educativă
Comuniștii, toți oamenii mun

cii din cadrul exploatării mi
niere Lupeni au primit cu 
mult interes și o deosebită sa
tisfacție propunerile prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în ședința Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. pentru 
îmbunătățirea activității politi
co-ideologice, de educare mar
xist-Ieninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii.

Socotesc propunerile prezen
tate de secretarul general al 
partidului drept de mare im
portanță și de mare actuali
tate. ele răspunzînd necesită
ților multiple și de înaltă res
ponsabilitate pe care le ridică 
în fața organelor și organiza
țiilor de partid dezideratele

stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului privind perfecțio
narea continuă a muncii poli
tico-ideologice, de educare mar- 
xist-Ieninistă a oamenilor mun
cii, de mobilizare a lor la în
făptuirea grandiosului program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ansamblul de măsuri adoptat 
de Comitetul Executiv pe baza 
propunerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniază încă o 
dată caracteristica esențială a 
muncii ideologice a partidului 
nostru : combativitatea.

Pentru organul și organiza
țiile de partid de la mina noas
tră, desfășurarea unei intense 
activități politico-educative în 
rîndui colectivului de muncă a 
constituit și pînă acum o preo-

de căpetenie. Organul 
de partid a utilizat o

Să acționăm mai ferm

pentru promovarea

noi
citit cu deosebit interes 
„Scînteia" și am dezbă- 
ședința de lucru a co-

Am 
ziarul 
tut in 
mitetului de partid și a mem
brilor birourilor organizațiilor 
de bază de la mină, propuneri
le prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fața Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, de 
educare marxist-Ieninistă a 
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii. Din docu
ment se desprinde foarte clar 
grija excepțională a partidului 
pentru clasa muncitoare, pentru 
educarea ei. ca și a 
popor, în spiritul 
marxist-leniniste.

Ca activist crescut 
de partid, apreciez cu atit mai 
mult aceste măsuri 
sînt menite să ducă 
tățirea substanțială 
activității pe care

a
oamenilor

întregului 
ideologiei

și educat

râm noi, comuniștii pentru 
sădi în conștiința 
muncii ideile nobile, idealurile 
înaripate ale poporului nostru, 
ale partidului. Justețea acestor 
propuneri îmi apare cu deose
bită limpezime. In lumina Ier 
recunosc mai bine și unele lip
suri care s-au manifestat în 
activitatea noastră propagan
distică.

Noi ne-am ocupat stăruitor să 
explicăm minerilor conținutul 
politicii partidului, să clarificăm 
temeiurile diferitelor măsuri a- 
doptate pe plan economic, po
litic și social. Dar. trebuie să 
recunoaștem, nu în aceeași 
măsură am dat atenție cultivă
rii trăsăturilor eticii noi. trans-

cupare 
nostru 
largă gamă de forme și mij
loace pentru ridicarea conștiin
ței salariaților, pentru dezvol
tarea in rîndul colectivului de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
a unei atitudini înaintate, de 
răspundere, față de muncă, față 
de sarcinile ce ne stau în față 
în legătură cu sporirea produc
ției de cărbune cocsificabil, cu 
creșterea eficienței economice 
a exploatării noastre.

Examinind rezultatele obținu
te în cadrul muncii politice și 
ideologice in spiritul propune
rilor făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe lingă experiența 
pozitivă trebuie să recunoaș
tem că avem o seamă de la
cune iii munca educativă. Fap
tul că in colectivul nostru c- 
xistă încă manifestări de in
disciplină în folosirea timpului 
de lucru, lipsă de grijă față 
de utilajele ce le avem in do
tare, fluctuație, faptul că din 
cauza înțelegerii greșite a dra
gostei părintești mai avem fii 
de muncitori care nu lucrează 
trăind pe spinarea părinților, 
denotă carențele noastre în 
munca educativă. Pentru reme
dierea acestor neajunsuri soco
tesc că va trebui ca organul 
nostru de partid să perseve
reze mai mult pentru diversi
ficarea muncii educative, pen
tru folosirea unor forme mai 
eficiente, mai combative pentru 
remedierea manifestărilor străi
ne. Un neajuns al activității 
noastre politice și ideologice 
la ora actuală îl constituie după 
părerea mea și suprapunerea, 
paralelismul intre diferite lec
torate, universitatea populară,

Ioan RACZEK, 
secretarul comitetului de partid 

al minei Lupeni

CITIȚI AZI
ÎN PAGINA A 2=A

CULTURA

cu cit ele 
la îmbună- 
a fondului 
o desfășu-

Andrei COLDA. 
secretarul comitetului de partid 

al minei Lonea

(Continuare in pag. a 3-a)

tineretu

în spiritu dragostei

față de munca

La sediul Comitetului Central, în prezenta 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a avut loc 
Consfătuirea de lucru a activului de partid 

din domeniul ideologiei și al activității 
politice și cultural-educative

Vineri, 9 iulie a.c., a avut loc 
la sediul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Consfătuirea de lucru a activu
lui de partid din domeniul ideo
logiei și al activității politice 
și cultural-educative, consacra
tă dezbaterii muncii politico-i
deologice, de educație marxîst- 
leninistă a membrilor de par
tid, a tuturor oamenilor muncii, 
în lumina propunerilor de mă
suri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și adoptate 
în unanimitate de Comitetul E- 
xecutiv al C.C, al P.C.R. în șe
dința din 6 iulie 1971.

Lucrările Consfătuirii au fost 
prezidate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a] 
Partidului Comunist Român. La 
ședință au luat parte tovarășii 
Emi] Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu. Paul Niculescu-Mizil, Ghe- 
orglie Pană, Virgil Tvofin, Du
mitru Popescu, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Gere, Ion Ilies
cu, Vasile Patilineț.

La Consfătuire au participat 
șefi de secție și activiști ai 
Comitetului Central, secretari 
cu problemele de propagandă 
ai comitetelor județene de par
tid, secretari ai comitetelor de

partid din mari întreprinderi 
industriale, de la centre univer
sitare, din institutele de invă- 
țămint, artă și cultură, condu
cerile Academiei de științe so
ciale și politice, ale școlilor do 
partid din Capitală și interju- 
dețene, conducători ai Ministe
rului Invățămintului, Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Ar
tă, ai unor instituții de artă și 
cultură, ai Uniunilor de creație, 
directori de teatre, scriitori, 
muzicieni, artiști plastici, arhi- 
tecți, oameni de știință, cadro

(Continuare în pag. a 4-a)

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit delegația 
Biroului Adunării Naționale Franceze

stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat.

A luat parte Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești,

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cordial cu 
parlamentarii francezi. In 
timpul convorbirii, s-a sublini
at cu satisfacție că relațiile din-

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit la 9 iulie delegația Bi
roului Adunării Naționale Fran
ceze, care se află în vizită în 
țara noastră.

La primire au fost de față 
Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale, și Con-

tre România și Franța cunosc 
o dezvoltare continuă, multila
terală, în interesul ambelor 
state. '

Convorbirea dintre președin
tele Consiliului de Stat și mem
brii delegației Biroului Adună
rii NaționaJe Franceze s-a des
fășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și stimă reciprocă.

Cei peste louUl) de tineri din 
Valea Jiului au primit cu inte
res și receptivitatea ce-i carac
terizează propunerile de mă
suri privind îmbunătățirea ac- 
tivilății politico-ideologice pre
zentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Comitetul Execu
ți! ai C C. al P.C.R.

Documentul, de importanță 
majoră pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității 
politico-ideologice a organiza
țiilor dc tineret, pune un accent 
deosebit pe educarea tinerei ge
nerații in spiritul dragostei 
față de muncă, al datoriei fie
căruia de a participa cu toată 
plenitudinea forțelor la înfăp
tuirea mărețelor obiective de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate

Am reținut ca un element 
definitoriu pentru munca noas-

tră, pentru preocupările noas
tre faptul că „Rolul principal 
în întreaga activitate a U.T.C. 
trebuie să-l aibă tineretul mun
citor". Pentru împlinirea aces
tui deziderat organizațiile 
U.T.C. din municipiul nostru 
vor acționa mai intens, prin 
formele, mijloacele și modalită
țile de care dispun pentru 
sădirea in rîndul întregului ti
neret a concepției despre lume 
și viață a clasei muncitoare, 
pentru cultivarea tradițiilor re
voluționare, ale acesteia și ale 
partidului comunist, pentru e- 
ducarea comunistă a tineretu
lui.

al

Prof. Vasile VACARU.
secretar

Comitetului municipal U.T.C.

(Continuare în pag. a 3-a)

ARTA

0 importantă rezerva AtiENDiifi pusă în valoareva

sfîrșitul semestrului I 
un colectiv de proiec- 
ai I.C.P.M.H., condus

La
a.c., 
tanți 
de ing. Siegfried Fissgus, a 
predat studiul privitor la ex
ploatarea rezervelor de căr
bune de sub pîrîul Valea Ar
sului — Vulcan. Studiul a 
fost, deja, avizat de către 
Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei și urmează 
să fie aplicat într-un viitor 
apropiat. In acest fel. o im
portantă rezervă de uărbane 
va putea fi pusă în valoare.

La E. IVI. Bărbăteni...
...s-a recepționat, la înce

putul lunii curente, depozi
tul de carburanți, unu) din
tre obiectivele din incintă 
menit să asigure desfășura
rea normală a act:v!tății de 
producție.

I

ÎNTÎLNIRE CU EROII NOȘTRI
1

Q

* „Spargere la 
miezul nopții"
Teatrul de stat „Valea Jiu

lui" anunță pentru zilele de 
10 și 11 iulie, ora 20, noi 
spectacole cu comedia „Spar
gere la miezul nopții" de 
dramaturgul sirb Miroslav 
Mitrovici. In distribuție : Du
mitru Drăcea, Marcel Popa, 
Paulina Codreanu, Claudia 
Popescu și Nicolae Nicolae. 
Regia aparține lui Călin Flo
rian iar scenografia este sem
nată de Aurel Florea.

„fleică, suflet
de oltean"

Orchestra „Vîlceanca" 
Consiliului județean Vîlcea 
U.G.S.R. prezintă marți, 
iulie, orele 17 și 20, la Casa 
de cultură, concertul ..Neică 
suflet de oltean", 
concursul : 
nu, Felicia Ungureanu, Lica 
Angelica, 
ele. Dirijor: Paul Gușe.

a 
al 
13

Iși dau
Nicu Vitomirea-

Adela Mogoroașe

„Mondial"
Uniunea Asociațiilor Stu

dențești din centrul universi
tar București prezintă joi, 15 
iulie, orele 17 și 20, >a Casa 
de cultură, un concert extra
ordinar de muzică ușoară sus
ținut de formația „Mondial". 
Componenții formației sînt 
Gabriel Drăgan, Mircea Dră- 
gan, Gabriel Litvin, Vlad 
Gabrielescu, Filip Merca și 
Mihai Cernea.

Sala clubului muncitoresc 
din Lupeni a găzduit ieri u- 
na din manifestările consa
crate celei de a doua ediții a 
„Colocviilor ziaristice", orga
nizată de către filiala jude
țeană a Uniunii ziariștilor în 
colaborare cu Comitetul ju
dețean pentru cultură și artă.

Cunoscutul miner Petre 
Constantin, Erou al Muncii 
Socialiste, s-a întâlnit cu ti
neri mineri, preparatori, con
structori, textiliști din oraș, 
întîlnirea a prilejuit un in
teresant schimb de idei pri
vind etica muncii socialiste, 
angajarea totală în cîmpul

vast al activității pentru în
făptuirea sarcinilor pe care 
partidul le pune în fața

. „Colocvii
ziaristice44

co-

leotivelor de muncă, a tine
rei generații. Răspunzînd nu
meroaselor întrebări ce i s-au 
pus, vestitul miner a făcut 
o amplă și interesantă expu
nere asupra condițiilor priel
nice pe care societatea noas-

tră le-a creat tineretului pen
tru a învăța, a-și însuși o me
serie și a se afirma in viața 
economică și social—cultura
lă. Expunerea succintă a unor 
elemente biografice a consti
tuit pentru tinerii partici- 
panți la întîlnirea cu Eroul 
Muncii Socialiste, Petre Con
stantin, un strălucit exemplu 
de dăruire, pasiune și dîrze- 
nie pentru afirmare. Tinerii 
participant la întîlnire au a- 
vut cuvinte de caldă apreci
ere pentru condițiile pe ca
re societatea noastră socialis
tă le creează tuturor celor 
dornici de muncă.
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GAZETA DE PERETE
puternic mijloc educativ în cadrul muncii

politice de masă
Complexitatea muncii politice 

de masă implică o mare varie
tate de forme și mijloace me
nite să ducă la ridicarea ni
velului de conștiință, la lărgi
rea orizontului politic și cultu
ral al oamenilor muncii, la mo
bilizarea lor, la îndeplinirea 
sarcinilor economice a unității 
în care-și desfășoară activita
tea.

Pe lingă celelalte forme ale 
muncii politice de masă, comi
tetul de partid al minei Pe
trila acordă o atenție deosebită 
activității gazetei de perete 
„Minerul", care, prin aborda
rea unei tematici majore și prin 
conținutul bogat al materiale
lor publicate, și-a dovedit cu 
prisosință utilitatea de-a lungul 
anilor în educarea colectivului 
minei, în mobilizarea lui la spo
rirea continuă a producției de 
cărbune.

Colectivul de redacție al ga
zetei de perete își desfășoară

activilatea pe baza programe
lor de activitate trimestriale, 
în care se includ principalele 
obiective ce stau în fața co
lectivului exploatării și pe ba
za cărora se întocmesc planu
rile de ediții.

Prin tematica variată a edi
țiilor, prin forma grafică a- 
tractivâ de prezentare a arti
colelor, gazeta de perete este 
urmărită cu mult interes de sa- 
lariații exploatării. In prezent 
gazeta are peste 50 de cola
boratori care scriu materiale 
sau informează colectivul de re
dacție despre diferite aspecte 
din activitatea sectoarelor lor. 
In atenția colectivului gaz.etei 
se află mai ales popularizarea 
rezultatelor, a colectivelor sec
toarelor și formațiilor de mun
că cu rezultate deosebite, ge
neralizarea experienței unor co
lective fruntașe, a tot ceea ce 
e nou în procesul de produc
ție. In același timp, gazeta cri-

tică cu combativitate lipsurile, 
indisciplina, comportarea neco
respunzătoare în producție, fa
milie și societate.

In urma unei sugestii a unor 
colaboratori, la gazetă și-a fă
cut apariției o rubrică satirică 
intitulată sugestiv : „Eu, Vasi
li â minerul, am ceva de spus". 
De la apariția lui. „Vasilică" 
a avut multe de spus, a criti
cat cu severitate pe cei certați 
cu disciplina, pe cei care lip
sesc nemotivat de la serviciu, 
făcîndu-le acestora un clasa
ment pe exploatare și arătîndu- 
le cît și ce au pierdut în urma 
nemotivatelor. Nu i-a iertat nici 
pe cei certați cu buna cuviință, 
pe cei ce au abateri de la nor
mele de conduită în familie și 
societate. Insă „Vasilică" nu

Tiberiu SVOBODA, 
membru in biroul comitetului 

de partid al E. M. Petrila

CINCISPREZECE

LO-

I, In lumea constructorilor de 
• ( locuințe, vara aceasta punc

tează o aniversare — e drept 
neoficială — dar cu greutate 

Ide eveniment pentru istoria 
urbei bătrinului Bucur. Se 
împlinesc 15 ani de cind, la 
marginea Capitalei, pe un u- 
riaș cimp, presărat cu

cioabe din paiantă, cariere 
de nisip, cărămidarii părăsi- 
te și bălți, o mină de oa- 

v meni marcau cu țăruși naș- 
C terea celui mai mare cartier 
C orășenesc din (ară: Balta 
S Albă-Titan. Mărturisesc că, 
z bucureșlean fiind, de atilea 
< ori pieton pe bulevardele a- 
S cestui adevărat oraș al me-

tropolei României, n-am nu
mărat niciodată anii scurși 
de atunci, de cind mă înfio
rase emoția legănatului uni
form al primelor macarale 
turn, răzlețite printre gră
dinile de zarzavaturi, clăm- 
pănitul cadențat al excava
toarelor ce salutau cu bra
țele lor de oțel bulevarde în
că fără nume, cvartale desfă
șurate doar pe planșetele ar- 
hitecților.

Acum, cind totul pare de 
cind lumea, acolo, am cer
cetat adincimea timpului cu 
mintea și am revăzut, ca prin 
vis, un bărbat tinăr care — 
printre cărămizi, blocuri în

ANI... DISTANȚA

(Continuare în pag a 3-a)

construcție și basculante cu 
beton — purta cu grijă, in 
brațe, un prunc, o fetiță. O 
chema Stela. Primul locui
tor născut in noul cartier. 
Stela și mai cum ? Nu-mi a- 
mintesc. Dar ce importanță 
are aceasta azi, cind pentru 
mii și mii de copii, conglo
meratul urban, care poartă 
numele Balta .Albă-Titan. re
prezintă locul lor de baști
nă ? Sint familii care s-au în
chegat aici, iubiri care s-au 
născut sau au murit, oameni 
care au cunoscut tot aci fe
ricirea sau tristețea, femei și 
bărbați cărora masivele ca
lupuri din beton armat le

stirnesc nostalgii. Orașul-car- 
tier veșnic trepidant. Ii simți 
pulsul in forfota străzilor, in 
animația parcurilor și maga
zinelor. E pulsul unui oraș 
cu 180 000 de locuitori. E o 
istorie, un salt, o epopee. 
Deslușești acestea și-n topo
nimia „Balta Albă" cu rezo
nanța rurală a începutului și 
„Titan" cu ecoul civilizației 
industriale a viitorului.

„Cartierul acesta bucureș- 
tean, remarca deunăzi un ar
hitect elvețian, are mai mulți 
locuitori decit Geneva, Ber-

Gh. BRATESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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decît

la se

Pledăm pentru

IEI
va-

posibili- 
puțin a 
ziare în 
eventual

de aceea 
extindere 
bibliote- 
neatacat

astăzi 
ca u n 
ai Pe- 
desfă-

mai 
pro-

artiști plastici, chiar
unor acțiuni noi, 
o mai mare șan- 

i în rîndul tineri-

cu 
diplome, 
dedicată 
„pentru 
care

diplome in-

ce privește 
celor care 

această pe- 
că noi am 
după ter-

tru 
de 
cu 
te,

continuat, evi-

i activității 
de educație 

a membrilor

și scurte programe ar- 
distractive, care să în-

Steag ui roșu

rezislă. E o muzică în sur- ■

■

■
a

a

LI 
fi

ba că obiș- 
și sălilor de 
în concediu, 
se descomplc- 
motiv al con- acum centenarul nașterii sale, 

noi veșnicul adolescent cu mustață

cadrul instituțiilor 
existente în Valea 
în ..reia he'.Să fie 

Kilogie cu situația

ori prevăzute a 
în luna iulie. Astfel, 
clubul din Vulcan a 
în aceste prime zile 
o prezentare a unui

E un fapt arin unoscut : în 
iunie de vară activitatea cul
turală din 
specializate 
fiului intră 
cumva o •> 
școlilor care, de drept, își în
cetează a . • iiatca pe perioada 
v •ar-ti- mari? Cine știe'.’! 
Cert este că realitatea aceas
ta există și ea se repetă de a 
an la an . Fără îndoială, celui 
interesat i se servesc nenumă
rate argumente : 
nuiții cluburilor 
spectacole sînt 
ha că ferm, ’iile 
leazâ d-n același 
cediuluî. ba că omului îi con
vine în această pi rioadă să-<i 
petreacă -e-1 dc-al ’reilc,. 8 îi 
ser liber, ba că... N-am putea 
afirma că aceste argumente 
nu se susțin într-o oarecare 
măsură. Ceea ce putem însă 
afirma cu : i rtitudi -e este fap
tul că prec. sînt ele absoluti
zate Și îmbrățișate cu... căldu
ță oentru a ie da crezare sută 
In sută.

Avem în față planurile de 
activitate .le cluburilor din 
Vulcan și Lupenî și le răsfoim 
spre a încerca să desprindem 
citeva acțiuni demne de aten
ție. realizate 
se realiza 
•1c pildă. 
r> anizat 
ale lunii 
jJnditor, consultații pentru ele
vi. o dimineață de basme, o 
ironică (? !), o acțiune de
numită „știință și actualitate", 
o seară de versuri. După cum 
observăm ziua și acțiunea, 
fapt lăudabil în sine cu con
diția ca acțiunile să fie bine 
pregătite, bine realizate. Ce va 
urma ? i seară de versuri. 
!-■ himb de experiență, dimineți 
de basme, .medicul ne sfătuieș
te*. o masă rotundă, simpozioa
ne. expuneri, evocări etc. Fără a 
subaprecia importanța acestor 
ficțiuni nu putem să nu reti-

.,PORTRET"
Hori a POP

„ILEGALISTUL"
Aurel FLORE A

FOTOGRAFIA 
prezență pe o înaltă 

scară 
în ierarhia artei

încotro s-ar fi îndreptat ar
tele plastice în ultimul secol 
dacă n-ar fi fost descoperită 
fotografia? Este o întrebare la 
cate azi se poate găsi mai 
i'.reu ea oricând un răspuns Je- 
i.mcce fotografia s-a afirmat și 
impus cu vigoarea veacului pe 
tare-1 trăim in ierarhia artelor 
inconteslabhe. Lupta pentru o 
cît maj bună consolidate în 
această ierarhie n-a încetat însă 
o clipă în existența de peste un 
secol a fotografiei, existență în 
tare alaiul celor porniți să o 
• ntîmpine a crescut și crește 
pe zi ce trece. Privind retro
spectiv evoluția procesului de 
fotografiere pînă la transfor
marea sa în artă autentică, 
concluzia se vrea desprinsă 
chiar de la prima juxtapunere 
n celor două modal Băi i de .e- 
prezentare a realității înconju
ră'are. Descoperindu-se apara
tul de luat vederi. ustensilă 
care imortalizează fidel, exact 
șl nealterat crâmpeiul de reali
tate fizică, arta plastică gâsin- 
du-se — la rîndul ei — în m- 
f sibilhutea de a produce ceva 
mai exact în domeniu! repre
zentării. pornit-o pe ahe tă- 
gsțuri.

prea seamâ- 
în lu
ncii m 
chiar 
cum- 

formule 
neatractivă ? 
este asemă- 
din Lupcni 

din al cărui 
reține

remarcă :
nu ele cu cele re jlizate 
rai trei mă ori cu cele de 
două. ' ci uni in urmă, 
du ă au altă temă. Nu 
a uzitarea aceleiași 

dev e obositoare. 
De altfel, situația 
r-ătocre la clubul 
și nu numai aici) 

plan nu putem 
=erile filmului realizat de ama
tori. serile cultuial-distractive. 
- ba \a ampeneas ă și... cam 
atît.

Pe tema activităților de 
r.î am purtat o discuție cu iov. 
Nicolae Bîldca, directorul clu
bului din Vulcan.

— După cum vedeți — ne 
relatează interlocutorul nos
tru — clubul este în repara
ție. De aceea noi am fost ne- 
voiți să ne restrângem activi
tatea la sediu .și, uneori, s-o 
deplasăm spre alte localuri din 
lipsă de spațiu. Și tot 
am dat o mai mare 
activității din cadrul 
•ii. singurul loc încă 
de zugravi.

— Ce se întîmplă cu forma
țiile artistice in această perioa
dă ?

Le-am trimis, de voie 
nevoie. în turneu prin 
cu spectacolul

de
Județ

In ultima vreme de cînd 
prezența fotografiei in sfera 
artelor a devenit iminentă, mo
dalitățile de exprimare și ge
nurile au parcurs un proces f;- 
resc oricărei activități de crea
ție. De la decuparea realității 
fotogenice, fotografia a „cres
cut" la o putere la scara că
reia nu numai imaginea ta
bloului fizic poate fi reprezen
tată într-o lucrare ci și starea 
tensiunii interioare cu care mî- 
nuitorul aparatului miraculos 
..vede* lumea prin fereastra 
lentilei și o interpretează con
form criteriilor sale estetice.

O manifestare autentică și 
grandioasă a tot ceea ce a 
creat arta fotografică pe toate 
meridianele globului în ultima 
vreme și-a găsit o fericită găz
duire în cadrul celui de-al 
8-lea Salon internațional de 
rtă fotografică, deschis recent 

in sala Dalles din Capitală.
Pentru a contura cit mai 

* xact dimensiunile competiției 
tenului e suficient doar să a- 
mintim că juriului --a revenit 
dificila misiune să împartă 
'de 23 de premii instituite, în
tre ede 1298 de fotografii ex
puse. care ia rândul lor provin

muzica". acum spectaco
lul a fost bine primit de spec
tatori, făcînd o salutară pro
pagandă activităților din cadrul 
lubului nostru. De altfel, -du

pă cîte știți, formațiile noastre 
s-au întors de la faza jude- 
eană a celui dc-al X-lea con

curs al artiștilor amatori 
nu mai puțin de 4 
dintre care una este 
clubului din Vulcan 
merite deosebite1*, 
adaugă cele patru 
dividuale.

— Un palmares cu adevă
rul impresionant, care obliga.

— Exact. De aceea, deși în
că nu avem spațiul necesar 
am început să repetăm pe un
de putem în vederea celui de
al Xl-Jea concurs al artiștilor 
amatori. In ceea 
activitatea dedicată 
ne frecventează în 
rioadă mărturisesc 
hotărât ca imediat 
minarea reparațiilor să pornim 
la inițierea i 
atractive, eu 
să de reușită 
lor.

Discuția a 
dent, pe aceeași temă. Părerea 
noastră este că la clubul din 
Vulcan, ca de altfel într-o oa- 

dintr-un număr de 10 000 In
trări trimise de 3 000 de parli- 
cipanți din 54 state ale lumii. 
Pe lîngă toată rigiditatea lor 
ctuilistică, cifrele acestei ed'ții 
ale Saionului de urlă fotogra
fică tradițională, sînt mai mult 
decît concludente.

Pe lingă actul cultural in 
sine, ediția din acest an a Sa
lonului oferă un cîmp larg de 
investigare artistică .și evalua
re a frumosului autentic nu 
numai celor care scrutează o- 
rizontul estetic prin vizorul a- 
paratului capabil să „memore
ze1* imagini tactile, brodate din 
idei și fantezie, ci și unui pu
blic larg amator de neasemu
ite frumuseți.

Organizatorii salonului ne a- 
sigură că după perioada propu
să în regulamentul de desfășu
rare ai competiției, fotografiile 
vor face un lung turneu prin 
țară, 'finind cont de tradițiile 
pe care le are arta fotografică 
in Valea Jiului, oare cei în 
drept nu ar putea solicita un 
popas de cîteva zile Jucrăriior 
și în reședința municipiului 
ilustru ?

Tiberiu KARPAT1AN 

recare măsură și la cel din Lu- 
peni, există condiții pentru 
realizarea unor acțiuni în aer 
liber în lunile de vară. Gră
dina de vară din incinta clu
bului din Vulcan e ideală pen
tru aceasta. Aici formațiile 
clubului pot prezenta specta
cole nepretențioase, aici se pot 
organiza seri distractive pen- 

tineret și tot aici se pot, 
ce nu ?. organiza repetiții 
public ale formațiilor afla- 
bineînțeles, într-o fază 

înaintată de pregătire a

gramelor. In fala clubului din 
Lupcni există un spațiu liber 
cu un pairat de beton pe ca
re s-ar putea foarte bine dan
sa în serile de vară în acom
paniamentul orchestrei clubu
lui. Succesul ar fi, nu ne în
doim, garantat.

Am sugera apoi îndesirea 
întîlnirilor tineretului cu oame
ni de știință și cultură din 
județ (avem destui doctori în 
științe, 
scriitori in Valea -Jiului și ju
deț ; de ce nu sînt mai des 
solicitați?), a proiecțiilor de 
diafilme și de filme documen
tare pe diverse teme, realiza
rea unor monografii ..vorbite" 
a unor localități din județul 
nostru, apoi introducerea unor 
noi activități precum, de pil-

In urmă cu mai bine de un 
an, la căminul cultural din 
localitatea Dealul Babii a so
sit un modem aparat de pro
iecție pentru cinematograful 
sales. . Se părea că astfel va fi 
împlinit un vechi deziderat 
al sătenilor. Dar bucuria lor 
a fost de scurtă durată pentru 
că aparatul de proiecție n-a 
funcționat nici o zi. El zace și 
astăzi într-o cameră din casa 
muncitorului Ion Stoica, după 
cum ne-a relatat chiar acesta 
într-o vizită la redacție. Mo
tivul ? Sala de spectacole a

Ultima carte a lui Irimie 
Străuț, „Ora albă" conturează 
mai ferm profilul unui scriitor 
cu o remarcabilă știință a ver
sului > spun asta și mă gîndesc 
la versurile primului ciclu. 
„Rug cu stele', versuri ealofile. 
amintidu-ne de sonetele lui 
Codreanu sau de acelea cu vag 
iz elegiac ale unui Virgil Ca- 
rianopol : ..Vii crup în refuz de 
transplantc/ Irizări distilate de 
plante/ Și renaște în gest ie- 
versibil/ Trainic trunchi din
tr-un codru posibil" (Seva băr
băției).

Dincolo de tăierea corectă a 
versului, de lucruri spuse ..plă
cut11 aștepți surpriza dar une
ori ea vine greu, poetul e furat 
de melodie (de altfel una din 
. ^ordonatele poeziei lui Străuț 
este tonul baladesc, de „cîntee 
șoptit", al versurilor sale. Re
marcabilă acea ..Sarabande, sa
lamandre11. bijuterie de artizan 
care spune ceva și după muzi
că: ..Sarabande, salamandre/
Jocurj crude-n înnoptare/ Ne 
despoaie de durere/ Saraban-

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I. P. V'. — Foarte rău că nu 

v-ați întrebat despre influen
ța pe care o poate exercita 
lectura asupra „cea ce" (sic !) 
scrieți. Atunci n-ați mai fi 
scris „poezi" (sic!) ci ați fi 
reflectat mai serios de ce 
faceți gestul acesta intim și 
dureros cîteodată. De altfel 
aveți meritul de a fi un au
tor „citabil" : „îndrăznesc să 
vă trimit citeva încercări ca
re, s-ar putea însă, să nu 
aibă doza de convingere ne
cesară formulări (sic !) unei 
idei definitivă (sic !)**. Atît 
despre scrisoare și o reco
mandare : treceți mai des pe 
la bibliotecă și câutați să a- 
dormiți din cind în cînd cu 
o carte de literatură sau cu 
o gramatică în brațe. S-ar 
putea si. vă ajute. Despre

scara melomanului'. ,.d:sc- 
jockey” (cuprizînd noutăți de 
muzică ușoară), procese literaro, 
ș.a.m.d. .Și să nu uităm să orga
nizăm 
tistice, 
trețină o atmosferă de decen
tă destindere in timpul serilor 
distractive pentru tineret.

Accent deosebit trebuie pus 
pe acțiunile cu caracter edu
cativ dar care să nu primească 
aspectul unor reci lecții de 
m< 'ă ci să răspundă unor 
necesități spirituale firești ti
neretului și în concordanță cu 
cerințele etice ale societății 
noastre. Să studiem cu atenția 
cuvenită recentele propuneri de 
măsuri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Comitetului 
Executiv ai C.C. al I’.C.B. pen
tru îmbunătățirea 
pol ii;., o-ideologice, 
m .ist-leninistă ;
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii și să realizăm acțiuni 
în spiritul acestor valoroase 
și fertile propuneri spre a 
contribui, după puterile noas
tre la înlăturarea carențelor 
și neajunsurilor care continuă 
să persiste în activitatea cul- 
tural-educativă, mai ales cea 
care se adresează tineretului.

Cele spuse mai sus sînt va
labile și pentru celelalte clu
buri din Valea -Jiului. Idei se 
găsesc, trebuie însă materiali
zate cu bun gust și fantezie 
pentru că mai ales tinerii care 
se află în vacanță ori în con
cediu cer de la noi acțiuni 
sjjecifice lunilor de vară ca
re să le poală deschide apetitul 
pentru cultură și artă și să 
le îndrepte pașii nu atît pe 
strada principală cu tranzis
torul de 
sălile și 
de lingă 
consuma 
plăcut, recreativ și util.

artă 
nu atît

principală cu
• gît ci mai mult spre’ 

grădinile de vară .le 
cluburi unde își pot 
timpul liber în mod

Constantin

căminului, deși renovată anul 
trecut, n-a fost prevăzută cu 
o cabină pentru proiecții, 
astfel că aparatul nu poate fi 
folosit din cauza pericolului 
de incendiu. De la sosirea a- 
paratului și pînă în prezent 
sătenii, și alături de ei învă
țătorul Ton Hațeganu. direc
torul căminului cultural, au 
sesizat în repetate rânduri si
tuația aceasta 
pular Vulcan 
promisiunilor 
nicie, nu s-a
în prezent nimic. Ba mai mult,

Consiliului po
dar. în ciuda 

risipite cu dăr- 
întreprins pînă

de, salamandre". Irimie Străuț 
este un pictor al contrastului 
alb-negru, contrast puternic, 
sugerând dureroase tăieri in
tr-un reflux infidel al memo
riei. Cuvîntu! naște emoția, i- 
maginea o păstrează. Poetul 
refuză jocuri gratuite, totul 
se vrea vibrație, este vibrație 
prin precipitare. Imaginile sînt 
șocante, versurile se vor spu
se dintr-o dată, „gîfîit” cu sin
tagme. biciuind parcă inerția 
ochiului indiferent : ..Norii dă
râmau plutirea/ Parașuta se 
destrăma...". Imaginile dantești 
din „Dincolo de mit" se prelun
gesc în strigăt: ..Iar oamenii 
de lemn/ Umblă acum/ Cu mîi- 
ițile și/ Picioarele retezate/ De 
ferăstraie/ Și cu fețele/ Pîrjo- 
l)te“. „Orașul interzis" este, fără 
îndoială, cel mai izbutit ciclu 
din volum. Metafora e densă, 
descriptivismul nu dăunează 
aici : „Salamandra din fiecare/ 
Trecea prin cleștele inimilor/ 
Fără somn/ Și era ucisă și re
in năștea/ De la unul la altul/ 
Zvîrcolind visele". Poetul reali

versuri sînt și bune și rele: 
„scrisoarea** ne-a făcut să 
devenim circumspecți cind 
dincolo de ecouri romantice 
și expresioniste din poezia 
germană (uneori evidente)

adie un aer proaspăt. Nota
bilă „Ochiul timpului-. Mai 
încercați.

D. C. — Versuri calofile, 
aproape perfecte formal, dar 
vai! atita .secetă" în ele!

P. S — De ec „ecoul pă
durii* și nu „pădurea ecou
lui" ? Ar fi fost, zău, mai 
interesant. Intre altele poe
zia înseamnă și surpriză și

trimiteți poezie am vrea să 
vă convingem să scrieți pro
ză. Poate între timp vă apu
cați de teatru și câștigăm a- 
mindoi.

ZA DIG. — In privința gre-

Pentru
cititorii
presei
Cartierul „.Aeroport" a 

noscut în ultimii ani o extin
dere dc-a dreptul impresio
nantă. Pe lingă nenumăratele 
blocuri de locuințe au apărut 
treptat numeroase puncte de 
deservire a populației, școli, 
spații verzi, astfel că 
acest cartier ne apare 
adevărat „oraș-satelit“. 
troșaniului în care își 
șoară viața (și chiar activita
tea) mii de oameni. După cum 
poate remarca oricine, noi si 
noi blocuri apar cu repeziciu
ne, ceea ce va face ca in cu
rând localitatea Sălătruc din 
apropiere să devină o aminti
re. Toate bune, dar in acest 
cartier cu o populație atît de 
numeroasă nu există decît un 
singur chioșc de ziare, astfel 
că pentru cei care stau la ex
tremitățile cartierului este 
destul de greu să se aprovizi
oneze cu presa curentă. Su
gestia noastră este ca organele 
in drept să studieze 
tatea amplasării cel 
încă unui chioșc de 
cartierul „Aeroport*',

preajma microcomplexului 
la capătul liniei autobuzu- 
local, economisind in acest 
timpul celor care doresc 

cumpere ziare și reviste.

nici intervenția de anul trecut 
a ziarului nostru pe această 
temă n-a servit la rezolvarea 
situației. Ne întrebăm atunci, 
de ce a mai fost comandat a- 
paratul cu pricina care, ori
cum. a costat bani buni ce pu
teau fi investiți într-o activi
tate mai rentabilă?! Și apoi, 
e nepermis ca o întreagă co
munitate sătească să fie frus
trată de dreptul pe care orice 
om îl consideră astăzi cu totul 
banal ! acela de a viziona un 
film la cinematograf în con
diții civilizate.

zează in „Orașul interzis’1 un 
alt contrast mult mai dinamic i 
gestul inocent al prim-planului 
și violenta surdă a fundaluri- 
lor : „Cînd albina de plumb 
i-a mușcat verde/ Urechea/ A 
întins degetul gîndului s-o/ 
Alunge" („Vagonetarul"). Fie
care secundă din acel august 
fierbinte din Lupcni ‘29 se vrea 
frescă, se dilată spațial : „Cînd 
s-au atins pe ochi/ Șîngele a 
explodat în ei/ Și trupurile s-au 
chircit/ îmbătrânind și năruin- 
Ju-sc/ Țărâna/ De-o virstă cu 
pămîntul". (..Frații"). Irimie 
Străuț ne oferă un alt „Lupcni 
‘29’1. al prim-planurilor, în care 
fiecare chip devine pecete, fie
care cost devine simbol. Me
moria e acum necruțătoare, 
doar ca și ura pot inventaria 
atît de exact amănuntul : „Sub 
sciipălul piscului de oțel/ Cres
cut din baionetă/ A zărit ochi 
de mină/ Fără felinar/ Gura 
puștii și s-a refugiat în rotun
dul ei" („Contopirea”). „Finiș", 
încheie de fapt acest ciclu, in 
care imaginea însăși e sfîțiată,

A. M. — Versurile dv. 
ne-au reținut atenția. Sint a- 
proape publicabile; le mai 
lipsește ceva. Căutați, poate 
ne spuneți și nouă (eventual 
in versuri) ce anume...

100 de ani
de la nașterea

MARCEL
PROUST

Cind Gaston Eachelard l-a numit pe Proust 
francez dintre scriitorii francezi" m-am gindit la acel 
rit de cozerie pe care-l au in singe francezii. A vorbi 
pre toate Jără a te deranja vreun lucru, a duela cu cuvin
tele fără a exista vreun rănit și, principalul lucru, a rupe 
mereu tăcerea prin cuvint. lată caracteristica spiritului 
francez. Și. in plus, un ton de confesiune adesea fără pre
tenții axiomatice.

Deși ii sărbătorim 
Proust a rămas pentru 
ambițioasă, cu garoafă albă la inimă, cu acea figură uluită, 
de om care descoperă in aceeași clipă lumea, imagine con
trazisă violent de o alta : expresia dureroasă a ochilor, 
ochi de bălrin. Și. intr-adevăr, la această ultimă expresie 
trebuie să rămină. Căci opera lui Proust este imaginea unui 
om care a vrut să epuizeze viata. Căulurea la Proust este, 
înainte de orice, luptă. întreaga sa operă nu are decît vn 
singur erou : timpul. Și. dacă marii scriitori europeni (Kafla. 
Joyce) contemporani încearcă să refacă un labirint spația- 
lizat sau un labirint in care spațiul și timpul coexistă. 
Proust oferă un labirint temporal, timpul fiind văzul d' 
el ca o calitate a spațiului. Epopeea își regăsește „spiritul" 
în secolul XX : Joyce o va introduce în ..Ulysse". Prou-t în 
..In căutarea timpului pierdut", timpul fiind așadar echi
valentul^ spiritualizat de secole de cultură al anticei „Line 
de aur". E. M. Forster considera că Proust „desființează 
timpul". E o exagerare. Niciodată uu-ți distrugi obiectul 
cercetărilor tale, umbra ta. Dar dacă privim timpul în ac
cepțiunea sa cronologică atunci, evident, Forster are drep
tate. La Proust timpurile coexistă intr-un imperiu al me
moriei, se contrazic. dar nu se anulează niciodată. Obiectul 
devine la Proust „declanșatorul"; fie că e vorba de obiec
tul prezent, fie că e vorba de obiectul amintirii filtrat prii 
obiectul prezent, obiectul scrie și descrie in fiecare clipă 
o istorie a timpului. Muzica se strecoară insidioasă, cople
șitoare. In fața ei memoria nu
dină, abia auzită, abia curgind. Intre somn și veghe, lucru
rile se uniformizează sau își pierd contururile, învelite 
intr-o ceață fierbinte. Urmează acum „delirul lucid", reme
morarea. descrierea făcută la prezent, anticiparea. Toate le. 
același timp.

Totul se desfășoară intr-un spațiu-l imită, intre pereții 
unei camere, dar. de fapt, limitarea este relativă, fiecare 
obiect fiind un ecou al lumii .de dincolo". Proust e un a- 
venturier suferind de spondiloză, condamnat la un fotoliu 
dar ambițios, nerenunțind nici o clipă la ideea luptei, a a- 
venturii.

Michel Butor vedea in Proust un mare prv ursor. Nu 
numai in „întrebuințarea timpului", replică la „In căutarea 
timpului pierdut", ci chiar in „Renunțarea", echivalentul 
„Timpului regăsit". Obosit de atita căutare te oprești o 
clipă. Și abia atunci iți dai seama că obiectul căutărilor 
tale l-ai purtat permanent cu tine, dar că însăși căutarea 
l-a distrus. In fața timpului regăsit in fața linii de aur. 
scriitorul se oprește obosit. Victoria nu te mai bucură: te-a 
costat prea mult suflet.

La Proust fraza e independentă, suficientă sieși. O frază 
din volumul 1 poale fi plantată fără efort in volumul VI 
și invers fără ca ansamblul să sufere. Kafka, de pildă c 
un filozof al momentului, al succesiunii, al desființării, ne
gării. prin aglomerare. Proust dimpot rivă. distruge însăși 
ideea de succesiune logică, Proust devine astfel un „filozoj 
al frazei", o frază amplă, multiplicată Așa cum ecoul pleacă 
de la cîteva sunete și opera lui Proust poate pleca de la 
citera fraze.

pecete a unui cataclism total : 
„Unde-i scăparea ?/ Peste lot 
foc/ Numai picioarele încre
menite/ In goană/ Pămîntul 
alunecă/ Fug copacii/ Spre 
munți/ Aerul se năpustește 
verde..." Enumerația nu deran
jează pentru că imaginile se 
succed logic, se cer una pe cea
laltă cu necesitate. Dincolo de 
această frumusețe bărbătească 
a versurilor din alîtca poeme, 
întîlnim și vei-suri plate, cenu
șii. metafore fără relief : „A- 
mintirea-i trezește vîslind din 
aripi" sau ..Dar nici un păs, 
nici un ecou/ Nu le răspunde".

Irimie Străuț e un poet care 
se caută, se caută mereu în în- 
căpățînare și de multe ori se 
găsește. Versurilor aeriene din 
primele cicluri, perfecte for
mal, dar care trec pe lîngă 
tine (am auzit atitea versuri 
frumoase, vai I) le opune mate
rialitatea versurilor din „Oraș 
patriarhal11. De la mișcarea 
amplă, de la respirația largă 
de la început, la gesbi] crispat,

culori pastel, nu numai ce
nușiu care, e drept, c și el 
o culoare.

V. NEGRU. — Cind ne tri
miteți proză vă sfătuim să 
încercați în poezie și cînd ne 
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■■

a ■■

respirația întretăiată din fina). 
Din păcate, observația că poe
ții nu sînt critici buni” <de 
atitea ori infirmată aiurea) are 
aici justificare. Alături de poe
me remarcabile, citabile, iota- 
bile, cu puțin curaj chiar an
tologice pentru un anume gen 
de poezie, cîteva mostre de 
poezii slăbuțe, obosite, refu.în- 
du-se de la bun început ‘'fito- 
rului. O mai judicioasă cenzu
ră interioară, o mai perfectă 
rotunjire a ciclurilor impune 
cu ne cshale căci Irimie Slră- 
uț este departe de a fi ceea 
ce se cheamă ..poet al primelor 
vise" ci se vădește un poei cn 
un larg reeistru tematic și 
cu o ușurință a condeiului care 
oricîi de circumspecți am fi 
mai mult il ajută, decît îl fa-* 
vorizează.

In fine, o remarcă de dala 
aceasta ..extra muros* : lăuda
bilă inițiativa scriitorilor petro- 
șăncni, sau formați aici, de a 
scoale cărți în Petroșani. Un 
gest care spune multe !

Lucian STROCIII

șelilor de ortografie vezi 
I. P. V. Enumerăm : „ertați", 
„î-mi", „v-ă", „eșiri“ etc. Afir
mația dv. e dezarmantă : „nu 
știu să scriu măcar o seri 
soare*. Credeți că poezia <• 
un lucru atît de ușor ? In
tenția nobilă de a scrie cere 
pe lingă asta și multă aple
care pe manuscris, multă lec
tură. Despre versuri ce să 
zic: simple afirmații, ade
sea bombastice „care nu 
merg* nici în proză, nici in 
versuri, iar simpla înșiruire 
a cuvintelor de la stingă Fa 
dreapta sau unele sub allele 
nu înseamnă nici intr-un caz 
„literatură". Și încă ceva: 
poezia nu e numai rimă, nu 
ajunge să rimeze ovații cu 
ecuații și balanță cu perfor
manță...
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Spiritul militant al ideologiei comuniste
(Urmare din pag. 1)

ciclurile de conferințe, expu
nerile pe diferite teme și in- 
xătămintul de partid. Cred că 
e necesar să existe mai mult 
discernâmint in organizarea a- 
ccstor forme ale muncii poli
tico-educative. elaborarea unui 
sistem bine gîndit în perspec
tivă in activitatea de educare, 
de inriurire a conștiinței oa
menilor muncii.

Apreciind cu o deosebită sa
tisfacție valoroasele propuneri 
ale secretarului general al 
partidului, comitetul nostru de

partid va urmări cu deosebilă 
perseverență extinderea și ac
tivizarea diferitelor forme ale 
muncii politice de niasă pen
tru generalizarea experienței 
înaintate cit și pentru comba
terea fenomenelor negative de 
comportare în muncă și socie
tate. Vom pune accent mai a- 
les pe întărirea muncii poli
tice de la om la om prin in
tensificarea activității colective
lor de agitatori. Vom perseve
ra cu 
Uzarea 
de
creșterea rolului adunărilor ge-

stăruință 
unui 

o deosebită

pentru rca- 
alt obiectiv 
însemnătate :

ncrale in dezbatere® probleme
lor vieții colectivului minei, 
pentru sporirea rolului educa
tiv al adunărilor, a combativi
tății lor in dezvoltarea intran
sigenței față de toate manifes
tările negative.

Prin sporirea caracterului mi
litant al activității ideologice, 
printr-o exigență sporită față 
de conținutul muncii politico- 
educative, organele și organi
zațiile de partid vor obține re
zultate mult mai bune în for
marea omului nou, constructor 
activ a] societății socialiste.

Să acționăm mai ferm 
pentru promovarea eticii noi !

(Urmare din pag. 1)

.oinuuis- 
in fapte de 
înaintate in 

in viața socială 
La mina Lunca 
puține cazuri de 
muncă, lipsuri de 
atitudini necores-

formării convingerilor 
le în deprinderi, 
viață, in atitudini 
producție și 
și personală, 
am avut nu 
neglijențe în 
Ia serviciu, 
punzătoare față de avutul ob
ștesc, comportări nedemne ale 
unor salariați în familie și so
cietate, tendințe de trîndăvie 
<tc„ iar munca noastră de e- 
tucare, învățămintul de par
tid n-a constituit întotdeauna 
un instrument activ de 
intransigentă împotriva 
asemenea manifestări 
normelor eticii socialiste.

Privite prin această prisma, 
propunerile făcute de iovară-

luptă 
unor 

contrare

șui Nicolae Ccaușcscu constitu
ie un prețios program in mun
ca noastră. Ele nc arată ce 
trebuie să facem pentru a pro
mova larg și eficient in rindul 
oamenilor muncii ideologia par
tidului nostru, pentru a ridica 
nivelul combativității partinice 
împotriva influențelor străine, 
a mentalităților înapoiate, re
trograde, a atitudinilor străine 
societății noastre socialiste. 
Sint profund satisfăcut de mă
surile propuse privind sporirea 
rolului educativ al emisiunilor 
de radio și în special televizi
une, pentru o mai bună orien
tare a activității editoriale, 
pentru ca producția de carte să 
răspundă în mai mare măsură 
cerințelor educației comuniste.

Măsurile indicate dau direc
țiile principale de acțiune ca

și căile, mijloacele prin care 
să acționăm pentru a nc ridica 
la nivelul înaltelor exigențe 
ideologice puse în fața noastră 
de către conducerea partidului. 
Iată de ce, după părerea, mea, 
acest deosebit de însemnat do
cument ne solicită nouă celor 
ce ne desfășurăm activitatea în 
rîndu] minerilor. în subteran 
și Ia suprafață, să reflectăm 
mult mai mult și mai adine de
cît am făcut-o pînă acum, asu
pra eficienței muncii noastre 
educative, să folosim modali
tăți noi, cu o mai mare forță 
de influențare 
conștiințelor, să 
perseverență și 
tru promovarea
tră socială a idealurilor socia
liste și comuniste.

ideologică a 
acționăm cu 
fermitate pen- 
în viața noas-

Creștem tineretul în spiritul 
dragostei față de muncă 5S

5
(Urmare din pag. 1)

Preocupați de pregătirea ti
nerilor pentru muncă și viață, 
de ridicarea conștiinței tinere
lului, pentru ca omul Pe care-l 
formăm să devină un militant 
activ pentru cauza socialismu
lui. ședința de birou a comite
tului municipal al U.T.C. din 
bilele trecute a relevat că se 
mai întîlnesc în localitățile 
Văii Jiului tineri care încalcă 
normele de conviețuire socială, 
sint indolenți și superficiali în 
mumă. Există în concepția u- 
nora tendințe de pari/ilism. de 
£ duce o viață ușoară, de a e- 
■vita să se angajeze într-o mun
că utilă societății sau de a se 
plimba de la o exploatare mi
nieră la alta

Organizațiile U.T.C. vor tre
bui să găsească în lumina pro
punerilor de măsuri metodele 
cele mai potrivite pentru a 
combate parazitismul, concep
țiile retrograde despre muncă 
și viață a unor tineri care se

mărirea temeinică a 
cum muncesc și cum 
tinerii. O deosebită

A- 
ur-

sustrag efortului colectiv, 
ceasta o vom realiza prin 

modului 
trăiesc 
atenție

vom acorda educației tineretu
lui școlar prin muncă. Cei 
te 1 070 elevi și studenți 
învață în școlile noastre 
fi întilniți în vacanță pe 
tiere și ogoare, în tabere 
muncă voluntar-patriotică. 
găzile liceului 
șani (clasele IX
Ie elevilor din Vulcan, Petrila 
și Lupeni au adus și aduc o 
contribuție însemnată Ia ame
najarea lacului de agrement, 
construcția unui ștrand și a 
unui canal de termoficare. la 
amenajarea a două baze spor
tive și a propriului lor liceu 
din Lupeni în care vor învăța. 

Vom extinde și amplifica a- 
ceastă școală, a muncii, con
vinși fiind de valoarea forma
tivă pe care o are asupra omu
lui — constructor al societății 
socialiste.

pes-

pot 
șan- 

de 
Bri- 

teoretic Pet ro
și X), echipe-

I
$ ș 
§ 
s 
s 
s
§

I
§
S
I

Ori de cile ori se comit ac
cidente de circulație — din 
vina conducătorilor auto sau 
a trecătorilor nea ten ți 
pinia publică comentează în 
fel și ’ ' ‘ ’ *
supra 
părți, 
mă. că 
auto respectă cu strictețe re
gulile de circulație, după cum 
la fel de bine se știe că nu 
toți pietonii le au în perma
nență în memorie și că se 
mai abat de la ele. Dar dacă 
în cazul oamenilor maturi 
problema capătă aspecte mai 
grave, deosebite, atunci cînd 
este vorba de minori trebuie 
să stăm puțin pe gînduri și 
să reflectăm lucid în ce mă-

0-

chip, aruneînd vina a- 
uneia sau alteia din 
Se știe, de bună sea- 

nu toți conducătorii

de Eugen Hromatca, a fost 
lovit puternic cu capul de 
asfalt, decedînd în scurtă 
vreme.

Aceste două cazuri identice 
implică și răspunderi identi
ce. Vina exclusivă a copiilor, 
deoarece conducătorii auto 
nu au putut opri la timp 
mașinile în cazul în care 
copiii le-au apărut brusc în 
față. Tnutil să mai spunem 
că cei doi copii puteau fi 
feriți de pericolul accidentă
rii dacă părinții lor nu-i lă
sau nesupravcgbeați pe stra
da mare.

Deseori, pe marginea dru
mului stau copii nesuprave- 
gheați, care se joacă, aruncă 
pietre pe stradă, apoi se re-
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ACCIDENTELE
DE CIRCULAȚIE

în rîndu! minorilor

CZ3 tZZJ □ C EZ3 EZ3 CZ1 CZZf □ CZ» CZJ □ IZZJ CZJ CZ! CZ3

23,10 Sâptămina sportivă.
Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !

21,10 Drumurile duc spre... |J 
mare. Reportaj din por- n 
tul Constanța.

23,00 Telejurnalul de noapte.

21J9 Spectacol muzical-dis- 
tractiv, transmis din 
stațiunea „Jupiter".

S1MBATA 1« Il LIE

Deschiderea emisiunii. 
Regata Snagov la caiac- 
canoe. Ziua I — finale 

olimpice.

19.20 1 001 de seri — emisiu- 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
Sport.

rGAZETA DE PERETE
scapă din vedere nici fruntașii 
exploatării care obțin rezultate 
bune în munca, pe inovatori, 
populari/.îndu-i și 
sincere felicitări în 
tregului colectiv.

Rubricile gazetei 
puține pentru a putea cuprinde 
toate domeniile de activitate, 
gazetei i s-au executat unele 
anexe în care își găsesc „na
șul** absentomanii, neglijenții 
față de calitatea producției și

aducîndu-le 
numele în-

fiind prea

(^i aid
(Urmare din pag. 1)

na sau Lausanne. Și l-ați 
construit doar in cițiva ani 
Din exclamația lui admira
tivă am realizat deodată, in
tegral, dimensiunile acestei 
opere civice, peste care eu, 
român, obișnuit cu clădirile 
noi, ridicate la tot pasul, tre
ceam cu ușurință.

Rememorez fapte, idei, ac
țiuni și descopăr acum, fn 
zidurile acestui oraș, voin
ță, abnegație și geniu, virtuți 
capabile să declanșeze ener
gii uriașe. Pe șantierele din 
Balta Albă-Titan, ca nici un
de in altă parte, ideile o 
dată emise, se materializau 
aproape simultan. Aci s-au 
multiplicat la scară de masa 
tehnologii devenite celebre și 
folosite ulterior pe toate con
tinentele: cofrajele glisante, 
cofrajele metalice plane, co- 
frajelv metalice tunel. Aceste 
invenții românești care fac 
ocolul lumii generează rit
muri industriale in construc
ția de locuințe. S-au crono
metrat viteze de un etaj cu 
4—6 apartamente terminate 
zilnic. Dar industrializarea nu 
s-a limitat la aceasta. Ca
mere de locuit, camere de 
baie, scări și planșee gata 
finisate, panouri prefabricate 
din beton și alte metode s-au 
adăugat treptat soluțiilor de 
construcție a caselor „pe ban
dă rulantă".

Evident, lucrurile nu s-au 
sjirșit aci. Căutările există. 
Ca și realizările. La „Clubul 
veteranilor", cum este numi-

tă îndeobște de către con
structorii bucureșteni Între
prinderea de construcții mon- 

. taje nr. 1, cea care a des
chis primul șantier in Balta 
Albă, am aflat că activul 
său a ajuns la 40 000 de a- 
partamente. Dar, în Balta 
Albă urmează a se construi, 
pînă în anul 2 000, încă 
30 000 de locuințe. In baza 
indicațiilor conducerii de 
partid și de stat, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. care 
a vizitat adesea șantierele, 
lucrul se perfecționează trep
tat, ca și materialele de con
strucție. Gradul de industria
lizare crește permanent, fi
nind pas cu cerințele acute 
de locuințe.

Am văzut intr-o expoziție 
macheta anului 2000 
tierului. Acesta va 
pînă atunci circa u 
de milion de locuitori. Am 
remarcat, in afara blocurilor 
cu peste 20 de etaje, un cen
tru civic cu hotele, teatre, 
cinematografe, magazine de 
lux. Am observat și un turn 
uriaș de televiziune, stații de 
metro, stadioane, un cochet 
parc și vaporașe pe lac.

Cină am ieșit din sala de 
expoziție, la doi pași de co
losul „Intercontinentalului".
un bărbat cam intre 
virste m-a întrebat cît 
ii trebuie să ajungă în 
Albă ?

— Cincisprezece ani, 
le! i-am răspuns.

El a dat din cap și m-a 
privit cam într-o dungă. Eu 
am zîmbit. Știam eu ce 
știam.

cei certați cu normele de pro
tecția muncii.

In urma discuțiilor purtate la 
schimbul de experiență orga
nizat de Comitetul municipal 
de partid Petroșani în legătu
ră cu activitatea gazetelor de 
perete, colectivul de redacție a 
socotit că pentru criticarea u- 
nor aspecte negative este ne
cesar să scoată un supliment 
satiric al gazetei de perele, de
numit „Piconul1* care prin ca
ricaturi, fotografii, articole sa
tirice, înțeapă pe toți acei ca
re nu sînt în pas cu colecti
vul.

In cinstea semicentenarului 
partidului, colectivul gazetei de 
perete a realizat o ediție festi
vă la una din vitrinele sale a- 
nexă. Poate e tardiv să vorbim 
de această ediție, însă dat fi
ind interesul ce l-a stîrnit în 
rîndu] colectivului, socotesc util 
să relatez modul cum a fost 
ea realizată. In cursul lunilor 
trecute. în timp ce se lucra la 
expertizarea unor materiale de 
arhivă, au fost găsite unele do
cumente care demască crunta 
exploatare la care au fost su
puși și minerii petrileni de că
tre regimul burghezo-moșieresc 
și reflectă aspecte din 
revoluționară a minerilor.

Documentele expuse în ori
ginal sau diferitele foto-copii 
au transformat această ediție 
într-o adevărată expoziție cu 
caracter istoric. Dar alături de 

- acestea au fost expuse și gra
fice. fotografii care au oglindit 
viața prezentă a minerilor pe
trileni. Ediția pusese astfel fa- 
tă-n față trecutul cu prezentul. 
In fața acestor exponate, din 
inițiativa comitetului coordona
tor U.T.C. au fost organizate 
discuții cu grupuri de tineri 
cărora le-au fost relevate di
ferite aspecte din viața mine
rilor petrileni sub regimul bur- 
ghezo-moșicresc și minunatele 
condiții de viață create celor 
ce muncesc în anii socialismu
lui.

Ca urmare a ajutorului dat 
de comitetul de partid, a pa
siunii și spiritului de iniția
tivă cu care muncește colecti
vul de redacție al gazetei de 
perete — tovarășii Eliodor Mi- 
hăileanu, responsabilul gazetei, 
Nicolae Anițcscu, Benone Cos- 
tinaș. Petre Tudor, Eusebiu Răi- 
lcanu și Ernest Kiss, am reu
șit să înlăturăm unele mani
festări de formalism din acti
vitatea gazetei de perete și să 
o transformăm într-un puternic 
mijloc de educare și mobilizare 
a colecti

omu-

povești“ cultural

INFORMAȚII

ȘTIINȚIFICE

Prospecțiuni din avion
Colaboratorii Institutului 

de geologie și geofizică din 
Leningrad au realizat intere
sante experiențe în largul 
insulei Sahalin. îmbarcați la 
bordul unui avion, au survo
lat teritoriul, respectiv, foto- 
grafiind cu ajutorul unor 
spectrometre suprafața Mării

Ohotsk pentru a detecta e- 
ventuale straturi geologice 
care conțin zăcăminte de căr
bune. aur și cositor. Pe fo
tografiile executate, specia
liștii susțin că vor putea ob
serva unele caracteristici de 
suprafață ale zăcămintelor 
aluvionare.

laser de la l'anunt la Marie
La centru] de cercetări .ști

ințifice al firmei „Honeywell* 
(Anglia) s-a experimentat re
cent un puternic laser ga- 
zos pe bază de deuteriu. Cu 
ajutorul lui, pot fi întreținu
te legăturile radio și televizi-

une cu navele cosmice care 
se află ia o distanță de Pă- 
mînt egală cu distanța pînă 
la planeta Marte. In timpul 
experimentării instalației, 
zele laser au funcționat,
întrerupt, timp de 7 000 «re.

rr>- 
ne-

Plantele si solul lunar
Dr. S. Welkinshaw a efec

tuat niște experiențe intere
sante cu praful lunar adus 
de echipajele navelor Apollo. 
A pus la încolțit în praf bi
nar nesterilizat circa 80 de 
soiuri de plante ; unele, prin-

tre care tutunul, s-au dezvol
tat mai bine și au primit « 
culoare mai vie decît în cor 
diții normale, altele — între 
ele feriga — au crescut de 
două ori mai repede decît în 
pămînt.

Aproape trei Europe

Luni, 11 iulie, la ora 10, 
sala de lectură a clubului 
sindicatelor din Vulcan va 
găzdui o dimineață de basme 
intitulată „La povești*. Se 
va citi din basmele fraților 
Grimm, după care va urma 
vizionarea expoziției „Frumu
sețile patriei*.

distractivă
Aslăzi începînd- de la ora 

19 in sala clubului din Lupeni 
se va organiza o seară cul- 
tural-distractivă pentru tine
ret. Iși dau concursul forma
ția și soliștii de muzică ușoa
ră din cadrul clubului.

BRATISLAVA 9 (Agerpres).
In proba de dublu bărbați 

a turneului internațional de tenis 
de la Bratislava, cuplul Sever 
Mureșan (România), Daniel 
Contct (Franța) a învins în pri
mul tur cu 6—1, 6—1 perechea 
Camarotli, Brito (Cuba), iar în 
turul doi a eliminat cu 6—1, 
4—6, 7—5 perechea Vrby, 
Szavrdy (Cehoslovacia).

sură este vinovat copilul și 
în ce măsură este vinovat 
părintele său.

In ultima vreme, pe arte
rele de circulație din Valea 
Jiului s-au înregistrat mai 
multe accidente grave ale că
ror victime au fost copii. 
Intr-una din zilele lunii a- 
prilie, minorul Vasile Diaco- 
nu (în vîrstâ de 3 ani) din 
Lupeni, se plimba, împreună 
cu alți copii de seama lui, 
pe marginea drumului. La un 
moment dat s-a desprins din 
grup, traversînd în viteză 
strada prin fața autobuzului 
31 HD 1 650 condus de Si- 
mion Dosan. Copilul nu și-a 
dat scama că trece autobuzul, 
iar conducătorul auto nu a 
mai putut frîna la timp prin- 
zîndu-1 sub roțile mașinii. 
Ireparabilul s-a produs Se 
pune problema cine este vi
novat. De bună seamă — în 
primul rind copilul, dar ce 
știe un copil de trei ani? 
Răspunderea majoră o poar
tă părinții lui care l-au lă
sat nesupravegheat pe stra
dă, deși cunoșteau că este 
un loc de intensă circulație, 
deși știau că s-au petrecut 
multe alte accidente de pe 
urma cărora au avut de su
ferit copiii. Un alt caz, la 
fel de tragic, s-a petrecut în 
orașul Vulcan. Neglijînd su
pravegherea propriului copil, 
soții Elena și Ion Ut eseu 
«egretă acum pierderea lui 
in vîrstă de numai 3 ani și 
6 luni. Traversînd în fugă 
șoseaua, minorul Dorel Uțes- 
cu a fost surprins de auto
vehiculul 1 HD 897, condus

ped să le adune pentru a le 
arunca din nou. Alții se joa
că cu mingea tocmai pe as
falt și nu în locuri special 
amenajate, expunîndu-se în 
permanență pericolului acci
dentării. De multe ori, orga
nele de miliție duc copiii la 
părinții lor, atrăeîndu-le a- 
tenția asupra răului pe care 
li-1 provoacă singuri, dar pă
rinții rămîn surprinși că mi
lițienii nu le lasă copiii să 
se joace.

Minorul Danie] Șoșoi a fost 
salvat de la un accident 
tragic numai datorită aten
ției conducătorului auto care 
a avut prezența de spirit și 
timpul necesar să manevreze 
în așa fel mașina îneît să 
evite accidentul. Desigur, co
piii pol greși de multe ori, 
pot fi salvați de multe ori, 
dar este suficient ca o sin
gură dată șansa să nu-i a- 
jute și astfel să sufere ac
cidente fatale, ori accidente 
de pe urma cărora vor suferi 
toată viața.

De aceea, facem încă o 
dată ape) la toți părinții de 
a supraveghea cu maximă 
atenție copiii, de a nu-i lăsa 
niciodată singuri pe stradă 
ori pe marginea drumului, 
deoarece pericolul accidentă
rii este permanent pe arte
rele 
piii 
mai 
mai 
de aceea este necesar s 
supravecheați cu toată grija.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Cișligînd și cea de-a doua par
tidă a meciului cu danezul Bent 
Larsen, marele maestru ameri
can Robert Fischer conduce cu 
2—O în semifinala campionatu
lui mondial de șah care se des
fășoară la Denver (Colorado).

ZAGREB 9 (Agerpres). — E- 
chipa feminină de tenis a Ro
mâniei a debutat victorioasă în 
Balcaniada de la Zagreb în- 
trccînd cu 2—1 selecționata Iu
goslaviei. (Eleonora Dumitrescu 
— Skulj 6—1, 6—3; Agneta 
Kun — Jausevac 6—2. 2—6, 
6—1; Skulj. Dovnik — Diban. 
Kun 6—2, 6—2. Echipa Greciei 
a cîștigat cu 3—0 întîlnirea cu 
formația Turciei.

In concursul masculin, selec
ționata României a dispus cu 
3—0 de cea a Bulgariei. In par
tida de dublu (întreruptă din 
cauza întunericului), Ion Sân
tei și Sever Dron au întrecut 
cu 9—7, 2—6, 4—6, 6—3, 
cuplul fraților Pampulov.

In cursul anului 1970 s-au 
efectuat în Franța numeroa
se experiențe de activitate 
umană la mare adîncime sub
acvatică. Cu prilejul uneia 
dintre experiențe, trei sca
fandri au lucrat la sudarea 
unor țevi la o adîncime de 
250 m, iar în ultima zi au 
ajuns să lucreze pînă la 3 
ore și 30 minute. Scafandrii 
erau îmbarcați într-o insta
lație specială cu condiții de 
temperatură și presiune n®r- 
male. Principalul neajuns — 
frigul — a fost și el învins.

In sudul Poloniei, in apro
piere de barajul Porembka. 
se va construi o cădere de 
apă a cărei înălțime va de
păși de zece ori înălțimea 
Niagarei. Pe culmile munți
lor Jar vor fi construite » 
stație electrică de pompare 
și un bazin ; printr-o galerie.

Campionatul republica a
de juniori ia Petroșani

și mîine, stadionul 
din Petroșani găzdu- 

ile ale

datorită sistemului de încăl
zire din interiorul costumu
lui de scafandru. In acest 
fel s-a demonstrat că omwl 
poate lucra în mod normal 
la o adîncime de 250 m ; ex
tinsă demonstrația ar per
mite în viitor explorarea i- 
mensei întinderi de 26 mili
oane km2 cît reprezintă fun
dul mărilor și oceanelor din 
suprafața planetei noastre 
Deci, omului îi rămîne de 
parcurs și descoperit o su
prafață cît trei Europe...

că-
430

săpată în stincă, apa va 
dea de la înălțimea de 
m pe paletele a patru tmbs- 
agregale. In același timp, tur
binele vor îndeplini și func
ția de pompe electrice care 
să pompeze apa în lacul de 
acumulare.

de circulație. Acum co
se află în vacanță. Au 
mult timp de joacă, stau 
mult pe afară și tocmai 
----  ------ fje

Constantin ȚIU 
căpitan de miliție

Azi
„Jiul* 
iește întrecerile final 
campionatului republican de 
tir cu arcul, rezervat junio
rilor. Iși dispută întâietatea 
cei mai buni trăgători cu 
arcul reprezentând asociațiile 
sportive Voința Satu Mare, 
Mureșul Tg. Mureș, P.T.T.R. 
Tg. Mureș, Armata Cluj, O- 
limpia București și Parîngu! 
Petroșani. Primele întreceri

programate azi, la 
vor continua pînă

14. Ele vor fi

sînt
0. Și 
ora 
după-amiază și apoi
dimineață.

Toate pregătirile sînt 
s-i 
cît mai 
acestei

Organizatorii s-au 
să acorde un cadru 
propice desfășurării 
faze finale a campionatului 
național de tir cu 
zervat juniorilor.

SUVIBATA 10 IULIE

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actualități; 9,30 Miorița: 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Arii și 
duete din operetele ..Ana Lu- 
gojana", „Tîrgul de fete", „Plu
tașul de pe Bistrița" de Fi
laret Barbu; 10,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Melodii 
de Gelu Solwnonescu; 11,15 Ra- 
diociub turistic; 11.30 Corul Ra- 
diotelcviziunii; 12,00 Discul zi-

lei : formația Blue Mink; 12,10 
interprct și rolurile sale;

30 Inlîlnire cu melodia popu- 
ă și interpretul preferat; 

13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13,30 Ra- 
diodivertisment muzical; 15,00 
Buletin de știri; 16,00 Radiojur
nal; 
tezie; 
Răduțu și 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Știința la zi; 
20,45 La hanul melodiilor; 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Carnavalul ritmu
rilor; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Carnavalul ritmurilor — 
continuare; 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

17,00 Știință, tehnică, fan- 
; 17,30 Cîntă Aurelia Fătu 

Georgeta Angliei;
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la stil ttleluliii Mal, în 
prezenta Moi Itte [eaușesru, 

a avui iot talăln tie lotto 
a ailitii de nai din domeniul 

ideologiei si al atiivilălii politice 
ti irt-tiate

(Urmare din pag. 1) 

din conducerile organizațiilor 
de masă și obștești, ale Consi
liilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germa
nă. cadre didactice, membri ai 
Comisiei ideologice și Comisiei 
Jc cultură și presă ale Comi
tetului Central, redactori șefi 
ai presei centrale și locale, ai 
presei literar-artistice, directori 
de edituri. lucrători in dome
niul cinematografiei și al Ra- 
diotcleviziunii.

La dezbateri au luat cuvintul: 
I’etre Constantin, secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R.. Ion Jinga, secretar 
al Comitetului județean Praho
va ai P.C.R., Ilie Rădulescu. 
șeful secției propagandă a C.C. 
al P.C.R., Mihnea Gheorghiu, 
«editor. Traian Ștefănescu, pre
ședintele Uniunii Xsociațiilor 
Studențești. loan Raczek, se
cretar al Comitetului de partid 
la mina Lupeni, Banyai Ladis- 
lau. vicepreședinte al Acade
mici de științe sociale și poli
tice. Bujor Sion, președintele 
Comitetului de Radio și Tele
viziune. Marian Avram, mun
citor. membru al comitetului de 
partid de Ia Uzinele .23 August. 
Eduard Eisenburser. președin
tele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană, 
redactor-șef al publicației „Kar- 
paten Rundschau", Letay Lajos

Stabilirea de relații 
diplomatice 

între R. D. Germană 
și Republica Ciad

BERLIN 9 (Agerpres). — Re
publica Democrată Germană .și 
Republica Ciad au hotărît să 
stabilească relații diplomatice, 
anunță agenția Ă.D.N. Un acord 
în acest sens a fost semnat la 
G iunie la Fort-Lamy de către 
ambasadorul R.D.G. Kurt Boet- 
tger, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Ciad, Baba 
Has sane.

Tn comunicatul dat publicită
ții cu acest prilej se arată că 
stabilirea de relații diplomatice

DIVERSEI
(PALERMO 9 (Ager pres). — 

Regizorului suedez Ingmar

I Bergman i-a Jost decernat 
„Premiul internațional de 
teatru Luigi Pirandello", pen-

I tru întreaga sa operă.
1 Premiul, care se acordă o 
| dată la doi ani, se află sub 
| înaltul patronaj al președin- 
! telui Republicii Italiene.

I GRENOBLE 9 (Agerpres).
— Ploile torențiale care au 
căzut in ultimele zile în pro- 

. vinciile din sud-estul Franței 
I au cauzat, potrivit unui bilanț 

provizoriu, pagube de cel pu- 
I țin 20 milioane franci fran

cezi. 18 comune din departa- 
Imentul Drome au fost decla

rate zone sinistrate. Intre nu- 
I

„Le Monde11 Dezvăluirile ml colonei american
icauerea moralului, indisci

plina, folosirea stupefiantelor 
în rîndurile armatei americane, 
fenomene multă vreme negate 
sau disimulate de oficialități 
produc in prezent o vie neli
niște comandanților militari a- 
mericani. Ziarul „Los Angeles 
T ..es* scrie că șefii militari 
americani ar fi făcut presiuni 
asupra statului major pentru a 
cere președintelui Nixon sâ ac
celereze plecarea trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud. 
Chiar ducă această informație, 
dezmințită de către secretarul 
de stat pentru problemele apă
rării. Melvin Laird, ar fi ine- 
x ictă. neliniștea care domneș
te in rîndurile americanilor 
este reală. Intr-un articol pu
blicat luna trecută de către 
semioficiosul „Armed Forces 

ne > in ma
rina americană, Robert D. 
HeirJ, a lansat un strigăt de 
alarma. Fost comandant z: u- 
nor ur.'.Lu’i din Pacific și d.n 
Coreea de sud, colonelul H_.nl, 
a de'.lui-t că ..efectivele arma
tei americaae din Vîetrr. . „i 
de id se află intr-o stare •• fi
cin â cu prăbușirea i soldații e-

redactor-șef al revistei „Utunk", 
Victor Enăsoaie, secretar al Co
mitetului județean Bacău al 
P.C.R., Mircea Malița, ministrul 
invățămintului, Dan Marțian, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, Aurel Baranga, scri
itor, Ion Ilicscu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Paul Niculescu-
Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al
C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central ai Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

La ultima parte a ședinței 
au participat membri ai Comi
tetului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători ai insti
tuțiilor centrale.

In încheierea lucrărilor Con
sfătuirii, a luat cuvintul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general a| Partidului 
Comunist Român, care a fă
cut o amplă expunere, sublini
ată in repetate rînduri cu înde
lungi și puternice aplauze de 
către participanții la consfătu
ire.

între cele două țări va servi 
dezvoltării colaborării dintre 
ele pe baza avantajului reci
proc. Comunicatul precizează 
că reprezentanții celor două 
state vor începe în curînd tra
tative privind dezvoltarea co
laborării în diferite domenii.

Republica Ciad este cel de-al 
30-lea stat care a stabilit rela
ții diplomatice cu Republica 
Democrată Germană, informea
ză agenția A.D.N.

meroase localități, șoselele au I 
fost grav avariate sau total • 
distruse, liniile telefonice I 
rupte, rețeaua de canalizare ’ 
făcută total inutilizabilă. |

★ II
BUENOS AIRES 9 (Ager- i 

preș). — Autorii deturnării ■ 
avionului de pasageri ameri- I 
can de săptărnina trecută, " 
care au sfirșit prin a se pre- I 
da autorităților de pe aero- “ 
portul din Buenos Aires — I 
respectiv americanul Robert | 
Lee Jackson și tinăra guate- 9 
maleză Ligia Sanchez And- | 
Ila — vor fi judecați de un | 
tribunal argentinian. Hotărî- I 
rea a fost luată în lipsa vre- I 
unei cereri de extrădare.

____________ I

vită sau refuză să participe la 
lupte, ucid ofițeri sau subofi
țeri ; au loc frecvente revolte 
în rindul unităților, iar mili
tarii sînt cuprinși de sentimen
tul descurajării*.

In prezentarea acestui sum
bru tablou, colonelul Heinl ci
tează numeroase fapte j refu
zurile de a participa la lupte 
s-au înmulțit chiar și în rîn- 
dul trupelor de elită. Numai 
in unitățile de cavalerie aero

DIN PRESA STRĂINĂ

purtată, de exemplu, in 1970 au 
avut loc 35 de cazuri de insu
bordonare, recunoscute oficial, 
O companie întreagă a refuzat 
în mod deliberat să se angaje
ze într-o acțiune considerată 
drept periculoasă. Sînt folosite 
diverse tactici cu scopul de a 
evita luptele, cunoscute printre 
soldații americani sub denu
mirea de „search and evade* 
(„caută și evită").

Opoziția față de războiul 
din Vietnam se extinde in rîn
durile întregii armate. După

încheierea vizitei în R.P. Polonă 
a ministrului român ai afacerilor 

externe, Corneli Mănescu
VARȘOVIA 9 — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite i Vineri la 
prînz, s-au încheiat convorbi
rile româno-polone, prilejuite 
de vizita oficială de prietenie 
făcută în R.P Polonă de Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România.

In aceeași zi, ministrul român 
și persoanele care îl însoțesc 
au părăsit Varșovia, plccînd 
spre patrie. Oaspetele român 
a fost condus la aeroport de 
Ștefan Jedrychowski, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Po
lone, și de funcționari superi
ori din M.A E. Au fost prezenți 
Mihai Marin, ambasadorul Ro
mâniei la Varșovia, Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul Polo
niei la București, Gyula Pinter, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Ungariei la Varșovia.

La plecare, tovarășul Corne

Olimpiada cîntecului
ATENA 9. — Coresponden

tul Agerpres, AI. Cîmpeanu, 
transmite: Incepînd de vineri 
seara, timp de trei zile la A- 
tena se va desfășura cea de-a 
patra Olimpiadă a cîntecului. 
Această manifestare are meni
rea de a face cunoscute și răs- 
pîndi cele mai apreciate me
lodii de muzică ușoară din di
ferite țări. Concursul, ce se des

„LUNOHOD1“ 
își continuă 
activitatea

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
La 7 și 8 iulie, în cursul șe
dințelor de legătură prin ra
dio cu Centrul pentru legă
turi cosmice la mari distan
țe, aparatul sovietic autopro
pulsat „Lunohod-1" a conti
nuat să efectueze cercetări 
pe fundul unui mare crater 
lunar, unde a coborît la în
ceputul celei de-a 9-a zile se
lenare. Cu ajutorul radiome- 
trului instalat la bord, luno- 
mobilul a controlat nivelul 
radiațiilor din interiorul cra
terului.

Laboratorul mobil, depus 
pe suprafața Lunii în regiu
nea Mării Ploilor la 17 no
iembrie 1970, își continuă ac
tivitatea.

UN VIOLENT CUTREMUR 
DE PÂMÎNT...

...s-a produs joi noaptea 
intr-o zonă întinsă, situată 
la frontiera dintre Chile și 
Argentina, provocînd peste 
40 de inorți și pagube mate
riale importante. Epicentrul 
mișcării seismice, care a a- 
tins opt grade pe scara 
Richter, a fost localizat la 
225 kilometri nord de capi
tala chiliană.

Guvernul a declarat starea 
de urgență in zonele sinis
trate. Intr-Un discurs ra
diodifuzat, președintele Sal
vador Allende a anunțat mă
surile speciale adoptate, pen

pârerea colonelului Heinl, exis
tă aproximativ 14 organizații 
pacifiste, două dintre ele for
mate exclusiv din ofițeri care 
activează mai mult sau mai 
puțin deschis. Peste 140 de zia
re clandestine sînt publicate 
sau distribuite in interiorul 
bazelor militare atit din State
le Unite cît și din străinătate. 
Numărul lor practic s-a dublat 
incepînd din anul 1970. In
tr-unui din aceste ziare putea 

fi citit următorul sfat adresat 
cititorilor săi : „Nu dezertați 
din armată, plecați in Vietna
mul de sud și ucideți-1 pe co
mandantul vostru".

Numărul dezertorilor crește 
continuu. Proporția acestora a 
crescut de două ori față de 
nivelul atins în 1968 și de patru 
ori în raport cu anul 1966. Uni
tățile marinei și aviației sînt 
ceva mai puțin afectate de a- 
cest fenomen, dar armata teres
tră a pierdut peste 65 00U de 
soldați în cursul anului trecut. 

li u Mănescu a făcut o scurtă 
declarație reprezentanților pre
sei, subliniind că a avut cu o- 
mclogul său polonez. Ștefan 
Jedrycowski, cu conducerea de 
stal a Poloniei frățești convor
biri fructuoase și sincere. Acum 
la încheierea vizitei, pot să 
spun că am avut, intr-adevăr, 
consyorbiri sincere, constatînd 
cu satisfacție stadiul pozitiv al 
relațiilor româno-polone și exa- 
minînd, totodată, posibilitățile 
existente pentru lărgirea aces
tor relații, a spus ministrul ro
mân. Schimbul de păreri a fost, 
după părerea mea, deosebit de 
interesant și folositor pentru 
ambele părți. Plec, a declarat 
în încheiere Corneliu Mănescu, 
cu satisfacția că am avut posi
bilitatea să vizitez această țară 
frumoasă și prietenă și cu în
crederea că relațiile dintre ță
rile noastre se vor dezvolta în 
continuare.

fășoară pe stadionul olimpic, 
în prezența a zeci de mii de 
spectatori, întrunește anul a- 
cesta participanți din 40 de țări. 
Din România, Doina Spătaru va 
prezenta, în cea de-a doua sea
ră a concursului, melodia ..Ești 
numai tu“, de Noru Demetriad. 
Compozitorul H. Mălineanu este 
membru al juriului.

MINERII
se 

împotrivesc 
aderării 

Marii Britaaii 
ia Piafa 
comună

LONDRA 9 (Agerpres). — De
legații reprezentînd pe cei 
280 000 de mineri, reuniți la 
Aberdeen, în Scoția, în cadrul 
conferinței Uniunii Naționale a 
Minerilor (N.U.M.), s-au pro
nunțat joi în unanimitate îm-, 
potriva aderării Marii Britanii 
la Piața comună. O rezoluție 
adoptată de conferință sublinia
ză că participarea britanică la 
C.E.E. va dăuna suveranității 
naționale și cere retragerea ce
rerii de aderare.

tru ajutorarea populației si
nistrate Și lichidarea urmă
rilor cutremurului, invitind 
locuitorii din regiunile afec
tate la calm. Există temeri 
că mișcarea seismică a pro
dus victime numeroase in 
localitatea Illapel, situată in 
apropierea epicentrului, cu 
care au fost întrerupte toate 
legăturile.

In Argentina nu au fost 
semnalate victime, deși cu
tremurul a fost resimțit cu 
putere la Mendoza. Tucuman. 
Bahia Blanca. San Juan. 
Cordoba, Rosario și în alte 
localități.

Armata americană trebuie să 
facă față unei situații drama
tice în domeniul recrutărilor, 
afirmă colonelul Heinl. Foarte 
rar angajații își reînnoiesc 
contractul, iar tot mai puțini 
sînt aceia care aleg unitățile 
combatante.

Este cunoscută problema fo
losirii stupefiantelor de către 
soldații americani aflați în 
Vietnamul de sud, mai ales 
după raportul prezentat de 
Comisia pentru afaceri externe 
a Camerei Reprezentanților și 
declarațiile secretarului de stat 
pentru problemele apărării, 
Melvin Laird, și ale directoru
lui Biroului pentru narcotice, 
John Ingersoll. Ziarul „Armed 
Force Journal" scrie că acest 
rău nu a putut nici pe departe 
sâ fie limitat. Furturile cresc 
vertiginos, soldații americani 
avînd nevoie de resurse supli
mentare pentru a-și putea 
cumpăra „doza*.

In sfirșit, un ultim element 
care nu este mai puțin impor
tant — conflictele rasiale care 
au provocat deja numeroși 
morți.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială a ministrului 

afacerilor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, 

în Republica Populară Polonă
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a fă
cut o vizită oficială de priete
nie în Republica Populară Po
lonă, ia invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Populare Polone, Ștefan Je
drychowski, între 6 și 9 iulie 
1971.

In timpul vizitei, ministrul a- 
facerilor externe ai Republicii 
Socialiste România a fost pri
mit de Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, și 
de Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone. Mi
nistrul Corneliu Mănescu a avut 
convorbiri cu Ștefan Jedrychow
ski, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Po
lone.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie cordială și în
țelegere reciprocă, s-a efectuat 
un schimb cuprinzător și util 
de păreri asupra stadiului și 
perspectivelor colaborării româ
no-polone și în legătură cu u- 
nele probleme actuale ale si
tuației internaționale.

Cei doi miniștri au constatat 
cu satisfacție că relațiile dintre 
cele două state se dezvoltă cu 
succes, în conformitate cu prin
cipiile și țelurile Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală din 12 noiembrie 
1970. S-a reafirmat hotărîrea 
celor două guverne de a dez
volta colaborarea multilaterală 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Polonă, în interesul popoare
lor român și polonez, al întă
ririi unității țărilor socialiste, 
al cauzei păcii și socialismu
lui.

Cei doi miniștri au relevat 
importanta folosirii eficiente pe 
baze reciproc avantajoase, a tu
turor posibilităților de dezvol
tare a colaborării economice și 
tehnico-științifice, îndeosebi în 
domeniul cooperării în produc
ție Și al cercetării științifice. 
In acest sens, s-a subliniat ne
cesitatea îndeplinirii prevederi
lor protocolului din 12 noiem
brie 1970 privind rezultatele 
convorbirilor dintre delegațiile 
de partid și guvernamentale ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Polone re
feritoare la dezvoltarea în con
tinuare a colaborării economice 
și tehnico-științifice. precum și 
a celorlalte instrumente de co
laborare bilaterală.

Cei doi miniștri au convenit 
să se întreprindă măsuri con
crete în vederea semnării con
venției privind deschiderea, pe 
bază de reciprocitate, a unor 
centre culturale în capitalele 
celor două țări, precum și pen
tru negocierea planului de a- 
plicare, pe perioada 1972—1973, 
a acordului cultural. Totodată,

In 
Camera 

Cnmunelor
LONDRA 9 (Agerpres). — 

Primul ministru britanic, 
Edward Heath, a respins 
din nou joi, în Camera Co
munelor. ideea organizării 
unui referendum prin care 
corpul electoral să se pro
nunțe în legătură cu adera
rea țării la Piața comună. 
El a reafirmat că responsabi
litatea de a se pronunța 
pentru sau împotriva aderă
rii aparține parlamentului. 
Este evident că rezultatele 
recentelor sondaje de opinie 
sînt cunoscute șefului guver
nului de la Londra, ceea ce 
îl determină să mizeze pe 
majoritatea conservatoare din 
parlament. Dar, potrivit ob
servatorilor din capitala An
gliei, cercul celor ostili ade- 
îării s-a lărgit în ultimul 
timp prin alăturarea unor de- 
putați conservatori.

La rîndul său, liderul opo
ziției laburiste, fostul premi
er Harold Wilson, a reproșat 
guvernului faptul de a nu fi 
oferit, în cele 20 000 de cu
vinte ale „Cărții albe", sufi
ciente informații asupra unor 
puncte esențiale. El a cerut 
guvernului să compenseze a- 
ceste lacune în timpul apro
piatei dezbateri din Camera 
Comunelor asupra documen
tului, ce va avea loc între 21 
și 2G iulie. 

au fost evidențiate posibilită
țile dc dezvoltare a colaboră
rii între cele dguă țări în do
meniul turismului.

Miniștrii au reafirmat hotă- 
rîrea țărilor lor de a acționa 
permanent pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare cu țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, cu 
toate țările socialiste, de' a con
tribui la unitatea și coeziunea 
lor, în interesul socialismului 
și păcii în lume. •

In cursul schimbului de ve
deri asupra problemelor actuale 
ale situației internaționale, cei 
doi miniștri au acordat o aten
ție deosebită problemei securi
tății și colaborării în Europa.

Pornind de la interesele vi
tale ale tuturor popoarelor eu
ropene în asigurarea păcii și 
securității în Europa, de la 
progresele înregistrate în cli
matul dc destindere și înțele
gere pe continent, cei doi mi
niștri au subliniat necesitatea 
intensificării în continuare a 
eforturilor și au reafirmat ho
tărîrea lor de a acționa în di
recția pregătirii și convocării 
cît mai grabnice a conferinței 
europene cu participarea egală 
în drepturi a tuturor statelor 
interesate, fără condiții preala
bile. Cei doi miniștri au reafir
mat acordul guvernelor lor în 
legătură cu organizarea la Hel
sinki a unor reuniuni pregăti
toare ale tuturor statelor in
teresate și hotărîrea lor de a 
participa în orice moment la 
acestea.

Cele două părți au subliniat 
că semnarea Tratatului dintre 
Uniunea Republicilor Socialiste 
Sovietice și Republica Federală 
a Germaniei, precum și a Tra
tatului dintre Republica Popu
lară Polonă și Republica Fe
derală a Germaniei reprezintă 
un element important al stabi
lizării și normalizării situației 
în Europa. Ratificarea cît mai 
grabnică și îndeplinirea inte
grală a acestor tratate ar fi 
în interesul destinderii și păcii 
pe continentul nostril.

Părțile au subliniat că o con
tribuție esențială la cauza pă
cii în Europa și securității in
ternaționale ar constitui-o re
cunoașterea de către toate sta
tele care nu au făcut încă a- 
ceasta — inclusiv de către Re
publica Federală a Germaniei 
— a Republicii Democrate Ger
mane. stabilirea de relații nor
male, pe baza dreptului inter
național. cu acest stat suveran 
și independent, primirea am
belor state germane în Organi
zația Națiunilor Unite și în alte 
organizații internaționale.

Cele două părți sînt ferm 
convinse că pentru asigurarea 
unei păci trainice și întărirea 
securității în întreaga lume este 
imperios necesar să se adopte 
măsuri efective în vederea în

Janos Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., l-a pri
mit vineri pe vicepremierul și 
ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., Mahmud Riad, care 
face o vizită oficială în Unga
ria, informează agenția MTI. 
La primire a fost de față Ja
nos Peter, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare.

In aceeași zi, Mahmud Riad 
a fost primit de Jeno Fock, 
președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar.

După cum s-a mai anun
țat, Irakul a lansat recent o 
adevărată ofensivă diplomatică 

pentru a expune guvernelor 
diferitelor state arabe poziția 
sa în ce privește criza din O- 
rientul Apropiat și alte proble
me de interes comun. In acest 
scop, mai mulți emisari ai gu
vernului de la Bagdad au sosit 
deja în cîteva capitale arabe. 
Ministrul afacerilor interne, 
generalul Saadun Gaidan, a 
vizitat capitala Tunisiei, undea 
înmînat premierului Hedi Nou- 
ira un mesaj din partea preșe
dintelui Hassan El Bakr pentru 
președintele Bourguiba.

<$> Pentru prima dată, în 
ultimii 15 ani, Partidul Justi
țialist — principala grupare 
peronistă din Argentina — a 
organizat joi o mare reuniune 
la care au participat cadre uc 
conducere, foști deputați și gu
vernatori, sindicaliști ele. La 
această reuniune, care marchea
ză reluarea activității legale a 
mișcării peroniste, în conformi
tate cu măsurile adoptate de 
guvernul președintelui Lanusse, 

cetării cursei înarmărilor, înfăp
tuirii dezarmării generale și, 
în special, a dezarmării nu
cleare.

Miniștrii au reafirmat spri
jinul deplin și solidaritatea ță
rilor lor cu lupta eroică a po
poarelor vietnamez, cambodgian 
și laoțian pentru eliberare și 
independență națională, împo
triva agresiunii imperialismului 
american pentru retragerea tru
pelor S.U.A. și ale aliaților lor 
din această parte a lumii. Po
porul vietnamez și celelalte po
poare din Indochina trebuie să 
fie lăsate să-și hotărască sin
gure soarta, conform voinței 
și aspirațiilor lor. Părțile și-au 
exprimat sprijinul față de pro
punerile in 7 puncte ale Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud, prezentate în cadrul 
tratativelor de la Paris în pro
blema reglementării pașnice a 
conflictului din Vietnam.

Cei doi miniștri au subliniat 
că Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Po
lonă se pronunță pentru solu
ționarea conflictului din Orien
tul Apropiat pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967, pentru re
tragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate, 
pentru respectarea integrității 
teritoriale și independenței tu
turor statelor din această re
giune, precum și pentru regle
mentarea problemei populației 
palestiniene în conformitate cu 
năzuințele sale legitime.

Părțile au relevat hotărîrea 
celor două țări de a dezvolta 
și lărgi relațiile de colaborare 
cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe baza 
respectării stricte a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, integrității teritoriale, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc.

Miniștrii s-au pronunțat în 
favoarea sporirii rolului Orga
nizației Națiunilor Unite și au 
subliniat că pentru întărirea 
autorității și eficienței sale este 
necesar să se realizeze princi
piul universalității organiza
ției.

Miniștrii afacerilor externe ai 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Polone 
au relevat utilitatea contacte
lor și a schimburilor de pă
reri pe linia celor două mi
nistere de externe și au expri
mat dorința de a extinde și a- 
dînci în continuare această co
laborare.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a invitat pe 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Polone. 
Ștefan Jedrychowski. să facă o 
vizită oficială în România. In
vitația a fost acceptată, cu plă
cere.

secretarul general al Partidului 
Justițialist, Jorge Paladino, a 
expus direcțiile principale ale 
orientării politicii peroniste ac
tuale.

Președintele Pakistanului, 
generalul Yahya Khan, a con
ferit cu Henry Kissinger, con
silier pentru problemele secu
rității naționale al președinte
lui S.U.A. Convorbirile au fast 
consacrate examinării unor 
probleme de interes comun.

Râul Roa, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Cuba, a sosit într-o vizită ofi
cială la Alger, la invitația omo

logului său algerian, Abdelaziz 
Bouteflika.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a primit vi
neri pe șefii și membrii delega
țiilor Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite la convorbirile pen
tru limitarea cursei înarmărilor 
strategice (S.A.L.T.), anunță a- 
genția TASS. După cum se știe, 
convorbirile S.A.L.T. au fost 
reluate joi în capitala finlande
ză în a cincea lor rundă.

4> In Tunisia a avut loc i- 
naugurarea marelui baraj de 
acumulare construit pe rîul 
Nebuno. Barajul, care va ieți- 
ne 86 milioane mc apă, va asi
gura irigarea unei suprafețe de 
5 OOU hectare, protejînd, toto
dată, întinse terenuri agricole 
de pericolul inundațiilor provo
cate de revărsarea rîului.

In urma convorbirilor e- 
conomice purtate la Tripoli, 
între Libia și Iugoslavia, a fost

Pe drumul | 
spre 

socialism, I 
I suveranitate, I 
I demnitate I 
| SANTIAGO DE CHILE 9 I I (Agerpres). — După cum s-a I

ntai anunțat, duminică 11 im- | 
f lie, Congresul Republicii - ’i,i- i 
j le, reunit în sesiune solemnă I 
* va adopta amendamentul . 
I constituțional care va per- I 
■ mite naționalizarea completă ’ 
I a industriei cuprului. In le- I 
I gătură cu acest eveniment, I 
I Consiliul național al Federa- I 
I ției muncitorilor din indus- ] 
Itria cuprului a dat publicity- i 

ții un comunicat în care se I 
I arată că „duminică, poporul .

chilian, condus de președin- I 
tele Allende, va smulge din I 

I mîinile imperialismului prin- | 
. cipala sa bogăție — cuprul" | 
■ Comunicatul apreciază că | 
I „data de 11 iulie va marca i 
I1 încheierea unei perioade vie |

torioase de luptă și începe- ■ 
rea unei noi perioade dc 

I muncă — aceea de construi- 
’ re a unui nou Chile, de în> 
I intare pe drumul către socia- * 
* lism. suveranitate. demni- | 
| tate". I
IDe asemenea, mișcarea de I 

tineret a frontului Unității |

I Populare a dat publicității » I 
declarație în care arată |

I că ..iminenta naționalizare a ■ 
I cuprului reflectă hotărîrea | 
■ revoluționară și lupta anti- . 
I imperialistă a muncitorilor' | 
. In continuare, se subliniază
I că exploatarea imperialistă a I 
■ acestei importante bogății ’ 
I naționale s-a concretizat în I 

scoaterea din țară, în perioa- I

Ida anilor 1910—1970, a unor 1 
uriașe valori materiale. „In }

| fiecare zi. se precizează în i 
| declarație, poporul chilian I 
Ieste spoliat de o sumă egală | 

cu salariile unui milion de i 
(muncitori : dar aceste cifre | 

nu dezvăluie complet conse- i 
cințele dominației imperia- j

I liste, subordonarea poporului . 
• față de scopurile și interese- | 
I le imperialismului, mizeria. , 
I foametea, incultura, șomajul | 
I și subdezvoltarea". Deelara-
I ția subliniază. în încheiere. I 
I hotărîrea tineretului Unității .

Populare ..de a păși, alături I 
■ de muncitori, la construirea . 
I unei noi societăți în (Shilea I

PEKIN 9 (Agerpres). - 
Purtătorul dc cuvînf al Gu 
vernului Regal de Unitate 
Națională al Cambodgiei a 
dat publicității la Pekin o 
declarație în rare subliniază 
că noile propuneri ale Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietna
mului de sud răspund în în
tregime asniratiilor legitime 
de pace si independentă na
țională ale ponorului vietna
mez : ele dovedesc încă o dală 
dorința G.R.P. de a contribui 
Ia succesul Conferinței de Ia 
Paris.

semnat un acord comercial. A- 
cordul încheiat pe o perioadă 
de cinci ani, prevede o largă 
colaborare în domeniul econo
mic. Totodată, se prevede acorj 
darea clauzei națiunii celei mai 
favorizate în schimburile co
merciale și relațiiîe economico 
dintre cele două țări. .

La Lima s-a semnat in 
acord de colaborare tehnico-ști- 
ințifică între Peru și R. S. Ce
hoslovacă. Acordul prevede 
pregătirea de specialiști peru
ani în Cehoslovacia, crearea în 
Peru a unui centru de docu
mentație tehnico-științifică, pre
cum și acordarea de credite 
pentru îndeplinirea programe
lor de dezvoltare economică și 
socială în Peru.

Deputatul guatemalez .1 >se 
Luis Arriaga a decedat în-* 
tr-un spital din Ciudad de 
Guatemala, unde fusese inter
nat în urma atentatului săvîr- 
șit asupra lui marți de către 
un necunoscut. El este al doi
lea deputat asasinat în ultime
le 6 luni Ia Ciudad de Guate
mala.

0 Senatul american a votat 
un proiect de lege care preve
de crearea unui organism spe
cial în cadrul Ministerului <i- 
nătății pentru conducerea cer
cetărilor privind lupta împotri-1 
va cancerului. Principalii pi-oJ 
motori ai acestui proiect de 
lege, senatorii Edward Kenne
dy și Jacob Javits, au propus 
un buget de 332 milioane do
lari destinat noului organism.

Documentul a fost trimis 
spre dezbatere și aprobare Ca
merei Reprezentanților.

După cum informează a-< 
genția MTr, pe porțiunile tor- 
dice ale Tisei s-au semnalat 
viituri de proporții medii. Or
ganele de resort au luat ma
surile necesare pentru a aver
tiza populația și a proteja cul
turile agricole amenințate.
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