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cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

de serviciu — 1663.

Comitetului Central

al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Ședința Comitetului Executiv
de întregul nostru popor, 

cu entuziasm și devotament, 
comuniștii, colectivele de muncă 
din Valea Jiului își exprimă 

hotărîrea de a acționa 
cu fermitate și combativitate 
partinică pentru traducerea 

în viață a programului propus 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 

Comunist Român, pentru 
îmbunătățirea activității 

politico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a tuturor 

oamenilor muncii,
ÎN SCOPUL friTÂRIRII CONȘTIINȚEI 

SOCIALISTE, PENTRU 0 MAI 
RAPIDĂ ÎNAINTARE A SOCIETĂȚII 

NOASTRE PE CALEA SOCIA
LISMULUI SI COMUNISMULUI

MULT STIMATE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU.

al Comitetului Central al P.C.R
lii ziua de 15 iulie 1971 a 

avut loc ședința lărgită a Co
mitetului Executiv al C.C. . al 
P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român.

Au participat membri ai Co
mitetului Central vechi mili- 
tanți ai partidului, miniștri și 
șefi ai unor instituții centrale.

Comitetul Executiv a ascultat 
raportul tovarășului Gheorghe 
Rădulescu, reprezentantul Repu
blicii Socialiste România la 
C.A.E.R., cu privire la activi
tatea desfășurată în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc și a adoptat hotărîri 
corespunzătoare în legătură cu 
participarea Republicii Socialis
te România la dezvoltarea cola
borării cu țările socialiste mem
bre ale C.A E.R.

In cadrul aplicării hotărîri- 
lor de întărire a muncii politi- 
co-ideologice și cultural-edu
cative. Comitetul Executiv a 
dezbătut și aprobat propunerile 
privind mai buna organizare a 
activității Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. In în
deplinirea atribuțiilor sale de 
conducere și îndrumare a acti
vității cultural-educative. Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă va funcționa ca orga
nism de partid și de stat, sub 
conducerea nemijlocită a Co-

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Funcția de președinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă va fi îndeplinită de 
un secretar al C.C. al P.C.R.

Președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă va 
coordona și activitatea Comite
tului de Radiodifuziune și Tele
viziune.

Comitetul Executiv a desem
nat în funcția de președinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, membru al gu
vernului, pe tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Comitetele județene pentru 
cultură și artă vor funcționa 
sub conducerea directă a comi
tetelor județene de partid.

Comitetul Executiv a aprobat 
proiectul de hotărîre cu privire 
la plata lucrărilor executate de 
întreprinderile pentru mecani
zarea agriculturii în raport cu 
producția obținută de coopera
tivele agricole de producție, 
proiectul de hotărîre privind a- 
cordarca de credite pe termen 
lung membrilor cooperativelor 
agricole de producție și produ
cătorilor cu gospodărie indivi
duală, precum și indicatorii 
tehnico-economici ai unor lu
crări de investiții prevăzute în 
planul cincinal.

Pornind de la necesitatea în-

SPIRITUL 
REVOLUȚIONAR
să domine viața socială!

In aceste zile, cînd întreaga 
clasă muncitoare, întreaga na
țiune română trăiește cu mîn- 
drie și demnitate nobile sen
timente de totală adeziune și 
atașament față de partid și 
conducătorul său înțelept, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
doresc să exprim cu inima 
deschisă, gîndul meu și al 
ortacilor mei in legătură cu 
documentele de excepțională 
însemnătate pentru destinele 
țării pe care iubitul nostru 
secretar general Ie-a prezen
tat în fața partidului, a în
tregului nostru popor.

Am fost și sintem mereu 
mai mult martorii și bene
ficiarii grijii nemărginite, de
votamentului, stimei și res
pectului profund pe care con
ducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le manifestă față de clasa 
muncitoare, față de toți oa
menii muncii. Tot ceea ce a

făcut partidul în ultimii ani, 
tot ceea ce partidul ne chea
mă să înfăptuim in această 
nouă etapă de dezvoltare is
torică a României socialiste, 
știm că este spre binele, bu
năstarea și fericirea muncito
rului, a tuturor celor care 
muncesc, a tuturor celor care 
sub steagul partidului luptă 
pentru înflorirea patriei so
cialiste.

De aceea eu și tovarășii 
mei de muncă, asemenea tu
turor celor 25 000 de mineri 
din Valea Jiului nu precu
pețim nimic din puterea 
noastră de muncă, din pri
ceperea și dăruirea noastră, 
pentru a înfăptui politica

Petre CONSTANTIN, 
miner șef db brigadă 

Ia E. M. Lupeni, 
Erou al Muncii Socialiste

(Continuare in pag. a 3-a)

îndemn la

Colectivul teatrului „Valea Jiului" din Petroșani își ex
primă adeziunea deplină la propunerile prezentate de dum
neavoastră și hotărîrea fermă de a urma inestimabilele in
dicații privind munca și răspunderea noastră viitoare.

Dovadă a imensei griji pe care o manifestați față de 
creație și creatori, recentul document are pentru noi o 
excepțională însemnătate. Sînt tot atitea idei care ne vor 
spori exigența, făcînd 
condițiile spiritului de 
astăzi în țara noastră.

A trecut aproape 
scenei a intrat în viața-------- . „
lui unde ființează o mlădiță a marii scene românești, răs
timp în care ne-a stat în atenție valorificarea dramaturgiei 
originale actuale, oglindind problemele fundamentale ale 
vieții noi, precum și valorificarea tradițiilor înaintate ale 
culturii noastre.

In lumina propunerilor prezentate de dumneavoastră 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a indicațiilor pre
țioase din expunerea făcută în consfătuirea de lucru a 
activului de partid privind îmbunătățirea activității de 
educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, ne vom strădui să dăm viață scenică unor 
lucrări purtătoare de idei nobile, fecunde, izbucnite din 
substanța vie a realităților noastre. De aceea, ca mandatari 
ai miilor de spectatori, vom rămîne intransigenți față de 
capriciile modei, față de soluțiile scenice extravagante, în- 
lăturind din arta spectacolului echivocul, balastul.

Nu vom precupeți dăruire și talent pentru a oferi oa
menilor muncii spectacole de înaltă ținută artistică, făcînd 
să răsune din ce în ce mai plin mesajul însuflețitor al artei 
noi izvorîte din viața poporului și puse în slujba lui.

Vă încredințăm că nu ne vom cruța eforturile pentru 
a sprijini conducerea partidului și statului nostru în tot ce 
întreprinde spre triumful ideilor socialismului. Vom face 
totul spre a înălța munca noastră la nivelul încrederii și 
dragostei pe care ne-o arătați în permanență, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

prin 
grădinile 
de vară-

ÎNCHEIEREA
LUCRĂRILOR SESIUNII 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

să rodească 
efervescență

strădaniile noastre în 
creatoare ce domnește

restaurant
un sfert de
cotidiană a minerilor din Valea Jiu-

veac de cînd mirajul

In ședința sa din 15 iulie 
a.c., Biroul Marii Adunări Na
ționale, constatând că puncteie 
înscrise pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a legislaturii a 
Vl-a a Marii Adunări Naționa

au fost epuizate, a declaratle
închise lucrările sesiunii.

Viitoarea sesiune urmează să 
fie convocată în termenul sta
bilit de prevederile legale.

tăririi relațiilor de prietenie în
tre poporul român și popoarele 
altor țări, și ținind seama că 
intr-o serie de țări s-au format 
Asociații și Comitete de prie
tenie cu poporul român. Comi
tetul Executiv a hotărit înfiin
țarea de Asociații de prietenie 
cu popoarele țărilor în care 
funcționează asociații similare 
de prietenie cu Republica So
cialistă România.

Comitetul Executiv, 
seama d.e o seric de 
primite din diferite țări 
expresie sentimentelor de soli
daritate internaționalistă 
poporului român cu lupta po
poarelor pentru independența 
națională. împotriva colonialis
mului. a hotărit instituirea 
Fondului de solidaritate și spri
jinire a mișcărilor de eliberare 
națională, a tinerelor state in
dependente, a țărilor în curs 
de dezvoltare, precum și pentru 
ajutorarea populației din une
le țări în cazul unor calamități 
naturale. Acest fond se va re
aliza prin contribuția statului, 
a organizațiilor socialiste și 
obștești, precum și prin con
tribuția benevolă a cetățenilor.

Comitetul Executiv a hotărit 
eliberarea tovarășului Hie Ra
dulescu din funcția de șef al 
Secției Propagandă a C.C. al 
P.C.R.. urmînd să . ' 
alte însărcinări și a numit în 
această funcție 
Miu Dobrescu 
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Ion Iliescu a ru
gat Comitetul Executiv să-l eli
bereze din funcția de secretar 
al Comitetului Central și să-i 
creeze condiții pentru a lucra 
la un organ județean de par
tid, în vederea completării ex
perienței sale de muncă. Co
mitetul Executiv a satisfăcut a- 
ceastă cerere și a supus-o spre 
aprobare Comitetului Central, 
care a hotărit eliberarea tova
rășului Ion Iliescu din funcția 
de secretar al C.C. al P.C.R.

ținind 
cereri 

și dind

alo

primească

pe tovarășul 
membru su-

COLECTIVUL TEATRULUI „VALEA JIULUI

PETROȘANI

Dacă totul te-ar
Calendaristic, ne aflăm în 

plină vară, în plin sezon es
tival. Chiar dacă mercurul n-a 
prea avut putere să urce în 
termometre, am simțit totuși 
atmosfera anotimpului acesta 
de mijloc al anului, i-ara au
zit chemările. Una dintre a- 
ceste chemări o rostesc grădi
nile de vară, unde să putem 
consuma o bere rece și proas
pătă, să ascultăm o melodie — 
populară sau de dans, din re
pertoriul nostru național atît 
de bogat —, să primim adie
rea vîntului curat al serii. Ne 
putem bucura de aceste plă
ceri în toate localitățile mu
nicipiului ? S-au deschis peste 
tot, îmbietoare, grădinile de 
vară ? Găsim în ele ceea ce 
dorim ? Ne simțim bine sub 
cerul lor liber ? Cu aceste în
trebări ne-am început raidul 
de la Lonea la Lupeni.

<$ „Cărbunele" Lonea. Spa
țiu mare, frumos, împrejmuit 
cu gard din zid și plasă de 
sîrmă, multe mese și scaune, 
puține umbrele, destui consu-

îmbia
J.

INTRANSIGENTA

matori și... restul. Adică: ab
sența igienei în ambele încă
peri de unde se servește mîn- 
carea și băutura; sărăcie de 
preparate culinare: halbele mur
dare: berea caldă (la ora 12 
gheața încă nu sosise); aspec
tul inestetic al barului (același 
de ani de zile); scena pentru 
ochestră — bine ciobită prin 
părțile esențiale; scaune rupte 
și murdare. Nimic nou, nimic 
frumos, nimic îmbietor. Nici 
măcar ospătărițele. Și ce gră
dină frumoasă — din toate 
punctele de vedere — ar pu
tea fi „Cărbunele" Lonea !...

© Grădina „Parc" Petroșani. 
Bine pusă la punct, îmbietoa
re. Berea nu se termină aproa
pe niciodată, în schimb micii 
nu ajung întotdeauna. In ziua 
vizitei noastre, la ora 12. nu 
se puteau servi decît grătare, 
gheața sta în soare, topindu-se 
văzînd cu ochii. Un ospătar 
ne spunea că nu-și fac pro
bleme. Au gheață destulă. Dar 
asta nu înseamnă că trebuie 
s-o lăsăm să se topească fără 
rost, adăugăm noi. Seara, spre 
ora închiderii (24), lumea se 
simțea încă bine aici, dar și 
mai bine s-ar simți în compa
nia unei orchestre? La grădină 
ar trebui să se asculte și mu
zică, să se și danseze. Cel pu-

țin așa ne-au declarat tinerii 
Eleonora Vasilescu, Parasc.hiva 
Sofronie, Vasile Dinulescu, Ion 
Ștefănescu. Credem că 
au dreptate...

Q Grădina „Minerul" 
șani. In reamenajare și 
nizare de două luni de 
lucrările sînt la... pămînt; 
rectorul T.A.P.L. Petroșani 
Constantin Ceolofan — ne spu
nea că îl ține încurcat I.G.li. 
Petroșani. Acest lucru l-a re
cunoscut inginerul șef Ștefan 
Krachtus, motivînd pe drept, 
prin lipsa de oameni și volu
mul mare de lucrări pe care 
I.G.L. Petroșani îl are de e- 
fectual în această perioadă. Dîn- 
sul nc-a mai spus că terme
nul la lucrările de la această 
grădină de vară este... trimes
trul IV a. c., deci pînă la 31 
decembrie.

0 Grădina „Straja" Vulcan. 
Deschisă în 10 mai, închisă 
din cauza lipsei unor elemen
tare instalații sanitare, redes
chisă în 26 iunie, pe un sin
gur schimb (14—20). Atmosfe
ră nu prea primitoare. Scaune 
murdare și rupte, fețe de masă 
tăiate cu briceagul de consu-

tinerii

Petro- 
moder- 
zile și 

Di-

Prin decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Pom- 
piliu Macovei se eliberează 
din funcția de președinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, primind alte 
însărcinări.

Prin același decret, tovară
șul Dumitru Popescu se nu
mește în funcția de preșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Bloc pentru 
nefamiliști

la cultivarea demnității muncitorești
Colec-

afir-
dezvoltat, 
maturizat, 
prisosință poten- 

măiestria pro-

Uzina s-a 
tivul ei s-a 
mîndu-și cu 
iele creatoare, 
fesională; produsele ce le pu
ne la dispoziția 
utilajele miniere au un cuvînt 
tot mai greu în sporirea rod
niciei abatajelor.

La U.U.M.P. — ne aflăm în 
mijlocul unui colectiv cu vechi 
state de vrednicie. Dacă azi 
uzina primește elogii din par
tea minerilor pentru ajutorul 
primit în strădaniile lor de 
creștere a randamentelor în 
cărbune, aceasta este în primul 
rînd o atestare grăitoare a re
cunoștinței sociale față de dă
ruirea și iscusința cu care co
lectivul de la U.U.M.P. își o- 
noreazâ îndatoririle, o recunoaș
tere a climatului de eferves
cență, de dinamism creator din 
sinul colectivului.

— Dar viața trebuie privită 
dialectic, în devenire, climatul, 
starea de lucruri actuală tre
buie măsurată la exigențele

minerilor

viitorului ; colectivul nostru 
a făcut pași însemnați pe li
nia maturizării, a sporirii res
ponsabilității membrilor ei fa
ță de muncă, față de sarcinile 
profesionale. Sarcinile devin 
însă tot mai mari, munca pu
ne exigențe sporite, cere dăruire

ANCHETA
NOASTRĂ

totală și, înainte de toate, 9 
înaltă conștiință a datoriei so
ciale din partea fiecărui mun
citor, tehnician sau 'nginer. 
Aceasta e legea progresului, 
acesta e unghiul din care tre
buie să privim noi, comuniștii, 
rezultatele activității noastre 
educative.

Precizarea aparține primului 
nostru interlocutor în cadrul 
unei anchete de opinie între-

prinse la U.U.M.P. în legătură 
cu recentele propuneri de mă
suri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru perfecționa
rea activității ideologice, a 
muncii politico-educative. In
terlocutorul i locțiitorul secre
tarului comitetului de partid pe 
uzină, maistrul Gavrilă ~ 
Atît tovarășul G. Dan, 
ceilalți interlocutori cu 
am susținut dialoguri și-au ex
primat adeziunea totală față 
de programul propus de secre
tarul nostru general, i-au su
bliniat adîncile semnificații, 
precum și hotărîrea unanimă 
de a acționa ferm, cu toată 
dăruirea pentru a imprima ac
tivității ideologice, muncii edu
cative în cadrul uzinei un pu
ternic caracter militant, exi
gență și combativitate parti
nică.

— Pentru mine, pentru toți

Dan. 
cit Și 

care

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

In orașul Vulcan, s-a dat, 
recent, în folosință un bloc 
pentru nefamiliști. Fiecare — 
dintre cei 120 de muncitori 
ai minei care, deja, locuiesc 
aici — își are camera Îhî. 
prevăzută cu confort cores
punzător. Sînt de remarcat 
aspectul îngrijit, plăcuta a- 
menajare alît a coridoarelor 
•cit și a încăperilor respec-

—♦—

CLIMATUL
(Continuare-în pag.

MUNCII CULTURALE
LA ANINOASA

pe-

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)
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amintesc 
vreo doi

in- 
din

tiere Vhlea Jiului 
T.C.M.M., întreprindere 
cărei 
de sindicat sprijină această
acțiune. Baza sportivă este 
situată în incinta sediului 
grupului și cuprinde un te 
ren pentru tenis de cîmp Ș’ 
unul pentru volei.

Aninoasa. îmi, 
cum, în urmă cu 
ani, un bătrîn pensionar, co
munist din ilegalitate rememo
ra file din trecutul de luptă 
al minerilor de aici, cum, 
în zilele de sărbătoare, se a- 
dunau pe dealurile din îm
prejurimi, formau coruri și 
interpretau cîntece patriotice, 
revoluționare. Urr alt local
nic, într-o altă împrejurare, 
aducea în discuție momentul 
de înflorire cultural-artislică 
al clubului din Aninoasa de 
acum 10—15 ani, cînd for
mațiile de aci își creaseră 
un prestigiu de largă audi
ență. Sînt două puncte tem
porare, distanțate, dar comu- 
nicînd disponibilitățile ar
tistice și culturale, deschide
rea omului spre valorile 
rene.

Comparat cu celelalte 
stituții de același gen
Valea Jiului, clubul sindica
telor din Aninoasa are o ac
tivitate vie și dinamică, o- 
ferindu-i localnicului posibi
litatea destinderii într-un 
mod util și educativ. Clu
bul posedă o popicărie mo-

dernă și o sală bine amena
jată de jocuri iar biblioteca, 
ce însumează peste 21 000 de 
volume, își rotunjește numă
rul prietenilor. Și latura ar
tistică este bine reprezenta
tă. In acest sens tov. F. Fe- 
nișeru, director al clubului, 
ne spunea că „se află în- 
tr-un stadiu superior de pre
gătire taraful și soliștii de 
muzică populară care fac 
deplasări frecvente (ultimele 
la Baru Mare și Rîu Bărbat). 
Formația de muzică ușoară, 
brigada artistică de agitație, 
tradițională aici, o formație 
de teatru, fanfara susținînd 
cu mai multă sau mai puți
nă regularitate concerte de 
promenadă în parcul locali
tății".

Am văzut repetiția brigăzii 
artistice de agitație cu „Dia
log la distanță" (text și in
structor Emerich Lanyi), 
spectacol ce va fi prezentat 
în curînd și se anunță a fi 
antrenant, incisiv și optimist

/W1

«T«T 4H O nouă

sportivă
O nouă bază sportivă va 

fi pusă în curînd Ia dispozi
ția amatorilor de mișcare în 
aer liber din orașul Petro
șani. Microcomplexul sportiv, 
ce va aparține asociației 
„Constructorul minier", se 
amenajează prin muncă pa
triotică prestată de tinerii 
uteciști de la grupul de șan- 

al
a

conducere și comitet

3.
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F» d i. < .
roești — inginerul Gheorghe 
Mirică — l-am întâlnit în- 
tr-unuJ din atelierele urinei. 
Urmărea — așa cum face zil
nic — mersul producției, dă
dea indicații, își nota unele 
observații în nelipsitu-i carnet 
..de probleme". Ne-a ghicit re
pede gîndurile și a ..atacat" 
primul.

— Da, s-ar mai putea scrie 
câte ceva și despre uzina aceasta 
a noastră. Treburile merg din 
ce în ce mai bine, oamenii 
s-au mai stabilizat, s-au fami
liarizat cu locurile de muncă, 
cu activitatea de aici.

— Ceva mai concret pen
tru ceea ce mă interesează : 
„Individ-colectivitate" ?

— Se poate. De exemplu, 
vrednicul colectiv de muncă 
de la investiții, care dă e 
nouă putere, noi dimensiuni 
industriale procesului de 
nobilare a cărbunelui, 
căm ?

— De acord.
Ascensorul ne poartă 

spre cotele cele mai de 
ale preparației. Din fuga 
privim panorama locurilor, 
efervescența muncii creatoa
re. La orizontul 27 coborîm. 
Aici se întinde sectorul pre
parare. Directorul Gheorghe 
Mirică ne mai dă unele lă
muriri despre mersul produc
ției, apoi ne despărțim. Dîn- 
sul își continuă itinerarul zil
nic prin uzină, noi rămînem 
în secția spălare — șantierul 
de lucru al celor de la in
vestiții — în compania mais
trului principal Petru Rus, se
cretar al comitetului de partid 
pe preparație.

— Alegerea mi se pare foar
te potrivită — este de părere 
tovarășul Rus. Acești oameni 
de la investiții au reușit să 
închege un colectiv puternic, 
sudat, harnic. Ei sînt cei care 
refac, prin priceperea și ab
negația lor, liniile de spălare, 
la nivelul tehnicii actuale. 
Vedeți munții aceia de fier 
vechi ? E opera lor. In locul 
fierului dizlocat — din insta
lațiile vechi, necorespunzătoa
re — funcționează acum, cu 
rezultate foarte bune, liniile 
tehnologice I și TI. Dau întot
deauna lucrări la timp și de 
bună calitate.

— Nici n-am putea altfel
— completează șeful de echi
pă Aurel Ștef. Cu toții știm 
ce avem de făcut și ne mîn- 
drim cînd vedem în urmă re
zultatul muncii noastre. Să vă 
spună tovarășul maistru cum 
funcționează liniile I și II. Nu 
ca să ne lăudăm, dar am fă-» 
cut treabă bună.

Ni se spusese că, într-ade- 
văr, cele patru echipe de cîte 
8—12 oameni, de la investiții, 
făcuseră numai lucrări bune, 
că se ajută întotdeauna între 
ele. că nu au dat vreodată 
de furcă șefilor lor.

— «Avem o muncă nu prea 
ușoară — ne mărturisea șe
ful de echipă Francisc Pecsi
— și n-am realiza prea multe 
dacă nu ne-am ajuta între 
noi, dacă nu ne-am înțelege 
ca între 
colegi.

— Și 
a ținut 
principal Petru Rus.

Din sertarul său a scos cî
te va planșe reprczentînd cele 
trei linii tehnologice de spă
lare. Primele două prezentau 
însemne cu creioane colorate
— dovadă că funcționau con
form noului proiect de adap
tare a fluxului tehnologic la 
posibilitățile reale de valori
ficare a cărbunelui. In felul 
acesta s-au îmbunătățit sub
stanțial indicii calitativi ai

oameni, ca între buni

lucrează organizat — 
să adauge maistru)

a

• O adresă dactilografiată 
ne-a parvenit de la Consiliul 
popular orășenesc Lupeni,

semnată de tovarășii Wilhelm 
Neag — primarul orașului
și losif Mikrut — secretar. 
In ea sîntem rugați să pre
zentăm în coloanele ziarului 

j activitatea colectivă deosebit 
de rodnică a locuitorilor de 
pe strada Salcîmilor d’.n lo-

’ calitate.
j ..Avîndu-1 ca organizator

energic și entuziast pe E- 
mcric Marta, locuitorii stră
zii amintite au lucrat cu 
dragoste și pricepere în pe-

i rioada 1 iunie — 1 iulie a c..
pentru înfrumusețarea străzii 
lor. consolidarea malurilor

; pîrîului Stefan, consolidarea
macadamului la stradă — 
prin transportarea unei mari

I cantități de zgură, cu mașini
' nle T.C.M.M. care execută a-

ceastă lucrare. Prin strădanii 
colective lăudabile, au fost 
efectuate lucrări de bună ră
ii ta te pe o porțiune de 300 
ml. a căror valoare se ridică 

j la cea. 100 000 lei. Printre
participant ii cei mai activi 
îe sceastă acțiune gospodă
rească s-au aflat pensionarul

K_____ —-------

cărbunelui spălat — putîndu
se produce într-o cantitate 
mai mare și sortul 10—80 
mm — eliminîndu-se pierde
rile ce se înregistrau cu ve
chile instalații, prin vechile 
metode de lucru. .Apoi, mais
trul principal Petru Rus ne-a 
arătat caietul său în care păs
trează scris ordonat întreaga
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..Eu n-am sancționat pe nimeni**

organizare — așa după cum 
ne spunea — a muncii celor 
patru echipe de muncitori de 
la investiții, trei de lăcătuși- 
mecanici și una de construc- 
tori-montori.

— Este interesant de re
marcat — observa interlocu
torul — că toate cele 4 echipe 
sînt alcătuite 
puse i tineri și 
tuși, fuziunea 
perfectă. Toți 
echipă — Aurel Ștef, Francisc 
Pecsi, Ladislau Izsak și La- 
dislau lenei — sînt foarte bine 
pregătiți profesional, buni or
ganizatori ai muncii, știu să 
lucreze cu oamenii din subor
dine.

Emeric Marta, Ștefan Delc- 
jinschi, loan Aslău. Gbeza 
Bedeecan, .Alexandru Florian, 
Alexandru Rotaru, Mihai A- 
postol, loan Pînțu, Gheorghe 
Cristof. Simion Bora, Tă- 
nase Stoica".

Așteptăm asemenea inipa- 
tive și în alte localități.

• Intr-adevăr, comporta
rea medicului de care ne 
- rieți — tovarășe Vasilfe 
Stoica — a fost așa cum ne-o 
relatați. El a avut o atitudi
ne nepotrivită față de asis
tenta de serviciu, wnlru că 
di-eâsta oa îndrăznit" să-1 de
ranjeze pehtru un caz de 
boală, în timp ce dineul era 
de gardă. Atitudinea ia H-

Unitate de pricepere, dăruire, înțelegere
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din vîrste ©- 
vîrstnici. Și to- 
dintre ei este 
cei 4 șefi de
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De altfel, este îndeobște 
știut : buna înțelegere, colabo
rarea. spiritul de întrajutora
re sînt elemente esențiale ale 
rodniciei muncii £n orice do
meniu de activitate. Acest lu
cru îl cunosc deopotrivă A- 
vram Hălmaciu (un tânăr cali
ficat la locul de muncă), pen
sionarul Ion Buhai (un om 

I

A

I
plin de inițiativă și ncastîin- 
păr — în înțelesul bun al cu- 
vîntului), Ștefan Fazakaș, Ru
dolf Drotzinger (un meseriaș 
excelent), uteciștii Alexandru 
Blaj și Marin Chivu, Ni^colae 
Rotar, Ioan Vincze, Iosif Tri- 
muș, Gheorghe Ulici, Vasile 
Mihăilă — ceilalți lucrători 
de la investițiile preparației 
Corcești.

In drum spre locul de mun-» 
că de la linia a IlI-a tehno
logică, unde sînt concentrate 
acum lucrările, discutăm cu 
maistrul principal Petru Rus 
și cu șeful de echipă Aurel 
Ștef, despre oameni, despre 
pricepere și pasiune, despre 
stil de muncă.

te cu atît mai condamnabi
lă cu cit medicul respectiv 
ocupă o funcție de tăspun- 
dere la spitalul din Vulcan. 
Tovarășul medic Joan îîădu- 
lescu — directorul spituiului 
— ne-a asigurat că-i va a- 
trage atenția în midiu cel 
mai serios colegului sau. 
pentru ca asemenea situații să 
nu se repete. Sîntem convin
și că de la data discuției 
noastre verbale cu medicul 
loan Rădulcscu, acesta și-a 
îndeplinit promisiunea.

ț. Pensionarul t’âtru Rad 
din Parcșeni în vîrsiă de 77 
de ani, strada Lilia .ului nr. 
3, ne aduce la cunoștința că 
tovarășii de la Consiliul 
popular orășenesc Vulcan 
i-au eliberat repartiție pe lo
cuința sa — în care trăiește 
de 14 ani, cu fiica sa — ce
tățeanului Gheorghe Lorintz. 
Intr-o discuție purtată re
cent pe această temă, tova
rășul Alexandru Todor — 
vicepreședinte al Consiliului 
popular orășenesc Vulcan — 
ne-a încredințat că situația 
va fi rezolvată corespunză
tor în cel mai scurt timp. 
Așteptăm și noi.

y

că-i ușoară, 
prea grea. Prin- 
eu o fac cu plă- 
colegii mei, de 
m-ar speria u- 
mai dificile ale 

aș face alt-

— Unii cred că procedează 
bine dînd sancțiuni 
miluita — âși spunea părerea 
tovarășul Aurel Ștef. Ei cred 
că așa pot intra în grațiile 
subalternilor. Eu nu accept 
această metodă. N-am sancțio
nat pe nimeni din echipa mea 
și nu mă pol plînge că oa
menii nu mă respectă și nu-mi 
urmează indicațiile. Să știm 
să ne cunoaștem oamenii, să-i 
înțelegem și să-i ajutăm — 
iată un lucru ce mi se pare 
deosebit de important ătît în 
producție, cît și în viața so
cială. Convingerea c îpetoda 
mea de lucru. Cei noi, I neîn
țelegători. se elimină singuri 
din competiția dreaptă a 
muncii.

Inutil să mai spunem cîtă 
dreptate are acest muncitor 
destoinic, călit în munca pe 
care o face cu plăcere, din 
toată inima. Și, se pare că 
principiile lui despre muncă 
și viață le-a împrumutat și 
subalternilor.

— E grea munca pe care o 
faci aici, Rudolf Drotzinger ? 
ne-am adresat unui tânăr voi
nic, cu fața „bronzată" de 
praful de cărbune de pe in
stalațiile metalice v 
care le „lichidează".

— N-aș zice 
dar nici că-i 
cipal este că 
cere. Ca și 
altfel. Dacă 
nele aspecte 
muncii acesteia, 
ceva. Dar nu. Mi-am ales me
seria de lăcătuș pentru că mi-a 
plăcut.

— Dar sînt destui care-și 
aleg o meserie ce le place la 
început, apoi o abandonează, 
se plictisesc repede de ea. 
umblă dintr-un loc în altul 
sau nu mai lucrează de loc...

— Eu nu înțeleg ce gîndesc 
asemenea colegi de generație. 
Personal, îmi iubesc meseria, 
îmi place să muncesc, sînt in
tr-un colectiv bun (a fost în 
echipa lui Aurel Ștef. acumi B 
este la Francisc Pecsi — n.n.), 
ne înțelegem, avem rezultate 
bune, câștigăm bine.

Rudolf Drotzinger este tî
năr. A absolvit Școala profe
sională Lupeni în anul 1969. 
De atunci lucrează la prepa- 
•rație. Este lupenean de ori
gine, dintr-o familie de mun
citori vrednici și ordonați. Dar 
concepțiile lui despre muncă 
și vioță, despre profesie și 
despre familie (s-a căsătorit 
de curînd — n. n.) sînt sănă
toase, robuste chiar, așa cum 
ar trebui să le promoveze 
orice ’tânăr al zilelor noastre. 
Mediul muncitoresc din care-și 
trage seva, mediul muncito
resc in care-și desfășoară ac
tivitatea sînt terenuri fertile 
pentru conștiințe sobre, pen
tru caractere integre.

Am cunoscut, la prepara- 
ția Corcești — cea mai mare 
uzină de înnobilare a cărbu
nelui din Valea Jiului — un 
mănunchi de oameni harnici 
și pricepuți, un mănunchi de 
oameni care-și iubesc mese
ria, care știu ce înseamnă a 
munci, ce înseamnă disciplina 
și autoexigență, spiritul de 
dăruire și întrajutorare, care 
știu să-și organizeze munca 
și viața.
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Marx,

care

Omul nu este o ființă necu
noscută decît dacă îl privim 
in sine, ca entitate, ceea ce 
înseamnă a ignora esența sa u- 
mană. Căci, așa cum observa 

„omul ca om și relația 
sa cu lumea, este relație ome
nească în care dragostea se 
schimbă pe dragoste, încrede
rea pe încredere...". O relație 
în care „trăim noi înșine în 
sufletul altuia* * și care poartă 
un nume pe care nu-1 întîl- 

_nim, la fel, în nici o limbă i 
omenia.

Privit din această perspec
tivă, emul nu poate fi „necu
noscut" ci — mai adevărat spus 
— greșit cunoscut sau nu în
deajuns de bine cunoscut.

Chiar dacă Plafon avea drep
tate cugetînd că ,.e mai ușor 
să vorbești despre zei decît des
pre oameni", nu în dificulta
tea cunoașterii trebuie căutate 
aceste neajunsuri — sursa a- 
tîtor rele sociale — ci în opti
ca deformată care reduce rela
ția dintre oameni la 
gâturi

ample le- 
cu posturi și funcții.
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de profesie fără. „Me
ant deprins-o de la ba- 
Tot fără era și el. Se

Sînt 
seria" 
bacu. 
descurca, însă, de minune. Fie-i 
țarina ușoară că „bine" m-a 
mai învățat. De mic copil m-a 
introdus în secretul câștigării

■r/

Consecințe : neglijind omenes
cul în aceste legături, imagi
nea despre un -anumit om nu 
este altceva decît imaginea ab
stractă pe care ne-o facem des
pre funcția ocupată de el în 
ierarhia socială. Ajungem, ast
fel, să uităm că avuția spiri
tuală și frumusețea morală le 
găsim, adesea, la oameni „mici" 
și că nu le aflăm întotdeauna 
la cei „mari". Totul depinde 
de modul cum ne reglăm „lu
neta" atunci cînd privim și 
judecăm omul. Discuția, adică, 
s-ar reduce la o chestie de... 
optica. Din păcate !

...Am cunoscut un modest sluj
baș al Justiției care și-a ser
vit instituția, timp de aproape 
35 de ani, cu o pasiune și etică 
profesională ce făceau din el 
conștiința propriei sale profesii. 
Aparținea acelei 
oameni despre < 
spune că. mai 
strălucire profesiei 
vers și care, cu 
ies d i n profesie 
nonimi precum 

categorii de 
care se poate 

degrabă, ei dau 
și nu in- 

foale acestea, 
lot așa de a- 
au intrat în

gologanilor, așa, pe nemuncite. 
Cum ? Simplu. Cutreiera țara-n 
lung și-n lat, cumpârînd de 
toate pentru toți. Venea acasă 
cu geamantanele burdușite. 
Apoi vindea totul.la suprapreț, 
așa pe șest. Deh, cică marfă 

ea i fără distincții, fără banche
te de bun rămas și fără (mă
car 1) o strângere caldă de mâ
nă. Așa se întâmplă cînd pri
vim omul de departe și slujba 
sa de aproape : îl vedem ..mic". 
Mai ales cînd această slujbă 
este una „măruntă", de arhi
var, ca în speță. Chestie de... 
optică !

Avea, Napoleon, o vorbă în
țeleaptă : „mulți oameni, ca și 
cifrele, capătă valoare numai 
prin poziția lor“. Aforismul — 
chiar dacă avea mai multă va
labilitate altădată — îmi aduce 
aminte despre o femeie com
plet ignorată până in ziua cînd 
a ajuns soția unui „cineva". 
De atunci, nu mai prididește 
cu sărutările de mâini și cu ©- 
magiile 
femeie ! Din cauza vanității 
— căci altceva nu are — 
vede adevărul : omagiile primi
te de ea sînt lingușiri desti
nate... soțului.
ției" lui. Tot chestie de... op
tică 1 

„prietenilor". Sărmarw 
ai 

nu

Adică,

cu garaj mi-am 
pentru două ma- 

i fie. Acum mi-am 
am greșit. N-am 
a treia mașină, 
trei în familie, 

i și cu. Cînd e se
cară garăm mașinile

de Import.. Bine-i mai îmbro
bodea babacul pe fraieri. Dar 
las’, că dacă ar învia nu î-ar 
fi rușine nici cu mine. Pol 
afirma că-1 depășesc în multe 
privințe. Am constatat că de
verul cel mai gras e pe litoral. 
Poți învârti și de la străini și 
de la ai noștri. Tuturor le 
oferi marfă... prima. Dacă ești 
deștept, te alegi și cu valută. 
Asta fiind situația mi-am mu
lat cartierul general pe lito
ral. Plăcîndu-mi briza mării 
mi-am construit o căsuță cu 
n-'uă camere chiar pe țărm. 
Și cum la o a asemenea casă 
îi stă bine i 
construit unul 
șini, știi, Ca să 
dat scama că 
unde gara și 
Sîntem doar 
Soția, fiica 
zonul de v 
sub prelată. Garajele le închi- 
riem în loc de camere. Avem 
mare nevoie dc bani. Fiica mea 
Zoițica e în perspectivă să se 
căsătorească și vreau să-i ofer 
drept dar de nuntă tot o că
suță taman ca a mea. Cu ga
raj, bineînțeles.

...După cum. ziceam, m-am 
stabilit pe litoral. Tarna însă 
e prea monoton. N-ar strica să 
am o căsuță și la munte. La 
Sinaia, de exemplu. E chestiune 
de gust și orientare.

Dar ce s-a întiinplat ? Am 
fost „invitat" să dau seamă de 
proveniența averii ! ? ! Cică ceea 
•ce am agonisit ar fi din ve
nituri ilicite ■’ De unde or fi 
aflat oare ? Sau poate o fi și 
aici o chestiune de orientare.

- D. CRIȘAN
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Colectivul dc constructori 
de pe șantierele Grupului 
Valea Jiului al T.C.H. este 
hotărît să obțină și în con
tinuare rezultate din cele 
mai bune în activitatea de îm
bogățire a municipiului prin 
ridicarea de noi edificii soci- 
al-culturale dotate cu cel mai 
înalt grad de confort și ele
ganță. Apropierea celei de a 
treia duminici a lumi iulie, 
zj dedicată acelora care pe 
întreg cuprinsul țării au con
struit sute de mii de aparta
mente, așezăminte de cuJtn- 
ră și artă, obiective indus
triale, constituie un nou pri
lej de accelerare a ritmului 
unor lucrări ale căror ter
mene de predare sînt, de © 
perspectivă mai mult sau 
mai puțin apropiate.

Exemple ale acestei eferves
cențe creatoare a construc
torilor pot fi întâlnite la U- 
ricani, unde foarte curînd e- 
chipa de zidari condusă de- 
cornunistul Ștefan Ban va 
încheia lucrările de finisaj 
exterior la blocul F-2, la Pe
troșani și Vulcan, unde blo
curile E 3-1 (cu 100 de apar
tamente), respectiv B-3 (cu 
66 de apartamente) au toa
te condițiile create pentru a 
fi predate în preajma zilei 
de 23 August, adică c» e- 
proape 50 de zile înainte de 
termenul fixat inițial.
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Venise nu de mult din cea 
de-a treia condamnare — 3 
ani pentru furt. Ar fi tre
buit să-și caute de lucru, să 
muncească cinstit. Dar nu s-a 
gândit la așa ceva. A plă
nuit un alt mijloc de cîștig : 
înșelăciunea. A găsit mai 
mulți creduli de la care a 
primit bani in contul unor 
promisiuni că le face rost 
de mălai După ce a încasat 
600 lei de la doi naivi, a 
plecat să se cinstească pen
tru cît este de isteț. A fost 
găsit înlr-un bufet cu suma 
înjumătățită. Acum, Iuliu 
Bihary — el este „eroul" — 
va fi condamnat pentru a 
4-a oară .. pe buză de mălai. 
El singur... a pus-o de mă
măligă.

Trădarea 
sfinților 

y

Lucreția Tumagiu, din Ti
mișoara, a găsit, în Petro
șani. teren fertil pentru a-și 
desface mărfurile de contra
bandă. In seara de 5 iulie, 
însă, u fost surprinsă de or
ganele de miliție în timp ce 
vindea cămăși, bluze, tablouri 
cu sfinți. Se parc că aceștia 
din urmă au trădat-o, pentru 
că i s-au confiscat obiectele 
și a fost deferită instanței 
de judecată.
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INTRANSIGENTA COMUNISTA
ccmunișLi uzmei. propunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ou constituit o sa. - • , <- deo- 
fi’.i'S. sp mea : . Ignat Sandor, 
membru în comitetul de pai- 
1’d, respensab: ui com < e de 
F.opii-.-câ < ..
document binevenit care su
bliniază din nou și cu deosebită 
I- -ți o ’'.tură ho’..‘. 
e progresului țării noastre 
«octal;
emul 
vel lat, 
ți.ințfi 
r «aștri 
ifioar 
o doi 1 
«încă
•
•carea practică imensă a mă
turilor preconizate, evaluîndu- 
ți rezultatele, sarcinile mari ce 
revin organizatelor de partid 
pentru a forma din toți iucră- 
lorii uzinei oameni înaintați, 
fii demni ai patriei. luptători 
dirzj pentru cauza partidului.

Discutăm cu responsabilul 
«emisiei de propagandă și agi
tație despre cerințele ce le im
plică noile măsuri pentru per
fecționarea învâțâmîntulu: de 
puilid. mijloc important <3e In
firmare a comuniștilor cu teo
logia marxist-leninistă a par
tidului.

— Invâțămîntul de partid a 
cuprins prin cele 6 forme teți 
comuniștii uzinei. A cuprins e 
un fel de a spune, în sensul 
că nu a existat nici un mem
bru de partid în afara forme
lor de învățămînt. spunea tov. 
Sondor. Dar. nu la fel stau lu
crurile în privința conținutu
lui, a eficienței activității de 
propagandă, mai ales în ceea ce 
t ește determinarea cursan- 
filor să nu se rezume la au
dierea lecțiilor și prelegerilor 
propagandiștilor ci să studieze 
temeinic, aprofundat tezele I- 
deologiei marxist-leniniste, do
cumentele de partid.

Socotesc că un 
'ipale ale a< 
educative, pe

sale. în
de 

cu-

sire 
igresului țăr i noastre 
jsm : făurirea omului nou, 
muncii multilateral dez- 
(narmat cu o înaltă cen- 
socială. Interlocutori) 
nu s-au referit însă 

|a semnificația teoretică 
;mentului; dovedind o a- 
pătrundere a sensurilor 
terilor, ei au .înțeles va-

Cu toate câ abt 
compatibile cu 
membru de partid au fost 
noscutc. adunarea nu a luat o

In propu
nerile de măsuri se vorbește 
mult de combativitate. Eu so
cotesc că acest spirit trebuie 
să fie prezent zi de zi în 
tivitatea comuniștilor, 
exemple bune în sec 
canică, mecanic șef, 
unde agitatorii, comuniștii 
ționează 
feritelor 
petrec 1

ac- 
Avem 

iile me- 
mecanic șef, sculăric. 

gitatorii, comuniștii ac- 
1 prompt împotriva di- 
■ abateri. Nu la fel se 

_ lucrurile la turnătorie 
și chiar la administrativ unde 
se mai manifestă reținere, sfi
ală în combaterea actelor ne
gative.

Tată de ce socotesc foarte 
binevenită indicația privind 
intensificarea activității ideo
logice. a întregii munci politi- 
co-educative pentru dezvoltarea 
combativității partinice 
ror comuniștilor.

Este vorba tot de un 
al învățământului de

a tutu-

ia din limitele 
vitâții noas- 
care propu-

prii
tre ............. .. , •
nerjle de măsuri ne ajută să 
ie evidențiem cu ’ ‘ —
ie că ne-am rezumat prea mult 
In aprecierea eficienței mun
cii educative, la rezultatele o- 
snului în producție. Muncește? 
Face planul ? E în regulă 1 A- 
< castă optică a făcut să scă
păm de multe ori ’’ ■ 'J '
munca educativă 
pentru înrîuriera 
camenilor, pentru 
principiilor comuniste 
muncă și viată. Această c 
ță s-a resimțit și în viața de 
partid. în slăbirea combativi- 
■<ății membrilor de partid f.* fă 

diferite stări de lucruri ne- 
jeative. Am avut și avem adunări 
de partid reușite, dar nu o 
ttată combativitatea, intransi
genta comunistă lasă de dorit, 
urii membri de oartid dovedesc 
toleranță fa'ă de diferite abateri. 
A-sa s-a întîmplat în orga vza- 
țin de bază de la serviciul ad
ministrativ. A fost pus odată 
In discuție pentru acte de In
disciplină. de abuz în serviciu 
și de imoralitate în viața per
sonală un fost șef de serviciu. 
6-a propus adunării ge
nerale excluderea acestuia.

claritate, es-

din vedere 
stăruitoare 
conștiinței 
inocularea 

despre 
îrcn-

neajuns 
partid 

— formalismul pe care ni l-a 
sesizat propagandistul cursului 
de construcție de partid din 
uzină, ing. Nicolae Biro.

— Sînt cazuri cînd unii 
cursanți asimilaseră cu cițiva 
ani în urmă cunoștințele pe 

le predăm în cadrul 
cursurilor. De ce aceasta ? 
Pentru că nu există suficient 
discernă;;.lut in încadrarea 
membrilor de partid in dife
rite cercuri și cursuri, nu se 
ține cont de gradul lor de pre
gătire. Prin remedierea acestei 
carențe, prin legarea mai strîn- 
să a propagandei de partid de 
aspectele concrete ale vieții, 
ale conduitei membrilor de 
partid, socotesc că vom spori 
combativitatea acestora.

Despre neajunsurile activită
ții politico-educative ne-a vor
bit și tov. Rusalin Boța, secreta
rul organizației de partid a 
secției mecanice.

— Faptul că în comportarea 
unor membri ai colectivului 
nostru se mai mențin anumite 
abateri, că unii salariați au 
concepț-ii retrograde, mistice, 
că tinerii sfidează normele de 
conduită muncitorească j 
atitudinea lor, prin ținuta 

• extravagantă, prin sfidarea 
lor care încearcă să le dea 
drumări, denotă toleranța, 
rîurirea educativă insuficientă 
a organizației U.T.C. precum și‘ 
faptul că nici membrii de par
tid nu sînt toți exemple de 
combativitate în lupta împo
triva vechiului, a abaterilor. 
Socotesc o dovadă a pasivită
ții față de fenomenele negative 
și lipsa de inițiativă, de pre
ocupare a unor comuniști care 
au sarcini în cadrul organiza
ției U.T.C. pentru impulsiona
rea educației moral-cetâțenești 
a tinerilor. Dar reținerea, sla
ba combativitate are și altă 
cauză după părerea mea pe 
care noi n-am remediat-o la 
timp î frica de a critica 
cauza urmărilor. Socotesc 
cel puțin de acum încolo a- 
semenea situații trebuie eli
minate cu desăvîrșire. Organi
zația noastră de partid să ve
gheze și să promoveze cu mai 
multă hotărîre și fermitatg 
spiritul muncitoresc, combati
vitatea comunistă.

care predăm în 
De ce

prin 
lor 
cc-

1 în- 
în-

din
că

D 
D 
D 
0 
D

Discutam despre una din mă
surile de mare acuitate cuprin
se in propunerile secretarului 
general al partidului, intensifi
carea muncii politico-educative 
in rindurile tineretului. Inter
locutor ; comunistul Alexandru 
Tolvay inginerul șef a) uzinei.

— Uzina noastră are rezulta
te certe în creșterea noilor 
contingente de muncitori. Dar 
mai mult poate decît in alte
unități se evidențiază și limi
tele acestui proces : tentația pc 
care o manifestă mulți tineri 
de a fugi de munca fizica. /X- 
vem muncitori buni, meseriași 
cu raîini de aur. Totuși unii 
părinți țin cu tot dinadinsul 
ca fii lor să nu mai fie ceea
ce au fost ei t să aibă o diplo
mă, să ajungă — indiferent 
dacă au sau nu chemare — 
intelectuali, crezînd că astfel 
vor avea de muncit mai puțin. 
Stranie prejudecată — dar dă
unătoare pentru colectivitate. 
De aici apare fluctuația, de a- 
ici mulți tineri după ce fac li
ceul seral părăsesc uzina, me
seria pentru care s-au calificat, 
de aici își permit unii să sfide
ze disciplina muncitorească, să 
facă absențe, să întîrzie, să 
irosească timpul de lucru. ..Au 
părinții bani de ce să mă omor 
cu munca,* 4 așa vorbesc unii, 
ca niște feciori de bani gata. 
Avem mult de furcă cu 
menea tineri. Ce trebuie
facem ? Mult mai mult pentru 
formarea la tineretul nostru a 
unui adevărat cult al muncii, 
pentru dezvoltarea spiritului 
demnității muncitorești, 3 res
pectului și responsabilității față 
de muncă. Este o cerință care 
cere răbdare, tact și neîndoios 
mai multă intransigență, ofen
sivă fermă, așa cum se spune 
in documentele de partid, din 
partea organizațiilor de partid, 
de l .T.C. și sindicat împotriva 
lipsei de respect față de muncă. 
Tn acest domeniu are un rol 
hotărîtor însă și culturalizarea 
tineretului. -Și încă ceva: mai 
multă grijă, preocupare pentru 
formația moral-politică și cul
turală a celor care sînt sau de
vin conducătorii colectivelor 
muncitorești — deci cadrele 
tehnico-ineinerești. Unii au a- 
juns — cine știe cum — ingi
neri. dar să înțeleagă, să lucre
ze cu psihicul muncitorilor nu 
sînt capabili.

Să revenim. în final, la i- 
deca primului nostru interlo
cutor. a comunistului Gavrilă 
Dan. și anume că personalita
tea colectivului, a membrilor 
lui se cere examinată în spi
ritul exigentelor de perspectiv

în care trăiesc și munces 
notă că avem obligația 
ridica spiritul de combativitate, 
de intransigența ]a nivelul ce
rut de partid, de secreiarul 
nostru general.

In uzină avem comuniști mi
nunați, activi, intoleranți 
de actele reprobabile. Așa 
Anghel Viorel. Ion Șerb . 
tru \roinea, Ladislau Cht 
Constantin Nicu, Gheorghe 
res. Dar n-am ajuns ca 
comuniștii, nici cel puțin tonte 
cadrele cu funcții de răspunde
re să se manifeste ca prezențe 
active în cadrul muncii •?■ >! ’-’- 
co-cducative, să determine o o- 
pinie fermă împotriva atitudi
nilor. a concepțiilor înapoiate, 
întreg sistemul activității ideo
logice. de educare moral-poli
tică trebuie deci îmbogățit. în 
conținut, pentru a răspunde 
mai eficient și multilateral for
mării omului nou, al societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, cu o vibrantă conștiință 
socială și patriotică.

așe
ză

— Ce presupune aceasta ?
— Dezvoltarea conștiinței da

toriei fiecărui muncitor, tehni
cian și inginer, a convingerii 
fiecăruia că. făcindu-și datoria 
la locul său de muncă. își fa
ce datoria fată de societate. 
fa(ă de patrie, fată de idealul 
comunist. Așa n? cere partidul, 
în direcția aceasta 
acționăm; dar mai 
intransigent. Faptul 
sînt întârzieri chiar 
de la lucru, că unii muncitori 
sînt neglîjenți, dau lucrări de 
slabă calitate, că alții risipesc 
materiale sau dovedesc lipsă 
de respect față de colectivul

trebuie să 
ferm, mai 
că mai 

și absențe

T V

19,10 Tragerea Loto.

19,20 1 001 de seri.

19,30 Telejurnalul de seară.

VINERI 10 IL LIE
Ion

inspirat 
același 
Slavici.

după nuvela cn 
nume de

VINERI 16 IULIE

20,45 Ecran românesc.
cu noroc. Producție

18,50 tunica copiilor (Inter 
viziune). „Călătorie.. 
năzdrăvană cu balonul". 
Emisiune muzical-dis- 
tractivă.

14,30 Deschiderea emisiunii. 
Tenis d

I
6
I

SPIRITUL
REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. 1J

partidului, pentru a da viață 
sarcinilor ce ne revin din 
grandiosul program trasat de 
Congresul al X-Iea al parti
dului.

Ca membru de partid, ca 
miner, ca unul din milioanele 
de oameni care au simțit și 
simt din plin inalta prețuire 
ce o acordă partidul clasei 
muncitoare, trebuie să spun 
că măsurile preconizate de 
tovarășul Nicolae Ccaușescu 
au o importanță capitală pen
tru partid, țară și popor. Este 
limpede ca lumina zilei că 
tot ceea ce se făurește in 
țara românească, tot ce se 
înalță mai mîndru și mai se
meț pe pămîntul românesc 
este opera noastră a munci
torilor, țăranilor și intelec
tualilor. Tot ceea ce clădim 
ne aparține nouă și copiilor 
noștri. Am cea mai înaltă 
considerație pentru faptul că 
tovarășul Nicolae 
ne-a spus răspicat 
deoarece unii au

Ceausescu 
tuturor — 
cam uitat

— că in această țară, in 
forța conducătoare este parti
dul comunist, detașamentul 
cel mai inaintat al clasei 
muncitoare, ideologia atotstă- 
pină trebuie să fie ideologia 
marxist-leninistă, educația tre
buie să fie făcută în spirit 
muncitoresc.

A ințc4egc educația comu
nistă, muncitorească mi se 
pare cel mai simplu lucru, 
așa cum de altfel tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a și spus-o : 
să muncim cu toată dăruirea 
pentru binele patriei, să fim 
corecți, cinstiți, disciplinați, 
demni de munca și viața 
noastră, să fim gata oricind 
să nc jertfim pentru partid 
și patrie. Drept să spun eu 
nici nu văd altfel un mun
citor, un țăran sau intelec
tual și cu atit mai mult un 
membru de partid decît în
cadrat cu toată ființa sa in 
marea luptă ce o duce parti
dul pentru înfăptuirea cc-Ior 
mai nobile idealuri de bu
năstare, progres și civiliza
ție a întregii națiuni române.

PROGRAMUL I ; 6,00 Muzică 
și actualități; 9,30 Memoria pă- 
mîntului românesc; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Itinerar 
folcloric muzical; 10,30 Fono
teca pentru copii; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Din cîntecele po
poarelor: 11,15 Consultație ju
ridică; 11,25 Medalion coral 
Dariu Pop; 12,00 De la un șla
găr la altul: 12,10 Pagini eroice 
din opere românești; 12,30 In- 
tilnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal;
cotidiană; 13.27 Cin tecul e pre
tutindeni;
6ăptămînii; 
bătrîni — 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Re
vista economică; 15,30 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Muzică de pro
menadă; 16,50 Publicitate 
dio; 17,00 Pentru patrie; 17,30

Concert de muzică populară; 
18.00 Orele serii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Cîntă Ion Do- 
lănescu; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Vasile Alecsandri și mu
zica; 21,30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Concert 
de scară; 22,55 Moment poe
tic; 23,00 Concert de seară — 
continuare; 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

marketing. O emisiune 
duplex Timișoara 
București, cu participa
rea unor S[ 
renume mondial ~ 
zenți in aceste zile ta 
cel de a) V-lea Seminar 
Internațional de Mar
keting.

I I
I
I 
I

20,00 Reflector. f
20,15 Ce vreți să știți despre |

.... ”!
ipecialiști de R
)ndial pre- •

I 
I

Moara N 
-------  . .—ucție a “ 

Studioului cinematogra- R 
fie București. Scenariu II

I
I
I

22,25 Recital Dalida.

22,45 Telejurnalul de noapte.

13,15 Avanpremieră

14,00 Compozitorul
14,40 Moștenite din 
melodii populare;

ra-
(1)

Zgirie-nori in mijlocul unui 
deșert, pe fondul munților 
întunecați, nisipuri calcinate 
de soare, 40 de grade la um
bră. Și un vint fierbinte ca și 
cum ar ieși dintr-un furnal 
gigantic încălzit pină la alb. 
In acest oraș ciudat, lotul 
este climatizat: apartamen
tele, magazinele, hotelurile, 
autobuzele, bisericile, teatre
le, nenumăratele tripouri.

CAPITALA JOCURILOR
DE NOROC

ritualul căsătoriei. Sau, in 
caz contrar cel de divorț. Și 
in acest al doilea caz esle 
suficient să plătești taxa.

In cursa pentru dolari, ex
ploatarea lucrativă a cupidi
tății și viciului nu se prac
tică în nici o altă parte a 
lumii cu atit cinism ca in 
Las Vegas. In 1920, nu era 
decit un burg obscur cu 2 000 
locuitori și cîteva „saloons"; 
în 1940, ajunsese un embrion 
de oraș cu 8 000 locuitori; 20 
de ani mai tîrziu. Las Ve- 
gasul a ajuns să fie cunoscut 
în lumea întreagă ca para
disul jocurilor de noroc. 
Populația sa a atins G5 00U 
locuitori fără a-i socoti bi
neînțeles pe amatorii de Sen
zații tari care sosesc și plea
că în flux continuu.

Acestea fiind zise. Las Ve- 
gasul contează și acum doar 
pe o singură arteră de cir
culație. largă ce e drept, lun
gă de șapte mile, purtînd nu
mele scurt și impersonal 
„Stript" (bandă. panglică). 
Aici se găsesc toate hotelu
rile, tripourile. locurile de 
plăceri, magazinele. bisericile 
— întreg Las Vegasul. De 
o parte și de alta a Stripu 
Iui. cartierele rezidențiale.

Dar orașul Las Veags este 
și unul din cartierele gene
rale ale crimei, un bastion 
al Mafiei americane, pentru 
că majoritatea patronilor de 
hoteluri, case de joc și ai 
celorlalte locuri de desfătare 
nu sînt decit oamenii de paie 
ai marilor „caizi” mafioți. A- 
ccștia sînt adevărații stăpîni 
ai locului, in timp ce autori
tățile orașului nu sînt decît 
preapleeații lor servitori. La 
Las Vegas, corupția și vena
litatea au atins proporții 
surprinzătoare, chiar și pen
tru modul de viată ameri
can. „Aici — scria recent 
„Time”, care nu avea obiceiul 
să blameze acest mod de via
ță — totul s-a pervertit, orice 
și oricine este de vînzare. 
Delapidarea, furtul, escroche
ria, totul este la fel de na
tural la Las Vegas ca șiragul 
de ■ - - -- -

de noroc din 
Aici se găsesc 
perfectă lega- 

mult de o mie

Acest oraș se numește Las 
Vegas. Poate fi numit capi
tala jocurilor 
Statele Unite, 
efectiv, intr-o 
litate. mai
de mese de ruletă, baccara, 
fără a mai lua în conside
rare cele 33 600 mașini cu 
bani. numite în America 
..bandiții ciungi*,  deoarece 
au pe o parte un levier me
talic care seamănă cu un 
braț artificial. Dacă vrei să-ți 
încerci norocul, introduci o 
monedă și apeși pe brațul 
banditului...

Cu asentimentul autorită
ților, jocul este organizat in 
așa fel îneît să mulțumească 
clientela de orice condiție 
socială : pentru bogați — me
sele de baccara și de ruletă, 
cu crupierii lor stilați; 
șinile cu bani pentru 
soanele neînsemnate, 
punct de vedere 1 
vorbind, palatele nu 
cit suprastructura, 
ind construită din 
joc și estradele de 
Pentru a-și distra 
bine clientela, 
Vegasului 
extrem de 
ale cîntecului, 
prestidigitatori, acrobați cu 
numere neobișnuite și, mai 
ales, numere de striptease.

Cele mai multe dintre aces
te stabilimente sînt deschise 
24 de ore din 24. Atras prin
tr-o reclamă asurzitoare, pu
blicul se îngrămădește cu do
cilitate. Pină și fațadele bise
ricilor sini luminate strălu
citor. Pentru că la Las Ve
gas te poți căsători la orice 
oră din zi și din noapte. 
Plătești tariful și ți se oferă
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Climatul muncii culturale
(Urmare din pag. 1)

este

adică avind calitățile nece
sare genului. Este o forma
ție tînără și deosebit de en
tuziastă din care amintim 
pe Ștefan Șteț, Niculina O- 
laru. Maria Rusu. Ecaterina 
Dunca, tineri talentați și ge
neroși. Unii din ei fac parte 
și din formația de teatru al 
cărei ultim spectacol a fost 
cu piesa „Ultima încercare' 
de Ionel Hris’.ea.

Dacă latura artistică
bine consolidată, la clubul 
din Aninoasa se dovedește 
a fi încă deficitară activita
tea de educație în special, 
cea rezervată tineretului și 
poHtico-ideologică. Sînt com
ponente esențiale ale activi
tății unei instituții de cultu
ră, ce trebuie urmărite con
tinuu și perseverent în for
me bogate și atractive. Dar 
la Aninoasa astfel de acțiuni 
sînt sporadice și nu de o o3- 
litate dintre cele mai bune.

In programul lunar de acti- 
’ ’ cum, pen- 

oferă 
-seri 
tinerii din 

i doar de 
Este necesară, așa-

vități am urmărit < 
tru tineri, clubul < 
i.iod invariabil , 
dans". Să fie oare 1 
Aninoasa pasionați 
dans ? “ . .
dar. o mai atentă, obiectivă 
și fructuoasă colaborare în
tre club și comitetele sindi
cal și U.T.C. în vederea cău-

în 
de

In ședința biroului comite
tului de partid de la E.M. 
Lonea, ce a avut loc în ziua 
de 14 iulie a.c.. s-a analizat 
modul în care 
U.T.C. desfășoară 
ducativ-instructivă

comitetul 
munca e- 
în rîndu-

€um sînt

tive și educative.
Oricît ar fi de frumoasă și 

susținută latura artistică, ac
tivitatea generală a clubului 
este, deocamdată, unilatera
lă. Instituția de cultură nu 
e doar o sursă inepuizabilă 
de distracții, ci și o tribună 
a ideilor actuale, un instru
ment educativ. Pentru a se 
îndeplini integral acest dezi
derat e necesară o activitate 
îndrăzneață, de cercetare pe m 
care trebuie s-o efectueze |J 
consiliul de conducere al c’u- n 
bului. u

— DUMINICA 18 IULIE —

830 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii.

10,00 Viața salului.
11.15 Concert Beethoven. Uver

tura Egmont.
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea te

lespectatorilor.
Ua poalele Semenicului. 

13,00 Emisiune în limba maghia
ră.
POSTMERIDIAN

14.30 Sport.
Concurs internațional 
gimnastică artistică, 
gistrare de Ia Sofia ; Cam
pionatele mondiale de sla
lom nautic. înregistrare de 
la M era no — Italia.

16.30 Televacanță.
1730 Magazin.
18.10 Planeta giganților. 

seria, pentru tineret.

18,15

Film

18,45
19,15
19,20
19,30

I de 
Inre-

1.45

îit<le|ilinii*ea  
saves ni I or

rile tinerilor, cum fi mobili
zează la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, a 
angajamentelor de întrecere. 
La ședință au fost invitați 
secretari ai organizațiilor de 
bază de partid și de U.T.G., 
șefi de sectoare și comuniști 
ce răspund de munca de e- 
ducare a tineretului.

Dacă
(Urmare din pag. 1)

n.

matori „furioși4*,  mese scrije
lite adînc de „arme" similare.

— Cu ce-i serviți pe vizita
torii grădinii, tovarășe Ion Pîr- 
vulcscu (gestionarul unității — 

n.)?
- Cu tot felul de băuturi

alcoolice — mai puțin rachiu 
alb, că nu am — și bere. Dar 
nu-mi prea dau bere. 300 de 
sticle pe zi e foarte puțin. Aș 
putea desface și 1 500 de sticle 
pe zi de-aș avea. Așa, pierde 
si statul și oamenii — consu
matorii.

— De mincare ?
— Mici și cîrnăciori.
— Muzică ?

totul te-ar îmbla...
— Da. Orchestra noastră mai 

de mult concertează zilnic de 
la ora 15 pînă ia ora închi
derii (? 1).

— Cînd se termină lucrările 
de reparații și modernizare ale 

.^restaurantului „Straja ?
— Nu știu. Au început în 

10 mai, asta știu. Și mai știu, 
văd, uitați-vâ și dv., că lucrea
ză un om pe zi. Ce poate să 

«facă el singur ?
@ Grădina „Progresul*  Lu- 

peni. Cadru plăcut, ambiant 
Consumatorii se simt bine aici. 
Gestionarul Victor Lazâr se 
preocupă dc buna aproviziona
re a localului, de ordine și cu
rățenie. Doar fumul de la gră
tarele unde se frig micii mai

poluează... buna dispoziție a 
consumatorilor.

— E foarte bine aici — ne 
spuneau Gheorghe Laurențiu și 
Nicu Stavarache. E în general, 
curat, au și bere destulă și 
mici și grătare. E drept că u- 
neori se mai termină berea, 
dar aduc repede alta.

Deci, grădinile de vară și-au 
deschis porțile, dar nu peste 
tot ele sînt bine puse la punct, 
nu peste tot consumatorii se 
simt plăcut. In unele locuri, 
mina de gospodar n-a adus ni
mic nou; în altele lipsește sim
țul practic, de comerciant; și 
nu în puține — curățenia ab
sentează de multe ori, nemo
tivat.

ma- 
per- 
Din 

economic 
i sînt de- 
baza fi- 
săliJe de 
varietăți, 
cit mai 

stăpinii Las 
oferă programe 
variate: vedete 

dansatori, 
acrobați 

neobișnuite și.

mătănii înlr-o mănăstire"
(X’a urma)

(După „Nove Vremea”)

19,00

19,20
19,30 
20,00.

20,30

1 Vetre folclorice (lntervi- 20,10 Satiroterapie.
ziune). Dăișoara. 20,25 Roman foiletoh :

1 1 001 de seri. Roșu și negru (I). Produc-
1 Telejurnalul de seară. fie franco-italiană.
>. Reportajul săptăininiu 21,10 „Aici a fost cindva un
Șaizeci de mii. (Acei oa- golf*.
meni care gîndesc nave- 21,25 Pablo Casals.
!e„.). 22,25 Telejurnalul de noapte.

• Film artistic : Fata Iui 22,35 Telesport.
Bube O producție a stu-
diourilor italiene. — MARȚI 20 IULIE —

> Inlcrprcți de muzică ro-
mânească. 18,00 Deschiderea emisiunii.

t Telejurnalul de noapte. Patriei.
i Telesport. 18,15 Steaua polară — cabinet 

de orientare școlară și pro-
— LUNI 19 IULIE — feskmală. Emisiune pentru 

tineret.
1 Deschiderea emisiunii. 19,15 Publicitate.

Cintă corul ansamblului 19,20 1001 de seri.
„Rapsodia*  din București. 19.30 Telejurnalul de seară.

> Ecran. Emisiune de infor- 20,10 Poetul care cintă a patriei
mafie si critică cinemato- mărire. Spectacol organizat
grafică. cu prilejul aniversării a

> Stop-cadru. 150 de ani de la nașterea
> Publicitate. marelui scriitor patriot,
1 1 001 de serL Vasile Alecsandri.
l Telejurnalul de seară. 21.40 „Lumini de poziție*.

22,50

22,00
22,10
2230

Desene animate.
Film documentar.
Refrene fără virstă. Pagini 
alese din muzica ușoară 
românească, (interviziune). 
Telejurnalul de noapte.

MIERCURI 21 IULIE —

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Universal șotron.

PROGRAMUL
— Desene animate.
— Cintă Violeta Villas. 

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,<)O închiderea emisiunii.

22,20 Interpretul săptăminii : 
Dorina Drăgbici.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

!,30 Telejurnalul de noapte.
!,45 închiderea emisiunii.

— S1MBATA 24 IULIE —

PENTRU — JOI 22 IULIE — — VINERI 23 IULIE — 16,15

SĂPTĂMÎNA
VIITOARE

18,25

18,40
19,10
19,20
19,30

20,10

„Mult c dulce și frumoa-

Confruntări.
Tragerea Pronoexprcs. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Seara televiziunii poloneze 
— Wroclaw (film docu
mentar).

17.30 Deschiderea emisiunii.
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 La volan.
18,50 Timp și anotimp in agri

cultură.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.

Sport.
20.10 15 minute despre sănăta

tea dv.
Cura hc4iomarină.

20,25 Anchetâ-dczbatcrc :
Turneul teatral.

21.10 Antologia umorului.
21,35 Cadran internațional.

menlarii, documentare, re
portaje din actualitatea 
internațională.

Co-

20,10

21,45

Deschiderea emisiunii. 
Cupa vacanței.
Cicluri sportive pentru 
școlari.
Căminul.
Lumea copiilor.
Tragerea Loto.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Film artistic :»
Pădurea spinzuraților. 
producție a 
„București".
Selecțiuni din 
național de creație și in
terpretare de muzică ușoa
ră românească — Mamaia 
1971.

O
studioului

Concursul

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba germa 
nă.
Bună scara fete. 
Bună seara băieți ! 
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.

20.10 Teleenciclopedia
21.10 Primul film serial reali 

zat de televiziunea româ
nă
Urmărirea. Episodul 1. 
Cursa de șoareci.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.10 Sâptămîna sportivă.
22,25 Selecțiuni din concursul 

național de creație și in
terpretare de muzică u- 
șoară românească — Ma 
maia — 1971.

23,30 Închiderea emisiunii.

18.00
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CHILE :

SEMNIFICAȚIILE
NAȚIONALIZĂRII CUPRULUI

Prin modificarea ari. W ... 
Constituției, hotârită în unani
mitate la 11 iulie de Parlamen
tul chilian, reunit in sesiune 
solemnă. se împlinește una din 
aspirațiile vitale ale poporului 
Republicii Chile — dreptul de 
a dispune în mod suveran de 
bogățiile și resursele sale na
turale. Această idee a fost per
manent subliniată in cadrul 
amplei dezbateri prilejuite de 
disc r..rea proiectului de refor
mă constituțională. atît în Parla
ment. cît și în cele mai largi 
cercuri ale opiniei publice chi
liene. Referindu-se la semnifi
cația votului, secretarul gene
ral al P.C. din Chile. Luis 
Corvalan, a subliniat că aceasta 
reprezintă o victorie a poporu
lui chilian, a luptei revoluțio
nare a comuniștilor și munci
torilor desfășurate timp de 
mulți ani. -Comuniștii chilieni, 
e arătat el, își pot aminti cu 
mândrie că primul proiect de 
naționalizare a minelor de cu
pru a fost prezentat Senatu
lui de către reprezentanții 
partidului lor* 1. -Naționalizarea, 
a spus, la rîndul său, Daniel 
Silva, unul din conducătorii 
Confederației sindicatelor din 
industria cuprului, constituie un 
moment culminant al luptei 
noastre. De la înființarea ei, 
Confederația și-a propus acest 
obiectiv. Am văzut, deci, îm
plinirea uneia din năzuințele 
cele mai fierbinți ale oameni
lor muncii, ale poporului'.

Primele măsuri în direcția 
„chile năzării" cuprului au fost, 
de altfel, impuse de presiunea 
populară, în 1964, cînd au fost 
hotărîte participarea statului la 
societățile cu capital străin, 
dezvoltarea producției și orga
nizarea unei corporații de stat.

Cît de puternic s-a mani
festat hotărîrea poporului chi
lian de a recupera cuprul se 
poate deduce din faptul că, la 
discutarea în Congres, toate 
partidele reprezentate în cele 
două Camere și-au dat acordul.

Reintegrarea cuprului în pa
trimoniul național este aprecia
tă de chilieni ca un aot esen
țial al luptei pentru indepen
dență. pentru exercitarea de
plină a suveranității naționale 
asupra celei mai importante bo
gății a țării. Relevînd conținu
tul noului capitol din istoria 
contemporană a poporului chi
lian. deschis de naționalizarea 
cuprului, președintele Salvador 
'Allende declara că „Chile pă
șește definitiv pe calea inde
pendenței economice, ceea ce 
înseamnă, totodată, consolida
rea independenței politice11. 
Dreptul fiecărui popor de a fi 
stăpin pe propriile resurse na
ționale constituie un atribut 
fundamental, esențial, al suve
ranității politice și este de în
țeles de ce naționalizarea cu
prului constituie subiectul prin
cipal al actualității politice din 
Chile.

Presiunea economică a impe
rialismului asupra Republicii 
Chile a fost puternic resimțită 
'de-a lungul anilor. Cea mai 
mare parte a beneficiilor ob
ținute de pe urma exploatării 
și comercializării minereului 
revenea unor companii străine,

Țările africane condamnă 
guvernul portughez 

pentru violările repetate 
ale teritoriului Senegalului
NAȚIUNILE UNITE 15 (A- 

gerpres). — Țările africane 
membre ale Consiliului de Se
curitate au prezentat un pro
iect de rezoluție care „condam
nă cu severitate11 guvernul por
tughez pentru violările repetate 
ale teritoriului Senegalului de 
către forțe armate portugheze.

Proiectul prevede trimiterea 
în regiunile senegaleze, a căror 
integritate teritorială a fost vio
lată de către trupele colonia
liste portugheze, a unei misiuni 
de experți militari ai O.N.U.,

LIBIA
A

RUPT 
RELAȚIILE 
DIPLOMA

TICE 
CU

MAROCUL
TRIPOLI 15 (Agerpres). — 

Potrivit unei știri transmise 
din Tripoli de corespondentul 
Agenției M.E.N., Libia a rupt 
relațiile diplomatice cu Maro
cul. Libia a solicitat R.A.U. să 
reprezinte interesele sale in 
Maroc. După cum se știe, re
lațiile libiano-marocane s-au 
înrăutățit ca urmare a recen
tei încercări de lovitură de 
stat din Maroc. 

in special nord-a me rica ne. Con
trolul asupra bogățiilor țării 
a fost utilizat, in același timp, 
ca trambulină pentru exercita
rea unei adevărate dictaturi e- 
conomice și asupra altor sec
toare ale economiei chiliene. 
Deosebit de sugestive, pentru a 
înțelege proporțiile acestei ex
ploatări, sînt datele din care 
rezultă că profiturile obținute 
de societățile străine numai în 
ultimii 60 de ani reprezintă 
mai mult decît tot ceea ce s-a 
creat de-a lungul a patru se
cole în această țară.

Naționalizarea minelor de cu
pru constituie o parte a proce
sul’.:: de transformări progresis
te din Chile. Alături de ex
proprierea constantă a marilor 
latifundii, naționalizarea cupru
lui demonstrează încă o dată 
consecvența cu care guvernul 
chilian urmărește realizarea u- 
nei politici economice confor
mă cu interesele populare.

Satisfacția determinată de ac
tul naționalizării se îmbină ou 
conștiința responsabilității pen
tru gospodărirea cît mai eficien
tă a minelor, care asigură 80 
la sută din veniturile valutare 
ale țării. In prezent, atît în 
sectorul de stat, cît și în cel 
mixt și particular, nemonopo- 
list, se manifestă o preocupare 
deosebită pentru creșterea și 
eficiența producției, pentru a- 
sigurarea unui ritm intens 
cursului economic.

Actul naționalizării semnifică 
nu numai schimbarea direcției 
și destinației veniturilor reali
zate de pe urma cuprului; 
Chile, unul dintre cei mai mari 
producători de cupru din lume, 
naționalizîndu-și principala bo
găție și sporindu-și în conse
cință posibilitățile de export, 
își va face simțită prezența pe 
piețele internaționale, ceea ce 
va influența în mod evident, 
politica comercială și a celor
lalți producători de cupru. Tot
odată. actul naționalizării re
prezintă un exemplu pentru 
țările membre ale Consiliului 
interguvernamentâl al cuprului, 
care — cum este cazul Zam- 
biei — s-au angajat, la rîndul 
lor, pe calea recuperării aces
tei bogății de sub controlul mo
nopolurilor străine. Pentru ță
rile Americii Latine, naționa
lizarea cuprului în Chile re
prezintă un pas înainte și un 
imbold în procesul larg de 
restabilire a controlului națio
nal asupra resurselor naturale 
care se desfășoară, în stadii 
diferite, într-o serie de state 
cum sînt Peru, Bolivia, Vene
zuela și Columbia, „Dacă, în se
colul trecut, țările latino-amc- 
ricane și-au dobîndit indepen
dența politică, astăzi ele încep 
cea de-a doua mare revoluție 
— pentru redobîndirea bogăți
ilor naționale", notează cotidia
nul mexican „El Dia“. ..Chile 
duce lupta pentru independență 
deplină", scrie mai departe zia
rul. arătînd că „naționalizarea 
are un profund caracter națio
nal, pentru că resursele țării 
sînt menite să folosească dez
voltării proprii și nu interese
lor monopolurilor străine11.

Paul DIACONU 

însărcinată cu alcătuirea unui 
raport către Consiliul de Se
curitate.

In ședința de miercuri a 
Consiliului de Securitate,- re
prezentantul Zambiei a decla
rat că „pacea va fi amenințată 
în Africa atâta timp cît va 
subzista colonialismul". Delega
tul statului Sierra Leone a re
levat că „lupta împotriva co
lonialiștilor nu va înceta pînă 
cînd aceștia nu vor fi izgoniți 
de pe întreg teritoriul african* 1.

R. P. UNGARA : Pe Dealul Szabadsag din Buda 
lor districtului II și XII, o tabără de vară — „Tabăra 
650 de copii supravegheați de cadre didactice. In foto :

s-a deschis, pentru copiii salariați- 
surisului". Aici își petrec vacanța 
Ceremonia deschiderii taberei.

PARIS

Conferința 
în problema

PARIS 15 (Agerpres). — In 
capitala Franței a avut loc joi 
a 121<i ședință plenară a Con
ferinței cvadnipartite în pro
blema Vietnamului. In inter
venția sa, conducătoarea dele
gației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud, Nguyen Thi 
Binh, a arătat că, refuzînd să 
dea un răspuns pozitiv propu
nerilor constructive făcute de 
G.R.P. și să stabilească un ter
men pentru evacuarea, în acest 
an, a tuturor trupelor america
ne de pe teritoriul sud-vietna- 

■mez, administrația S.U.A. de
monstrează că nu dorește în
cetarea războiului și continuă 
să sprijine regimul dictatorial 
de la Saigon. „Noi — a subli
niat Nguyen Thi Binh — dorim 
ca pacea să fie urgent resta
bilită, astfel îneît să ia sfîrșit 
suferințele pe care agresiunea 
Statelor Unite le-a provocat 
poporului nostru. In același 
timp, nu dorim să vedem cum 
sute de mii de tineri americani 
trimiși în Vietnam sînt uciși 
sau răniți intr-un război ne
drept, care este împotriva in
tereselor legitime ale poporului 
american**.  Prelungind războiul 
de agresiune în Vietnam și în 
restul Indochinei, Statele Unite 
poartă răspunderea pentru im
pasul conferinței de la Paris, 
a spus în încheiere Nguyen Thi 
Binh.

Luînd cuvîntul, șeful dele
gației Republicii Democrate 
Vietnam, Xuan Thuy, a subli
niat că, atît timp cît duc poli
tica de „vietnamizare**  a răz
boiului și de sprijinire a re
gimului marionetă de la Sai

-------------------------------------------------------- --------- -

De ce și-a amînat 
lordul Carrington 
vizita în Malta ?

LONDRA 15 (Agerpres) — 
După cum s-a anunțat, lor
dul Carrington, ministrul 
britanic al apărării, și-a con
tramandat, în ultimul mo
ment vizita ce urma să o e- 
fectueze în Malta. El se gă
sea miercuri seara insta
lat la bordul unui avi
on pe aeroportul londonez 
Heathrow, așteptînd decola
rea pentru La Valletta, cînd 
un mesaj urgent, sosit din 
capitala Maltei din partea 
primului ministru Dom Min- 
toff, l-a determinat să co
boare din avion pentru a se 
îndrepta direct spre reședin
ța premierului britanic Ed
ward Heath. A avut loc de 
urgență o reuniune, la care 
au participat și ministrul de 
externe, Alec Douglas-Home, 
ministrul de finanțe, Antho
ny Barber, și alți membri 
ai guvernului. La sfîrșitul 
întrevederilor, Londra a a- 
dresat guvernului maltez o 
notă în care anunța amîna- 
rea vizitei, constatînd că gu
vernul britanic a „întîmpi- 
nat mari dificultăți în ajun
gerea la un acord cu primul 
ministru Mintoff în legătură 
cu baza discuțiilor pe care 
urma să le aibă lordul Car
rington pe marginea propu
nerilor guvernului maltez de 
revizuire a acordurilor dintre 

k______________

gon, Statele Unite nu pot an
gaja convorbiri serioase de 
pace. Xuan Thuy a condamnat 
cu fermitate actele de încălca
re a suveranității și securității
R. D.V. comise de forțele S.U.A., 
care au lansat atacuri aeriene 
asupra multor regiuni populate 
din Republica Democrată Viet
nam. El a denunțat, totodată, 
acțiunile agresive întreprinse de
S. U.A. împotriva Cambodgiei 
și Laosului.

Reafirmînd importanța noii 
inițiative de pace a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, 
Xuan Thuy a arătat că opinia 
publică internațională așteap
tă din partea S.U.A. un răspuns 
serios la propunerile coreote, 
logice și rezonabile ale G.R.P.

Prima ședință a Conferinței 
federale a Uniunii Socialiste 

a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
Agenția Taniug informează că 
la Belgrad a avut loc joi pri
ma ședință a Conferinței fe
derale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugos
lavia în noua componență. Con
ferința a reales în funcția de 
președinte al său pe Veliko 
Milatovici. Secretar general al 
conferinței a fost ales Aii Șuk- 
ria.

cele două țări". Nota afirma 
că „miercuri dimineața, gu
vernul britanic considerase 
că a ajuns la o înțelegere 
cu premierul Mintoff, dar 
în mesajul primit cu puțin 
înaintea plecării au fost ri
dicate chestiuni suplimenta
re în legătură cu baza dis
cuțiilor**.

Răspunzând miercuri seara 
notei britanice, guvernul mal
tez a calificat drept „complct- 
nefondată" justificarea amî- 
nării vizitei lordului Carring
ton prin apariția unor „pro
bleme suplimentare". El a 
precizat că avertizase încă 
de marți oficialitățile de la 
Londra că „vizita lordului 
Carrigton va fi infructuoasă 
dacă acesta nu are realmen
te intenția de a negocia". 
Guvernul maltez a fost sur
prins de faptul că primul 
ministru Heath a cerut lor
dului Carrington să plece în 
Malta pur și simplu numai 
pentru „a-și da seama dacă 
va fi posibil să negocieze noi 
aranjamente".

La Londra s-a anunțat *ă  
în legătură cu amînarea vi
zitei și relațiile anglo-malte- 
ze, primul ministru britanic, 
Edward Heath, va face « 
declarație în Camera Comu
nelor.

Ședința
Comifetului 

pentru 
dezarmare 

de la Geneva
GENEVA 15 (Agerpres) — La' 

cea de-a 521-a ședință a Comi
tetului pentru dezarmare de la 
Geneva a luat cuvîntul repre
zentantul Indiei, ambasadorul 
N. Krishnan, care s-a pronunțat 
în favoarea încheierii paralele 
a celor două acorduri — asu
pra interzicerii armelor chimice 
și a interzicerii armelor biolo
gice. Pe de altă parte, vorbito
rul s-a declarat favorabil pro
iectului de convenție asupra 
interzicerii armelor chimice pre
zentat de țările socialiste, con- 
siderîndu-1 „o bună bază de 
lucru'1.

Reprezentantul indian a fost 
singurul vorbitor la ședința 
de joi a Comitetului pentru de
zarmare.

In cursul ședinței, s-a pro
cedat, de asemenea, la verifi
carea mandatelor delegațiilor 
republicane și provinciale ale 
Conferinței Federale, a manda
telor membrilor Prezidiului și 
ai Comisiei de Control. Noul 
prezidiu este alcătuit din 36 
de membri, cîte cinci din fie
care republică și cîte trei din 
provinciile autonome.

După constituirea Conferin
ței Federale a U.S.P.M.T., Veli- 
ko Milatovici a vorbit despre 
unele sarcini actuale și rolul 
U.S.P.M.I.

< Reprezentanți ai organi
zațiilor japoneze pentru promo
varea comerțului cu Republica 
Populară Chineză au participat 
la o adunare, in cadrul căreia 
și-au exprimat hotărîrea de a 
depune toate eforturile pentru 
dezvoltarea prieteniei dintre 
Japonia și China și pentru re
stabilirea relațiilor diplomatice 
între cele două țări, anunță 
agențiile Kyodo și China Nouă.

Un sondaj efectuat dc In
stitutul Gallup în perioada 
9—12 iulie, adică în zilele ime- 
-diat următoare publicării 
Cărții albe în legătură cu ade
rarea Marii Britanii Ia C.E.E.. 
arată că, în cazul unor alegeri 
imediate, 55 la sută dintre bri
tanici ar sprijini candidații la
buriști. în timp ce conservato
rii ar întruni doar 33,5 la sută. 
In luna aprilie, avansul labu
riștilor era de numai un pro
cent și jumătate.

• In cadrul manifestărilor 
prilejuite de împlinirea a 150 
de ani de la nașterea Iui Vasi- 
le Alccsandri, la Universitatea 
din Tubingen a avut loc o 
seară literară dedicată marelui 
poet român.

© După cum informează 
presa din R.D. Germană, con
vorbirile dintre Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul 
de Miniștri al R.D.G., și Egon 
Bahr, secretar de stat la Can
celaria federală a R.F.G. vor fi 
continuate la 19 iulie a.c. la 
Berlin.

Vietnamul 
de sud

SAIGON 15 (Agerpres). — In 
cursul zilei de joi, au conti
nuat luptele intre detașamen
tele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud și trupele ame- 
ricano-saigoneze dislocate în 
provincia Quang Ngai.

Noi ciocniri au fost semna
late, de asemenea, în apropiere 
de Tam Ky, la nord-est de 
Saigon, și în apropiere de U 
Minh, de-a lungul Golfului 
Tailandei, unde forțele patrio- 
ților sud-vietnamezi au anga
jat lupte împotriva unităților 
saigoneze sprijinite de artile
ria și aviația americană.

Un comunicat al trupelor 
S.U.A., publicat joi- dimineața, 
anunță intervenția elicopterelor 
americane împotriva detașa
mentelor de patrioți în provin
ciile din nordul și centrul Viet
namului de sud.

Pe de altă parte, agenția 
UP1 relatează că trupele a- 
mericane au construit o nouă 
bază militară, denumită „Hell
hole**,  în apropierea zonei de
militarizate. Ea face parte din- 
tr-un lanț de baze de artilerie 
americano-saigoneze care, por
nind de la țărm, înaintează 40 
km în interior, îndreptându-se 
apoi spre sud.
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WASHINGTON 15 — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Au ră
mas mai puțin de două săp- 
tămini pînă la lansarea spre 
Lună a navei cosmice ,,Apol
lo 15". Atit la centrul de ur
mărire a zborurilor cosmice 
din Houston, statul Texas, 
cît și pe cosmodromul din 
Florida pregătirile au intrat 
în faza finală. Racheta ..Sa
turn 5”, avind nava cosmică 
Apollo 15“ în virful ei, se 

află instalată pe a 39-a ram
pă de pe cbsmodromul Cape 
Kennedy, in vederea lansă
rii, programată pentru 26 iu
lie, ora 13,43 G.M.T.

Cosmonauț ii David Scott, 
comandantul misiunii, Al
fred Worden, pilotul navei 
„Apollo 15“ și James Irwin, 
pilotul modulului lunar, și-au 
încheiat antrenamentele fă
cute în diverse locuri acci
dentate, pe care au fost cre
ate condiții de relief asemă
nătoare cu cele existente în 
zona unde urmează a avea 
loc aselenizarea. Cei trei cos- 
monauți au fost puși în ca
rantină pînă la data zborului 
pentru a fi feriți de îmbol
năvire.

Aselenizarea va avea loc 
la 30 iulie, ora 22,15 G.M.T.,
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Mișcarea grevistă din S.U.A.
NEW YORK 15 (Agerpres). — In Statele 

Unite se amplifică mișcarea grevistă, care 
cuprinde lucrători din cele mai diverse ra
muri de activitate. Miercuri, o jumătate de 
milion de salariați de la serviciile d<4. tele
foane de pe întreg teritoriul S.U.A. au intrat 
în grevă, cerând includerea în noile contracte 
colective de muncă a unor prevederi privind 
îmbunătățirea condițiilor de viață, îndeosebi 
a asigurărilor sociale. Cu cîteva zile înainte 
a fost declarată o grevă a lucrătorilor de la

telegrafie aparținînd companiei „Western Pa
cific".

Noi greve sînt anunțate în perspectivă. La 
chemarea Sindicatului unit din transporturi, 
vor înceta lucrul vineri muncitorii de la 
unele companii de cale ferată. O altă grevă 
este anunțată pentru ziua de 30 iulie de către 
sindicatul lucrătorilor oțelari, dacă pînă a- 
tunci nu va fi depășit impasul în care se 
află negocierile dintre reprezentanții sindi
catului și patronat.

© întreprinderea ungară de 
comerț exterior „Kemokom- 
plex*'  a încheiat cu firma 
„Linde" din Munchen un acord 
privind achiziționarea unei fa
brici de etilena.

• La Warnemunde, în a- 
propiere de Rostock, a luat sfîr
șit întîlnirea parlamentarilor și 
altor reprezentanți ai opiniei 
publice din țările baltice și din 
nordul Europei, la care 
au participat reprezentanți din 
U.R.S.S., R. D. Germană, Da
nemarca, Finlanda, Polonia, 
Suedia, Norvegia și Islanda.

© Un puternic cutremur a 
fost înregistrat miercuri 'noap
tea în regiunile italiene Ligu
ria, Lombardia, Emclia-Romag- 
na. Cele mai afectate de acest 
seism au fost așezările rurale 
și urbane din centrul Italiei.

© Ca rezultat al restrîngerii 
producției în numeroase între
prinderi de confecții din Olan

da, peste 1 700 de muncitori 
din ramura respectivă au fost 
concediați sau au primit prea
vize de concediere.

© Ministrul de externe al 
Braziliei, Mario Gibson Barbo
sa, aflat în vizită oficială în 
Guatemala, a declarat, în ca
drul unei conferințe de presă, 
că „Brazilia refuză să creadă 
că există națiuni privilegiate 
și cere respectarea spațiului său 
național pentru a putea utiliza 
pe deplin resursele sale și a 
le proteja pentru viitor**.

© Mii de muncitori au mani
festat pe străzile localității 
vest-germane Gelsenkirchen, din 
Ruhr, pentru a protesta împo
triva intenției proprietarilor fa
bricilor de sticlărie „Delog“ de 
a restrînge producția, fapt care 
ar produce concedierea a peste 
9 000 de salariați.

0 Senatorul Edward Ken
nedy a cerut Administrației 
S.U.A. să acționeze pentru a 
veni în întîmpinarea’ propu
nerilor Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud 
la convorbirile cvadripartite 
de la Paris. „Sînt îngrijorat 
de indiciile crescînde că în- 
tîrzierea în răspunsul nostru 
la recentele propuneri de 
pace se va prelungi și mai 
mult, a spus senatorul. După 
mine, este irațional să se per
mită ca luptele să continue 
acum cînd avem cel puțin o 
șansă de a face progrese rea
le în țlirecția păcii la trata
tivele de la Paris11.

într-un loc foarte acciden
tat care se mărginește pe 
trei laturi cu munții Apeni- 
ni — cu piscuri care ajung 
pînă la 4 000 m înălțime — 
iar pe a patra, cu strimtoa- 
rea Hadley, care este un fel
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„AP0LL0-15“ 
de albie de fluviu, lungă 
de circa 100 km.

Cosmonauții vor duce cu 
ei pe suprafața Lunii un e- 
lectrovehicul, acționat de ba
terii, cu ajutorul căruia vor 
putea să se deplaseze pe o 
rază mai mare în jurul mo
dulului lor lunar. Scott și Ir
win vor sta pe Lună aproa
pe 67 de ore și fiecare va a- 
vea rezervată o perioadă de 
circa 20 de ore pentru acti
vitate extravehiculară.

• Costul vieții în R. F. a 
Germaniei va atinge, la sfîrși
tul anului 1971, o creștere de 
4,5 la sută, cel mai înalt ni
vel de la sfîrșitul războiului. 
Această precizare este făcută 
într-un raport publicat de Mi
nisterul vest-german al Finan
țelor.

© Serviciul de presă al Mi
nisterului Economiei și Finan
țelor al R. F. a Germaniei a 
anunțat că, în anul 1971, pre
țurile la mărfurile de primă 

-necesitate vor crește în această 
țară cu 4,5 la sută, cifră care 
va constitui un „record" în ma
terie.

• Marți a sosit la Mersa- 
Matruh. oraș situat pe litoralul 
egiptean al Mediteranei, în a- 
propiere de frontiera cu Libia, 
o delegație libiană, condusă de 
Moamer El Gedafi, președin
tele Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Libia.

• La Atena a fost semnat 
un plan de colaborare cultu
rală și în domeniul științei și 
tehnicii, valabil pe anii 1971— 
1973, între Bulgaria și Grecia, 
relatează agenția BTA.

© O delegație a Partidului 
progresist al oamenilor muncii 
din Cipru (A.K.E.L.), condusă 
de secretarul general al parti
dului, Ezekias Papaioannou, a 
fost primită de președintele 
Ciprului, Makarios.

© La Varșovia au fost schim
bate instrumentele de ratificare 
ale Convenției consulare dintre 
Polonia și Regalul Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de Nord.

© In primele cinci luni ale 
anului. în Norvegia au dat fa
liment 132 de întreprinderi. 
După cum relevă presa acestei 
țări, peste jumătate dintre a- 
ceStea sînt întreprinderi comer
ciale, restul făcînd parte din 
sectoarele industriei și construc
țiilor.

© La Roma s-au încheiat 
convorbirile economice dintre 
delegațiile Iugoslaviei și Ita- 
lieiTconduse de Toma Granfil, 
membru al Vecei Executive 
Federale, și Mario Zagari, mi
nistrul comerțului exterior.

© Regele Hussein al Iorda
niei și-a amînat pentru o dată 
ulterioară vizita pe care urma 
s-o întreprindă în R.A.U. la 23 
iulie, a anunțat purtătorul de 
cuvînt oficial al curții regale 
iordaniene.

0 Noul cabinet al Islandci, 
prezidat de liderul partidului 
progresist, Olafur Johannesson,

Printre altele, ei au mi
siunea de a aduna eșanti
oane de sol lunar din diver
se locuri și adincimi, de a 
instala pe suprafața Selenei 
mai multe aparate necesare 
măsurării cimpului magnetic, 
vîntului solar, gazelor care 
mai ies din cînd în cînd 
din adincuri, etc.

Pentru prima dată in is
toria programului „Apollo" 
cosmonauții vor plasa un 
mini-satelit pe o orbită in 
jurul Lunii. Acesta va fi pur 
și simplu abandonat de na
vă în timp ce se va roti în 
jurul Lunii. Evenimentul va 
avea loc cu puțin timp îna
intea plecării navei cosmice 
spre pămînt.

La 6 august, cu o zi îna
intea amerizării capsulei în 
Oceanul Pacific, la 480 km 
nord de Hawaii, cei trei cos- 
monauți vor avea extrem de 
rara ocazie de a asista din 
Cosmos la o eclipsă de lună. 
In momentul eclipsei, ei se 
vor afla Ia jumătatea dru
mului dintre Terra și Selene.

întreaga misiune „Apollo 
15", în cazul in care totul se 
va desfășura conform planu
lui prestabilit, va dura 295 
de ore și 12 minute și se va 
încheia la 7 august, ora 20,45 
G.M.T.
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a făcut cunoscut miercuri pro
gramul său de guvernare. Prin
cipalul punct al acestuia pre
vede revizuirea sau denunțarea 
acordului militar cu Statele U- 
nite și retragerea, într-un in
terval de patru ani, a tuturor 
forțelor americane staționate la 
baza de la Keflavik. In același 
timp, insă, guvernul declară că 
Islanda va rămîne membră a 
N.A.T.O.

0 Consiliul Revoluției și gu
vernul algerian au încheiat e- 
xaminarea problemelor cupriiH 
se în „proiectul de lege pri
vind revoluția agrară*.  „De- 
curgînd dintr-o necesitate isto
rică, se arată într-un comuni
cat dat publicității la Alger, 
revoluția agrară trebuie să 
constituie pentru țărănimea al
geriană un nou punct de ple
care, care să permită o acți
une continuă a factorilor u- 
mani și materiali îndreptată 
spre progres și să creeze, tot
odată, perspective reale pe ca
lea dezvoltării generale**.

©• Sabri El Kholi, trimisul 
special al președintelui R.A.U., 
Anwar Sadat, a avut miercuri 
o întrevedere cu regele Hassan 
ai Il-lea al Marocului, anunță 
agenția France Presse. El a re
mis suveranului marocan 
un mesaj din partea președin
telui R.A.U. La sfîrșitul între
vederii. Sabri El Kholi a de
clarat că, îr] timpul convorbi
rii avute cu regele Hassan al 
II-lea, au fost abordate pro
bleme ale relațiilor dintre ce
le două țări și că discuțiile as 
fost „extrem de satisfăcătoare".

© In localitatea Tongduchon, 
la 40 km nord de Seul, s-a 
produs miercuri o ciocnire în
tre soldații americani staționați 
în această zonă și locuitorii 
sud-coreeni, în urma căreia pa
tru țărani sud-corceni au fost 
răniți.

Incidentele au încetat numai 
în urma intervenției unor im
portante efective ale poliției 
militare sud-coreene și ameri
cane.

© Președintele Giuseppe Sa- 
ragat l-a primit miercuri pe 
Khalil Abouhamad, ministrul 
libanez al afacerilor externe, 
aflat în vizită oficială în Italia. 
Cei doi interlocutori s-au pro
nunțat în favoarea unei solu
ții în Orientul Apropiat care 
să țină seama de. interesele tu
turor părților din această re
giune, menționează agenția 
France Presse.

•' Agenția Khaosan Patheî 
Lao a transmis scrisoarea prin
țului Sufanuvong, președinție 
Comitetului Central al Frontu
lui Patriotic din Laos, adresa
tă prințului Suvanna Fuma, 
șeful guvernului de la Vientia
ne. In scrisoare se arată că 
propunerea făcută la 22 iunie 
1971 de F.P.L., privind înceta
rea imediată a războiului, re
stabilirea păcii și realizarea re
concilierii naționale, răspundă 
în cel mai înalt grad aspirați
ilor întregului popor al Laosu
lui,
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