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Pe parcursul anilor, în in
tenția descoperirii frumosului 
cotidian la Lupeni, ne-am o- 
bișnuit sau, poate, s-a cristali
zat în noi certitudinea că cea 
mai mare parte a frumosului 
de care aminteam își are trun
chiul implantat undeva în 
sera cercurilor de creație ar
tistică din cadrul clubului din 
localitate.

Fie că e vorba de creatori 
consacrați, fie de amatori, 
care în timpul lor liber par
curg cu tenacitate caile sinu
oase ale artei, rodul materia
lizat al dragostei lor pentru 
frumos devine din ce în ce 
mai simtit în pulsul orașului 
îndrăgit.

Fantezia creatoare caută și 
găsește orice prilej pentru a- 

'jorîial 
cifarflra

tirmarea dorinței de j contri
bui cu ceva la tezaurul spi
ritual al localității, unde tră-

Ziua rămîne in urmă. Pe 
nesimțite, întunericul ne în
văluie cu lot mai multă in
sistentă. Se vrea ospitalier, 
cu țoale că din loc în loc 
lumina cile unei lămpi îl ră
nește. Ceasornicul uriaș al 
minei, plămădit din liniște și 
întuneric, bale în ritmul pași
lor noștri. Părerea cîlorva ki
lometri se adună concret în 
abia 800 de metri, fapt ce-mi 
confirmă încă o dală că în 
mină relația dintre timp și 
spațiu e alta decît la ziuă, 
deformată, cind în favoarea 
timpului cînd în a spațiului.

Pe nesimfile am aiun< ta 
puful auxiliar nr. 1 al minei 
Dil/'a, la orizontul 607 m Co- 
horim la orizontul 440 m Din 
nou înșelați de timp și spa
țiu, coborirea cu 160 metri în 
mai adine nu poale fi presu
pusă nici măcar aproximativ.

Orizontul 440 m. este cel 
mai de jos orizont al minei 
(orizontul de avangardă). Aici 
își desfășoară activitatea sec
torul de investiții. Peste vreo 
18 luni, galeriile acestui ori
zont vor trepida sub pașii de 
uriaș a ceea ce se cheamă 
ritmul muncii. Pină atunci... o 
clipă de odihnă e binevenită. 
Cer cîleva explicații ingineru
lui Petre Munteanu, șeful sec
torului investiții, care mă în
soțește. „De afară și pină aici, 
imi spune e1. flecare metru

de galerie a trecut, cum s-ar 
spune, prin miinile mele. In 
1061 cînd am venii la Dilia, 
galeria de coastă 607, prin 
care am intrat, era abia înce
pută. Aici am învățul să lupt 
cu greutățile. A fost greu, dar 
frumos. Rezultatele nu s-au 
lăsat prea mult așteptate".

Mărturisirile, amintirile, ră- 
mîn în urmă, iar noi ne con
tinuăm drumul către puțul 
orb nr. 4- La un moment dat, 
simt cum aerul are iz de hi
drogen sulfurat. Interlocutor’ll 
meu zîmbește, în vreme ce 
ventilatorul își face simțită 
din plin prezența. „Aici, in 
fundul acestei galerii, avem 
cîleva sonde prin care apa a- 
dunală de ani și ani de zile 
în puțul rotund și-n lucrările 
din jurul lui, se scurge afa
ră. La Dîlja, lucrările de ase- 
care au devenit pentru noi o 
a doua specialitate".

Inginerul Munteanu desface 
o hartă împăturită cu grijă 
și la lumina lămpii electrice, 
in fața ochilor îmi apare pa
norama a ceea ce este și. a 
ceea ce a fost. Galerii noi, 
bine conturate, colorate di
vers, iar undeva in jurul pu
țului rotund, păienjeniș de 
galerii punctate, semn că au

R. SELEJAN
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Hunedoaia — orașul aces
ta cu rezonante de foc, este 
prezent mereu' în actualitate 
prin roadele entuziaștilor si- 
derurgișți, care și în aceste 
zile toride se află . prezent! 
în pr-cajma agregatelor cu
prinse de temperaturi înalte. 
Hărnicia fu mailștilor, aqlo- 
meratoriștilor și corsarilor, 
olelarilor și laminatoiilor a- 
pare și mai evidentă acum, 
cînd bilanțul realizărilor pe 
prima parte a anului a fost 
încheiat.

La producția globală, co
lectivul combinatului bunedo- 
rean a obținut o depășire 
valorică de 82 milioane de 
lei. Care este „secretul" a- 
cestei importante depășiri ? 
rncercînd să aflu un răspuns 
mai cuprinzător, am făcut 
cîteva popasuri în sectoa
rele principale ale combina
tului.

In sectorul furnale, ale că
ror siluete par a sprijini ce
rul, s-au produs peste plan 
mai mult de 16 700 tone de 
fontă. Se cuvine menționată 
contribuția încărcătorilor și 
topitorilor care deservesc fur

nalele din secția întîia, unde 
sarcinile de plan au fost de
pășite ritmic, în fiecare lună.

La cele trei oțelării — ve
riga de mijloc din ciclul de 
fabricare a metalului — rea
lizările obținute, sînt în con
cordanță cu gradul de tehni
citate al agregatelor, cu pri
ceperea și hărnicia oțelarilor. 
In perioada amintită, aici s-au 
elaborat, peste prevederile dp 
plan, mai mult de 9 300 tone 
de oțel Martin și electric, 
într-o gamă sortimentală mult 
lărgită. Mai mult de jumă
tate din producția suplimen
tară de oțel s-a realizat la 
noua oțelărie Martin unde se 
folosește tehnologia de ela

borare cu oxigen.
Sectorul laminoare, care 

s-a îmbogățit nu de mult cu 
un nou agregat — laminorul

bluming de 1'1.0 mm, a avut 
și de această dată o însem
nată contribuție la asigurarea 
materiei prime pentru indus
tria constructoare de mașini 
și construcții industriale. Este 
semnificativ faptul că numai 
la agregatele grupului de la
minoare Peștiș, s-au produs, 
peste sarcinile de plan, mai 
bine de 20 000 tone de la
minate fin:te pline în dife
rite lipo-dimensiuni.

Nn am cuprins aici succe 
sele aglomeratoriștllor șl 
cocsarilor, cel care asigură 
materia primă necesară fur
nalelor, Ele sînt înglobate 
însă. în cele peste 80 de 
milioane de Ici, care repre
zintă depășirea pe întregul 
combinat. .Secretul" acestui 
succes, constă în priceperea 
și hărnicie tuturor s'Jemr- 
qiștilor; în organizarea mai 
bună a muncii, în dorința 
lor de a se ști în primele 
rânduri ale celor care împli
nesc cuvîntul partidului de 
a spori continuu producția, 
avuția patriei...

lucrările
■®r «oiisli 

permanente ale 
Horii Adunări

Naționale
Comisia de politică, externă, Comisia pentru 

problemele de apărare și Comisia juridică ' ale 
Marii Adunări Naționale, întrunite sub președin
ția tovarășului Dumitru Popescu, președintele 
Comisiei de politică externă, au luat în discuție 
proiectul noului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Cehoslovacia.

In fața comisiilor, proiectul de Tratat a fost 
prezentat de tovarășul Miliai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Ancheta noastră

Ss ridică ia nivelul cerințelor

iese și muncesc, alături de
semenii lor.

Zilele trecute au pus cu
multă g rijă o nouă perlă în
salba ce-nconjoară centrul 
Lupeniului. Sub egida Comi
siei orășenești de turism 
pentru tineret, în piața din 
centrul orașului, membrii cer
cului foto au amenajat o ex
poziție în aer liber, cuprin- 
zînd imagini de o rară frumu
sețe despre felul cum se poa 
le petrece timpul liber în mod 
plăcut și util. Pe un număr 
mare de panouri (iluminate 
în cursul nopții) sînl prezen
tate sub emblema comisiei - 
două ciocane de miner și o 
floare de colt, dispuse într-un 
triunghi — secvențe din fru
musețea peisajului nostru 
montan, alături de obiective 
turistice de pe tot cuprinsul 
tării care prezintă interes tu
ristic.

Sesizînd acuratețea cu care 
au fost lucrate și selecționate 
exponatele, trecătorului nu-i 
rămîne decît să exclame: 
acești oameni își iubesc cu 
adevărat orașul.

Tiberiu KARPATIAN

Simpozion
ln cadrul manifestărilor 

prilejuite de sărbătorirea Cen
tenarului mineritului în Valea 
Jiului, în orașul Uricani a a- 
vut loc un interesant simpo
zion. Cadre competente de la 
muzeul județean, de la E.M. 
IJricani și de la muzeul din 
Orăștie au vorbit despre is
toricul mișcării muncitorești 
din Valea Jiului, perspective
le dezvoltării Industriei car
bonifere a bazinului și des
pre arta populară și portul ro
mânesc de pe aceste melea
guri. Participanlii la simpo
zion, au ascultat cu viu înțe
les temele expuse.

VttENEA
Azi, la ora 8, temperatura 

aerului a fost de plus 15 gra
de (Petroșani) și de plus 10 
grade (Paring). Maximele de 
ieri au fost de plus 22 grade 
și, respectiv, plus' 16 grade,

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE:

Vremea instabilă cu cer 
variabil.

O Precipitații slabe.
Vînt din sud.

CONDIȚIILE DE CAZARE
ÎN CĂMINELE

Mircea NEAGU

EXPLOATĂRILOR MINIERE?
Căminul burlacilor este locul de tranziție dintre casa 

părintească și familia care se încheagă în perspectivă. Sosit 
la cămin, tînărul vine acolo nu numai să se odihnească ci 
are posibilitatea de a începe, sau continua, viața în colec
tivitate. Este timpul cînd tînărul se califică sau urmează li
ceul seral, institutul Ia fără frecvență, cînd se maturizează, 
își conturează personalitatea. E vremea pregătirii pentru 
zborul spre un cuib care se cheamă viața în doi. Dorind să 
cunoaștem mai îndeaproape condițiile de cazare ale șalaria- 
ților exploatărilor miniere, am făcut o vizită Ia cele șapte 
cămine aparținind C.C.V.J.

Un nou drum forestier pătrunde spre bogățiile pădurilor Văii Jiu
lui, creînd în același timp acces spre locuri de neasemuită frumusețe: 
drumul spre Izvorul.

Un exceptat
La căminul din Uricani, găzduit în 

două clădiri aflate în apropiere, 
ne-au întimpînat zugravii. In came
rele neafectate de reparații e curat; 
semn că personalul. de serviciu își 
face pe deplin datoria. Se lucrează 
la amenajarea unui club care va fl 
înzestrat cu televizor, bibliotecă, șah. 
Majoritatea locatarilor celor peste 
50 de camere au dovedit că știu să 
păstreze curățenia, să se poarte cu
viincios. Am întâlnit doar un ins 
care face notă aparte. S-a recoman
dat Nadol Marin, fost profesor su
plinitor; pe administrator I-.a făcut 
„analfabet", femeile de serviciu le-a 
calificat drept „leneșe", curățenie 
nu vrea să păstreze, patul nu și-l 
face. (Un telefon primit ulterior do
cumentării ne încunoștiințează că 
Marin a fost evacuat din cămin — în 
urma unei hotărîri a comitetului lo
catarilor. Măsură salutară. Aseme
nea indivizi nici nu merită să stea 
în cămin).

Privind activitatea comitetului de 
cămin; se întrunește de cîte 2—3 
ori pe lună. Component» acestuia, 
îndeosebi președintele comitetului, 
mecanicul Filip Petru, se dovedesc

Anchetă realizată de 
Francisc VETRO 
și
Iosif DAVID

(Continuare ln pag. a 2-a)

NORI NEGRI DEASUPRA
WALL-STREET-ULUI

O febră puțin obișnuită chiar și 
pentru această vară a anului '68, 
cînd mercurul termometrelor urcă 
frecvent la 40 de grade celsius, s-a 
declanșat pe piața acțiunilor din 
Wall-Street. Calculatoarele electro
nice au marcat un record încă nea
tins în acest sanctuar al marilor 
tranzacții financiare : în două zile 
consecutive de la începutul acestei 
luni, 20 000 000 de acțiuni și-au 
schimbat proprietarul. Vechiul re
cord al tranzacțiilor efectuate vreo
dată la bursa newyorkez.ă a fost de

16,4 milioane de acțiuni vînd ite în
tr-o singură zi, dar această zi — 29 
octombrie 1929 — amintește de
spectrul marilor crahuri care au 
marcat cea mai importantă criză e- 
conomică din istoria lumii capita
liste. „Un alt '29 este pe cale să se 
producă"?, se întreabă cu neliniște 
revista cercurilor de afaceri ameri
cane, „U. S. News and World Re
port" în fata valului de speculații 
masive de la bursă. Iată cum des- 
scrie revista evenimentele de la 
bursă: „Tranzacțiile sînt febrile*

piața împotmotlndu-șe în valurile 
de hîrtie (care-și schimbă proprie
tarul — n.a.), acțiuni puțin cunos
cute, precum și așa numitele „penny 
stoks", ieșind la lumină. Nai pre
vestiri se aud acum, potrivit cărora 
bursa de acțiuni ar putea să intre 
într-un teren nesigur. Există sem
nele efectuării unor speculații pe o 
scară rar văzută în trecut. Lumea se 
întreabă cu surprindere dacă bursa

(Continuare în pag. a 4-a)

SOMNII RAȚIUNII lÂMISEES
DELICVENTI

Abia s-a stins ecoul „pașilor pier
du ti" ai celor peste 30 delicvent: — 
toii angajați ai T.A.P.L. Petroșani — 
condamnați în ultimele luni pentru 
înșelarea consumatorilor și practica
rea speculei prin vînzare cu supra- 
pret — surse frecvente de venituri 
nemuncite -— că un nou caz, al spe
culantei Gabor Olga — de la bufe
tul cu hilara firmă „Hai la noi" se 
adaugă contingentului de delicvent! 
arătat, obligîndu-ne de această dată 
la reflecții mai generale menite să 
explice și să prevină o stare de 
lucruri devenită intolerabilă.

Articolul de fată nu va fi deci, 
cronică judiciară, ci un nou apel la 
luciditate și un nou avertisment.

★
Semnificativ în cazul speculantei 

Gabor Olga — ca și în altele de a- 
cest fel — nu este atît faptul în 
sine — vânzarea mai multor sute 
de sticle de bere cehoslovacă, drept 
bere germană, și încasarea unui leu 
în plus la fiecare sticlă — ci un a- 
numit mod de a gîndi din partea 
celor chemați să respecte legea șl 
regulile de comerț într-un sector e-

Unde duc setea 
de înavuțire, 

aviditatea după 
Gîștiguri nemuncite

conomic în care experiența și ca
zuistica judiciară au dovedit că orice 
nerespectare de lege se transformă, 
pină la urmă, în mar! pagube atît 
pentru avutul obștesc cît și pentru 
cel personal; o mentalitate care poa
te fi definită lipsă de luciditate și 
care — prin gradul ei de conștiință 
redusă — poate fi asimilată acelui 
„somn al rațiunii (care) zămislește 
monștri" din vestitul tablou al pic
torului spaniol Goya. Asociația de 
idei nu trebuie să fie etichetată drept 
ostentație. Căci în domeniul specific 
al delicventei — mai mult ca-n orice 
domeniu al fenomenului social — 
fapta infractorului, indiferent de for
ma sa (speculă, huliganism sau in

Expunere

„Istoricul
mineritului îr
Valea Jsuiuâsfl

fracțiuni la legea circulației) poartă 
pecetea iraționalului. Expresii de 
circulație curentă — folosite peniiu 
a explica fapta rea, antisocială ca: 
,ji-a luat mințile", „1 s-a întunecat 
mintea" și altele, vin să confirme, 
diurn, acest elementar adevăr.

Delict sau crimă, actul infracțio
nal este irațional prin substanța sa 
antiumană căci rațiunea este facul
tatea dominantă a omului; prin ca
racterul ei antisocial, căci Infrac
țiunea este războiul unuia împotriva 
tuturor; prin tehnica ei, căci no e- 
xistă infracțiune perfectă; prin ris
cul ei, căci, imperfectă fiind, desco
perirea ei este, do regulă, inevita
bilă.

Drama omului infractor începe 
dec! în momentul în care nu mai 
gîndește lucid, nu mai reflectă ab
surditatea propriului său act, în ciU" 
da avertismentului permanent al le-<

David MANIU 
procuror șef, 

procuratura locală Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

In curînd la Lupeni

O nouă bază
sportivă școlară

I
I
I

IIn incinta parcului de odih
nă „Minerul" din Lupeni, lu
crările de amenajare a unei 
noi baze sportive școlare
(care va aparține școlii gene 
rale nr. I) sînt în toi. Echipa 
condusă de Alexandru Petre, 
s-a angajat ca pină în data 
de 1 august a.c. să efectueze 
toate lucrările. Din suprafața 
totală a bazei de 1532 mp, pe 
aproximativ 900
deja aplicată zgură. Pînă 
cum s-au evidențiat, 
alții, muncitorii 
Nicolae Mlhoc, 
etc.

Această bază
zată într-un cadru 
va constitui totodată 
loc de recreere pentru

In cadrul manifestărilor cul
turale prilejuite de aniversa
rea Centenarului exploatării 
industriale a cărbunelui, con
ducerea clubului cultural stu
dențesc de la I.M.P. organi
zează, azi 17 iulie, ora 18, la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Petroșani o expunere des
pre „Istoricul mineritului în 
Valea Jiului". Conferința va 
fi. ținută în fata studenților 
petroșăneni și a celor de la 
Politehnica din București,
flați în practică la unitățile 
economice ale 
carbonifer Valea

tabere

exciarssQȘ’

a-

Combina t utu f
Jiului.

sportivă, așe- 
pitoresc,

mp a fost 
a- 

printre 
Emeric Sa va,
Anton Barth.i

in

I
3

Ieri dimineață, un grtrp de 
elevi de la Școala generală 
nr. 1 Petrila, însoțiți de prof. 
I. Hegyi, a părăsit orașul na
tal plecînd într-o interesantă 
excursie pe iti.nerariul: Sibiu, 
Cluj, Abrud, Rîmnicu Vîlcea, 
Pitești.

Tot ieri, însă după-aniiază, 
un grup dintre cei mai meri
tuoși pionieri s-au deplasat 
în taberele județene 
Blăjenf și Vata de Jos.
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LA CLUBURILE SINDICATELOR

Activități cultural-educa-
tive variate, interesante

Clubutile sindicatelor din Lupeni 
și Vulcan, din Aainoasa și Petrila, 
Casa de cultură din Petroșani cu
nosc zi de zf o animație tot mai 
vie. Însetat de cunoștințe, dornic 
de frumos, după munca din subte
ran, minerul vine la club să ascul
te o expunere, să asiste la un spec
tacol sau chiar să participe la rea
lizarea lui. să vadă un lllm sau să 
împrumute o carte de la bibliotecă. 
Este un adevăr că în anii construc
ției socialiste, în toate localitățile 
Văi Jiului cluburile, instituțiile 
culturale — componente esențiale 
ale vieții noastre cotidiene, au de
venit locul de întîlmiTe cel mai 
frecventat a) minerilor, al muncito
rilor — adevărate focare de cultu
ră și lumină, centru] de răspîndire 
a cunoștințelor politice.

Preocupîndu-se sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, să foloseas
că din plin aceste mijloace de cul
turalizare care le sînt puse la dis
poziție, sindicatele din majoritatea 
întreprinderilor Văii Jiului desfă
șoară o bogată activitate pentru sa
tisfacerea cerințelor spirituale ale 
oamenilor muncii, adueîndu-și con
tribuția la culturalizarea lor și la 
crearea unei atmosfere de muncă 
însuflețită pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție, pentru înfăp
tuirea politicii partidului. Sindicatul 
minerilor din Lupeni manifestă o 
permanentă grijă pentru organiza
rea unei bogate și Interesante acti
vități Ia club. In centrul atenției 
se află asigurarea unul conținut 
corespunzător care să ducă la des
tindere, la lărgirea universului spi
ritual dar să răspundă si cerințelor 
pe care le ridică problemele de 
bază ale construcției economice. In 
programul clubului sînt frecvente 
si Interesante acțiuni în sprijinul 
producției : expuneri, simpozioane, 
schimburi de experiență, întîlnirl. 
Expuneri cum este cea intitulată 
„Susținerea modernă în abataje", 
convorbirea pe tema „Metode de 
exploatare folosite la E.M. Lupeni 
în stratele groase" și alte asemenea 
acțiuni an suscitat un viu interes.

Pe aceeași linie se înscriu și 
unele preocupări alo conducerii 
Clubului sindicatelor minerilor d'n 
Vulcan care, printre alte activități, 
a organizat o masă rotundă pe 
tema : „Disciplina în rîndul tinere
tului", un simpozion „Noutăți teh
nice la E.M. Vulran și Na alte m:ne 
din țară", expunerea „Procedee mo
derne de săpare a suitorilor" ș.a.

In activitatea entuziastă pe care o 
desfășoară minerii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului, pentru a 
da viață sarcinilor puse de partid, a

spuiI pioducția' de cărbune, a înde
plini programul de investiții, a ob
ține rezultate mai bune în toate 
domeniile apar numeroase realizări 
privind modernizarea proceselor 
tehnologice, se acumulează o boga
tă experiență. Generalizarea aces
tei experiențe constituie o impor
tantă rezervă de creștere a produc
tivității muncii, de rentabilizare a 
întreprinderilor. Este nn fapt pozitiv 
că sindicatele de la exploatările 
miniere Lupeni și Vulca.n, de la Ani- 
noasa si alte unități orientează co
lectivele de conducere ale cluburi
lor spre organizarea unor activități 
tot mai bogate în acest sens. Re
zultatele obținute arată cît este de 
importări ca oTganizațile de partid 
să orienteze activitatea cultural-e- 
ducativă din cadrul sindicatelor în 
sprijinul producției, să îmbine cît 
mai strîns aceste activități.

Din păcate însă, lucrul acesta nu 
este pretutindeni suficient înțeles. 
Se mai întîlnesc și acum oameni 
investiți cu răspunderi în conduce
rea unor comitete de sindicat care 
nu se interesează de activitatea 
cultural-educativă de masă sub pre
textul că sînt „ocupați" cu proble
mele de producție. Acest fel de a 
privi lucrurile este greșit și trebuie 
să 1 se pună capăt. Organizațiile 
de partid, de sindicat, U.T.G. trebuie 
să militeze pentru realizarea sarci
nilor economice pri.n metode șl mij
loace politice, specifice acestor or
ganizații, prin muncă de convingere, 
de educare, nu prin substituirea ca
drelor tehnico-adminlstrative care 
poartă răspunderea directă pentru 
realizarea planului de producție. Pe 
de altă parte, munca politică și 
cultural-educativă nu constituie un 
scop în sine. Ea trebuie privită în 
strînsă legătură cu sarcinile gene
rale ale organizațiilor de partid și

de sindical, în primul rînd cu lupta 
pentru îndeplinirea planului de 
producție. Criteriul principal de 
apreciere a acestei activități îl con
stituie contribuția pe care ea o adu
ce la educarea oamenilor, la crea
rea unui climat favorabil îndeplini
rii sarcinilor economice. Această ac
tivitate este valoroasă dacă ajută 
prin formele sale specifice la popu
larizarea rezultatelor obținute. la 
generalizarea metodelor bune, la în
lăturarea lipsurilor.

Nu este de mirare că la mina Pa- 
roșoni, unde nici organizația de 
partid, nici comitetul de sindicat 
n-au întreprins nici un fel de acți
uni pe linia muncii cultural-educa
tive de masă, disciplina în muncă 
lasă de dorit, numeroși salariati în- 
tîrz.ie sau absentează de la lucru, 
sarcinile de plan nu se realizează.

Să desfășurăm o activitate cultu
rală cît mai bogată care să cuprin
dă mase largi de oameni ai muncii. 
In fiecare localitate să asigurăm la 
cluburi manifestări menite să atra
gă pe mineri și familiile lor să-și 
petreacă timpul liber în mod plăcut 
și instructiv.

Importantele evenimente sărbăto
rești care se apropie — „Ziua mi
nerului", care în acest an coincide 
cu aniversarea centenarului mine
ritului pe aceste meleaguri, Ziua e- 
liberării României de sub jugul fas
cist, vor fi marcate și printr-un șir 
de bogate activități cultural-artisti
ce. Ele trebuie să Impulsioneze și 
mai mult activitățile spirituale din 
Valea Jiului.

Sarcinile legate de formarea omu
lui nou cer eforturi sporite pentru 
a ridica la un nivel mai înalt acti
vitatea cultural-educativă. Aceste e- 
forturl nu trebuie să se lase aștep
tate.

M. CRISTESCU
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Dialog
Intre oameni și stele

La Obîrșia 
Lotrului

A devenit un obicei la I.L.L. Pe
troșani ca, prin grija comitetului 
sindicatului, să se organizeze folo
sirea în mod cît mai plăcut a tim
pului liber pentru salariații din în
treprindere.

Astfel, în ziua de 14 iulie a.c., un 
număr însemnat de salariati ai sec
toarelor Petroșani și Petrila, prin
tre caie Luță Ladrslau, Itihasz Adal
bert și Matyuș Carol — zidari, Mă- 
lăiescu Vasile — tinichigiu, Gogoț 
loan — maistru, Buldura Mihai ■— 
conducător auto, Bogdanffy Gavrilă 
— jurisconsult, Chiorcanu Iacob — 
șef sector, Firut Dumitru — mer
ceolog și multi alții, au fost într-o 
excursie la cabana Obîrșia Lotrului.

Cu această ocazie s-au vizitat și 
șantierele care execută marile lu
crări pentru construirea hidrocen
tralei de pe Lotru.

— «--

Avem și noi 
„oî“-urile 
noastre

Strada Constantin Miile, pe care 
locuiesc,, se află în plin centrul o- 
rașului Petroșani. Să nu credeți 
cumva că ne bucuram însă de vreun 
prvilegiu. De așa ceva nici vorbă 1 
A' em însă „of"-urile noastre. Să le 
înșirui, pe scurt, poate se vor în
drepta. De vreo trei săptămîni, pe 
strada noastră e întuneric beznă. 
Copiii, ștrengari, profită de acest 
lucru și bagă oamenii în sperieți, 
ori îi trezesc din somn cu explozi
ile de carbid. Există însă o altă la
tură a acestor jocuri. Pe căldura a- 
ceasta caniculară, exploziile cu car
bid pot provoca incendii și chiar ac
cidentarea copiilor. In plus, au 
transformat strada într-un adevărat 
teren de fotbal îneît aproape nu-i zi 
să nu se audă zăngănit de geamuri 
sparte. Situația se poate îndrepta fără 
prea mari eforturi. I.R.E.H.-ul să 
facă... lumină, iar părinții să veghe
ze ca odraslele lor să nu se joace 
cu carbid și mingea în stradă. In 
acest fel se pot evita unele acciden
te grave, iar ,,of"-t»rile noastre ar 
lua sfrîșit.

RIEGELHAUPT Alexandru 
locatar pe str. Constantin Miile

Se schimbă orașele noastre 
Mindrie și-n același timp nos
talgie în aceste cuvinte, alo
curi. .. peste tot blocuri... Am 
stat de vorbă cu constructo
rii, cu acești oameni care 
scurtează drumul către stele, 
care inal/ă microraionul blo
curilor turn din Petroșani. Am 
aflat de la inginerul Florin 
Manea că aici se vor con
strui patru blocuri cu cile 66 
apartamente fiecare. „Primul 
Bib, a și fost predat la 
iunie a.c. și recepționat cu 
lilicalivul „foarte bine", 
doilea Blc are ca termen
predare 30 august dar ne-am 
luat anaajamenlul să-t predăm 
la 23 August. Așa înțelegem 
noi. constructorii. «ă intimpi- 
năm măreața sărbătoare".

Oameni și stele.. Poate că 
Rădulescu Marin, Palmașu 
Cezar, Roșu Dumitru, Jenei

30 
co-
A1
de

Dionisie sau Negoilă Dumitru, 
nu se gindesc decît rareori la 
stele. $i totuși poartă cu ele 
un dialog la distantă. Pe unul 
din ei (Roșu Dumitru) l-am 1n- 
tilnit la etajul IV al blocului 
P.lc.

— Cum vă explicați succe
sele ?

— Ca o confirmare a unui 
••fort colectiv...

Nu l-am mai întrebat 
r>re planurile sale de 
împreună cu oamenii

Dună
Tudor

va purta mai

des- 
viitor. 
din e- 
Marin, 

etc. ::
l.'i

t!5

chipa sa, cu 
Cîmpulungeanu 
sini sigur I că 
departe dialogul cu înălțimile

Seara, o salbă de becuri 
îmbrățișează blocurile. Oame
nii parcă au dispărut. Au ră
mas stelele. Dar dialogul con
tinuă... Un dialog intre două 
constelații...

Lucian STROCH1

:s

lUimoie din pag 1)

activi, constilnind un sprijin prețios 
în munca administratorului.

Ce impresionează neplăcut la că
minul din Uricani ? Dulapurile și. 
noptierele șubrede care contrastea
ză cu linia modernă a scaunelor a- 
flate în înzestrarea camerelor.

De-ar fi
și cantină...

In urma cu 9—10 ani, Ia Lupeni 
funcționau 11 cămine. Intre timp, nu
meroși burlaci și-au înjghebat fami
lii, iar acum mai ființează doar un 
singur cămin. Clădire mare, cu 69 
de camere și 169 de locuri. De două 
săptămîni i-a fost zugrăvit exterio
rul. Treburile acestui cămin sînt 
conduse de un om activ, cu expe
riență — intendentul Grecu Costa- 
che. De curînd, la cămin au sosit 
dulapuri elegante. Pe culoare întîl- 
nești ghivece cu plante agățătoare, 
tablouri cu reproduceri sau fotogra
fii color. Un club, înzestrat de un 
an cu televizor, oferă condiții plă
cute de destindere.

Locatarii ne-au spus că se simt 
bine în cămin pentru că le este a- 
sigurată curățenia, liniștea. Vagone
tarul Scorțaru Aristlcă ne-a spus că 
a locuit în mai multe cămine dar 
„confort ca aici nu am întîlnit”. Un 
singur lucru îi nemulțumește: lipsa 
unei cantine care să funcționeze în 
apropiere. (Tov. Grecu susține că la 
parterul căminului există condiții 
prielnice pentru instalarea unei can
tine).

La cîteva din camerele etajului III 
sînt cazați studenți sosiți la prac
tică. Li s-au oferit condiții de caza
re din’cele mai bune dar se pare 
că studenții nu le prea știu aprecia. 
Rar am găsit un pat aranjat cît de 
cît...

Coridoare 
pustii

Și căminul din Vulcan (adminis
trator, tov. Gabor Cornel) dispune 
de o clădire mare, aspectuoasă și 
încăpătoare. In cele 76 de camere 
sînt cazați cîte 3—4 sau 5 persoane. 
Pe coridoare și-n majoritatea încă
perilor domnește liniștea și curățe
nia. (Doar în camerele nr. 9, 14 și 
5? se văd urme de neorânduială).

Ceea ce impresionează mai puțin 
plăcut la căminul din Vulcan sînt 
coridoarele. Și aceasta pentru că a- 
rată tare pustii. Aici nu întîlneșll 
nici perdele Ia geamuri, nici ghivece 
cu flori și nici tablouri cu reprodu
ceri sau fotografii. La spălătoarele 
de la etajele 1, II și III robinetele 
sînt defecte, oglinzile sparte, becu
rile și geamurile sparte sau lipsă.

Corigenta 
tovarășului 
Dajju

La capătul cartierului Livpzeni din 
Petroșani, într-o clădire cu patru

etaje și 25 de camere funcționează 
căminul muncitorilor nefamiliști de 
la mina Dîlja. Și acest cămin a fost 
înzestrat de curînd cu dulapuri mo
derne; există aid un club unde se 
află jocuri de șah'și table, o biblio
tecă. Locatarii afirmă că sînt mul
țumiți de modul în care sînt cazați.

De urci scările blocului, te lo
vești însă de aspecte mai puțin plă
cute : pereți pătați, scrijelați — în 
unele locuri pînă la cărămidă, gea
murile de'la unele uscătorli sparte. 
Intr-o magazie improvizată stau claie, 
grămadă saltele, lînă, gunoaie. Ni 
se spune că administratorul Daju 
loan este plecat la examen. Dar fe
lul cum se prezintă acest cămin ca
re i s-a dat în giijă nu constituie 
un examen? O fi reușit sau nu la 
admitere, dar la acest examen, pri
vind îndeplinirea sarcinilor de ser
viciu, iov. Dajn a rămas corigent. 
Deocamdată.

Marea majoritate a grupurilor 
sanitare au defecțiuni, dușuri de
montate, sînt murdare, emanînd mi
rosuri greu suportabile. Numeroase 
uși de la dormitoare au orificii care 
au servit odată pentru încuietori 
dar nu s-a hotărât nimeni să le as
tupe.

ielii interioare și exterioare.
In momentul de față lucrările din 

prima etapă sînt terminate și se lu
crează la a doua jumătate a clădl- 
rii, cu perspectiva ca în termen de 
două luni să fie complet terminate. 
In aceste condiții nu se poale vorbi 
do o activitate normală a căminu
lui.

Ne oprim doar la două aspecte 
ale problemei. In partea de clădire 
unde lucrările s-au terminat, s-a a- 
menajat o cameră cu prize și mese 
unde locatarii căminului pot să-șl 
folosească reșourile pentru pregăti
rea de ceaiuri ori încălzirea unor 
mîncăruri, evitînd astfel pregătirea 
lor în camere. Locatarii cer însă 
ca în această cameră să se instale
ze și unul, sau două aragaze, mai 
multe mese, scaune.

Se poate 
și mai bine
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Prepararea mai 
rapidă a 
cocsului

Un nou 
care se 
prezent pe scară-pilot în Bel
gia. El este menit să produ
că cocs în mod rapid și con
tinuu dintr-o gamă largă de 
cărbuni de calitate, pentru 
cele mai moderne furnale și 
otelărli. Procedeul a fost ela
borat de „Institut National 
delTndustrie Charbonniere" 
din Liege.

Procedeul in două lieple 
implică precarbonizarea la 
550°C intr-un furnal cu pat 
fluidizat, urmată de așa-numi- 
tă postearbonizare 
într-un furnal

Se afirmă că 
reduce timpul 
cocsului de la
și dă un produs 
la un cost redus.

sistem de cocsifi- 
experimentează în

la <JO0»C 
vertical.
această lei mică 

do 
18

producere a 
orc la 3 ore 
mai uniform

Condiții optime 
de caz^ref 
mai puțin
de destindere

Vizitatorul căminului Exploatării 
miniere Aninoasa întîlnește în fața 
acestuia o grădină de Hori îngrijită, 
dotată cu bănci, unde locatarii pe
trec clipe plăcute de odihnă. In că
min, pretutindeni, domnește curățe
nia, ordinea — dovezi ale grijii gos
podărești față de condițiile de locuit 
ale muncitorilor. Paturi noi, como
de, asigură odihna celor 102 locatari.

Intr-o sală de la parter se află 
Instalat u.n televizor.

Sînt mulțumiți locatarii căminului 
cu condițiile de cazare? întrebați 
tov. MANOLIU VICTOR, miner, și 
ȘCHIOPII IOAN. semnalisl, afirmă 
că da. Dar... ar dori ca în sala în 
care se află instalat televizorul să 
se amenajeze un club, cu bibliotecă, 
jocuri distractive etc.

Problema cărților beletristice, e- 
ventual tehnice, s-ar putea ușor re
zolva de către clubul sindicatelor 
din localitate prin organizarea la că
min a unei biblioteci volante.

Se mai ridică aici și problema a- 
monajării unei camere cu o mașină 
de gătit, sau aragaz, mese, scaune, 
unde locatarii să poală pregăti și 
servi unele mîncăruri în completa
re, cunoscînd că prin sistemul de 
ospătărie din cadrul unității T.A.P.L.. 
11 se servesc numai masa de prînz 
și cina.

in reparafîe
capițali

•l»i

in dreptul orașului Lupeni lucrările de îndiguire a Jiului sini intr-o fază înaintată.

Deseori, în anumite zile ale ca
lendarului, în mijlocul nostru se 
face observat un anumit personaj. 
Este comerciantul fără prăvălie. Lo
cul unde-și desfășoară activitatea: 
pletele din orașele noastre, restau
rantele, colțurile străzilor și la por
țile întreprinderilor. Mărfurile pe 
care Ie desface: cravate, stilouri, 
tablouri de . „artă/ baticuri etc.

Acest personaj, nu e un negustor 
oarecare. El nu-și oferă marfa pînă 
nu-și studiază clientii. Unei (ărănci 
din piața orașului Lupen-i i se vîră 
în suflet și-n buzunar cam așa :

— Mătușico ai cele mai frumoase 
roșii din toată piața. Al putea să le 
dai și mai bine.

— Le dau și eu cum pot, cum e 
piața.

— Ești o femeie tare cumsecade.

Lucrările de reparație capitală a 
căminului din Petrila au început 
încă din vara anului 1967. In cadrul 
lucrărilor — pentru care s-a alocat 
suma de aproape 500 000 lei — se 
înlocuiesc planșeele din lemn din
tre paliere cu planșee din beton ar
mat, se parchetează din nou toate 
camerele, se refac instalațiile sani
tare și de iluminat electric, tencu

Mulat anul trecut în clădirea fos
tului spital, căminul din Lonea dis
pune do condiții optime pentru ca
zarea muncitorilor. In camere, dor
mitoare și dependințe domnește cu
rățenia. Servirea meniurilor, pregă
tite de către cantina minei Petrila 
și transportate la Lonea cu camio
neta, se face în sala de mese.

Pentru completarea cu mobilier n 
celor 9 camere de la parter, încă 
nedate în folosință, s-au procurat 
paturi și noptiere metalice.

Sînt însă necesare încă unele mă
suri pentru ca condițiile actuale de 
cazare să se ridice la nivelul cerin
țelor. Pentru aceasta qospod-.rli E.M. 
Lonea trebuie să înlocuiască patu
rile necorespunzătoare d:n camerele 
do la etajele I și II. dulapurile și să 
Iacă și alfe completări ale moblFe- 
rului.

Vizilind tele șapte tămine miniere 
din Valea Jiului am ajuns la con- 
vinnerea »ă salarialilor exploatărilor 
miniere li se asîanră, în general 
(ținied seama de eycențiile ammlite 
în ciînrinsnl anchetei] cortEfii op
time de cazare. Ce considerăm ne
cesar să se mai întreprindă pentru 
a se ridica aradul do confo-f d'n că
minele miniere:

® Să se procedeze ta o revizuire 
a mobilierului existent si să fie ur
mărită înlocuirea treptată a aceluia 
neeorespunzător (în mod deosebii a 
paturilor cu șomere de fier balot).

® In fiecare cămin să fie amena
jate cîfe nna-donă camere rinflc lo
catarii să-sî poată pregăti un ceai, 
sau înrăiri mîncarea pentru a ii 
evitată folosirea re< orțriMr și a lăm
pilor de călit în dormitoare.

@ Ar îl bine r». îeir-un viilor a- 
propiat, conducerea administrativă a 
C.C.V.J. să studieze posibilitatea în
ființării unei cantine Ia parterul 
căminului nr. 5 Lupeni.

® Activității cultural-educative din 
-amine să i se e'orde o mai mare 
atenție. Găsim că este posibilă, și 
necesară, amenajarea si dotarea tu
turor cluburilor cti biblioteci, apa
rate de radio. televizoare. jocuri 
distractive. Orqanizațîi'e U.T.C., co
mitetele sindicatelor de la exploa
tările miniere vor trebui să acorde 
mai multă atenție organizării limpu- 
Iiri liber al muncitorilor din cămine.

@ Comitetele de cămine vor tre
bui sprijinite pentru a desfășura o 
activitate permanentă. Acolo unde 
este cazul ele vor trebui reorga
nizate.

Broască fără 
gaură de cheie

Semnarea acordului privind transpor
turile rutiere între guvernele 
României și R. D. Germane

La Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene a fost sem
nat marți un acord între guvernele 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Democrate Germane, prtvind 
transporturile rutiere internaționale.

Acordul reglementează efectuarea 
transporturilor de călători și măr
furi în trafic direct și în tranzit pe 
teritoriile lor și contribuie la dez
voltarea colaborării în domeniul co
municațiilor rutiere între cele două 
țări.

Din parte-a guvernului Republicii 
Socialiste România, acordul a f-ost 
semnat de Ștefan Pavel, adjunct al 
ministrului transporturilor auto, na
vale și aeriene, iar din partea gu
vernului Republicii Democrate Ger
mane de Volkmar Winkler, adjunct 
al ministrului transporturilor.

La semnare au fost de față Ewald 
Mold!, ambasadorul Republicii De
mocrate Germane la București, și 
membri ai Ambasadei.

(Ager preș)

Ai copii ?
— Am o fată de 16 ani.
Atît i-a trebuit omului nostru, li 

oferă femeii un batic, cere trei pre
turi și jură că e de cea mai bună 
calitate și în cîteva minute ia banii

ind că unii, în drum spre casă, fac 
„escală" aici, intră în acțiune, cu 
mare băgare de seamă. Găsește cite 
un naiv și-ncepe să-l amețească :

— Ia cravata asta. E mai ceva 
decît „Select". Și nn ti-o dau cu

Rentabil negoț pe spatele cetățeni
lor naivi I

Alti colegi de „breslă" vînd, pe 
același teren prielnic, stilouri. Clien
tul păgubaș, ametit de două, trei 
păhărele cumpără un stillou cu 100

zgz

I

femeii și-și face vînt în altă parte.
In restaurant „sistemul" lui de lu

cru e alt-ul. De fapt „lucrul" și-l în
cepe la poarta întreprinderilor în 
zilele cînd se dau salariile. Stă aici 
pînă se termină fluctuația celor 
care și-au ridicat salariul. Apoi ști-

65. O dau mai ieftin, dot poli. Se 
tîrguiește și-n cole din urmă o lasă 
la un pol. Tot a cîștigat. Confecțio- 
n-atul și decoratul cu palmieri sau 
cow-boy l-a costat zece lei. Și nu 
e puțin ca în zece minute să cîș- 
tigi 10 lei. Vine un leu pe minut.

de lei, marca „Pelikan" peniță 14 
karate și a doua zi constată că de 
fapt stiloul poartă marc-a fabricii 
„Flora" și se găsește în magazinele 
noastre la prețul de 25 lei. Pe cine 
să reclami ? Cui să reclami ? „Co
merciantul" nu lucrează cu condică

de sugestii și roclamalii și de fapt 
el știe să dispară la timpul potrivit.

Pe același comerciant îl găsim 
uneori mai „evoluat", mai plin de 
talent. De data asta, marfa o consti
tuie tablourile executate în serie. 
Peisaje cu mioare și ciobani, o ți
gancă cu u.n fnandafir roșu între 
buzele întredeschise, naturi cu ade
vărat moarte, înainte să se fi năs
cut, și alte „opere" ce pângăresc a- 
devăiata artă. Și, astfel, trustul 
prostului gust pătrunde în casele 
oamenilor și în ne-cunoștința adevă
ratelor valori artistice, ocupă locuri 
de cinste. Acesta este comerciantul 
fără prăvă-lie. Spilcuit, amabil, ou 
privirea cătînd adesea în lături a 
înșelăciune, gura — moară stricată. 
Feriți-vă din cale-i !

Ni cu P0PA

Un nou tip de broască cu 
elemente magnetice și meca
nice permite practic un nu
măr nesiirșit de combinații. 
Ea este destinata lacătelor și 
poate ft folosită și la uși de 
automobile, geamantane, ma
pe, etc. Autorul ideii de 
construcție a acestei broaște, 
care nu poate fi deschisă cu 
șperaclul, este inginerul sue
dez Claes Alexander, în cola
borare cu electricianul Rune 
Ununger.

Unul din cele mai mart de
zavantaje ale unei broaște o- 
bișnuitef este gaura cheii, care 
permite cercetarea din afară 
a funcțiunilor sale mecanice 
și construcției sale, pu'tîn- 
du-se astfel confecționa șpera- 
clurile respective, 
exterioare
— se adaugă faptul că 
sau un 
broască

Nou a 
„Punch 
în loc de 
care conține o serie de niag- 
neți minusculi. Aceștia sînt 
înserați într-o piesă dreptun
ghiulară dlntr-un material ne- 
magnetlc, ca masele plastice, 
aurul, argintul, alama. Broas
ca propriu-zisă este prevăzută 
cu un număr de cepuri, după 
numărul miezurilor magnetice 
care se pot deplasa în sensul 
plăcii cheie. M’ez.urile magne
tice din cheie influențează 
cepurile mobile alo broaștei. 
La celălalt capăt al cepurilor 
este dispusă o placă perfo
rată și de aceasta depinde bu
lonul care închide sau deschi
de broasca.

Componentele esențiale laie 
broaștei sînt micii magneți 
sinterizați, înglobați prin tur
nare, în material nemagnetic, 
de obicei mase plastice, șl a- 
sigurati prin inele speciale. O 
cheie cu patru magneți, 
trivită pentru 
nu depășește 
40 x 4.5 mm, 
magneți 40 x 
cheie este 
inel, care poate fi fixat și la 
legătura de chei obișnuită. 
Folosind culori diferite plăcile 
cheie pot fi ușor deosebite.

Pentru flecare magnet sepa
rat se poate alege una din 
șapte poziții diferite. Aceasta 
înseamnă că o broască cu 8 
magneți permite 5 764 801 
combinații. Cinci sau șase 
magneți dispuși în serie, în- 

■ serali în broaște de ușă, ar 
permite o siguranță deplină.

La uîșile 
și la automobile 

[apa 
alt lichid pătrunde] în 
și îngheață.

broască.
Lock" este

de numita 
acționată 

cheie de o plăcuță,

po- 
lacătele mici, 
ca dimensiuni 

o cheie cu 8 
20 mm. Placa

prevăzută cu un

Bacteriile
ca tratament
al silicozei

silicoză se 
cu seamă 

din

V. M<du>e\I. profesor la 
Institutul agricol din Țelino- 
grad (U.R.S.S.), consideră că 
este posibil ca pentru trata
rea silicozei să se recurgă la 
bacterii de si-llcali.

Se știe ca de 
îmbolnăvesc mai
minerii, deoarece praful 
mine conține bioxid de sili
ciu. Cu 30 do ani în urmă, 
oamenii de știință sovietici 
au reușit să depisteze în stra
turile superioare ale solului 
bacterii de silicati. Matusevici 
s-a ocupat timp de 20 de ani 
de obținerea tulpinei acestor 
nrcrooraan'sme capabile să 
distrugă b'oxidul de siliciu 
care a. nimerit în plămînii 
omului. El a reușit să obțină 
o cultură de bacterii care 
trăiește pe contul prelucrării 
bioxidului pe care îl descom
pun.

Ipoteza a fost verificată în 
experiențe cu șobolani albi și 
cobai — modele clasice pen
tru reproducerea silicozei.

In traheea animalelor 
Introducea praf extrem 
de bioxid de siliciu și, 
mitent, bacteriile. S-a 
tal că bacteriile de 
împiedică dezvoltarea
lor silicollci și a modificărilor 
fibroase în plămânii animalelor.

se 
de fin 
conco- 
consta- 
silicați 
noduli-
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RAȚIUNII
ZĂMISLEȘTE...
DELICVENȚI

lUimare din pag 1)

gii care îl sancționează și a mijloa
celor de influențare pozitive care-l 
educă.

l.a baza acestei lipse de lucidi
tate a faptei infracționale stă con
știința retrogradă a infractorului, 
produs al inculturii și al unei edu
cații necorespunzătoare, care substi
tuie lucidității jocul orb al unor 
afecte și mobilurl egoiste și josnice, 
cir o mare putere de tracțiune ca : 
lăcomia, setea de înavuțire, răzbu
narea etc.; o conștiință devenită 
Bcel ..somn al rațiunii" care face 
Sin infractor un inadaptat social șl 
nn destin dramatic. Mai mult; o a- 
semonea conștiință va selecta dtn 
mediul în care acționează numai a- 
cele elemente care o favorizează, îi 
înlesnesc săvîrșirea actului infrac
țional. Pe drept cuvînt s-a spus că 
Infractorul e „microbul", iar mediul 
„bulionul* său, atunci cînd în acest 
mediu este prezentă nelegalltatea. 
Numai conjugarea acestor doi fac
tori, unul cauzal — o conștiință re
trogradă — și celălalt conditional — 
nn climat al nelegalității pot realiza 
Infracțiunea. Or, în cazul speculan
tei Gabor Olga, ca și în multe din 
razurile anterioare, tocmai adevărul 
acesta simplu — esențial pentru 
nrice program eficient de prevenire 
a infracțiunilor a fost trecut cu 
vederea de către factorii de condu
cere ai T.A.P.L. (mai ales de vechea 
conducere).

Reproșăm acestora lipsa lucidității 
și a clarviziunii — fie că această 
lipsă se numește absența vigilentei 
sau miopie în alegerea mijloacelor 
de realizare a efortului preventiv 
(supraaprecierea sancțiunilor In 
dauna măsurilor organizatorice pri
vind cunoașterea și selectarea ca
drelor. îndepărtarea celor iccores- 
punzătoare, organizarea controlului 
gestionar și curent. disciplină de 
casă și financiară s. a.). Intr-adevăr, 
fată ce ne spune radiografia cazu
lui pe care-l discutăm cu privire la 
ceea ce am încercat să demonstrăm 
parafrazînd pe Goya și anume că : 
„somnul rațiunii naște... delicvenli". 
Do doi ani de cînd lucrează ca bar- 
fiBană, Gabor Olga a comis o serie

de abateri de Ia regulile de comerț, 
practicînd deseori vînzarea ■ cir su- 
prapret, de o manieră riscantă, ușor 
de descoperit în pofida bunului simt 
și a rațiunii, de dragul unei căpă
tuiri cît mai rapide. Conducerea 
T.A.P.L., deși deseori sesizată, s-a 
mărginit la aplicarea unor sancțiuni 
„platonice": mustrare (de două ori) 
și mustrare cu avertisment (de două 
ori), deși faptele frizau legea pe
nală și impuneau schimbarea ei din 
funcție. Și aceasta — a se reține — 
timp de doi ani I O asemenea inex
plicabilă, dacă nu chiar suspectă a- 
litudlne de tolerantă și miopie a 
constituit o „primă" de încurajare, 
căci o speculă nu se combate cu 
„apa sfințită* a mustrării! Și „gre
șelile" conducerii se tin lanț: este 
angajat un responsabil — Tănase 
Lion, cîndva cu antecedente penale 
vizînd pagube la avutul obștesc și 
trecut prin „purgatoriul" reabilitării 
ca să revină tot în comerț la cea 
mai rentabilă unitate a T.A.P.L. Pe
troșani I Oare, un alt responsabil 
„mai de soi" nu se găsea pentru a- 
ccastă unitate? Cu un astfel de res
ponsabil nu ne mai poate surprinde 
faptul că barmana Gabor Olga a vîn- 
dii't cu suprapreț atît în 30 Iunie 
cît și în 7 iulie a. c. fără ca res
ponsabilul bufetului să cunoască a- 
cest lucru (sau după cum afirmă 
barmana, l-a cunoscut și încurajat).

Apoi de ce nu s-a cunoscut de 
către conducerea T.A.P.L. că .aceeași 
barmană, contrar regulamentului, vin
de încasînd personal banii și nu 
casiera? De ce casieria nu avea ban
dă de control, iar bonurile de mar
caj se ard în flecare scară deși tre
buie păstrate un anumit timp?

Iată numai cîteva aspecte semni
ficative pentru a ne da scama asu
pra modului cum lucrează o con
știință retrogradă într-un climat de 
nclegalitate prielnic Infracțiunii. Ro
vine noii conduceri a T.A.P.L. sar
cina de a trage învățămintele nece
sare pentru ca starea de lucruri e- 
xistentă — straniu record de infrac
țiuni care constituie cele mai frec
vente surse de îmbogățire fără mun
cii -- să înceteze neîntîrziat. E tim
pul să se iasă din acel „somn al 
rațiunii" care zămislește... delicvenli.

In magazlinul alimentar cu auto
servire din Petroșani aproape zilnic 
se simte nevoia completării rafturi
lor cu mărfurile căutate de cumpă
rători.

MIERCURI 17 IULIE
10,00 TV pentru specialiștii din in

dustrie.
10.30 închiderea emisiunii
17.30 Pentru cei mici : Ala bala... 

pe apă.
18,00 Telecronica economică.
18.30 Curs de limba germană lecția 

I (reluare).
19,00 Emisiune pentru tineret „Teh

nica se însușește încă în anii 
de școală".

19.50 Buletinul meteorologic.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Soliști de muzică populară.
20.15 Transfocator.
20.45 Studioul artistului amator. 
21,00 Avanpremiera.
21.15 Teleclnemateca : Pickpockei

producție a studiourilor 
franceze.

22.45 Telejurnalul de noapte.
23.00 închiderea emisiunii.

Sportivi români 
in turnee 
internaționale»

BUDAPESTA. — In ziua a 
doua a competiției internațio
nale de canotaj academic 
„Regata Tata", proba de schif 
feminin a fost cîștigată de 
Schmledt (R.D. Germană) cu 
4'13"6/10. Bardas România s-a 
clasat pe locul trei. La 8 plus 
1 feminin a cîștigal echipajul 
R.D. Germane cu 3'23"8/10, 
care a întrecut echipajul Ro
mâniei — 3'27"5/10.

BUDAPESTA. — Turneul in
ternational feminin de șah de 
la Szarvas a continuat cu dis
putarea partidelor cuprinse în 
runda a 7-a și a 8-a. Polihrn- 
niade (România) a clștigat în 
fața lui Jianu (România). In 
runda a 8-a Polihronlade a 
învins-o pe Nagy. Jianu a cîș- 
t'igat în fața lui Ivanka.

In clasament conduce l’oli- 
hroniade cu 6,5 puncte urmată 
de Sihova (Bulgaria) cu 5,5 
puncte și Stadler (Iugoslavia) 
cu 5,5 puncte.

SKOPLJE. in runda a 5-a 
a turneului international de 
șah de la Skoplje, Nirevskl 
(Iugoslavia) l-a învins pe 
Gheorghiu (România). Liderul 
clasamentului, Savon (URSS), 
a cîștigal la Wade (Anglia).

In clasament Savon (URSS) 
totalizează acm 4 puncte și 
este rir-mat de Portisch (Unga
ria) cu 8,5 (1) puncte.

Tenismenele noastre — vice- 
campioane republicane pe echipe

Peste 500 de pionieri și școlari, 
din toată tara, și-au dat întîlnire la 
Sinaia pentru a-și petrece o parte 
din vacanța de vară. Printre parti
cipant! au fost și elevele Gyongyriși 
Ildico de la Școala generală nr. 2 
Lupeni și Chinoișan Victoria de la 
Șoala generală Paroșeni, ambele 
fruntașe la învățătura și cu o fru
moasă carte de vizită în tenisul de 
masă.

Ca divertisment s-a organizat un 
campionat de tenis de masă pe ta
bără. Titlul de campioană a taberei 
a revenit elevei Gyongyoși fldico 
din Lupeni. Bine s-au comportat și 
Chlncișan Victoria și Socondam Te
rezia, ambele de la Școala generală 
din Paroșeni, care au ocupat lo
curile VI și, respectiv, VIII.

Deși tabăra nn luase încă sfîrșit, 
elevele 'Gyongyoși si Chinc'san nu

trebuit s-o părăsească deoarece în 
zilele de 12, 13 și 14 iulie au luat 
parte ia finala pe țară a campiona
tului republican de tenis de masă 
rezervat copiilor — competiție or
ganizată de F.R.T.M. în sala Flo- 
reasca din București.

Importanta competiției nu le-a in
timidat pe micuțele jucătoare din 
Valea Jiului. Ele au luptat cu multă 
voință și puțin a lipsit să devină 
campioane pe echipe. întrecute la 
limită, de echipa nr. 1 a orașului 
Cluj, ele' au trebuit să se mulțu
mească cu titlul de vicecampioane. 
Apreciindu-la-se comportarea în fi
nală și în zonă, cele două jucătoa
re au fost selecționate pentru ta
băra națională- ce va avea loc în 
perioada 22 Iulie — 12 august în 
orașul Odorher.

S. BĂLO1

FRUMOS DAR..;
In ziua de 14 iulie, pe stadionul 

din Lonca, a fost organizată o 'nte- 
resantă demonstrație de aeromode- 
le. La această demonstrație au fos1 
invitați să ia parte membrii secției 
de aeromodele de la Asociația spor
tivă Metalul Hunedoara. Pasionatul 
constructor de aeromodele MILă-lă 
Ioan a prezentat primul număr de 
zbor dirijat, cu macheta avionul;)' 
de acrobații aeriene de coiirr-pție 
proprie YR.SM.67, avînd o viteză 
de 80 km/oră. Al doilea zbor a fos! 
efectuat în fața publicului cu ava
nul tip SEAC (AK118. șvînrt g v: 
leză de 120 km/oră.

Demonstrația a fost mult aplauda
tă de spectatorii din tribune Uni: 
spectatori, certați cu diseripFna, au 
încălcat indicațiile organizatorilor 
năvălind pe stadion în jurul mache- 
'-'lor acestor păsări zburătoare. Ir

înghesuială, au călcat cablul de co
mandă deteriprînd machetele. Con
structorii în loc să-și continue de
monstrația, ș-au văzut nevoiți să 
părăsească terenul sportiv din Lu
nea decepționați. Decepționați au 
plecat și spectatorii disciplinați care 
dim această cauză n-au putut urmări 
si celelalte probe programate Deci, 
din cauza cîtprva element,' ndiscl- 
nlinate, frumoasa inițiativă n-a pu
fni fi fructificată pînă la capăt. 
T'nem lotuși să transmitem, pe a- 
ceastă cale, membrilor secției de 
aeromodele a Asociației sportive 
Metalul Hunedoara multe feFcitări 
si dorim să mai vină totuși în mij
locul nostru.

HLOPEȚCHI Vasile, VA- 
CHOID Mihai, BĂCĂIANU 

Gheorghe.

Ștrandul „Preparatorul" din l upeni atrage zilnic un mare număr de vizitatori. Cele patru bazine cu 
apa cristalină, ca și intreaga ambianță a ștrandului creează vizitatorului condiții optime de reconforlare.

(Urmare din pag. î)
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lost cîndva șl acum au deve-
- nit unul din 

mu! ai celor 
aici, la Dilja. 
scurgă toată

înainte",

dușmarii de te- 
care mine re sa 

„Așteptăm să se 
apa, să putem 

îmi spune
De cită răbdare

merge 
Munleanu. 
trebuie să dai dovadă aștep- 
tînd asecarea, așleplind 
•zeci și sule de mii de , 
cubi de apă să se 
printr-o conductă de 
Cu adevărat mineritul 
artă.

Puțul rotund rămîne 
mă, învelit în presupuneri 
întuneric. $i iată-ne la linia 
vizitei noastre. Pulul orb nr. 
4. Deocamdată nici 
puf. Patru brigăzi, 
intens la săparea și 
circuitului viitorului 
gada condusă de Moldoveanu 
Umil execută săparea galeriei

ca 
metri 

scurgă 
2 toii. 
csfe o

in ur
și

urmă de 
lucrea/ă 

hetonarea 
put. Bri-

pentru ramura plinelor. In ur
ma ei două brigăzi de beto- 
nare conduse cu pricepere de 
minerii Sculării Constantin și 
Nicoară Gheorghe dau formă 
deiinitivă galeriilor, 
bolfar așezat cu grijă 
lui, fiind o parte din 
care crește cu fiecare 
lungul acestei galerii 
rea planului 
respectiv cu 
cel mai bun 
susține că în 
putea începe 
Alături, sala 
un manzoleu
antic. Undeva într-o exlremi- 
tate a ei, munca se tace sim- 
lilă. Brigada minerului Gaspar 
Mihai execută camera mole- 
lelor, realizînd depășiri de 
plan de peste 10 la sulă

Conturul puțului esle doar 
o închipuire. In jurul presu
pusului lui contur, cele oatru

fiecare 
la locul 

cercul 
zi, de-a 
Depăși- 

la sută, 
este

cu 20
9 la sulă,

argument care 
trimestrul IV va 
săparea pulului, 
mașinilor. Pare 
a) vreunui rege

brlgăzl Ișl clalea/ă hărnicia 
cu mai mult spor, acum 1 în 
preajma sărbătorii centenaru
lui mineritului în Valea Jiu
lui. Peste cîteva z.eci de zile, 
primele. împușcături vor sem
nala că drumul către mai a- 
dînc a început să lie dez/eie- 
nit, Și pesfe alte ct/eva zeci 
de luni, cînd orizontul 410 m 
va deveni orizont de bază, la 
400, 360 ele.
deschise vor 
de la abataje
vele blocului 11, din straiele 3, 
5, 13 ele.

Deocamdată, orizontul 440 
m al minei Dilja, este la în
ceputul trăirii Iul. Peste vre
me, munca îl va înfrumuseța, 
îl va scoale din anonimat și 
cine știe, cei care l-au văzul 
astăzi poate mi-1 vor mai te- 
cunoaște.

orizonturile noi
Îndruma minerii
să atace rever-
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ca mineri în aceeași 

abatajul frontal 8 est 
V al minei Lupeni. In 
la șut în schimbul trei.

cînd de 
fușerit 

asta nu 
Intîi au

prea „întune
ci te 
le-a 
luat

o treabă, 
mai mers, 
toate mă- 
au aștep-

Grecescu Gheorghe și Bunu Ma
rin, lucrează 
brigadă, în 
din sectorul 
4 iulie, erau
Pînă aici toate bune. Au mai lucrat 
ei împreună nu o dată în schimbul 
trei și întotdeauna le-a mers bine, 
chiar atunci 
ric" au mai 
Dar de data 
Ce-au făcut ?
șurile de siguranță, adică 
tal să treacă de ora trei. Apoi au 
început operațiunea de răpire. Și 
cum erau siguri că „ceasul rău" tre
cuse, că artificierul cu funcție de 
maistru Andrei Ion, obișnuiește să 
nu prea vadă întotdeauna neregu
lile, n-au mai făcut peretele despăr
țitor înainte de a începe prăbușirea.

Și-n vreme ce făceau răpirea, prin 
prăbușirea tavanului artificial, un 
bloc a căzut, s-a rostogolit și s-a 
oprit în piciorul drept al minerului 
Grecescu Gheorghe, fracturîndu-1. 
Cazul nu se datorește „ceasului rău", 
ci nerespectării normelor de pro
tecție a muncii. Și cum prescripțiile 
N.T.S. se cer respectate și în schim
bul III, Bunu Marin a fost sancțio
nat, ca complice, artificierul Andrei 
Ion, pentru că a închis de 
ochii (a se citi a permis 
operațiunii de răpire fără 
cut peretele despărțitor), 
mendat cu 800 lei, 
Gheorghe se află în 
tratează piciorul și 
care l-a determinat

bună voie 
începerea 
să fie fă- 
a fost a-
Grecescu 

unde i se
iar

spital
superficialitatea 
în acea noapte

de 4 iulie să încalce grosolan re
gulile N.T.S.

Prilej de învălăminte și pentru 
alții care mai procedează la fel.
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TERMOCENTRAIA PAROȘENI. Stația de 220 RV — cea mai nouă 
și mai modernă stație de tiransformatoare a termocentralei.

CXj.

In 1966, pe adresa E.D.M.N. au 
sosit patru ventilatoare electrice 
centrifugale, de 25 000 mc/h, coman
date ca fiind necesare pentru aena- 
jul lucrărilor miniere de la noua 
mină Paroșeni. Și ca să nu le bată 
vîntul, în loc să fie trimise la Pa
roșeni, a fost înghesuite, într-o ma
gazie, la mina Dilja, pe atunci sec
tor al E.D.M.N. Cel care le roman-

PENTRU
C O N S T R

Două noi produse au fost puse 
recent la dispoziția constructorilor 
Primul, alsica — este un material

•FOI 18 II t IE

PETROȘANI 
Iul de sîmbătă 
Pasărea timpurie ; 
Iul la pindă ; LONEA 
Topkapi ; 
meniul 
Capcana;
VULC-AN: O lume nebună, nebună, 
nebună ; LUPENI --- Muncitoresc : 
Agonie și extaz; Cultural: Baiul de 
sîmbătă seara; URICANI : Sfîntul 
la pindă.

7 Noiembrie : Ba- 
seara ; Republica : 

PETRILA : Sfîn-
Minernl :

7 Noiembrie; Comparti- 
ucigașilor ; ANJNOASA : 
PAROȘENI : Boccacio 70;

bi,a.

lor 
nie,

UCȚII
dode zidărie, realizat sub formă 

blocuri, în compoziția căruia intră 
zgura și cenușa industrială în ames
tec cu varul. Pînă la sfîrșitul anului 
se vor produce 2,5 milioane de 
blocuri, urmînd ca anul viitor să 
se realizeze 5,5 milioane, cantitate 
suficientă pentru construcția a cir
ca 370 apartamente.

Un alt produs este maimi H.iu! ■ 
un placaj din granule de marmură 
pe suport textil. El este fabricat în 
diverse culori și este folosit la fini
sarea exterioarelor clădirilor sau la 
decorarea interioarelor. Datorită ca
lităților pe care le are — aspect 
plăcui, rezistentă la intemperii, pu
nere relativ ușoară în operă 
marmorocul sc prezintă cu o bună 
carte de vizită la porțile șantierelor.

Noile produse au fest realizate, 
primul la Aghireș, iar al doilea 13 
întreprinderea „Marmura" din Capi
tală.

(Agerprcs)

CALENDARUL ZILEI
MIERCURI 17 IULIE

Mrazee

și anato-

1930 A fost creat Partidul Comunist din Cobim-

1945 — A avut loc Conferința 
stat ai celor trei mari puteri :
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Hadi o
JOI 18 IULIE

PROGRAMUL I:

5,00 Buletin de știri; 5,05— 
6,00 Program muzical de di
mineață; 6,00—8,25 Muzic <i șl 
actualități; 8,25 Moment poe
tic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știrii 
9,05 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Lectură dramati
zată; 9,56 Program de cintece 
pionierești; 10,10 Pagini din o- 
perete; 10,30 Muzică populară; 
10,45 Recitalul violoncelistului 
Ion Fotino; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Ora specialistului; 
Știința conducerii întreprinde
rii; 11,25 Recital de operă 
Lucia Slănescu; 11,45 Sfatul 
medicului : îngrijirea parului; 
12,00 Dialogul instrumentelor; 
12,30 întîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal. Sport;
13.20 Soliști și orcheslr» de
muzică ușoară; 14,00 Ciută 
Natalia Gliqa și Constantin 
Busuioc; 14,15 Tot înainte; 
14.35 Radio-piiblicitate ; 14,50
Muzică ușoară de Marius Mi
hail; 15.00 Buletin de știri; 
15,05 Lucrări instrumentale; 
15,26 Selecțiuni din opereta 
„Oklahoma" de Rodgers; 15,95 
Formații locale de muzică u- 
șoară; 16,00 Radiojurnal Sport;
16.20 Jocuri populare; 
Corespondență 
semnările
coiae Pădurarii;
nile rampei; 17,15 Antena ti
neretului; 17,45 Cîntece și pre
lucrări corale; 18,00 Buletin 
de știri; 18,02 Tribuna radio; 
18,15 Folclor de pe plaiurile 
oltenești; 18,40 Pagini din o- 
pere; 19,00 Radiogazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20,05 Carnet 
plastic;. 20.20 .Cintă Alexan
dru Grozută; 20,35 Muzică u- 
șoară; 20,55 Noapte bună, co
pii; 21,00 Muzică; 21,05 Scri
itori la microfon; 21,25 Muzică 
ușoară; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport; 22,20 
Formația 1. Corvi; 22,30 Mo
ment poetic; 22,35 Metronom 
'68; 24,00 Buletin de știri; 
0,05—5.00 Estrada nocturnă.

7,00 Muzică populară; 7,30 
Buletin de știri; 7,39 Hor, „Se
cerișul" de George Stephiinescu 
7,45 Marșuri sportive; 8,0(1 .Io* 

~ îna-

16,30 
specială : In- 

unui ghid de NI- 
16 45 Lumi*

FROGRAMVT H :

au fos! aduse, 
manifes- 

necesc,rulin’ de 
a prins aceste 
tot disponibile, 

născut"? se în
lăcrima ruginită 

aziil acoperit cu 
Iată

dase ori poate adjunctul acestuia, 
a uitat însă de ele și fără nici o 
remușoare nu a mal încercat macaT 
o dată să le asculte păsul. In 1967, 
după ,analize minuțioase", an fost 
date disponibile, ca nemailiind utile 
scopului pentru care
De unde se vede exigența 
lată la întocmirea 
utilaje. Anul 1968 
biete ventilatoare 
„De ' ce ne-au mai 
trebaii ele-și cile o 
se prelingea pe obr
praf al cile unuia. Iată însă că 
printr-o împrejurare fericită, au fost 
solicitate pentru lucrăr 
tralei de la Lotru, 
încă o dată proverbul 
rea moarte n-are". Să 
te pujină vreme cele 
toare buclucașe' vor lua 
teului, că în sfîrșit, 
lizate scopului 
fabricate, 
tismentul 
degeaba, 
tonele de 
t-aje ? Că 
in treaba 
nedezlegată, dar că prețul de cost 
al cărbunelui nu mal poate suporta 
greșelile făcute cu voie 
vn:e. e nn lucru cori

Drum bun dec: dragi 
și nu nitali să trimiteți 
v-au făcut < 
cu frumoasa 
înainte de 
se mai poate înlîmpla 
fi rău să ne spuneți ce 
magazie ați mai avut ?

e h'drocen- 
adoverindu-se 

că „astepla- 
zicem că pes- 
pafru ventila- 

drunnil Lo-
vor putea fi utl- 

. pentru care au fost 
cum rămîne cu amor- 
s-a plătit nînă acum 
n fost împărțit pe

Dar
care
care
cărbune extrase din aba- 

mai pot fi găsiți vinovati 
asta, e o problemă încă

cri fără de

ventilatoare 
celor caro 

atîtea .șicane, 6 vedere 
i vale a Lotrnlui. Iar 

plecare, pentru că nu vl 
nimic, n-ar 

vecini de
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curi feciorești; 8,10 Tot 
inte; 8,30 Buletin de știri; 8,35 

pian de Aaron 
Opere înl 
Noe" de I
9,48 M< I 

10,00 Buletin 
Muzică

Știu; 
artistice re a- 

stre; 
ist și 
anu; 
12.07 

Selec- 
Șuită 
„Phe- 
13 15

i Din 
13,50 Arii din 

Radiojurnal;

tr-un
Ben- 
lodii 

ds 
uș jară; 

10,55 So-

Sonata pentru 
Copland; 9,00 
act : „Arca lui 
jamin Britten; 
populare; 
știri; 10,05
10,30 Vreau să 
liști și formalii 
matori; 11,15 Voci, orchc 
11.45 Sonata pentru clarin 
harpă de Bogdan 
12,00 Buletin de 
Muzică populară; 
tiuni din operete; 
simfonică pentru baletul 
dra" de Georges Aurie; 
Cîntece populare; 13,30 
țările socialiste; 
operete; 14,00 
14,08 Concert de ■ prînz; )5,00 
Almanah sonor; 15,45 Melo
dii populare; 16.00 Poemul 
pentru vioară și orchestră 
„Vrăjile Armidei" de Ion No
na Ottescu; 16.15 Jocuri popu
lare; 16,20 Sfatul medicului; 
16,25 Concert de estradă; 17.00 
Radiojurnal; 17,15 Muzică 
populară; 17,40 Radiopuljlici- 
tate; 18,00 Program de cînte
ce; 18,15 Melodii de GeluîMI- 
hiiilă și Robert Flavian; 18,30 
Memoria pămîntuliii românesc; 
18,50 Muzică ușoară; 18,55 
Buletin de știri; 
populară; 19.30 
vechi;
20.00 Uvertura
Beethoven: 
știri; 2.1,05 
de Richard 
noteca de 
veanu citind din Emlnescu; 
22,00 Concertul penlr i orches
tră de coarde de Remus Geor
gescu; Simfonia ostinato de 
Dan Voiculescu; 22,30 Muzică 
ușoară; 23,00 Radiojurnal; 23,07 
Concert din opere; 23,40 Studii 
pentru orchestră de Frank 
Martin; 24.00 Meridiane me
lodii; 0.55- 1,00 Buletin de 
știri.

Mor o
Știri;
12.30
13,00

ușoară;
19,00 Muzică
Cîntec stră-

19.50 Arii din operete; 
„Coriolan" de

2.100 Buletin de 
„Tristan și Isolds" 
Wagner; 21,45 Fo- 
aur : Mihail Sado- 

din

lEKIMâ
PETROȘANI

Strada 23 August or. 6
Angajează pe o perioadă de pa

irii luni, începind din 20 iulie a. c. un 
conlabii șef, cu vech'mea corespunză
toare. C andidafu’ poale ft și pensionar-

Alte informații se pof primi de la 
școală între orele 7—15.50.



STEAGUL ROȘU
MIERCURI n IULIE 1988
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Agravarea situafiei social încheiereaPlenara
€.€. ai U.C.I.

al C.C. 
activitate

secretar
al C.C.

al 
al 

expunere des-

al U.C.I., prezidată de losip Bi 
Tito, președintele U.C.I. Plenara 
dezbătut activitatea Prezidiului 
Comitetului Executiv 
U.C.I. si programul de 
C ’n'totului Central.

Mialko Todorovici, 
Comitetului Executiv 
U.C.I a prezentat o
pre -ituația social-politică actuală.

Oomitetul Central al U.C.I. a a- 
doptal o rezoluție cu privire la sar
cinile Uniunii Comuniștilor în dome
niul politicii de cadre, concluziile 
cu privire la sarcinile imediate ale 
C.C., propunerea privind 
structură și organizare a 
do conducere ale U.C.I., 
modul de propunere 
a candidaților pentru 
funcția de membri ai 
conducere ale U.C.I.,
vind alegerea delegaților la Con
gresul al lX-lea al U.C.I., programul 
sărbătoririi celei de a 50-a aniver
sări a [i c i , și ai(o hotărîri.

viitoarea 
organelor 
criteriile, 

confirmare 
alegerea în 

organelor de 
hotărîrea pri-

și

Dezbaterea proiectului de tratat 
româno-cehoslovac la Fraga

PRAGA. — După cum anunță a- 
genția CTK, Comisia pentru aface
rile externe și Comisia 
constituțională ale Adunării 
nale a R.S. Cehoslovace au 
nat proiectul Tratatului de 
nie, colaborare și asistență 
lă care urmează să fie semnat în- 

și Republica

juridlco-
Națio- 
exami- 
priete- 
mutua-

politice din Brazilia lucrărilor

acest prilej, 
afacerilor ex-

tre R.S. Cehoslovacia 
Socialistă România.

Luînd cuvin,tul cu 
Jiri Ilajek, ministrul
terne, a declarat că noul document 
înlocuiește Tratatul dintre cele două 
.țări, semnat la 21 iulie 1948. Ca șl 
în alte cazuri — a spus el — înlo
cuirea are loc datorită faptului că 
în domeniul relațiilor reciproce s-au 
Ivit și se dezvoltă posibilități noi 
Fenomene noi apar atît în domeniul 
colaborării țărilor socialiste din Eu
ropa, cît și în domeniul desfășură
rii activității Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și al structurii 
mecanismului 
șovia.

In timpul 
tal, România
Organizația Națiunilor Unite, iar a- 
cum este membră 
nizații Trebuie să

Tratatului de la

semnării primului 
nu făcea parte

de existența celor două state ger
mane, ’ precum și de problema asi
gurării securității europene. Toate 
aceste elemente și-au găsit o reflec
tare în textul 
spus Hajek.

Referindu-se 
țări socialiste 
legate de evoluția internă din Ceho
slovacia, ministrul afacerilor 
ne 
re 
d-o 
re, 
ționalismului socialist, a 
prim c I pi i lor s u ve r a ni tă ț ii 
tecului". In încheierea 
sale, Jiri Hajek a declarat că, după 
cum se prevede, Tratatul de priete
nie româno-cehoslovac va fi semnat 
intr-un

In
kan,inova Clakrtova a apreciat 
mod deosebit poziția României față 
de evenimentele din Cehoslovacia, 
poziție care s-a manifestat și în 
timpu.l tratativelor privind nroiectul 
de tratat, precum și’ cu alte prile-

nou al Tratatului, a

al C.C. al P.C. din Ceho- 
a primit delegația P.C.R. 

de Gheorghe Petrescu, 
al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
Comitetului județean Dolj 

Ceho-

exter- 
al R.S.C. a dat o înaltă aprecie- 
atitudinti României, caracterizîn- 
drept un element de stabiliza- 

de bunăvoință, pe baza interna- 
respectăril 

și neames- 
expunerii

secretar 
slovacia, 
condusă 
membru 
cretar al
al P.C.R., care se află în 
slovacia într-o vizită de experiență.

Jozef Lenart a informat pe oaspeți 
români despre evoluția politică din 
Cehoslovacia și despre pregătirile 
în vederea celui de-al XIV-lea Con
gres extraordinar al P.C. din Ceho
slovacia, care va avea loc în 
tembrie anul acesta.

RIO DE JANEIRO. — In cadrul 
unei întîlniri cu ofițerii superiori 
din Rio de Janeiro, președintele 
Braziliei, mareșalul Costa e Silva 
a cerut forțelor armate „să fie pre
gătite" ca urmare a agravării situa
ției politice și sociale din Brazilia. 
Ziarele din Rio de Janeiro relatea
ză că președintele Costa e Silva e- 
xaminează posibilitatea unei rema
nieri a guvernului. Efectuarea unor

schimbări în guvern a fost cerută 
și de ministrul muncii, colonelul 
Passarinho, care a avertizat asupra 
„pericolului unei lovituri de stat 
din partea elementelor de extremă 
dreaptă'1. Liderii opoziției, pe de al
tă parte, au criticat guvernul pen
tru faptul că menține în tară o psi
hoză de instabilitate, care ar putea 
servi forțelor de extremă dreaptă 
să ceară introducerea unei dictaturi 
deschise.

Seimului
R«P» Polone

VARȘOVIA. — La Varșovia s-an 
înctieiat lucrările sesiunii Seimului 
Republicii Populare Polone. Depu- 
tații au aprobat proiectul de lege cu 
privire la drepturile și obligațiile 
lucrătorilor din consiliile populare 
și au adoptat legea privind institui
rea medaliei „Forțele armate în 
slujba patriei".

Președintele Consiliului de Miini.ș- 
, Jozef Cyrankiewicz a propus 

schimbările în componenta guvernu- 
lui. Seimul a aprobat numirea Iul 
Kazimierz Swital în funcția de mi
nistru al afacerilor interne, în locul 
lui Mleczyslaw Moczar, oare a fost 
ales membru supleant al Biroului 
Politic și secretar al C. C. al 
P.M.U.P. Prof. Jan Kostrzewski a 
fost numit ministru al sănătății și 
asistenței sociale, iar Stanislaw Ma
jewski — ministru al finanțelor.

Jozef Lenart,

tra- 
din

termen cît mai apropiat, 
cuvîntul său, deputata II. Se

in

Var-

ERUPȚIA

LUI ETNA

cunos-
drept o 
de za-

transmite : 
au fost reluate 
Comitetului ce- 
dezarmare. 
care a

VULCANU-

a acestei orga- 
ținem

Scflliifo Prezidiului C. L
cehoslovacia

RELUAREA 
LUCRĂRILOR 
COMITETULUI 
CELOR 18

PRAGA. ■— După cum anunța a- 
genția CTK, la 16 iulie a avut loc 
o ședință a Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. In comunicatul 
dat publicității se spune : Prezidiul 
C.C. al P.C.C. a primit în timpul 
ședinței sale de marți scrisoarea co
mună a conducătorilor partidelor și 
guvernelor R.P. Bulgaria, R.P. Un
gare, R.D. Germane, R.P. Polone și 
U.R.S.S. de la recenta lor întîlnlre 
de la Varșovia.

Prezidiul P.C.C. a luat cunoștință 
rfe conținutul scrisorii și își pregă
tește cu mare chibzuință răspunsul 
său, care urmează a fi discutat la 
viitoarea ședință din zilele imediat 
următoare. Totodată, Prezidiul C.C. 
ni P.C.C. pregătește un complet de 
proouneri în legătură cu asigurarea 
schimbului de opinii cu privire la 
problemele politice actuale și la ac
țiunile de viitor ale partidelor din 
țările socialiste, în 
rii unității mișcării 
ternaționale.

Prezidiul C.C. al
că întîlnirea reprezentanților 
cinci partide și țări frățești de 
Varșovia a avut loc fără participa
rea Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Prezidiul declaiă
P.C.C. se situează ferm 
marxism-lenlnismultii și 
socialistă în tară este 
de oroqramul do acțiune 
ririle Plenarei din
P.C.C. și le va îndeplini în mod con
secvent In acest efort conștient el 
se bazează pe sprijinul larg al tu
turor categoriilor poporului și al

întregulu; t ont N.,..<nal, pe partici
parea activă a comuniștilor, așa 
cum au confirmat recent conferințe
le extraordinare raionale și regio
nale ale partidului. Partidul conti
nuă linia politică de pregătire a 
congresului extraordinar. El este 
conștient că în actualul proces po
litic acționează atît forte conserva
toare cît și de opoziție de dreapta 
care încearcă să abuzeze de proce
sul de democratizare împotriva 
partidului și împotriva socialismului.

C.C. și poporul cehoslovac rămîn 
credincioși liniei de strînsă priete
nie și colaborare cu Uniunea So
vietică și cu țările socialiste, soli
darității cu mișcarea comunistă și 
revoluționară din lume, luptei pen
tru pace si 
lui, așa cum 
mu lai 
n u a r i e
holărîrile 
nului și ale tuturor 
frontului

Prezidiul C.C. 
primat
principiilor 
partid pentru politica din țara pro
prie și înțelegerea tovărășească re
ciprocă creează condițiile 
dezvoltarea nestingherită a
lor dintre țările socialiste. El a rea
firmat hotărîrea 
prin Inițiative la 
lor de alianță cu 
Tratatului de la 
voltarea colaborării 
cadrul C.A.E.R., la 
țărilor comunltă-ții 
dlale.

In
i fost pre- 

Etiopiei,. 
citire u- 

general 
ce salută 

la 
U 

însemnătatea rezolu- 
Generale a O.N.U.,

ROMA. Vulcanul Etna a erupt 
ni, dar specialiiștii sînt de părere 

că șuvoiul de lavă, ou 
deplasează cu o viteză 
de mare, nu constituie 
pentru locuitorii satelor 
rea muntelui. De altfel 
rupțiilor din acest secol alei vulca
nului nu s-au înregistrat vlct'ime.

toate.că se 
neobișnuit 

un I pericol 
din apropie- 
în cursul e-

intaresul întări- 
comuniiste in-

—• în 
în 

P.C.C.,

l’.C.C. constată 
celor 

la

împotriva imperiallsmu- 
a fost de multe ori for- 
porioada de după ia- 
mod destul de clar în 

în acțiunile guver- 
nrqanlzatiilor

national.
al

convingerea
răspunderii

P.C.C. și-a ex- 
că respectarea 

fiecărui

să ducă neîntîrziat tratative 
unor măsuri eficiente în le- 
cu încetarea cursei înarmă- 
dezarmarea nucleară, precum

I

din nou că 
pe pozițiile 
că evoluția 
determinată 
și de liotă-

mai a C.C. al

FRANJA

pentru 
relatii-

sa de a contribui 
întărirea legături- 

statele membre ale 
Varșovia, la dez- 

economicc în 
progresul tuturor 
socialiste mon-

Divergențe în sînul 
ritătii guvernamentale

majo

GENEVA. - Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, 
Marți după-amiază 
la Geneva lucrările 
lor 18 state pentru 
deschiderea ședinței,
zidată de reprezentantul 
Afework. Jelleke, s-a dat 
nui mesaj al secretarului 
O.N.U., U Thant. După
încheierea Tratatului cu privire 
neproliferarea armei nucleare, 
Thant relevă 
ției Adunării
prin care se recomandă statelor nu
clearo 
asupra 
gătură 
rilor și
și asupra unui tratat de dezarmare 
generală și totală sub un control in
ternațional. U Thant subliniază 
bligația juridică multilaterală 
revine părților la 
nua eforturile lor 
mării nucleare și 
nerale și totale".

Vietnamul

„o- 
care 

tratat de a conti- 
în vederea dezar- 
a dezarmării ge-

de sud

Agricultura cubană, 
cută pînă nu de mult 
monocultură — trestia 
hăr — cunoaște în prezent o
diversificare binefăcătoare, 
cultura citricelor și a cafelei 
ocupînd un loc important în 
economia ggrgră a țării.

In clișeu : O nouă plantație 
de cafea, apărută în apropie
rea Havanei.

Agricultorii ores 
fafi la Salonic 
vor fi judecați

Linie aeriană directă Moscova-New York

SALONIC. de
10 iulie 1966 
unei demon- 
în luna sep- 
de „rezisten-

La de-

NEW YORK. — Un avion sovietic 
de tip „IL-62" a aterizat pe aero
portul internațional Kennedy din 
New York, inaugurînd linia aeriană 
directă Moscova — New York. Din 
partea americană, noua linie va fi

deservită de avioane ale companiei 
„Panamerican".

Zborurile de la Moscova la New 
York se vor efectua o dată Ipe săp- 
tămînă. Avioanele vor face 6 scurtă 
escală la Montreal.

Forțele patriotice
și-au intensificat ofensiva

PARIS. — In sînul majorității gu 
vernamenlale din Franța sînt semna
late divergente. Disputa, care are 
nn caracter public, a fost provocată 
de înlocuirea liderului republicani
lor independenți, Giscard d’Estaing, 
Ia conducerea comisiei economice și 
financiare a Adunării Naționale, cu 
Jean Taittinger, din 
partid al majorității — 
Democratică pentru cea 
Republică. înlocuirea a
marți dimineață și a provocat o vie

principalul 
Uniunea 

de-a V-a 
avut loc

nemulțumii e în lîndul republicani
lor independenți, pentru care alege
rea lui Giscard d’Estainq în fruntea 
comisiei amintite constituia un test. 
Primul răspuns al republicanilor in
dependenți a fost de a nu accepta 
nici un post în birourile comisiilor 
parlamentare. „Votul care a avut 
loc demonstrează că gaulliștii orto
docși refuză dialogul", a declarat 
șeful grupului parlamentar al repu
blicanilor independenți, Raymond 
Mondon

SAIGON. — In ultimele 24 de ore 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud și-au intensificat ofensiva îm
potriva trupelor americano-saigone- 
ze, mai ales în regiunea Deltei Me- 
kongului. La 90 kilometri sud-vest 
de Saigon au avut loc timp de mal 
multe ore lupte grele între detașa
mente ale Frontului Național de 
Eliberare și șase companii inamice. 
Au fost înregistrate pierderi de am
bele părți. In provincia Long An. 
la numai 25 kilometri de capitala 
sud-vietnameză, o companie a celei 
de-a 9-a divizii americane de infan
terie a căzlit într-o ambuscadă or
ganizată de patrioți. Ciocniri violen
te între unități ale F.N.E. și trupele 
americano-saigoneze au avut loc, de 
asemenea, la nord-vest de Phu Vinh.

Concomitent cu aceste lupte, 
cursul nopții de luni spre marți, 
tileria patrioților a supus unui

tens bombardament fortificațiile tru
pelor din apropierea orașului Sadec, 
situat Ia 120 kilometri de Saigon. 
Totodată, patrloții au atacat cu mor- 
tiere tabăra militară americano-sai- 
goneză de la Vinh Long,

Incercînd să contracareze acțiunile 
forțelor F.N.E,, bombardierele ame
ricane de tip „B-52" au efectuat 
mai multe raiduri în zonele unde 
patrioții dețin poziții fortificate.

Grevă la bazele
militare

în
ar
in-

americane
din Okinawa

UN SENAT ÎN UNIFORMA
TOKIO. — Muncitorii japonezi 

angajați la bazele militare america
ne din Okinawa au declarat marți 
o grevă de' 24 de ore, revendicînd 
majorarea salariilor și îmbunătăți
rea condițiilor de muncă. La grevă 
participă aproximativ 2 600 de mun
citori.

Oază de securitate intr-o Asie a- 
gitată.. Așa spuneau pînă nu de

americanii Tailandei, Locuito- 
de aici nu le-a fost însă prea

mult 
rilor 
greu să se convingă că, de tapt, nu 
era vorba de o oază ci de-o... bază, 
Să fie la mijloc doar o schimbare 
de literă ? Nu numai de-o literă, 
răspund tailandezii cu gîndul la nu
meroasele avioane B-52. ce decolea
ză de pe aerodromul U Tapao cu 
„încărcătură specială" la bord. Adi
că cu bombe pentru Vietnam. Și, 
convinși că avioanele, elicopterele, 
navele, carele blindate și mitralie
rele ..made în USA" nil au ce cău
ta intr-o oază, tailandezii s-au ho
tărît să riposteze. O ripostă hotărî- 
tă, do Ioc pe placul guvernului 
militari. Așa se face că în „țara 
lor liberi" — cum se traduce 
vîntul Tailanda în limba tai — 1
ceput să acționeze legea marțială. 
La început în șapte regiuni din 
nord-est. Apoi, în alte cinci provin
cii din zona c.entrală și de sud a

țării. Dat, cu toate acestea, 
forțelor patriotice a continuat 
intensifice, fapt recunoscut 
și de primul ministru, Kittikachon,
cînd a caracterizat situația din țară 

a

lupta 
să se 
recent

ca fiind „alarmantă". îngrijorarea 
provocat temeri. Desigur,

natăteaocu componenta senatului. 
Calculul este simplu : senatul, alcă
tuit din 120 membri, va avea un rol 
important în parlament, 
pentru adoptarea 
gatoriu consensul 
ponența acestuia 
țită". Acum, mai

ANGLIA

de 
ce- 
cu- 
în-

fi prea puțini in Tailanda,
ci t că • numărul acestora în organele 
„reprezentative" este redus. Așa se 
face că, în loc de a ține seama de 
cauzele reale ale nemulțumirii cres- 
cînde a populației — mizeria și sla
ba dezvoltare, alinierea tot mai ser
vilă a țării la politica agresivă a 
americanilor în Asia de sud-est — 
și a lua măsuri 
vernul militar a 
avantajoasă. Mai 
guvern, desigur.

în consecință, gu- 
găsit o soluție mai 
avantajoasă pentru 

A hotărît să îmbu-

deoarece 
legilor va fi obli- 
senatului. Și com- 
a fost „îmbunătă
ți uit de trei pă

trimi din noul senat tailandez sint 
militari. Nici mai mult nici mai pu
țin decît 61 de generali, 13 amirali, 
7 mareșali de aviație și 5 generali 
ai forțelor polițienești. O serie ;de 
ziare din capitala Tailandei Și-au 
exprimat deja nemulțumirea față de 
o astfel de componență' a senatului, 
considerînd că orientarea politică a 
țării nu trebuie lăsată pe mîna mi
litarilor. „Nu avem nevoie de un
senat în uniformă militară" —
scriau ziarele din Bangkok. Guver
nul a fost însă de altă părere. Pen
tru că, în realitate, senatul va con
trola parlamentul în numele guver
nului militar... .

Camera 
„Ordinul
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V. CHIȘU

— Aproximativ 100 
agricultori arestați la 
la Salonic, cu prilejul 
strații, vor fi judecați 
tembrie, fiind acuzați
ță împotriva autorităților", 
monstrație au luat parte cîteva mii 
de agricultori, care au protestat 
împotriva prețurilor de achiziție a 
produselor agricole, fixate de gu
vernul Stephanopoulos. Ei au pă
truns cu tractoarele pînă în centrul 
orașului, iar în cursul ciocnirilor cu 
poliția au fost rănite aproximativ 
100 de persoane de ambele părți.

Urmările inundațiilor 
din Pakistanul oriental

DACCA. Oficialitățile din Dacca 
au anunțat că peste 100 de persoa
ne și-au pierdut viața în urma inun
dațiilor din Pakistanul oriental. Dis
trictele Comtlla și Chittagong, si
tuate în sud-estul 
mai grav afectate 
dații.

tării, sînt cele 
de aceste inun-

DELHI. Potrivi! ultimelor
șțfrl lransmf.se din New Delhi,
80 de persoane și-au pierdut 
viata ca urmare a marilor
inundajii ce s-au produs în 
diverse regiuni ale Indiei, din 
cauza ploilor torențiale. Inun
dațiile au afeclat mai ales sta
tele Rajasthan, Haryana, Ben
galul de Vest, Uttar Pradesh. 
Revărsarea apelor a cauzat 
daune materiale considerabile. 
Numeroase clădiri au lost dis
truse, mii de persoane rămi- 
nind fără adăpost.

Comunelor a adoptat
ConsiliuluiM

Camera ComunelorLONDRA.
a ’'adoptat în cursul nopții de luni 
spre marți, cu 298 de voturi, con
tra 242 „Ordinul Consiliului", oare 
împuțemlicfe^ld ^guvernul britanic să 
pună în practică rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. privind sporirea 
sancțiunilor împotriva guvernului 
rasist de la Salisbury.

In cursul dezbaterilor, liderul 
conservator', Douglas Home, a criti
cat noile măsuri adoptate de guver
nul Wilson și a cerut acestuia să 
reia contactelg. cu premierul rhode- 
siăn lari Smith. Vorbind în numele

guvernului, George Thomson, mi
nistrul britanic al Co'nimonwealthu- 
lui a subliniat că rezoluția O.N.U. 
trebuie considerată ca o realitate 
internațională întruoît guvernul rho- 
desian nu s-a ' arătat dispus pînă în 
prezent să renunțe la rezervele sale 
față de participarea populației de 
culoare la rezolvarea problemelor 
vieții politice. . Ministrul Common- 
wealthului a arătat că în momentul 
cînd guvernul britanic va consi
dera că există speranțe reale 
de a se ajunge la un acord cu gu
vernul de la Salisbury va acționa în 
acest sens.

NORI NEGRI DEASUPRA
WALL-STREET-ULUI

('/'mare

este tot 
prăbușiri

atît de 
ca tn

Criză de

din pug h

vulnerabilă unor 
trecut".

încredere

să răs- 
său număr revista 
recunoaște „neli- 
oficialităților de la 
investitorilor din 
fața noii dovezi

Care sînt cauzele oare au provo
cat această situație ? La întrebarea 
de mal sus se străduiește 
pundă în ultimul 
menționată care 
niștirea adîncă a 
Washington și a 
întreaga țară" în
de slăbiciune a Wall-Street-ului. In
tr-o anchetă făcută printre cei mai 
recunoscuți specialiști în problemele 
de bursă, revista lasă să se între
vadă că lipsa de încredere a stat la 
baza speculațiilor de la bursă. Or, 
această lipsă de încredere nu este 
decît o continuare a lipsei de în
credere în dolar și în capacitatea e- 
conomiei americane de a face față 
tuturor presiunilor la care este su
pusă. ,,De ani de zile, scrie în legă
tură cu acensta Sebastian Haffner 
de ta revista vest-germană „Der 
Stern", S.U.A. trăiesc peste posibili
tățile lor. S.U.A. s-au depășit pe 
ele însele: cursa înarmărilor, cursa 
spre 
rolul 
ceva 
nici 
Dar, 
rea 1 
lași 
nam. S.U.A. nu mai pot finanța 
cest război din rezerve financiare 
aflate la dispoziția lor, și îl duc în 
mod practic pe credit". Deficitul ba
lanței externe de plăti a S.U.A. 
„care s-a înrăutătlt atît de repede 
în ultimele trei luni" (Siiddeutsche 
Zeitu.ng) și care „este o consecință 
a rolului de putere mondială pe 
care și l-a asumat America", con
stituie un alt fapt care zdruncină 
încrederea americanului simplu. Este 
semnificativă în acest sens decla
rația lui William McChesney Mes- 
tin, președintele Oficiului federal 
de rezerve al S.U.A., care a afirmat 
că „Statele Unite au un deficit into
lerabil bugetar și în balanțe de plăți 
externe". „S.U.A., a afirmat el, se 
află în fața celei mai grave crize 
financiare după 1929".

Cosmos, exportul de capital 
I de polițist mondial... La așa 

nu poate rezista mult timp 
cea mai viabilă economie", 
picătura care a dus la revărsa- 

butoiului, cum se exnrimă ace- 
autor, „este războiul din Viet- 

a-

Se vor menține 
norii negrii?

majoritatea 
News and 
afirmativ, 

concluziile

La această întrebare 
celor interogați de „U. S 
World Report" răspund 
însăși revista relevă în
sale că, în rîndurile majorității spe
cialiștilor „consensul general este 
că bursa de acțiuni conține astăzi 
elemente de pericol". Dufl Kennedy, 
de la firma „Loom.ls and Kennedy" 
atrage atenția asupra ..similitudini
lor existente între criza de acum 
și cea din 1961", cînd „Wall-Sireet- 
ul a trecut printr-o serioasă zgu
duire". Potrivit acestuia, nesiguran
ța investițiilor face ca omul de pe 
stradă să se lanseze în speculații de 
bursa de diferite genuri pentru a 
reuși să dea „marea lovitură" Cău- 
tînd să liniștească spiritele, el afir
mă că ...situația nu este atît de rea 
ca în 1929, 
tricliilor în 
bursă".

La rîndul 
președintele

din cauza existentei reș
ce privește creditele de

George Mairs, 
,.Ma,irs and Po- 

faptul că „exNtă 
situației de acum 

cînd oamenii do- 
acțiuni fără a cu
ce face compania 

M. La.no,
, Chase 
există 
dîfori- 
pietel

că 
în 

ale 
Manuel Kohen nreședințele

Valori, 
rb ri

mai ales 
noi ne

ar
majoritatea 

că o restabilire 
economia 

factorul 
bursei.

a se de- 
putea fi 
experților 

a încre-
americană ar 

stimulatorii! al 
Dar o asemene-a

Său, 
firmei 

wer Inc", relevă 
o similitudine a 
cu cea din 1961, 

j reau să cumpere 
noaște cel puțin
respectivă". Pentru James 
vicepreședinte al Băncii 
Manhatan Rank", se pare 
„o bună doză de pericol 
tele zone de speculații 
bursei".
Comisiei pentru bancă și 
consideră că semnalul bursei 
stituie un maro pericol, 
„că mulți oameni cred că
aflăm în fata u.nei serioase inflații".

Cu loate că Se încearcă 
monftra că pericolul 
„sezonier", 
consideră 
dorii în 
constitui 
redresării
alternativă nu poate avea loc decît 
în condițiile în ’care S.U.A. vor 
reuși să-și echilibreze balanța do 
plăti, să pună capăt fugii aurului, 
precum și să stăvilească tendințele 
inflaționiste. Sînt probleme care ri
dică însă chestiunea renunțării 14 
rolul de polițist mondial si deci la 
războiul din Vietnam. Pînă atunci 
însă, asupra Wall-Street-ului se acu
mulează nori amenințători.
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