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Cit mai mult cărbune cocsificabil

la masa rotundă a tineretului european
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Documentele pentru Congresul al X-lea în dezbaterea organizațiilor de partid

(0N6RES

AL PARTIDULUI DE ÎNFLORIRE A PATRIEI

ÎNCREZĂTORI
în viitorul fabricii

In gaiu la Lupeni, bolinde- 
rele așteaptă cu fălcile meta
lice deschise, ceva de apucai. 
Pai niște rădașle uriașe în 
așteptarea prăzii. „Prada" e 
pe rampă — stive lungi de 

dc metri cu lemn faso
nat pentru celuloză sau buș
teni pentru derulaj. De fapt 
e un moment de răgaz pe 
rampă dar acum va începe în
cărcarea.

Au lot cărat aici șoferii de 
la I.M.T.F. sau cei de la Au
tobaza T.A. ca niște albine 
harnice rodul muncii forestie
rilor din sectorul Cîmpu lui 
\eag. al l.F. Petroșani dar 
n-au biruil să aducă tot ce 
s-a doborî t, fasonat și trans
portat la tâmpele de încărca
re in luna care a trecut și la 
'începutul lunii curente. A fost 
hărnicie mare la pădure.

Muntele e ca un portmoneu 
cu multe pliuri și buzunarele. 
Fiecare pliu ascunde o cale 
de acces către niște bogăfli 
ce așteaptă mîna omului ca 
să te .culeagă". Înaintăm în
cet cu mașina pe firul Văii 
de Pești, în exploatarea A- 
vrum. Pliuri in dreapta Văii, 
pliuri in stingă. Paralel cu 
unele din ele se întind ca
bluri de funicular, pe altele 
oamenii, constructori de la 
I.C.F uu construit drumea
guri pietruite sau chiar șose
le, după toată arta construe- 
fiilor de drumuri. Cel pe ca
re înaintăm cu mașina e un 
ostiei de drum. O vreme am 
mers pe asfalt. pînă ce ne-am 
înlilml cu constructorii. Mai 
aveau cîteva zeci de metri 
pînă să Iacă legătura cu par
chetul Valea Seacă.

Numele locurilor de pe aici 
uu i'i ele ceva bizar. Valea 
Seacă e at îl de bogată in vis
cole iarna și atîl de năbădă
ioasă Ja vreme de primăvară 
că greu se mai poate scoale 
lemn de aici. Pîrîul Mauru
lui, denumirea altui parchet, 
n-a avut niciodată ca stăpîn 
vreun maur. Toponimia bi
zară însă nu-i împiedică pe 
forestieri să se cafere — a- 
cesta e cel mai potrivit cu- 
vînt in cele mai pulin ac-
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Dc multe ori eforturile dc 
o zi însumează pentru un co
lectiv dc muncă chintesența 
unor încordări de săplămîni. 
luni sau chiar ani de zile. 
Mi-am dat, încă o dată, seama 
de veridicitatea acestui adevăr, 
după ce. la Fabrica de fire și 
fibre artificiale „Viscoza" Lu
peni. am luat cunoștință dc 
stadiul realizărilor obținute de 
filatori pînă in prezent și, în
deosebi, după ce am aflat cum 
au fost învinse greutățile pen
tru a se putea ajunge la aceste 
realizări, cum filatorii, într-o 
continuă și maximă încordare, 
pentru a înfăptui ceea ce și-au 
propus, au găsit în ei înșiși 
puterea dc a condensa în fapt, 
rezultatele unei săptămîni sau 
a unui an de gindire. Dacă as
tăzi filatorii, cuprinși 
firesc sentiment de 
raportează depășirea 
mentelor ce și le-au 
cinstea celui de-al X-lea Con
gres al partidului, aceasta se 
datorește in cea mai mare par
te propriului lor efort, proprii
lor lor căutări, exigenței cu 
care și-au concentrat forțele 
pentru utilizarea la maxinftim

de un 
mîndrie, 
angaja- 
luat in
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Lupeniul. acest oraș tradițio
nal al minerilor din tată-n fiu 
iși trăiește astăzi din plin a 
doua tinerețe izvorîtă cu cer
titudine zi de zi din preface
rile nemaiintilnitc, care au 
schimbat fața întregii țări. Da
că la suprafață blocurile noilor 
cartiere sfidează înălțimile, da* 
că tinerelul se bucură de lu
mina și căldura școlilor, in â- 
dîncuri, - acolo unde erele și-au 
ascuns bogăția dc neprețuit — 
diamantele negre — minerii se 
întrec pe ei înșiși ca nicicînd,. 
in intîmpinarea marilor eve
nimente care se apropie — 
Congresul al X-lea al parti
dului, cea de-a 25-a aniversare 
a eliberării patriei și aniver
sarea a 40 dc ani dc la greva 
minerilor din 1929.

Roadele muncii lor lărgesc 
cu prisosință albia fluviului dc 
cărbune cocsificabil care se 
revarsă fără contenire înspre 
gurile de foc mereu nesătule 
ale furnalelor din cetatea de 
foc a Hunedoarei.

In aceste zile dc iunie, mi
nerii celei mai mari mine din 
țară, trăiesc cu intensitate mo
mente de mare efervescență. 
I.ucru firesc de altfel, cunos- 
cind faptul că în organiza
țiile . de partid ale minei, se 
desfășoară adunările gene; 
extraordinare pentru dezbate
rea documentelor dc o excep- 

a potențialului tehnic, meticu 
lozității cu care au fost cău
tate rezervele interne, chibzuin- 
ței cu care acestea au fost va
lorificate.

Rezultatele obținute de fila
tori în primele luni din acest 
an sînt suficient de edificatoa
re pentru a ilustra modul în 
care colectivul fabricii a știut 
să se mobilizeze. Pe lingă de
pășirea planului prodtfcției 
globale, în primele 6 luni cu 
202 000 lei, s-au obținut și în
semnate economii la prețul de 
cost — peste 150 000 lei — ca 
urmare a strădaniilor filatori
lor de a realiza în acest an 
rentabilizarea economică a în
treprinderii. Astăzi, cînd întrea
ga țară dezbate cu însuflețire 
Tezele și proiectul de Directi
ve elaborate pentru Congres, 
filatorii pot privi în perspec
tivă, preocupindu-se și de pre
zent, dar mai mult de viitorul 
fabricii.

Producția de fibre și fire 
chimice, cu deosebire a celor
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O nouă unitate a industriei
noastre alimentare

La Buzău a început construcția 
unei fabrici de produse lactate. 
Noua unitate a industriei noastre 
alimentare, va fi dotată cu utilaje 
românești dintre cele mai moder
ne, care .ii vor asigura un proces 
tehnologic de fabricație complet 
mecanizat și automatizat.

Noutăți în Delta Dunării
In Delta Dunării sezonul turist 

estival, oferă oaspeților cîteva nou
tăți. La Tulcea, s-a amenajat un 
camping cu 200 de locuri, cel de la 
Murighiol, ca și cabana de la II- 
gani, și-a extins capacitățile de găz
duire, iar unității turistice, din pă
durea Babadag i s-au adăugat mai 
multe căsuțe de tip camping.

Pentru amatorii de excursii și 
pescuit, pe canalele deltei au fost 
puse la dispoziție încă două hidro- 
buze și două șalupe rapide, iar la 
Maliuc și Murighiol au fost organi
zate puncte de închiriere a bărcilor.

IMAGINI Șl HI'If
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fundamentul muncii viitoare
țională însemnătate, elaborate 
in vederea celui dc-al X-lea 
Congres al partidului.

Și, -pe bună dreptate, șirul 
adunărilor generale a fost des
chis dc către organizația dc 
bază a sectorului XI, sectorul 
de deschideri al ( minei,, ^secto
rul care constituie avangarda

Poartă deschisa către 
deplina valorificare 

a cercetării științifice 
miniere

NICOLAE BADICA 
directorul întreprinderii 

forestiere Petroșani

Dc o însemnătate primordia
lă pentru destinul de lumină al 
României socialiste, istoricele 
Teze și amplul proiect de Di
rective ale C.C. al P.C.R. in 
vederea pregătirii celui dc-al 
X-lca Congres al partidului 
nostru, arată cu claritate și 
pregnanță că dezvoltarea as
cendentă a economiei este in
disolubil legală de creșterea 
potențialului științific și teh
nologic. de capacitatea de a 
aplica, la modul viu, creator 
valențele cucerite dc știință 
și tehnică. In cadrul desfășu
rării la un nivel fără prece
dent a muncii de concepție pe 
ansamblu colectivele institute
lor și centrelor dc cercetare 
urmează să-și orienteze acti
vitatea cu precădere către re
zolvarea problemelor ce vizea
ză direct producția materială 
in ramurile și domeniile-cheie 
ale economiei. Acest criteriu 
esențial a imprimat adunării 
extraordinare a comuniștilor 
de la Stația de cercetare pen
tru securitate- minieră Petro
șani un adîncit caracter labo
rios, dc găsire a unor căi dc 
maximă eficacitate pentru mun
ca de cercetare viitoare.

Ideea că aportul cercetărilor 
stației la elaborarea unor me
tode de lucru și punerea la 
punct a utilajelor cu siguran
ță mărită, normelor și instruc
țiunilor menite să optimizeze 
condițiile de lucru din subte
ran ale minerilor, a constituit 
„apa vie", liantul trainic al 
discuțiilor purtate cu sinceri
tate și înflăcărare de către 
participanții la adunare.

— Dezbaterea documentelor 
de partid pentru cel de-al X- 
lea Congres al P.C.R. ne dă 
prilejul, atil unei retrospecti
ve privind strădaniile colecti
vului nostru de cercetători țni- 
nieri depuse pină acum, cit și 
analizei lucide a sarcinilor mari 

minerilor 'de la pregătiri și a- 
batajc, sectorul care trece în- 
tiiul, pragul noilor rezerve de 
cărbune.

Din discuțiile purtate de că-

- K. S.
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care no așletiptă — au fost cele 
dinții ginduri exprimate in fa
ța colegilor săi do către Iov.

Traian MULLER

• Continuare în
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centralizata din
— FONDURILE STATULUI 

în miliarde le’i :

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste Româ
nia, secretar general al C.C. 
al P.C.R.. a oferit vineri un 
dejun în onoarea participanți-

Munca 
ceferiștilor - 

la înalți 
indicatori 

de calitate!
Aflată in contact nemijlo

cit cu „pulsul” niinercsc al 
Văii. Jiului, slujindu-1 zi dc 
zi cu fidelitate, activitatea 
colectivului energic și pri
ceput al stației C.F.R. Petro
șani s-a concentrat pe reali
zarea sarcinilor sporite de 
plan și a angajamentelor 
însuflețitoarc de întrecere 
luate cu deplină maturitate, 
hotărirc și încredere in pro
priile forțe, în vederea în- 
timpinării cum se cuvine a 
mărețelor evenimente din a- 
ceastă vară ' cel de-al X- 
lca Congres al P.C.R. și cea 
de-a 25-a aniversare a elibe
rării patriei.

Respectarea, de către mun
citorii ceferiști .și cadrele 
tehnice, a tuturor măsurilor 
de organizare superioară și 
atingere a unor înalți indi
catori calitativi ai transpor
tului feroviar, a condus la 
un bilanț remarcabil, după 
primele 
care

in 
la

luni ale anului, 
cuprinde :
Depășirea tonajului net 
expediat cu 5.7 la sută 
(62101 tone): față do 
angajament, acest indi
cator s-a realizat 
proporție dc 101.6 
sută.
creșterea încărcăturii 

statice cu 1.12 și 0,61 
la sulă, in raport cu 
planuî, respectiv cu an
gajamentul.
reducerea staționării la 
incărcare-descărcare și 
tranzit cu'manevră, cu 
3,45 la sută (1.11 pro
cente față de angaja
ment).
perioada analizată, sta

ția nu a avut nici un eve
niment de calc ferată, iar pe 
linie de protecției a muncii 
s-a căutat să se dea regu
lilor dc siguranță a lucru
lui oamenilor și traficului, 
un caracter de lege, general 
valabil pentru toți.

Mobilizatoarele prevederi 
ale proiectului de Directive 
ale C.C. al P.CJR. pentru cel 
dc-al X-lea Congres al par
tidului. faptul că stația 
C.F.R. Petroșani a fost de
clarată. în trimestrul I 1969, 
ca fruntașă, situîndu-sc în
tre primele 3 unități de pe 
rețea, îndeamnă colectivul 
ceferiștilor noștri la exigen
ță mărită, la înzecîrea stră
daniei depuse în scopul în
deplinirii exemplare a pla
nului și respectării angaja
mentelor. 

lor la lucrările meșei rotunde 
organizată dc Uniunea Tinere
tului Comunist din România 
cu tema „Rolul și contribuția 
tineretului la ,realizat*ea unui 
climat do pace șl securitate in 
Europa".

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Iile 
Verdcț, Leonlc Răutu, Dumitru 
Popa.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși și prieteni.
Aș dori în primul rind să vă 

salut la Consiliul de Slat al 
Republicii Socialiste România.

In discuțiile pe care le-ați 
avut timp dc aproape o săptă- 
niină in Capitala României, de 
fapt lingă Capitala României, 
la Snagov, ați abordat multe 
probleme care interesează con
tinentul european, care intere
sează întreaga lume și, mai 
seamă, 
neret.

Este 
adunat 
dă un

cu 
interesează întregul ti-

pozitiv faptul că s-au 
la această masă rotun- 
număr mare dc organi-

I

An de an, in pădurile ocoa
lelor silvice Lupeni și Petro
șani, in pădurile xc sint exploa
tate de către l.F. Petroșani, se 
construiesc noi drumuri auto, 
cabane și alte instalații care vin 
să deschidă importante bazine 
forestiere. Se creează astfel con
diții pentru valorificarea supe
rioară și intrarea în circuitul 
economiei naționale a unui vo
lum sporit dc material lemnos 
din pădurile Văii Jiului.

întreprinderii forestiere i 
s-au alocat în acest an fonduri 
în valoare de dirca 9 milioane 
lei. Din totalul investițiilor, 
drumurile forestiere au ponde
rea cea mai mare. în acest an 
se vor construi și pune în func
țiune 20 km drumuri auto fo
restiere. Lucrările respective 
se execută în antrepriză de 
către întreprinderea de cons
trucții forestiere Deva prin șan
tierul I.C.F, „Valea Jiului" pre
cum .și în regie proprie de că
tre l.F. Petroșani. în regie so 
vor construi pentru muncitorii 
forestieri 10 cabane spațioase, 
cu o arhitectură corespunzătoa
re, situate în mijlocul unui în- 
cîntător peisaj ce caracterizea
ză întreaga Vale a Jiului, .pre
cum și drumuri de scos-apr 
piat pe care tractoarele cu tro
liu aflate în dotarea întreprin
derii vor transporta ritmic 
trunchiurile lungi de fag și ca
targele de ră.șinoase la ram
pele de încărcare, la drum de 
tras etc..

Pentru realizarea ritmică a 
investițiilor forestiere. încă din 
luna ianuarie a.c., comitetul dc 
direcție, sub îndrumarea co
mitetului de partid și cu spri
jinul—comitetului sindicatului, 
a întocmit un plan dc măsuri 
tehnico-organizatorice. Dintre 
principalele măsuri stabilite de 
comitetul dc direcție amintim :

— predarea la timp dc că-

Au participat, de asemenea, 
șefi-de secție la C.C. al P.C.R., 
miniștri, reprezentanți ai con
ducerii Uniunii Tineretului Co
munist și Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România.

în timpul dejunului a luat) 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă do caldă cordialitate.

(Agcrpres).

zații din țările europene, de ti
neri comuniști, socialiști, ca
tolici, democrați și de alte con
cepții politice și religioase, care 
reprezintă masele largi ale ti
neretului <lin Europa, că orga
nizațiile întrunite la București 
au putut discuta intr-un spirit 
liber problemele actuale și 
mai cu seamă acțiunile ce tre
buie întreprinse pentru făuri
rea unui viitor fericit popoa
relor europene, tineretului eu
ropean. Noi considerăm că 
acest început bun de dialog 
intre organizațiile tinerelului

® Continuare in pag. a 4-a 
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tre constructor (I.C.F. Deva) 
a traseelor drumurilor fores
tiere ;

— întocmirea în lunile ia
nuarie și. februarie a documen
tațiilor pentru lucrările care 
se execută in regie (cabane, 
drumuri de tractoare);

— procurarea în cursul tri
mestrului I a întregului volum 
de materiale de construcții ne
cesare pentru toate lucrările co 
se execută in trimestrul II și 
III ;

— recrutarea muncitorilor ne
cesari executării lucrărilor ;

— asigurarea documentației 
și deschiderea finanțării pen
tru lucrările ce se execută în 
antrepriză. Pentru aceste lu
crări s-a întocmit în comun cu 
I.C.F. Deva un plan de mă
suri și grafice de execuție pen
tru fiecare șantier in parte.

Drept urmare a aplicării in 
practică a măsurilor stabilite 
dc către comitetul de- direcție, 
pe perioada celor 5 luni trecu
te s-a realizat 37 la sută din 
planul anual, din care 39 la 
sută la C.M. și 78 la sută din 
planul semestrului I.

Deși iarna acestui an a fost 
comparativ cu altoie mult mai 
grea și mai lungă, cu zăpezi 
mari și temperaturi scăzute, 
la cabanele forestiere lucrările 
au început încă din luna mar
tie. In luna mai au fost termi
nate și puse în funcțiune caba
na și drumul de tractoare Răs
coala, iar in cursul lunii iunie 
se vor termina și pune in 
funcțiune cabana Valea Morii, 
drumul de tractoare Valea 
Seacă (lucrări executate în re
gie) și 3 km drumuri forestie
re executate dc I.C.F. Deva, 
față de 2 km plan.

în cele 5 luni de activitate, 
lucrările dc investiții au in- 

♦ Continuare în pag.' a 3-a
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Tradiții populare locale

Elemente arhaice 
în portul popular 
din Valea Jiului (I)
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Atunci, demult, la începu
tul începutului a fost foșne
tul pădurilor de br87i și dc 
stejari, foșnetul stelelor de 
deasupra pădurilor, foșnetul 
riurilor care purtau către 
mare dorul de adine al mun
ților, al cerului.

Atunci, demult, păsările 
ciuguleau liniștea înmărmuri
tă pe crengile rilelor si nop
ților, alintind deopotrivă deal 
și vale.

Atunci, demult, bourii des
picau piepturile munților, 
dînd la iveală peteci și dru
muri ce se revărsau, ascun
se. către rotundul tării.

Atunci, demult, a fost un 
bă t rin înțelept, Donaris, ca
re. după ce a stat o vreme 
la dreapta lui Gebelrizis. a 
coborît în Bărăgan să aline 
durerea de sete a pămintu- 
lui. a ierbii, să adune cu băr
băție apele riurilor plecate 
către oriunde din foamea du
pă nesfirșit a munților, să 
le rindu iasca intr-un anume 
fel și numai intr-un anume 
fel rostul dc a fi. și să Ie 
poarte apoi împlinite de dra
goste și dor, către porțile lu
mii. să hotărnicească umbre
le care se rostogoleau uriașe 
dc pe crestele Carpaților.

Atunci, demult, căpeteniile 
acestor păminturi, își spălau 
tainele in spuma murmuru
lui de izvoare, taiDele cre
dinței oamenilor de-a fi mai 
presus dccît zeii.

Atunci, demult, din foșne
tul pădurilor s-a fost născut 
strigătul de luptă al dacilor, 
care, adunați în jurul Soa
relui. se-mpotriv eau împără
ției celei mari, dornică să le 
calee-n picioare legâmîntul 
lor cu veșnicia.

Atunci, demult, a trăit De- 
cebal. intiiul om intre oa
meni.

Atunci, demult, la începu
tul începutului, au fost mun
ții, pădurile, rîurile, au fost 
păsările și bourii, a fost Do- 
naris cel coboritor dc la 
dreapta Iui Gcbclcizis, au 
fost căpeteniile acestui pă- 
mint. au fost tainele și cre
dința lor, a fost Dccebal.

Și dc atunci, de demult, 
de la începutul începutului, 
sîntem Noi.

Radu SELEJAN

M I I N E :
I

Sărbătoarea in muchiile soarelui 
se arată, 
iradiază flautele, 
lumini și muzici.
Noi sintem tirzii ceasurilor 
și așteptați! plecării.
Noi singuri credpm 
în plecarea noastră 
pe vfrfurî de stele 
din oro pâmîntului 
mare, amară și-adevărată 
șî prin stropul de timp 
încă rămas suspendat

printre noi.
Așteptăm să vină miine 
cite un miine,
L'pit de ziduri pe copaci 
și pe cer 
fiecare cu altă speranță. 
Miine, casele noastre 
pustii
vor rămîne și mai pustii 
după ce vor muri în ei 
larii vetrelor noastre 
așteptîndu-ne.

Valeria ZAMFIR

1

PASTORALĂ
lzbindu-1 cu baltagul pe la spate 
L-au dobori! pe bociul Mioriței 
Și singur vîntul i-a bocit ia moarte 
Cum sta întins sub brațele troiței.

Și nu l-au îngropat in dosul strnii 
Și nici la nuntă, biet sărman, n-a fost

Nici oile, purlind povara linii 
Nu l-au jelit cu lacrimi fără rost.

încet, încet il învelea țarina
Și trupul, spart de vreme, putrezea...
In busuioc se prefăcuse mina,
Iar visele în zbor de cucuvea.

Andrei PINTILIE

* 
I
I 
I
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Efervescență estivală
Interviu cu prof. Ion Poporogu, directorul Muzeului mineritului

— Cum ați intimpinat sezo
nul estival?

— In primul rind, nc-am în
grijit de iwpularizarca muzeu
lui. prin panouri așezate in zo
nele de circulație din Valea 
Jiului și din împrejurimi, pe 
defileu, la turnul dț pază de 
la Crivadia etc. Apoi, ani pus 
la dispoziția vizitatorilor un 
număr sporit de pliante și 
cărți editate dc muzeul nostru 
sau de alte muzee din județ. 
Ghidajul a fost asigurat la • ni
velul tuturor cerințelor.’ Putem 
informa pe vizitatorii "noștri-1 nu 
numai despre exponatele noas
tre ci și despre celelalte riiu- 
zee din județ ba chiar și des
pre drumurile turistice din Pa
ring și Retezat. I’entrii vizi
tatorii cu mașini avem parca
rea asigurată in incinta mu
zeului.

— Cum au apreciat vizitato
rii dc piuă acum Muzeul mi
neritului ?

— Exponatele mucului o- 
glindcsc evoluția teljpjcii ^li
niere din Valea Jiului inec- 
pind cu a doua jumătate a se
colului trecut pină in zilele 
noastre, și momente (lin lupta 
minerilor împotriva asupririi 
capitaliste. Muzeul nostru este 
unic in țară prin profilul său. 
De aceea el este vizitat ,nu 
numai dc turiști dar .și de spe
cialiști români și străini, inte
resați de evoluția mineritului.

După cum reiese și din car
tea dc impresii, vizitatorii noș

tri au apreciat exponatele și 
prezentarea lor. Pină acum am 
avut vizitatori din foarte mul
te țări ale lumii.

— Peste citcAa sâptămini se 
vor împlini patru decenii de 
la greva din 1929 a minerilor 
lupeneni. Cum cinstește mu
zeul această aniversare ?

— In vederea acestui e- 
vcniincnt însemnat, noi am 
organizat o sesiune dc co
municări, „Lupeni ’29" la ca
re vor participa cercetătorii de 
Ia muzeu, profesori, oameni de 
cultură. Expoziția de bază, re
feritoare la evenimentele din 
1929, cuprinde documente ca
re atestă condițiile grele de 
viață și dc muncă ale mineri
lor din acele timpuri, ocuparea 
uzinei electrice de către jan
darmi în preajma grevei, izbuc
nirea, desfășurarea și înăbuși
rea în singe a grevei, solida
ritatea muncitorilor din toate 
colțurile țării cu greviștii, e- 
coul internațional ăl evenimen
telor de la Luperti, poziția îna
intată a scriitorului Panait Ts- 
trate față de aceste evenimente 
etc. Ne vom strădui să comple
tăm aceste exponate cu docu
mente inedite.

— După cum ani aflat, cer
cetătorii muzeului au efectuat 
in acest an săpături arheolo
gice la turnul dc pază de la 
Crivadia. Veți întreprinde cer
cetări arheologice și în alte 
zone ale Văii Jiului ?

— Săpaturile la turnul dc pa
ză de la Crivadia au scos la 
iveală mărturii caro atestă tre
cerea romanilor pe aceste me
leaguri. Actualele ziduri ale 
turnului au fost construite în 
orînduirca feudală, pe ruinele 
unui obiectiv militar roman. 
După încheierea săpăturilor 
s-au efectuat lucrări de con
servare a zidurilor și turnul 
poate fi vizitat.

In viitor urmărim să facem 
sondaje și, eventual, săpături 
în zonele Jieț și Vulcan cu 
scopul dc a aduce Uate noi în 
legătură cu vechii locuitori ai 
Văii Jiului.

Profit de ocazia pe care mi-ați 
oferit-o pentru a atrage aten
ția asupra unui fapt cu urmări 
dintre cele mai dăunătoare'. In 
zilele noastre Valea Jiului a 
devenit un permanent șantier 
și cu ocazia diverselor săpă
turi pentru fundațiile blocuri
lor se intilne.se, uneori, și ma
teriale . arheologice valoroase. 
Cei care le găsesc, să no anun
țe din timp și să nu le distru
gă, așa cum s-a întîmplat cu 
ani în urmă cu o veche inscrip
ție găsită la Jieț, care a fost 
dată, fără nici o reținere, la 
concasor. Nu avem cuvinte să 
stigmatizăm asemenea fapte ca
re ne privează de elemente de 
bază privitoare la istoria înde
părtată a acestor meleaguri.

Constantin PASCU

Cit durează flacăra chibritu
lui, văd fața lui AJdan cu 
trăsăturile îngroșate de um
bră- In sala de așteptare au 
mai rămas vreo zece oameni. 
S-au lungit pe podele ori stau 
ghemuiți cu genunchii la gură 
lingă peretele fără geamuri, ca 
să nu se taie in cioburile de 
sticlă pe care nu s-a gindit 
nimeni să le adune de pc jos., 
Trei femei se înghesuie una 
intr-alta amorțite de somn, ca 
o mica turmă zăpăcită de lu
mină. Flacăra slabă a chibri
tului moare, ne topim iarăși cu 
toții in întuneric.

Apoi un tren. Prin ușa des
chisă a sălii de așteptare, văd 
trecind șirul de vagoane fără 
lumini, mai pot distinge totuși 
țevile tunurilor, siluetele sol- 
daților. Un tren militar nem
țesc gonind spre apus, fără mu
zicuță și fără Lilly Marlen.

Pe urmă povestea invalidul : 
tranșee, morți, încercuiri, morți, 
spital, doctori, păduchi, singe. 
Și. printre toate, credința că 
lumea se va întoarce pe jos 
și altfel de zîle sc apropie. 
Stau culcat pe podele. Cineva 
a răsfirat niște paie noi de 
griu cu miros de soare. Dar 
mirosul de ars și de gaz o mai 
puternic.

Vocea aspră a invalidului 
vine parcă și ea dintr-o lume 
carbonizată și în sunetul ei 
trec pînă la urmă în somn, 
în vis și în coșmar.

Sîntem pe un platou uriaș 
de zgură fierbinte și fumegin- 
dă, ca col știut în gara de la

marginea tîrgului din care ple
casem în primăvară. Trenul 
ne-a lăsat aici. Vagoanele se 
pierd în zare, ca un șir de 
păsări zburînd în monom. Sin
tem mulți, băieți și fele, in 
mijlocul platoului de zgură 
înconjurat de o fîșie verzuie 
de gheață, un fel de drum lu
necos. un cerc strîmbat și tur
tit pe alocuri, care închide ie
șirea de pe platou. Iar dincolo 
de el, șes uscat și pelin.’ Aburi 
gălbui ies de sub picioarele 
noastre și ne îneacă. Nu ne pu
tem ascunde, nu putem fugi 
nicăieri. Sînt .și cîteva case 
mici: cile o singură încăpere 
mică formată din trei pereți, 
cu un gol în locul celui de al 
patrulea, fără uși și ferestre și. 
fără acoperiș. Dar în ele nu te 
poți apăra de aburul sufocant 
Singura scăpare este fîșia în
gustă de gheață cu fire subțiri 
de iarbă din loc în Joc. Dar 
pc gheață nu se poate sta. Tre
buie să mergi, să luneci me
reu. Mulți se refugiază acolo, 
fug, își iau avint și lunecă pu
țin. cad, se ridică, iar “lunecă 
și iar cad, ca să se întoarcă 
dezamăgiți de încercarea za
darnică, înapoi pe platou.

Și printre toată această mul
țime neajutorată, lunecă ușor 
parcă n-ar atinge gheața, se 
învîrte mereu în acest cerc u- 
riaș,. zboară pe patine o fată, 
o fetiță de fapt. Nimeni n-a 
văzut-o încă stind în loc, toți 
o știu in mișcare, plutind pe 
fișia îngustă, și toate gîndu- 
rile noastre de frumusețe și

libertate se adună în ca. .,Nu 
se poate opri", îmi spune o vo
ce. ..Dacă nu s-ar mișca, ar tre
bui să moară șî e condamnată 
să lunece mereu". Din timp în 
timp, fata cu pantaloni roșii 
și rochia ei scurtă, albastră 
trece prin fața mea ca să 
dispară în arcuirea marelui 
cerc care o va aduce iarăși în 
același punct. încerc să lunec 
alături de ea, dar rămîn în 
urmă iar fata patinează mai 
departe, aruneîndu-mi un zim- 
bet dezamăgit și trist.

Unu) din băieți a făcut un 
lucru nepermis, nu se știe exact 
ce anume, a călcat una din le
gile platoului de zgură, a co
mis marea greșeală și acest 
platou s-a aprins într-un capăt. 
Flăcările galbene înaintează 
spre noi. Niște paznici ne 
string pe toți în dormitorul 
cu trei pereți, ne obligă să 
ne culcăm în paturile de fier 
suprapuse. Nimeni nu se în
grijește să stingă focul — pro
babil că el nici nu poate fi 
stins — paznicii vor numai 
să-l descopere pe vinovat și 
să-l pedepsească. Cel mai mare 
dintre paznici se plimbă prin
tre paturi, li văd din spate 
cc-afa cu o chică ciudată, un 
fel de blană stufoasă și sură 
de iepure. De sub halatul lung 
ca de spital pe care il poartă, 
ies boturile pătrate ale cizme
lor și pintenii de mc-tal strălu
citor. S-a întors cu fața spre 
mine și acum il recunosc : e un 
pc-dagog pe carc-1 avusesem 
la internat, unul cu dinții de

Un cunoscut critic de artă 
contemporan afirma, cu putină 
vreme in urmă, că arta produ
să la nivelul amatorilor se poa
te asemui cu un munte imens 
rlc cenușă in care sclipesc dia
mante.

Cunoscut fiind că Iu artiștii 
amatori creația artistică ocupă, 
prin natura lucrurilor, un loc se
cundar în activitatea lor Coti
diană, s-ar, putea adăuga la, cele 
amintite rriai sus, că prfăifi toc
mai acest raport dintre'< creator 
Si genul (le artă preferai duce 
la șlciuitea cu migală, la înno? 
bilarea diamantelor care se în
trezăresc în creațiile, nu întot
deauna conforme cu exigentele 
artei, ale amatorilor.

Căutînd pe meleagurile noas
tre asemenea nestemată Om po
posit zilele trecute Iu pictorul 
amator fosil Nagy. î

Pufini dintre acei cuie cu săp
tămâni în urmă au vizitat ex
poziția de la faza locală a Bie
nalei de artă plastică rezervată 
amatorilor, știu că autorul uneia 
dintre cele mai valoroase pînze 
expuse cu acest prilej, „Fami
lia", se identifică cu persoana 
cunoscutului dentist Iosif Nagy. 
Cu probitatea și conșliinciozita- 
Lea cu care alină dtirerile se
menilor se dăruiește zi de zi li
nei pasiuni apărute cu mulți'ani 
în urmă, pictura,

îndrăgostit de lumea,-<ulorilor, 
pictorul amator doveaeșie o te
nacitate demnă dc respect în 
investigarea cu- sensibilitate ar
tistică a acestei lumi magnifi
ce, traversate de simboluri ’și 
sensuri afective. L-am găsit pc 
autorul unui mare număr de 
pînze în mijlocul lucrărilor sale. 
Ambianța în care I. Nagy își 
concepe și realizează picturile 
(in marea lor majoritate lucra
te în ulei și acuarelă) este do
minată de cîleva opere de o 
deosebită valoare artistică, sem- 
male de cunoscuții maeștri ai 
penelului C. Baba. A. Ciucuren-

cal, poreclit Bojoc. El ridică o 
mină în sus și comandă : ..Răc
niți imnul 1“. Toți; scandează 
într-un glas :

Ante apud ad adversus, 
Galben fum și zgură neagră. 
Circum circa citră cis.
Cerc pătrat, strîmbat sau 

lung 
Erga contra inter extra, 
Viermii nu trăiesc in foc. 
Infra intra iuxta ob.
Viermii-s în inima ta. 
Penes pone post practer...

cu și C. Piliuță, ceea ce pre
zintă o primă garanție in apre
cierea maturității cu care 1. 
Nagy se orientează în sfera 
creației plastice.

Privind lucrările- realizate pină 
acum, firește intr-o strictă or
dine cronologică, se disting cu 
ușurință perioadele de creație 
prin care a evoluat activitatea 
artistică a lui I. Nagy. Dacă la 
început pictorul amator s-a mul-

U hm M 
ImdjuI si un 
neiMI slujitor 
ni lui, niiioml 
amator losil Nw

țumit cu redarea fidelă, respec
ți nd însă un anume echilibru 
de culori, a lumii înconjurătoa
re, în perioadele care au ur
mat, formele, contururile preci
se au început să fie diluate în- 
tr-un efervescent registru colo- 
rislic in care nuanțele au deve
nit principalele purtătoare ale 
mesajului artistic. Este semnifi
cativă in acest sens „melamor- 
ioza" lucrării „Familia", de ca
re am pomenit la începutul a- 
ceslor însemnări. Prin numai 
patru variante ni se prezintă in 
mod evident evoluția gîndirii in

abordarea temei precise. De la 
forma inițială, in care apar pre
cis conturate siluetele celor ca
re compun familia printr-o in
genioasă renunțare la reprezen
tarea naturalistă, autorul a rea
lizat în ultima variantă a ciclu
lui o foarte expresivă reprezen
tare a temei prinlr-un intere
sant echilibru cromatic, ordonat 
pe suprafețe cu contururi strict 
geometrice. O altă categorie de 
lucrări, - realizate de asemenea 
în ultima perioadă, se distinge 
prin folosirea unor game de cu
lori cînd vii, cînd de o sobră 
gravitate, în multe cazuri alri- 
buindu-se culorilor valoarea de 
simbol în conturarea sensului 
filozofic al subiectului propus 
pentru dezbatere.

Cu prilejul vizitei, gazda pri
mitoare, ne roagă să-i privim 
cele mai recente lucrări reali
zate înlr-o tehnică cu totul 
nouă în practica plasticienilor 
din țara noastră : pictura cu ac- 
rilatul, materie plastică folosită 
în tehnica dentară. Aer Hatul, 
înnobilat de dragostea pentru 
frumos a devenit un mesager 
inedit în tălmăcirea limbajului 
artistic. Primele pînze execu
tate cu acest material ne întă
resc convingerea că ne aflăm 
în fața unor lucrări cu un pro
nunțat caracter de pionierat în
tr-un gen nou al artei plastice, 
gen* care cunoaște un eferves
cent proces de modernizare pe 
toate meridianele lumii.

Părăsind cadrul în care op
țiunea pentru frumos și discer- 
nămînlul artistic au devenit cri
terii (chiar și în contextul acti
vității de creație la nivelul a- 
maiorilor) ale existenței, ne-am 
luat rămas bun de la interlocu
torul nostru, nu însă fără să-i 
adresăm întrebarea, (nu numai 
din curiozitate gazetărească) pe 
cînd o expoziție personală de 
mai mare anvergură ?

Tiberiu KARPATIAN

Tot mai multe cercetări scot 
in evidență vechimea practică
rii unor tehnici dc cusut pe 
teritoriu] patriei noastre.

In coca ce privește Valea 
Jiului, tehnicile dc cusut au 
înregistrat o dezvoltare deose
bită începind dc la mijlocul se
colului al XlX-lca, datorită in
fluenței relațiilor capitaliste dc 
producție, care s-au făcut mai 
puternic simțite aici după naș
terea industriei extractive mi
niere.

După procedeul de executa
re sc deosebesc in Valea Jiu
lui două grupe dc tehnici de 
cusut i

— cusături simple — mai 
vechi din care fac parte: în- 
săilătura, încheietura, tivilura 
f.ruptXimpuns");

— cusături mai complicate, 
care, printre multe alte cusă
turi cuprind și următoarele 
două : urzitul pe fir („brățăriu 
pe fir") și urzitul pc crețuri 
(„brățâriu pc increț") care sînt. 
cele mai importante din proce
deele decorative in portul popu
lar din Valea Jiului cit și in 
portul românesc transilvănean.

Procedeul acesta decorativ, 
urzitul pc fir, a fost și se uti
lizează la împodobirea gulere
lor dc la cămășile femeiești 
și bărbătești, cit și pentru lu
crarea altițelor peste umăr la 
cămășile femeiești. Urzitul pe 
fir este una dintre cele mai 
vechi tehnici dc broderie orna
mentală in portul popular din 
Valea Jiului cit și in portul ro
mânilor transilvăneni. Datea
ză din timpul formării poporu
lui român și reprezintă un e- 
lement arhaic în arta popu
lară din Valea Jiului. Se exe
cută pe toată lungimea guleru
lui, dc la un capăt la altul, nu
mai pc față, de obicei la un 
fir, cu pășituri spre a lăsa go
luri in vederea motivelor ce 
vor fi cusute cu fire colorate 
cu amici. Cealaltă tehnică, ur
zitul pc crețuri, utilizat mai 
întii in Transilvania, datează 
din perioada constituirii pri
melor state românești.

Urinează al doilea moment, 
numit în Valea Jiului „orditul", 
adică cusătura urzit în lung 
pentru obținerea a ceea ce jien- 
cele numesc «brățară brățâ-

r< a.scâ", adică alcătuită din mo
tiv < in strînsă continuare, de 
la un eapâl la altul al timpu
lui decorat, fiecare muchie sau 
creț obținut prin incrcțirea 
pinzei alcătuind un punct da 
motiv. In afară dc caracterul 
evident decorativ, această cu
sătură are și unul practic, acela 
de a reduce lărgimea pieptului 
cămășii sub guler și a mine- 
cii deasupra pumnului. Pe su
prafața de pinzâ astfel micșo
rată sc brodează motive orna
mentale. in stil geometric, șl ,i- 
nume în lungul piesei, de la 
un capăt la altul, pășind peste 
sau vîrind acul printre crețuri.

Cînd brățara este lucrată în
trerupt, cu „pui prerupți", are 
loc o a treia operație .— um
plerea puilor.

Pc cînd brățara „bătrîncas- 
câ" sc lucrează dc Ja un capăt 
la altul, in vederea noului de
cor, cu puii prerupți pe bră
țară. fiecare motiv sc lucrea
ză pe loc, separat, după care 
se pășește mai departe pentru 
a se lucra puiul următor. Ta 
Uricani, această tehnică se mai 
numește și „brățâriu pe gros" 
fiind* executată pc crețuri.

Zăiuța, cunoscut pe alocuri 
sub numele de zala, cîrligul, 
cirligtil ciobanului, melcul v'u. 
este unul din cele mai vechi 
motive ale tehnicii ornamentale 
din Valea Jiului și din întreaga 
Transilvanie,

Motivul zăluței7 executat in
tr-o tehnică dc cusut similară 
cu aceea a urzitului pc fir, so 
observă pe o cămașă dc in, din 
secolul al Vll-lea sau al VITI- 
lea, descoperită în urma săpă
turilor de pc teritoriu) Egip
tului.

La noi, apare mult mai de
vreme în cuprinsul decorului 
de pe mozaicul descoperit in 
portul Tomis, datat la sfirși- 
tul secolului al IT-lea sau mij
locul celui de-a) ITI-lea al erei 
noastre. Forma sa cea mai sim
plă seamănă cu litera Z nu
mită încă din secolul XVII do 
românii transilvăneni .zala". 
O întîlnim și astăzi pc cămăși 
și alte piese arhaice, chiar • i 
noi, la Cîmpu lui Ncag, Uri
cani, la Lupeni etc.

Viorica BRÎNDUȘESCU
Muzeu) mineritului Petroșani

Soții Elena și Gavril Bala ban, profesori la Liceul de cul
tură generală din Negrești-Oaș au început să colecționeze din 
1950 mobilier, cusături, costum e, ștergare, straițe, pălării — 
tot felul de obiecte legate de arta populară oșcnească. Co
lecția de marc frumusețe prin varietatea și coloritul ci însu
mează circa 1 000 de piese.

Cîteva din piesele colecției. (Foto Agerprcs)

puterile. Bojoc rîdc. Rid și cei
lalți paznici. Apoi, deodată, Bo
joc își smulge degetul și cu 
dinții lui dc cal îl prinde ful
gerător pe băiat de buza de 
sus. Buza băiatului se întinde 
ca o bucală de gumă. Capul îi 
lunecă peste marginea patului 
de fier, fața i se înroșește, se 
umflă de singe ca o minge. Mi 
sc face rău și închid ochii. 
Cînd ii deschid, băiatul nu mai 
are nici buze, nici piele pe fa
ță. Mă uit în jur și văd la toți

Corne in Radulescu |~

VISUL \
..Opriți !■* strigă Bojoc. Vino 

în direcția mea. Eu n-am cin- 
lat o dată cu el. Parcă il aud 
deja urlînd : „Bă, bag, mina 
în tino, iți scot mațele și fao 
telefon !*. Dar nu, nu sînt eu. 
E băiatul dc alături, Juju, cel 
cu fața plină de coșuri. Bojoc 
ii pune înaintea ochilor un 
deget gros și murdar î r Tu! 
Stringe!“ ii strigă el. „Stringe 
cit poțiBăiatul, culcat cu 
fața în sus, ridică miinile și a- 
pucă degetul, Strînge din toate

aceleași fețe cu dinții goi, rîn- 
jjiți. Sar, fug dintre ei. Mă arunc 
pc fișia de gheață și alunec 
un timp în jurul platoului în 
flăcări. Din spate aud paznicii 
strigînd. Lunec pină zăreso 
trupul mic al fetei căzut pe 
gheață. Mă consider salvat i ea 
mă poate salva. N-a murit în
că, mai reușește să miște cu 
greu pleoapele, pieptul i se 
zbate ușor. Vreau s-o ridic, a- 
părindu-mă prin ca pe mine 
însumi. Dar imediat simt mi-

rosul greu care vine de la ea. 
Hainele subțiri îi sînt murda
re. Trebuind să lunece mereu 
pe gheață, nu se putuse opri, 
nu se putuse ascunde.

Paznicii se apropie și mă în
conjoară, le simt răsuflarea in 
ceafă. Dar acum îmi e totuna. 
Pierdusem tot ce aveam mai 
sfînt, pot să mă prindă, tot' 
una...

Unu) din paznici a lovit cu 
piciorul trupul fetei și în ace
eași clipă platoul de zgură dis
pare făcîndu-se cîmp și gră
dină, și rîuri și păsări și flori. 
Apoi întreaga imagine se spar
ge în bucăți, irumpe în țăndări 
de lumină.

O
Cei vreo zece oameni'din sa

la de așteptare ne ridicăm spe- 
riațî, buimăciți de somnul ne
împlinit încă. Ne stringem la 
repezeală bagajele și alergăm 
afară, în cîmp. Mai departe, 
cît mai departe de gară. Ni
meni nu se întreabă ce s-a în- 
tîmplat, nici chiar cei care 
erau probabil treji în momen
tul exploziei. Abia după un 
timp ne dăm scama că nu e 
vorba de bombardament. Nu se 
aude vuietul avioanelor, s-a 
așternut iarăși liniștea.

Ne oprim in mijlocul unui 
lan de porumb, Aldan și cu 
mine fiecare cu cufărul de lemn 
în mină.

— A fost o explozie, ii spu
neam lui Aldan. Undeva pe aici, 
pc aproape.

— Da, am fugit degeaba. 
sPun geamantanul jos. încerc’

să ating cu limba picăturile 
de rouă de pe frunzele lungi 
dc porumb. Rouă e rece, rouă 
e dulce, perii asprii ai frunze
lor îmi zgîrie limba.

— Și acum ce facem ? îl în
treb.

— Ca do obicei, o luăm de 
la capăt. Să ne grăbim prnă 
nu începe căldura.

Mergem în lungul liniei pe 
cărarea de terasament. In' 
față merge invalidul care po
vestise noaptea trecută, apoi 
cu și in urmă Aldan. Invali
dul o desculț, și-a scos cipi- 
cii lui din postav gros dc pă
tură militară și i-a băgat in 
traistă. Calcă apăsat cu tălpile 
goale și negre, cu pielea îngro
șată de mers, cu călcîile cră
pate ca pămîntul dc secetă.

— Cred că știi ce s-a întîm
plat, spune cl fără să se opreas
că, adresîndu-sc lui Aldan, tre- 
cînd peste mine.

— Bănuiesc. Dar nu sînt si
gur fiindcă nu prea cunosc lo
curile. Dumneata se parc că 
le cunoști mai bine.

— Podul, spune invalidul și 
se întoarce' cu fața spre noi. 
Au aruncat podul în aer ca să 
nu mai poată trece trenuriie 
nemțești. Dacă nu cumva or fi 
aruncat și un tri n cu nemți. 
Cred că mai degrabă asta or 
fi făcut. Acum, să-mi spui 
dumneata, cine l-o fi aruncat ?u 
Ai ? și ochii îi rid ca de o 
victorie a lui. Cine sînt ăia de 
aruncă trenurile nemțești in 
aer? Și podurile să nu treacă 
nemții pe ele ? Și, să-mi mai

spui . dumneata, asta cc calc 
este ? Caro din alea o mic și 
una de ziceai azi noapte că 
sînt ?

No apropiem in cele din ur
mă de pod, se văd fiare răsu
cite și vagoane răsturnate, dar 
cotim prin porumb ca să nu 
nc prindă degeaba. Ajungem 
pc o cărare la riu. Mergem 
spre .celălalt pod de la șosea. 
Ierburi înalte, tufișuri de arini 
și de plopi, cărarea șerpuind 
printre ele, ceața ușoară des- 
trămîr.du-sc pe riu. îmi uit 
oboseala și mă bucur. Rinl în
conjoară pc departe orașul in
tr-un arc dc cerc larg, ca să 
treacă apoi pe la marginea lui 
Mâ bucur că mergem în orașul 
acosta în care vrea Aldan să 
ajungă. Trebuie să fie un oraș 
primitor și frumos, toate ora
șele cu rîuri prin preajmă tre 
buio să fie frumoase și primi
toare. Alît doar că. pentru o 
clipă, arcul riului cu luciu stins 
de metal îmi aminti ceva foar 
te cunoscut, o imagine po care 
uitasem deja unde trebuie s-o 
încadrez, dar îmi stăruia în 
minte atmosfera ei de neliniște. 
Am avut adică impresia că văd 
o fîșie verzuie dc gheață.

Dar numai pentru o clipă, 
fiindcă toate orașele eu rîuri 
prin preajmă trebuie să fie fru
moase și primitoare.

■•*') Fragment din „Vara" o 
povestire despre peregrinările 
unui adolescent in ultima vară 
a războiului.

intilne.se
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Poartă deschisă
3- ■!

ing. Pavcl Bilir, șeful secției 
condiții de muncă. Vorbitorul 
a accentuai îndeosebi «necesi
tatea realizării unui ritm a- 
Jcrt in procesul dc valorificați 

cercetării Avem datoria sâ 
scurtăm cit mai mult ciclul 
cercetarc-proieclarc-aplic’brc in 
producție și trebuie să acțio
năm in consecință. Pe primul 
plan va sta, în lumina acestei 
cerințe, perfecționarea cadrului 
organizatoric, a conlucrării din
tre cercetători si tehnologi pen
tru ca orice propunere, solu
ționare valoroasă sâ capete do 
urgmțâ un contur real. Ex
cepționalele documente de par
tid au apărut chiar în timp cc 
la noi se întocmea planul pe 
8970. Evident, direcțiile dc pcTS- 
poctivâ s-au limpezit brusc. 
Din 36 dc lucrări prevăzute 
26 vor fi terminate integral în 
același an, deci ciclul efectuă
rii va fi redus în mod radical. 
Este necesar să no concentram 
eforturile înspre rezolvarea u- 
»*«r probleme stringente pen 
trii mineritul Văii Jiului, dc c- 
xcRiplu aceea a prevenirii fo
curilor in stratole groase de 
cărbuni, dindu-sc prioritate 
procedeelor chimice.

In continuarea dezbaterilor, 
tovarășii ing. Nicolae Oprea, 
șef laborator verificări și o- 
mologări utilaje, modicul cerce
tător Gheorghe Dirlca, șef sec
ție medicina muncii, tehnicia
nul Nicolae Musai, de la sec
ția salvare, ;m arătat elocvent

cit dc profund a fosl ecoul 
Tezelor și proiectului de Direc
tive ale partidului, Mul în ca
re mănunchiul bine sudat al 
cercetătorilor stației au frămîn- 
lat fiecare rind, cu adevărat 
.poartă deschisă spre un viitor 
strălucit" — cum s-a exprimat 
unul dintre vorbitori.

După ce s-a scos în evidență 
imperativul formării unui cli
mat propice pentru autofinan
țare, introducerea gestiunii c- 
conomice proprii in activitatea 
dc cercetare, tov. ing. Constan
tin Cioată, șeful laboratorului 
de combatere a prafului și ga
zului metan, a spus t

— Programul cercetării ști
ințifice și fundamentale sc va 
elabora pe o perioadă de 10 
ani, ceea cc implică o creștere 
a răspunderilor noastre. Va 
trebui promovată o cercetare 
axată pe obiectivele cele mai 
presante pentru minerit, fără 
neglijarea problemelor cu atri
but fundamental. Stabilirea li
nei metode dc evacuare a ga
zului metan din lucrările cu 
emanații puternice, determina
rea conținutului gazului din 
cărbune, reprezintă doar o par
te a sarcinilor pc care viito
rul le ridică in fața colecti
vului. In atenția noastră este 
necesar să stea și creșterea ca
drelor corespunzătoare, specifi
ce muncii dc concepție.

in încheierea dezbaterilor 
fructuoase, tovarășul Die Con- 
slantine^cu, prorector al I.M.P., 
membru in biroul Comitetului 
municipal de partid, a relevat

imperativul creșterii eficienței 
lucrărilor respective la nivelul 
cerințelor actuale și do pers
pectivă ale industriei miniere. 
Se impune urmărirea riguroa
să a linei cit mai bune gospo
dăriri .i fondurilor dc investi
ții. îmbunătățirea organizării 
și disciplinei muncii dc cerce
tări. Rezultatele corectării in 
producție vor trebui să fio cit 
mai rodnice și evidențiate o- 
pcrnliv. Vorbitorul a mai sub
liniat aportul documentării ști
ințifice dc largă respirație în 
obținerea unor lucrări cu o- 
fcctc pozitive maxime pentru 
producție.

La finele cincinalului urmă
tor. producția de cărbune va 
atinge 36—38 milioane tone. 
Această însemnată cantitate va 
trebui extrasă in condiții dc 
deplină siguranță, ori tocmai a- 
cesta este scopul primordial al 
Stației dc cercetare pentru se
curitatea minieră ” "
șani. Tată de cc 
care și-a cișligat 
binemeritat, este 
multiplice in viilor strădaniile 
și — onorind răspunsul entu
ziast dat chemării la întrecerea 
socialistă a institutelor de cer
cetări și proiectări din sectorul 
VIT al municipiului București, 
in cinstea Congresului al X-lea 
al P.C.R. și aniversării unui 
sfert de veac de la eliberare 
— să rezolve la un nivel su
perior sarcinile dc plan și an
gajamentele luate în acest an.

din Pctro- 
colccțivul ei, 
un prestigiu 
decis să-și

Cit mai mult căr- încrezători
bune cocsificabil
4 l rmarc din pag. /

tre comuniștii acestui sector a 
reieșit cu pregnanță holărirca 
lor de a persevera in vederea 
obținerii unor rezultate din co 
in ce mai bune.

Cele peste 13 000 ml dc lu
crări miniere in valoare de a- 
proapo 100 milioane lei, execu
tate in primii trei ani ai ac
tualului cincinal. îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor, consti
tuie fundamentul hotăririi lor.

— Va trebui să no perfec
ționăm continuu — a spus in 
cuvîntul său Mircea Dumitres
cu. șeful unci echipe dc r 
lori — astfel ca Sarcinile vii» 
toarc care ne revin clin Direc
tivele celui dc-al X-lea Con
gres al partidului, privind mo
dernizarea continuă a proce
sului de producție să le înde
plinim exemplar.

Tn aceeași ordine dc idei, 
maiștrii mineri Victor Chcrc- 
bețiu .și Aurel Simina, au re
levat în cuvîntul lor senti
mentele dc mare satisfacție cu 
oare au primit documentele 
pentru cel dc-al X-lea Congres 
al P.C.R.., angajindu-sc să nu 
precupețească nimic pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
ce le stau în față privind creș
terea ritmului de execuție și

calitatea lucrărilor do dcsclii-

— Documentele pentru "1 
deal X-lea Congres pc care 
Je-uin studiat cu atenție mi-au 
umplut inima dc bucurie — a 
spus in cuvintul său inginerul 
Ion Cfiruntu, șeful sectorului 
de deschideri.

.Sarcinile caro no stau in fa
ță in următorii ani sint mărețe și 
mobilizatoare. Mina noastră va 
trebui să-și aducă aportul la 
sporirea producției de cărbune 
locsifieabil. Față de. acest an 
in 1975 extracția dc cărbune 
a minei va crește cu peste 11 
la sută.

In acest context sectorului 
nostru dc deschideri ii revine 
sarcina să-și sporească efor
turile pentru a răspunde pe 
deplin programului deschiderii 
dc noi rezerve de cărbune. Și, 
animați de conținutul acestor 
documente, cunoscînd rezulta
tele noastre de pină acum, sint 
sigur că ne vom face datoria 
a.șy cum sc cuvine.

Aceleași discuții pline
semnificații și simț de răspun
dere au avut loc și în alto a- 
dunări generale ale organiza
țiilor dc.bazu 1 A, 2 A. 13, 14, 
•6, din cadrul minei Lu- 

penj. unde, în cuvîntul lor, 
printre mulți alții, minerii Ni
colae Goba, Ion Toboș, Andrei 
Ciuciu și-au exprimat deplina 
lor adeziune față de politica 
internă și externă a partidului, 
față de documentele pentru 
ce) dc-al X-lea Congres al 
P.C.R.

de
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I
Jucătoarele de
Școala sportivă
troșani au dominat
„zonalele41

de la Craiova
de 16 și 17 iunie, 
găzduit etapa de

run i

sintetice — după cum se pre
vede in proiectul de Directive 
— va cunoaște o importantă 
creștere în următorii ani. Pe 
firmamentul industriei chimice, 
în curind va apare o nouă stea, 
o fabrică - de fire artificiale, 
care va trebui să contribuie In 
mod substanțial la asigurarea 
necesităților tot. mai sporite alo 
industriei ușoare. Totodată, va 
trebui ca și celelalte două f • 
brici, „Viscoza" Lupcni și „Vis
colii" București, să aducă un 
prețios aport la creșterea P1 ° 
ducției dc fire sintetice. Aceas
ta e problema carc-i frăminlâ 
in prezent pe comuniștii dc la 
„Viscoza44, pe membrii comite
tului dc direcție al fabricii, 
problemă larg dezbătută in sr 
dunările organizațiilor Je bază 
ce au loc in inlimpinarca Con
gresului partidului.

— Producția fabricii noastre 
va spori in viitorii ani, a spus 
intre altele, in adunarea gene
rală a organizației dc bazu nr. 
14, tovarășul Ilic Vasilc, ingi
nerul șef al fabricii. Actuala 
capacitate de producție nu va 
permite însă o astfel dc creș
tere incit să satisfacem cerin- 
țcte sporite ale beneficiarilor. 
Aceste cerințe va trebui să te 
asigurăm prin descoperirea pe 
mai departe a noi rezerve ici- • - 
ne. prin eliminarea impedimen
telor care în prezent dăunează 
calității producției

— Creșterea capacității de 
producție a fabricii prin cx-

tinderea și rcutiJarca ci, 0 
arătat inginerul 1. Cîmpean in 
adunarea generală a organiza
ției dc bază nr. 15, c>tc o ce
rință imperioasă atit pentru 
sporirea producției noastre dc 
fire sintetice, și prin aceasta 
pentru îndeplinirea Directive
lor partidului, cit și pentru u- 
tilizarca in marc măsură a for
ței <lc muncă disponibile din 
municipiu.

Numeroși uiți comuniști. în
tre caro operatorul Solomon 
Toldca, preparatorul chimist 
loan Vulpe, lăcătușul Va- 
sile Stăiculcscu din organi
zația dc bază nr. 5, maistrul 
Adalbert Schidck. sudorii Vo- 
sile Capriș și Ioan Ionici din 
organizația dc bază nr. II și 
alții, și-au exprimat în cuvîn
tul lor dorința dc a-și intensi
fica eforturile, de a contribui 
mai mult, printr-o muncă mai 
susținută, la înfăptuirea Direc
tivelor partidului.

Aceasta dorință, care de fapt 
este a întregului colectiv, cu 
siguranță se va realiza. Măr
turie stau eforturile depuse de 
filatori, preocupările privind 
promovarea noului, utilizarea 
rațională a potențialului tehnic 
si uman de care dispun, folo
sirea cu chibzuință a timpului. 
A acestui timp care condensea
ză în dimensiunile lui toată 
puterea creatoare a colectivu
lui, toate aspirațiile filatorilor 
spre mai mult, mai bun, mai 
eficient, pentru îndeplinirea 
vastului program de dezvolta
re a României socialiste.

17.30 Buletin dc știri.
17.35 Pentru capii și școlari. 

Noile aventuri ale echi
pajului Val-Virtej. Din
colo de proxima cen
tauri (I).

18,10 Emisiune pmlru elevi. 
Selecțiuni din spectaco
lul Icstiv prezentat dc 
formațiile premiate la 
faza republicană a con
cursului artistic al ele
vilor liceelor, școlilor 
profesionale și post li 
reale.

19.20 Buletinul circulației ru
tiere.

19.30 Telejurnalul dc seară. 
Buletin meteorologic.

20.00 Telc-enciclopcdia.
21.00 Monografii conhnipora- 

ne. „Strada marc". Sec
vență urbanistică din 
noua geometric a ora
șului Bacău — film Tv.

21.20 Cintece lăutărești.
21.35 Publicitate.
21,40 Film serial : „Anchetele 

comisarului Maigret".
22.30 „Cine a pierdut un por

tofel ?". Emisiune niuzi- 
cal-distractivă.

23,25 Telejurnalul de noapte. 
24,00 închiderea emisiunii.

Construcția noilor drumuri
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AFotbalul nu și-a luat • •
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In zilele 
Craiova a 
zonă a campionatului republi
can de copii la tenis <te masă.

l-j întreceri au participat cei 
intentați copii din județe- 

J« Argeș, Caraș .Severin, Timiș, 
ialomița, Hunedoara, Dolj.

Județul nostru a fost repre- 
?' nt,i! dc sportivi de la Școala 
sportivă Petroșani și dc la 
asociația vpnrtîvă ..Rnbrgia" 
Paroșeni

Comportăriuicuțclur jucă- 
toare'de la Școală sportivă, am 
putea spune că a depășit aș
teptările. Ele au reușit sâ cu
cerească primul loc la indivi
dual prin Ildico Gyogyosi. la 
categoria 10—12 ani. Și tot la 
evocași categoric — primul Toc

TENIS DE MASA
RKRRBRaiRRKBBRt

pe echipe, unde ciștigătoar<-a dc 
hi individual a fost secondată 
cu brio t • ... Florentina Gyon- 
gyosi

lată citeva rezultate înregis
trate de jucătoarele de Ja Școa
la sportivă Petroșani: cu Ia
lomița 2—0; cu Caraș Severin 
2—0 ; cu Argeșul 2—0 si cu 
Timiș tot’ 2-0.

La individual, comportări 
mai mult decit mulțumitoare au 
mai avut și Toth Adriana (lo
cul IV), Oydngyosi Florentina 
(locul V) ambele de la Școala 
scorii â și Chinceș Elisabeta 
(locui VJ) dc l.i Energia Paro- 
.șeni.

In perioada 27—29 iunie a.c, 
în sala Floreasca din București, 
va avea loc etapa finală a aces
tui campionat și sperăm că 
ciștigătoarcle zonei de la Cra
iova să aibă și aici un cuvînt 
greu de spus. Le dorim mult 
succes 1

...Casa sporturilor era con
struită din lemn uscat. Și- 
udată pe timp dc aprigă fur
tună. a luat foc. Ardea in 
vilvătăi. din temelii. Și nici 
o ploaie, fie ca cit dc mărun
tă. nu venea să întrerupă de
zastrul. Era vară, și pasiuni- 
le-ploi plecaseră, ca tot omul 
în concediu și 
Intr-un colț al 
frigiderul, sever 
privea surizâtor ' (lotuși !) 
inamicul neputincios, care se 
pregătea pentru ultima în
ghițitură.^Știa el ce știa. Și 
știa bine ! Știa că c singurul 
copil al casei, răsfățatul fami
liei. caro asemeni lui .Ilopa 
Mitică' oricum ar fi așezat 
tot in picioare va sta ! Pen
tru că frigiderul era fotbalul. 
Și fotbalul nu piere ! Și nici 
nu dispare din atenția publi
că Așa c el. fotbalul !

Cineva zicea, odată, că ni
meni nu poate spune exact 
cît este de mare oceanul. Că 
nimeni nu va ști vreodată de 
unde începe și cam pe unde 
se termină. Să-1 credem, veți 
zice.

Da. dar dacă eu zic că in
teresul pentru fotbal, pasiu
nea pentru arta lui Pole și-a 
lui Bobby cel mare și-a lui 
Dumitrache, e la fel de in
comensurabilă. mă credeți ? 
Oricitc sporturi, care de care 
mai .albe', mai cu pedale 
sau cu mănuși, ar înconjura 
din toate direcțiile pe-un 
.sufletist" aflat in așa-zisa 
vacanță fotbalistică, el, des- 
chizînd .Sportul", tot spre 
rubrica balonului rotund iși 
va arunca ochii intii-și-ntîi. 
Așa c el, pasionatul fotbalu
lui ’ (Nu, nu mă refer la toți 
.microbiștii", nu-i vir in a- 
cceași oală pe toți .locatarii' 
duminicali ai stadioanelor; 
din sfera mea de referință 
ies, forțat, obezii fizici și in
telectuali pătimași .și unilate
ral vehemenți.)

Să nu credeți că, acum, el, 
pasionatul, după lăsarea serii 
pe magistrala campionatului 
național, se va lăsa furat

vacanțe... 
casei-sport, 
încolțit, iși

lioai de nostalgii, gindindu-se 
printre picături la... jumăta
tea lui august (știe el dc ce !). 
Nu ! Atenția-i e captată, fă
ră doar și poate, de finala 
Cupei României, de barajele 
pentru B și C, de întrecerea 
.cadeților" din Balcani, dc 
la Sibiu și Rimnicu Vilcea.

Dacă în Dumbrava Sibiului, 
in partida cu similarii sub 
23 de ani din Turcia, coechi
pierii lui Domide vor face 
totul pentru prestigiul ce
lui de-al doilea eșalon al fot
balului românesc (și pasiona
tul fotbalului știe acest lu
cru. stînd, de aceea, liniștit 
in privința rezultatului). Ia 
București se va consuma o 
partidă (sperăm) de zile mari. 
Ca acel 5—3 din 1964 !

Și mirajul micului ecran sc 
va dovedi imbatabil. Pentru 
toți cei care, dc la Lausanne 
încoace, așteaptă să vadă pe 
dreptunghiurile de gazon fot
bal, Fotbal cu F.

Să risc un pronostic ? N-are 
rost. M-ar costa o prea mare 
bătaie de cap... Poate „bate" 
Dinamo, poate va învinge 
Steaua ! Dacă-mi înclin 
paliile și prezumțiile 
victoria uneia 
două finaliste, 
luni, în răspăr. Și nu vreau ! 
Pentru că eu... — să vă spun, 
să nu vă spun, hai totuși 
să-mi i-au inima în dinți și 
să mărturisesc — „țin" 
Jiul! E firesc, nu?

Și ciți ca mine — de 
aici și, cine mai știe de 
unde, acum cînd U.T.A. ]

dintre 
voi fi

sirii- 
spre 
cele 
luat,

cu

• pe
• pe 
pri

mește felicitări chiar și din... 
Canada — nu vor admira 
mîine fentele lui Dumitrache, 
driblingurile lui Lucescu sau 
Crăiniceanu, cu gîndul la a- 
propiatul meci al Jiului cu 
Altai Izmir.

Așa sintem noi, ne place 
să stăm și acum în sezonul 
înotului, tot pe lingă frigi
derul reconfortant a] fotba
lului, urmărindu-1 în toate 
ipostazele.»

S. «ALOI

A

U
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V. TEODORESCU

Informații suplimentare

se primesc la secretaria

tul școlii, zilnic între o-

Sahia nr. 3, telefon 2734-

rele 7—15, Deva, str. A.

cesibilc locuri — după masă 
de aur verde.

In carnetul de raport al șc- 
fului de parchet Ion Danes- 
cu, (despre care am avui altă 
dală ocazia să scriu ca despre 
un bun organizator al acțiu
nilor obștești in Uricani) sini 
cuprinse realizările din ex
ploatarea Avram. Notăm : pe 
luna trecută de pe parchetul 
Piriul Maurului s-au expediat 
peste pian la rampa din Lu- 
peni 47 mc bușteni de lag 
pentru gater, '20 mc de buș
teni pentru derulai, 11 mc 
lemn pentru celuloză. Par
chetul Valea de Pești, respec
tiv oamenii care lucrează aici, 
sini și mai hotărifi. Au du
blat cantitatea de lemn pen
tru celuloză și au sporit cu 
30 la sulă pe cea de bușteni 
pentru gater, iar cei de pe 
Valea Seacă au trimis lemn 
dc rușinoase pentru mină mai 
mult de trei ori și ceva can
titatea planificată și un plus 

\ de 60 • ■ ■
Ier.

Am 
dintre 
de comori in catedrala verde 
— a șefului de parchet Ion 
Dănescu, ale brigadierilor Ion 
Andrica și Ion Popa: Multe 
miini am mai strlns, intr-o 
zi, miini bătătorite de mun
că, ale unor oameni care cu 
o glumă sau o vorbă de duh 
te Iac să ui(i că ești departe 
in inima muntelui, izolat de 
civilizafie.

Aici iz.olarea nu l,e apasă 
pentru că de fapt unde sini 
oameni nu pofi Ii singur, nu 
po(i rămine numai tu și gin- 
durile tale. Slrlngem miini, ia- 
cem cunoștințe noi și notăm 
in carnete! nume și cifre. Mai 
ales nume de oameni harnici 
care merită toată lauda — 
mecanicii de lerăslraie Gheor
ghe Marincat și Ion Simionas, 
mecanicii de funicular Va- 
slle Oacheș și Luca Popa, 
tractoristul Iosif Maliaș. Ei 
și alții, prin hărnicia lor, 
știu să dea muncii o anumită 
culoare de care se leagă op
timismul robust și tonifiant ca 
aerul munților.

registrul un ritm susținut la 
șantierele Răscoala și Valea de 
Pești (ș6ful șantierului Tarto 
Zoltan). Un ritm mai lent s-a 
înregistrat la cabanele Sașa și 
Polatiște’,’ unde se execută nu
mai operații de tencuieli și zi
dărie interioare. Sînt totuși a- 
sigurate condiții ca și aceste 
două lucrări să fie terminate și 
p&se in’funcțiune la termenele 
planificate. »

Pentru ca drumurile auto fo
restiere care se construiesc în 
acest an sâ -corespundă docu
mentațiilor tehnice, conducerea 
întreprinderii a luat prin ser
viciul investiții, următoarele 
măsuri :
• verificarea permanentă a

terasamcntelor și a mira
tului rutier ca acestea să 
fie cilindratc suficient ;

• stabilirea carierelor pen
tru extragerea produs ■ 
de carieră și balastiera 
se va face în comun de 
către constructori și de
legatul întreprinderii h» 
restiere ;

• stratul rutier al drumu
rilor auto să se execute 
conform documentațiilor 
tehnice.

în momentul dc față, para
lel cu eforturile care se depun 
pentru realizarea sarcinilor dm 
planul de investiții pe acest 
un, mărind astfel zestrea între
prinderii cu noi cabane și re
țele de drumuri forestiere, se 
iau măsuri pentru asigurarea 
frontului de lucru la drumurile

forestiere ce urmează a se 
construi în anul 1970. Ne-am 
propus ca, înccpînd cu luna 
iulie a.c., să defrișăm materia
lul lemnos aflat pe trasee pen
tru a crea posibilitate cons
tructorului (I.C.F. Deva) de a 
executa în trimestrul III a.ț 
terasamcntele acestor drumuri.

Luînd toate măsurile, in spi
ritul indicațiilor date de orga
nele de partid și de stat ca în 
semestrul I să se execute 60 la 
sută din planul de investiții 
anual, I.F. Petroșani are asi
gurate condițiile ca să respecte 
acest indicator. Cu un aseme
nea succes sînt hotăriți lucră
torii constructori din întreprin
derea noastră sâ întîmpine Con
gresul al X-lea al P.C.R. și 
25-a aniversare ă eliberării pa- 

J.riei.

MINERI! Respectați normele de tehnica securității!

t

mc bușteni pentru ga-

sirius miinile cilorva 
acești aprigi căutători
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♦ ȘCOALA PROFESIONALA DE CONSTRUCȚII din DEVA funcțio
nează în anul școlar 1969—1970 cu următoarele meserii :

— zidari
— dulgheri
— mașiniști pentru utilaje de construcții
— instalatori de instalații de încălziri centrale.
♦ TOATE MESERIILE AU DURATA DE ȘCOLARIZARE DE 2 ANI
♦ CONCURSUL DE ADMITERE SE ȚINE ÎN ZILELE DE 2—10 

IULIE 1969.
înscrierile pentru examenul de admitere se fac la sediul școlii pînă in 

ziua de 1 iulie 1969.
♦ EXAMENUL DE ADMITERE CONSTA DIN URMĂTOARELE 

PROBE:
Limba română — scris s: oral
Matematică — scris și oral
♦ PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII, ELEVII PRMESC ÎNTREȚINEREA 

GRATUITA.

i
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I.

1
1
1

1
2
1

1
2

1
1
1

ANUNȚA
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi

ȘEF 
șef 
ȘEF

LABORATOR — (inginer miner) - laboiatorul de combatere a silicozei. 
LABORATOR - (inginer miner) laboratorul de focuri.
SECTOR - (inginer electromecanic) sectorul verificare și reparare aparatură 

salvare minieră.
SECTOR - (medic) - sectorul psihofiziologia muncii.

PRINCIPALI (medici) — sectorul psihofiziologia muncii. 
PRINCIPAL (chimist) — laboratorul analize fizico-chimice. 

PRINCIPAL (inginer miner) - laboratorul explozivi minieri.
PRINCIPALI (ingineri mineri) - laboratorul metan, praf căr-

de

ȘEF 
CERCETĂTORI 
CERCETĂTOR 
CERCETĂTOR 
CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI 

bune, degaxare.
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC (inginer miner) - laboratorul aeraj.
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC (medic) — sectorul psihofiziologia muncii.
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC (inginer electromecanic) — sectorul verificore și reparare 

aparatură de salvare miniera.
(inginer miner) - laboratorul metan, praf cărbune, degazore.
(psiholog) — sectorul psihofiziologia muncii, 
(inginer miner) — sectorul instruire salvatori. 
IN ZIUA DE 1 AUGUST 1969 LA SEDIUL UNITĂȚII DIN Str. 
Dr. PETRU ---------- ---- --------
vor depune

ȘTIINȚIFICI 
ȘTIINȚIFIC 
ȘTIINȚIFIC

1
I
1
CONCURSUL SE VA ȚINE

CERCETĂTOR STAGIAR 
CERCETĂTOR STAGIAR 
CERCETĂTOR STAGIAR

GROZA Nr. 32-34
la sediul unitâții pînă la 15 iulie cererea de ins-Candidații la concurs 

criere însoțită de următoarele acte :
- copie legalizată de pe diploma de examen de stat ;
- copie legalizată de pe diploma de doctor sau doctor docent, dacă este cazul ;
- memoriul de activitate, împreună cu o listă o lucrărilor ;
- cite un exemplar din cele mai impCYtonte lucrări ale candidatului sau extrasele lor ;
- copie legalizată de pe certificatul de naștere ;
- certificatul de sănătate ;
- dovada situației militare ;
- dovada stagiului și a restului perioadei de activitate în producție, împreună cu o 

caracterizare făcută de conducerea instituției (întreprinderii) . de unde provine 
candidatul ;

- autobiografia.
Condițiile de participare la concurs sînt cele prevăzute de „Regulamentul privind re

crutarea, promovarea și atestarea cadrelor de cercetători științifici din unitățile de cercel' 
din R. S. R." publicat în extras in Buletinul Oficial, partea a lll-a, nr. 4 din 8 ianuarie 
1968.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT PRIMI ZILNIC LA SEDIUL UNITĂȚII, BIROUL PERSO

NAL, 1ELEFON 1457

6,05 Muzi- ă populară; 7,00 
Radiojurnal. Sumarul presei; 
7,10 Concertul dimineții; 3,00 
Revista presei; 8,10 Ilustrate 
muzicale: 9.00 Radiomagazi- 
nul femeilor; 9.30 Avanpre
mieră cotidiană; 9,42 Muzică 
ușoară; 10,00 Ora satului; 
10,45 Muzică populară: 11,05 
Program muzical alcătuit la 
cererea ascultătorilor aflați 
Ja odihnă; 12,00 De toate 
pentru toți: 13,00 Radiojur
nal. Sport: 13,15 Muzică u- 
șoară; 13,55 Estrada dumini
cală; 17,30 Transmisiune spor
tivă; 19,50 Cîntă .Jimmy Hen
drix; 20,00 Radiojurnal; 20,10 
Tableta de scară; 20,15 Vechi 
melodii populare: 20,35 Pen
tru magnetofonul dumnea
voastră : muzică de dans; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,20 
panoramic sportiv: 21,35 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,10 Romanțe; 22,30 
Moment poetic: 22,40 Caval
cada ritmurilor: 0,03—5,00 
Estrada nocturna.

PROGRAM l LII:

6,00 Melodiile dimineții; 
7,00 Drag mi-e cintecul și 
jocul; 7,30 Sumarul presei; 
7,35 Cîntă fanfara; 8.15 Tea
tru radiofonic pentru copii; 
9,00 Avanpremieră cotidiană; 
9,30 Itinerar folcloric muzi
cal; 9,45 Radio publicitate; 
10,00 Soliști dc muzică ușoa
ră: 10,20 Arii și coruri din 
opere: 10,40 A 7-a arl^T 11,00 
Con iTtul de duminică dimi
neața; 12,40 Orchestra de mu
zică populară , a Radiotelevi- 
ziunii; 13,00 Caleidoscop mu
zical: 13,40 Din creația com
pozitorului Gherase DcntTri- 
no; 14.05 Albumul vocilor 
celebre; 14,45 Emisiune de 
cintece .și jocuri; 15,45 Mu
zică ușoară: 17,20 Valsuri 
celebre; 17,30 Caravana fan
teziei; 19,03 Melodii de cafe
concert; 19,33 Teatru scurt: 
20,00 Vă invităm la dans: 
21,00 Mozaic sonor: 22.40 
Studioul de poezie: 23,45 Cîn
tă Lola Fioros.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 6,00; 11,00:
17,00; 24,00; 2.00; 4.00. Pro
gramul II : 14,00: 19,00; 23,00; 
0,55.

filme
DUMINICA 22 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: A trăi pentru a trăi: 
Republica : Micul fugar: PE- 
TRTLA : Roata vieții; LONEA 
— Minerul : Vîrstcle omului: 
ANTNOASA Vin cicliștii; 
VULCAN : Rolls Royce-ul 
galben; LUPEN1 — Cultural: 
Adio Gringo: Muncitoresc: 
Obsesia: PAROȘENI : Nebu
nul din laboratorul nr. 4; 
URICANI: Frumoasele va
canțe.

Vremea

Ieri, temperatura maxima a 
acrului a fost de plus 22 gra
de la Petroșani si de plus 14 
grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea răinînc 
instabilă cu cer variabil, mai 
mull noros. Precipitații slabe 
sub forma de averse de ploaie 
insolite de descărcări elec
trice.

MICĂ 
publicitate

Pierdut certificat dc studii 7 
clase elementare anul școlar 
1952/1953 pe numele Farcaș 
Carol,
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♦ Urmare dm pug. I

din Europa trebuie mi conti
nue. Nu trebuie sft ne fie tea
mă de a discuta deschis pro
blemele care frăminlă conti
nentul nostru și lumea, pentru 
că pinâ la urmă noi, oamenii 
politici, dumneavoastră, tinerii, 
cercurile largi ale opiniei pu
blice. avem sarcina de a acțio
na pentru găsirea căilor in ve
derea organizării mai bune a 
lumii, a societății, creării con
dițiilor pentru o pace trainică 
in Europa și pe toate continen
tele.

Aș dori să urez tuturor par- 
ticipanților la această intilnirc 
prietenească de la București 
să ducă cu ci cele mai bune 
sentimente de prietenie ale ti
neretului și poporului român, 
dorința poporului și tineretului 
român de a trăi in paie cu 
toate popoarele, de a acționa 
pentru statornicirea unei secu
rități reale in Europa unde 
fiecare popor, fiecare națiune 
să se poată simți cu adevărat 
liberă să și poată hotărî dez- 
x citarea c. momico-socială co
res; n/âtor voinței sale.

Pentru a evita, poate, critica 
unor guxeiiic seu conducători

de state, \rcau să mă adresez 
dumneavoastră și tineretului 
ca secretar general al Partidu
lui Comunist Român. Dumnea
voastră reprezentați organizații 
puternic?. Noi atribuim tin<- 
rctulul un rol din ce in ce mai 
mare în dezvoltarea Europei și 
a lumii. De aceea s-am adre
sa chemarea dc a nu precupeți 
nimic pentru a uni toate efor
turile tineretului, pentru a im
pune guvernelor să ducă o po
litică de pace, de prietenie in
tre toate popoarele din Euro
pa. pentru a face ca viitorul 
întregului tineret din Europa, 
și. prin aceasta din întreaga 
lume, să fio un viitor de pace 
și fericire. Aceasta este che
marea comuniștilor către tine
relul din Europa și din în
treaga lume pe care vă rugăm 
s-o transmiteți tineretului pe 
care-1 reprezentați.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru dezvoltarea colaborării 
intre toate organizațiile dc ti
neret din Europa, pentru în
tărirea unității tinerei generații 
în lupta pentru pace și pro
gres social.

Vă urez tuturor succes in 
activitatea pentru pace, pentru 
un viitor fericit al tineretului ! 
„Multă sănătate șf fericire!“.

ÎBira M „mi iior
fi seturiialea Eurapeanâ

VIATA INTERNAȚIONALA

JAPONIA : Aspect din timpul demonstrației organi- 
ată de forțele democratice japonezo pe aeroportul (lin To

kio. în semn de protest față de vizita ta Washington a mi
nistrului de externe Kiiki Aichi. despre care se consideră 
că nu concordă voinței poporului japonez dc abolire ime
diată a (ratatului de securitate japono-anierican și retroce
darea Okinawei.

Proiect de rezoluție care condamnă
„referendumul constitutional

din Rhodesia prezentat
Consiliului de Securitate

ORIENTUL
APROPIAT

DUEL DE ARTILERIE
ÎNTRE FORȚELE E-

GIPTENE ȘI CELE
ISRAELIENE

.CAIRO 20 (Agcrpres). — In 
mai multe puncte ale Canalu
lui Suez a avut loc joi un duel 
de artilerie între forțele egip
tene și cele israclienc, a anun
țat un purtător dc cuvint al 
armatei R.A.U. Tirul artileriei 
egiptene, sc precizează, a pro
dus importante pagube forti
ficațiilor israclienc de pe ma
lul răsăritean al canalului.

O
TEI. AV1V 20 (Agcrpres). — 

Un purtător de cuvint al ar
matei israclienc a făcut cunos
cut că artileria egipteană a des
chis joi fogul asupra pozițiilor 
israclienc dc la Canalul Suez. 
Forțele israclienc au ripostai, 
duelul cxtinzindu-sc pe un 
front larg dc aproximativ 45 
km. cuprins între podul Fir- 
dan și Lacurile. Amare. Purtă
torul dc cuvînt a arătat că nu 
au fost înregistrate pierderi dc 
partea israelianâ.

«

S.U.A

Precizări ale președintelui 
R. Nixon față de unele 
probleme internaționale

In zilele de 15-20 iunie ac. 
s-au desfășurat la București 
(Snagov) lucrările „mesei ro
tunde", organizată de l niunea 
Tineretului Comunist din Ro
mânia pe tema .Rolul și con
tribuția tineretului la realiza
rea unui climat de pace și 
securitate in Europa".

La întilnire au participat : 
Tineretul Liber. Tineretul So
cialist și Tinăra generație a 
Partid'.’ ’ni Populist din Aus
tria: Tinerelul Comunist, Ti
ll. ■ i >- iaJisti, Tineretul Socia
list. Tinerii Social-Creștini și 
Fokr.rid Națională a Tinere
tului Di ntru Libertate și Pro
gres din Belgia: Tineretul Li- 
b. G.nu.xn din Berlinul de 
V. : Uniunea Tin -ri tului Co- 
n ,i.s( Dimilrovist din R. P. 
E .■ una: Organizația Unită a 
T . it’uli'î Democrat din Ci
pru Tineretul Comunist, Con-

' Tineretului. Tineretul Li-' 
b;i.il. Tineretul Radical. Tine
relul Socialist și Tineretul Par
tid-.;u: Socialist Popular din 
D. marea: Uniunea Tinerilor 
( a unișli si Federația Națio
nală .1 Tineretului Socialist din 
Sp nia: Liga Tineretului Domo- 
<i t-n: in<a Social-Democrată 
a Tineretului. Uniunea Tineri
lor < entriști. Uniunea Tineretu
lui Libeial și Uniunea Centrală 
a Tinen '.ului Social-Democrat 
din Finlanda : Mișcarea Tine
relului Comunist. Tineretul So
cialist și Comitetul pentru Re
lații Internaționale ale Tine
retului și Educației din Fran
ța. Liga Tineretului Comunist, 
Camoania Tineretului pentru 
Dezarmare Nucleară. Mișcarea 
Tineretului pentru Eliberare 
Colonială și Tineretul Liberal 
din Marea Britanic: Tineretul 
Dt uncrat .Lambrakis" .și Tine
retul Uniunii de Centru din 
Grecia; Uniunea Tineretului 
Comunist din R. P. Ungară; 
Federația Tineretului Comunist, 
Federația Tineretului Socialist 
.și F.-derația Tineretului Socia
list al PXI.U.P. din Italia: Ti- 
ncrctul Socialist din Luxem
burg : Liga Tineretului Co
munist, Organizația Tineretului 
Partidului dc Centru și Uniu
nea Tineretului Muncitor din 
Norvegia: Federația Tineretului 
Partidului Muncii, Tineretul 
Socialist, Tineretul Liberal. Ti
neretul Dc-mocrat-Creștin și Or
ganizația de Tineret a Parti
dului Socialist Pacifist din O- 
landa; Comitetul de Cooperare 
a! Organizațiilor de Tineret din 
R P Polonă: Tineretul Fron
tului Patriotic de Eliberare Na
țională și Tineretul Socialist 
din Portugalia: Uniunea Tine
retului Comunist din Republi
ca Socialistă România: Tinere
tul Liber German din Repu
blica Democrată Germană: Ti
neretul Muncitor Socialist Ger
man, Tinerii Socialiști Germani. 
Tinerii Democrați (Tineretul 
Liberal). Uniunea Tineretului 
Sindical, Tineretul Socialist 
„Dic Falken" și Tinăra Uniune 
din R. F. a Germaniei: Fede
rația Tineretului de Stingă, 
Federația Tineretului Social- 
Democrat și Organizația de Ti
nerel a Partidului de Centru 
din Suedia: Tineretul Liber și 
Uniunea Tineretului Socialist 
din Elveția: Consiliul Federal 
a! Organizațiilor dc Copii și 
Tineret din R. S. Cehoslovacă; 
Organizația Națională a Tine
retului din Turcia: Uniunea Ti
nerelului Comunist Leninist din 
L.R.SS.: Uniunea Tineretului 
din R.S.F. Iugoslavia; Federa
ția Mondială a Tineretului De
mocrat: Uniunea Internațională 
a Tineretului Socialist; Comite
tul European al Consiliilor Na
ționale ale Tineretului; Tineri - 
L Federalist Mondial; Adu- 
narca Mondială a Tineretului.

In cadrul intilnirii, care a 
prilejuit un schimb liber și des
chis de opinii, participant au 
exprimat năzuințele finerei ge
nerații de a sprijini toate efor
turile îndreptate spre înfăptui

rea unui sistem de pace și se
curitate colectivă în Europa și 
in întreaga lume, exprimîndu-și 
pozițiile și punctele do vedere 
privind căile, formele și acti
vitățile prin care tineretul eu
ropean iși poate aduce propria 
contribuție la realizarea clima
tului necesar înfăptuirii aces
tor obiective. în care sînt in
teresate și acționează forțe po
litice și sociale din ce în ce mai 
largi.

Dezbaterile au relevat dorin
ța comună a organizațiilor par
ticipante, a tinerei generații 
din această regiune a lumii dc 
a trăi in pace și bună vecină
tate și hotărîrea lor de a con
lucra la statornicirea și - dez
voltarea relațiilor dintre țările 
continentului, bazate pe depli
na egalitate in drepturi, res
pectarea. independenței și suve
ranității naționale, pe stimă, 
încredere și înțelegere reci
procă.

Organizațiile participante au 
evidențiat posibilitățile și ne
cesitatea de a dezvolta coope
rarea multilaterală între orga
nizațiile de tineret de diverse 
orientări politice și convingeri 
ideologice, de diferite afilieri 
internaționale, contacte multi
laterale, prin dezvoltarea schim
burilor bilaterale, a intilnirilor 
și acțiunilor comune, sub sem
nul stimei și respectului reci
proc, în sprijinul procesului de 
destindere in Europa și în lu
me, pentru promovarea coope
rării intereuropene, zădărnici
rea acțiunii forțelor retrogra
de, fasciste, a forțelor revan
șarde neonaziste, pentru lichi
darea blocurilor și bazelor mi
litare și stabilirea unui climat 
de pace, securitate și înțele
gere intre popoare. Punînd pe 
prim plan ceea ce unește orga
nizațiile de tineret, reliefind 
aspirațiile comune, participanții' 
la .masa rotundă" au subliniat 
utilitatea și necesitatea conti
nuării, sub forme multiple, a 
dialogului intre organizațiile de 
tineret de cele mai diferite o- 
rientări, din țări cu sisteme 
sociale diferite.

Participanții la «masa rotun
dă" și-au exprimat dorința sin
ceră ca, prin acțiuni specifice 
tineretului, să-și unească efor
turile. alături de toate forțele 
care militează pentru împiedi
carea izbucnirii unor noi con
flicte militare, pentru exclude
rea folosirii forței sau amenin
țării cu forța in relațiile din
tre state, pentru rezolvarea tu
turor problemelor litigioase pe 
calea tratativelor și și-au ma
nifestat adeziunea față de ideea 
convocării unei conferințe a 
statelor europene, care să exa
mineze problemele securității 
europene, căile și mijloacele care 
ar duce la lichidarea divizării 
Europei in grupări militare, la a- 
sigurarea destinderii, colaboră
rii, păcii și securității conti
nentului nostru, ceea ce ar a- 
vea o influență pozitivă asu
pra întregii vieți intcrhaționale.

Apreciind utilitatea schimbu- 
luKsincer și deschis de păreri, 
intr-un asemenea cadru de lar
gă reprezentare a unor organi
zații de diferite orientări po
litice și ideologice, delegațiile 
participante s-au pronunțat pen
tru continuarea acțiunilor simi
lare prin care tineretul euro
pean să-și aducă o contribu
ție efectivă la realizarea unui 
climat de pace și securitate in 
Europa și in întreaga lume.

Delegațiile participante au 
exprimat gratitudinea lor pen
tru primirea călduroasă pe ca
re le-a făcut-o Uniunea Tine
retului Comunist, pentru condi
țiile create in vederea bunei 
desfășurări a lucrărilor .mesei 
rotunde" și pentru posibilita
tea dc a realiza un larg schimb 
dc opinii asupra problemelor 
păcii și securității europene in 
care tinăra generație este vi
tal interesată.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— Un grup dc - inci țări afro- 
asiatice — Algeria. Nepal, Pa
kistan. Senegal și Zambia • — 
au prezentat în Consiliul de 
Securitate un proiect de rezo
luție in care condamnă „re
ferendumul constituțional" or 
ganizat de regimul minoritar 
din Rhodesia, subliniază carac
terul legal al luptei poporului 
Zimbabwe pentru libertate 
independență și atrag din 
atenția asupra răspunderii 
revine Marii Britanii, ea 
torc adininistrantă, pentru
călcarea drepturilor fundamen
tale ale poporului Zimbabwe.

Proiectul de rezoluție chea
mă Marea Britanie să ia ur
gent toate măsurile necesare, 
mergind pinâ la folosirea for
ței. pentru eliminarea regimu-

și 
nou 

ce 
pu 
in

lui ilegal de la Salisbury. și 
subliniază câ statele . membre 
ale O.N.U. trebuie să întrerupă 
toate legăturile cu Rlwdcsia și 
să sprijine moral și "material 
lupta dc eliberare națională, a 
poporului Zimbabwe. Proicoțul 
cere totodată extindpni.a sanc
țiunilor economice usupfa Por
tugaliei și Republicii Șud-Afri- 
eane, care continuă să acorde 
ajutor regimului rhodesian.’

Luînd cuvintul, reprezentan- 
britanic ’a afirmat că situa-

Murii Britanii
permite ruperea totală a 

uliilor economice cu Rliode- 
și a respins posibilitatea 

forței împotriva regi- 
tilui de la Salisbury.
Dezbaterile in problema rho- 

desiană vor 
Consiliul de

Noi provocări
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NEW YORK 20 (Agcrpres)— 
Reprezentantul permanent al 
Cambodgiei pe lingă Organiza
ția Națiunilor Unite, Huot Sam- 
bath, a adresat o scrisoare pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate în care sînt aduse la 
cunoștință noi acte provocatoa
re ale trupelor americano-sai- 
goneze împotriva teritoriului 
cambodgian. Documentul men
ționează că la 
torc aparținînd 
cano-saigoijcze 
spațiul aerian
și au deschis focul asupra unor 
localități de frontieră. în urma 
acestui atac cinci civili au fost 
uciși și au fost provocate im
portante pagube materiale. Gu
vernul cambodgian, se arată 
in încheierea scrisorii, cere gu
vernului american și regimului 
de la Saigon să pună capăt tu
turor actelor provocatoare de 
la granița țării sale.

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — într-o conferință dc 
presă ținută joi fecara. preșe
dintele R. Nixon a precizat po
ziția Statelor Unite față de 
unele probleme internaționale.

Heferindu-sc la războiul din 
Vietnam, el a reafirmat spri
jinul pentru regimul saigonez 
și a pretins că guvernul 
revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamul dc sud 
să se alăture 
girn pentru a 
„alegerile supravegheate".

Comentind propunerea fostu
lui ministru al apărării al 
S.U.A., Ckirk Clifford, dc re
tragere a 100 000 dc soldați a- 
mc-ricani pinâ la sfir.șilul anu
lui curent și a restului Trupelor 
terestre din Vietnamul de sud 
pînă la sfir.șitul anului 1970, 
președintele a declarat : ..Res
pect aprecierea lui pentru fap
tul că a fost ministru al apă
rării. Trebuie totuși să arăt că 
timp de cinci ani. Administra
ția, in bare a deținut această 
funcție în ultima perioadă, a ■. 
continuat escaladarea războiu
lui. Avem 500 000 dc americani 
în Vietnam. 35 000 uciși, peste : 
200 000 răniți". Richard Nixon 
a susținut câ Administrația <t 
schimbat UOeastă politică, afir- 
mînd că „am început să retra
gem forțele noastre armato și 
voni retrage mai multe. O altă 
hotărirc va fi luată in august. 
Nu voi da nici 6 cifra, deoa-'- 

•’rece aceasta va depinde de sta
rea instruirii sud-vietnamezi- 
lor, ca și de cvoliițiîi negocie
rilor dc la Paris, precum și de . 
alți factori".

acestui 
participa

re
ia

In legătură cu perspectivele 
dc realizare a păcii in Vietnam 
și cu evoluția negocierilor de 
la Paris, președintele a afirmat 
că nu pste pesimist, mențio- 
nind că este dc acord cu con
cluzia ..că a sosit timpul pen
tru discuții substanțiale și spe
răm <ă in următoarele' două 
sau trei luni sc vor înregistra 
unele progrese in această di
recție*. deși pinâ in prezent*, 
după părerea sa. nu s-a reali 
zal „nimic substanțial".

Fiind întrebat dacă, după pă
rerea sa, încordarea în Orien
tul Mijlociu a slăbit sau dacă 
Situația s-a înrăutățit, preșe 
dintele a răspuns: „Trebuie 
să recunosc că nu prea văd 
o slăbire a încordării. Situația 
s-a îmbunătățit < numai d’h 
punctul de vedere al faptului 
că se desfășoară convorbiri evu- 
dripartite". El și a exprimat 
speranța <ă aceste convorbiri 
vor contribui la constituirea li
nei baze pentru comunicări in
tre ..toate părțile implicate". In 
acest context. Nixon a arătat 
că se va inlilni luna viitoare 
la Washington - cu primul mi
nistru al Israelului, GoldalMeir,

In ceea ce privește. proiecta
tele convorbiri cu Uniunea So
vietică asupra limitării— arlne- 
lor nucleare strategice, preșe
dintele Nixon a afirmat cu 
„Noi am fixat data de 30 iulie 
Ca dată posibilă pentru începe
rea Convorbirilor1*. El a spus câ 
examinează posibilitatea 
tuirii unui moratoriu 
experimentării rachetelor 
fogopse nucleare multiple 
tipul Mirv.

CONGRESUL FEDERAȚIEI 
DEMOCRATE INTERNAȚIO 
NALE A FEMEILOR, care a 
luat sfir.șit la Helsinki, a ales 
organismele dc conducere ale 
federației. Ca președintă a 
F.D.I.F. a fost aleasă Herta 
Kuusinen, membră a Parlamen
tului finlandez. Cccile Hugcl u 
fost realeasă in calitate de se
cretară generală. Din consiliul 
F.D.I.F. fac parte, ca reprezen
tante ale femeilor din România. 
Suzana Gâdea. Maria Groza și 
Aurelia Dănilă, iar ca mem
bre supleante ale Consiliului 
au fost alese Suzana Gallpal, 
Maria Costachc și Teodora Ser- 
sun.

continua luni 
Securitate.

in

Remaniere guvernamentală în Sudan
KHARTUM 20 (Agcrpres). — 

Agenția U.P.L anunță, citind 
presa egipteană, că in Sudan a 
avut loc o remaniere guverna
mentală. Președintele Consiliu
lui comandamentului revolu
ției. Gaafar El Numeiri, con
ducătorul recentei lovituri de 
stat, a renunțat la funcția dc 
ministru al apărării. El rămî- 
ne, totuși, comandantul șef al 
forțelor armate ale țării.

Au fost înființate două noi 
ministere, unul pentru proble
mele regiunilor sudice și celă-

lalt pentru problemele spor
tului și tineretului. în fruntea 
cărora au fost numiți Joseph 
Darni și Mansour Khalid.

Spania s-a retras 
din Organizația 
vest-europeană 

pentru cercetări 
nucleare

insli- 
asupra 

c6 
dt’

23 mai elicop- 
trupelor ameri- 
au pătruns în 
al Cambodgici

Rockefeller va pleca 
la Montevideo

ASUNCION 20 (Agcrpi’cs). — 
După cum relatează agenția 
U.P.I.. guvernatorul statului 
New York, Nelson Rockefeller, 
care întreprinde un turneu în 
țările Amcricii Latine în ca
litate dc emisar al președin
telui Nixon, a anunțat.că a ho- 
'tărît să amine vizita pc care 
urma să o facă, inccpind de 
simbătă, în Uruguay din cau
za tulburărilor cc au loc 
această țară. Rockefeller 
află în prezent în capitala Pa
raguayului, Asuncion,/ unde a

VIETNAMUL DE SUD

în 
se

Bombardamente intense 
efectuate de forțele patriotice

La Ohrid au incepul LU
CRĂRILE ADUNĂRII ( MU. 
NTI ZIARIȘTILOR DIN IUGO
SLAVIA. la care participă ICI) 
de delegați reprezentind pe cei 
4 235 membri ai organizației de 
ziariști.

In raportul prezentat s-a vor
bit. printre altele, despre dez- 
voltmea presei iugoslave in u’- 
timiî ani. In prezent sînt edi
tate 23 cotidiene cu un tiraj 
zilnic de 1 569 000 exemplare, 
38$5£ oăptăminale intr-un ti
raj de peste 4 milioane exem
plare. In afară de aceasta, e- 
xistă peste 3 milioane radio
receptoare Și 1 400 000 televi- 
zoarc, precum și un mare nu
măr de ziare locale și de fa
brică.

■ ■■
Parlamentul Somaliei și-a în

cheiat joi dezbaterile -deschise 
cu o săptămină in urmă, acor- 
dînd votul de încredere guver
nului prezidat de Mohammed 
Ibrahim Egal. Acest țot ii con
feră Iui Egal mandatul de con
ducere a guvernului în urmă
torii patru ani.

Programul actualului guvern 
al Somaliei are ca obiect he 
principale dezvoltarea econo
miei țării și ridicarea nivelului 
de trai al populației, iar pe 
plan extern soluționarea dife
rendelor teritoriale cu țările 
vecine, Kenya și Etiopia.

sosit după ce a vizitat Brazi
lia. Totuși. *un purtător de cu
vint *al guvernului Uruguayan 
a declarat că la Montevideo nu 
U fost primită încă nici o co
municare oficială in legătură 
cu amînatea vizitei.

în cursul scrii. Departamen
tul do Stat al S.U.A. a anun
țat câ in_ ciuda demonstra
țiilor dc protest din (Jruguay, 
Rockefeller va pleca simbătă 
la Montevideo.

Intre timp, din Montevideo, 
s-a anunțat că in ultimele 48 
dc ore au avut loc numeroase 
demonstrații, greve și alte ac
țiuni dc protest împotriva so
sirii lui Nelson " 
Vineri dimineața au fost co
mise aproximativ 20 de aten
tate împotriva sediilor unor 
societăți nord-americane. In 
semn de protest contra 
zitei emisarului 
lui R. Nixon, 
ruguayeni au ocupat 30 de ins
titute de învățămînt superior, 
iar sindicatele au hotărit de
clararea unei greve de o orâ, 
la toate locurile de muncă din 
țară.

Rockefeller.

vi- 
pryședinte- 

studenții u-

In baza unei ordonanțe pre
zidențiale. dată publicității la 
19 iunie, AU FOST NAȚIO
NALIZATE NOI SECTOARE 
ALE COMERȚULUI EXTE
RIOR ALGERIAN. Astfel, a fost 
instituit monopolul de stat asu
pra tuturor importurilor (le 
materiale de construcții, de 
ceramică sanitară, precum și a 
supra importurilor și - exportu
rilor de materii prime necesa
re fabricării hirtiei.

La Rio de Janeiro s-a înche
iat cel de-al patrulea CONCURS 
INTERNAȚIONAL DE CANTO, 
al cărui juriu a fost prezidat 
de profesorul român Victor 
Giuleanu, rectorul conservato
rului „Ciprian Porumbescu". 
Premiul întîi al concursului a 
fost acordat sopranei engleze 
Angela Beale, premiul doi a re
venit mezzo-sopranei finlandeze 
Helja Angervo, iar locul trei a 
fost împărțit de doi concurenți: 
olandezul Marco Bakker și ve- 
nezucleza Aida Navarro.

SAIGON 20 (Agerpres). — 
In cursul nopții de joi spre 
vineri, forțele patriotice sud- 
vietnâmeze au supus unor bom
bardamente intense aproximativ 
40 de obiective americano-sai- 
goneze. Printre acestea figu
rează cartierul general al di
viziei 101 aeropurtată america
nă, situat în apropiere de Hue, 
lagărul forțelor speciale de la 
Ben Thet, în zona platourilor 
înalte, și tabăra de la Dau 
Tieng (60 km nord est de 
Saigon) a diviziei a 25-a de in
fanterie americană.

Lupte deosebit do 
s-au dat joi în zona orașului 
Tav Ninh, situat la 80 
nord-vest de capitală, 
cursul ciocnirilor, care au du
rat aproximativ 12 ore, au fost 
scoși din luptă, potrivit date
lor furnizate de purtătorii de 
cuvint oficiali dc la Saigon,

Dezbaterile din

violente

km
în

38 de militari americani.
In ultimele 24 de ore, bom

bardierele B-52 au efectuat cinci 
raiduri în zona platourilor 
înalte și regiunea saigoneză.

Marea Britanic

Camera Comunelor

Capitulare sau compromis ?

GENEVA 20 (Agerpres). — 
Spania a anunțat retragerea sa 
din Organizația vest-europeană 
pentru cercetări nucleare, invo- 
cînd dificultățile economice in
terne.

Anunțarea acestei hotăriri la 
cea de-a 41-a sesiune a Con
siliului Organizației nu a con
stituit o surpriză, anunță agen
ția D.P.A., avînd în vedere de
clarațiile anterioare ale oficia
lităților spaniole.

In contihuarea lucrărilor Con
siliului, care se desfășoară la 
Geneva, șase din cele 12. țări 
membre ale O.E.C.N. (Spania 
era cel de-al 13-lea stat mem
bru) s-au declarat ’dispuse să 
contribuie la construirea unui 
mare „accelerator â'e protoni" 
cu o energie de 3(5o de mili- 
arde elcctronvolți. 1

LONDRA 20 (Agcrpres). — 
Premierul Wilson a informat 
joi Camera Comunelor asupra 
retragerii proiectului guverna
mental de lege privitor la res- 
trîhgerea dreptului de grevă, 
ca urmare a acordului realizat 
între guvern și sindicate. El 
a spus câ angajamentul asu
mat de Congresul Trade-Unio- 
nurilor do a reglementa pro
blema grevelor neoficiale este 
„satisfăcător" pentru guvern.

Comunicarea premierului a 
fost întimpinată cu o vie nemul
țumire dc opoziția conserva
toare care a acuzat guvernul 
de neputință, cerînd demisia 
lui și organizarea imediată a 
unor noi alegeri parlamentare.

In schimb, deputății laburiști, 
in rîndul cărora domnea o at
mosferă de satisfacție și ușu
rare, au ovaționat hotărîrea de 
a retrage proiectul de lege 
care a suscitat atîtea dispute.

GUVERNELE REPl BLK II 
POPULARE ALBANIA ȘI 
SUEDIEI AU CĂZUT DE A- 
CORD SA STABILEASCĂ RE
LAȚII DIPLOMATICE și să 
facă schimb de reprezentanți 
diplomatici cu rangul de amba
sadori — anunță Agenția Tele
grafică Albaneză.

GERMANĂ :
turn de televiziune construit 
recent la Drezda.

NEGOCIERI ÎN VEDE
REA ÎNCETĂRII RĂZ

BOIULUI DIN
NIGERIA

LONDRA 20 (Agcrpres). 
Ziarul englez „Guardian", 
tind surse bine informate din 
Geneva, scrie că in momentul 
dc față intre delegațiile Bia- 
frei și guvernului* federal ni
gerian au loc negocieri in ve
derea încetării războiului din 
Nigeria. Cele două delegații, 
scrie ziarul, examinează posi
bilitatea punerii in practică a 
propunerilor formulate in luna 
aprilie de către Comitetul Or
ganizației Unității Africane, 
propuneri care prevăd garan
tarea securității Biafrci in 
schimbul acceptării • de către 
guvernul biafrez a angajamen
tului de a menține unitatea 
țării.

ci-

Renunțarea de către guvernul 
Wilson la prezentarea in Ca
mera Comunelor a legii cu 
privire la relațiile industriale 
a constituit o surpriză, după 
insistența cu care reprezentan
ții guvernului laburist au sus
ținut că în lipsa acestei legi.- 
economia britanică „ar fi pe
riclitată". Confruntarea dintre 
reprezentanții guvernului și ai 
sindicatelor s-a desfășurat in 
mai multe reprize și chiar du
pă cc Congresul extraordinar 
al T.U.C. a respins principalele 
prevederi ale legii anîisindica- 
le. guvernul și-a menținut ho- 
tărirea de a trece prin Parla
ment proiectul dc lege încă in 
cursul actualei sesiuni. In ulti
mul moment, însă, 
dus o modificare a 
calificată de presa 
toaro 
capitulare" 
Daily " 
ca 
tre 
lui 
confirmă c

. cu privire 
triale r 
expresia 
tale de

oslil 
decit 
constituie baza de masă a Par-, 
tidului laburist.

Principalul punct controver
sat al legii l-a constituit clau-

acțiunilor revendicative, 
ale sindicatelor care
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s-a pro
poziției, 

conscrvii- 
;• dc joi dimineața' ca ..o 

(Daily Telegraph, 
Mail. Daily Expres) și 

„un compromis" — de că- 
ziarele favorabile guvernu- 
laburist. Această reacție 

că in realitate legea 
la relațiile indus- 

•prezenta mai curînd 
intereselor reprezen- 

Parlidul conservator,

prin care autoritățile urmau 
capete dreptul de a aplica 

și alte sancțiuni par
co nsi- 

ccle care

za 
să 
amenzi 
ticipanților la grevele 
derate ..ilegale", adică 
nu ar fi avut consimțăinînlul 
conducerii sindicalului din ra
mura respectivă și nu ar fi 
respectat o „perioadă de gin- 
dire", necesară in speranța rea
lizării unei înțelegeri. Guver
nul susținea că aceste greve 
ar impieta, dacă s-ar înmulți 
peste măsură, asupra redresă-

rii economiei engleze și, in con
secință, ar dăuna întregului 
program economic de austeri
tate aplicat în momentul dc 
față. Sindicatele au arătat însă 
că o asemenea prevedere ar 
avea un caracter dc gravă în
călcare a 
au cerut 
declarării 
exclusiv 
amestecul 
dc că în 
vernul a 
pentru a 
în rîndurilc 
rilor săi.

Dar implicațiile renunțării 
la acest proiect sînt mai largi. 
Pe plan economic, efectele nu 
se anunță chiar atit de catas
trofale cum au fost evocate în 
momentele cind tensiunea in 
■jurul prezentării proiectului in 
Camera Comunelor era ia cul
me. iar creșterea rolului sin
dicatelor reprezintă in ultimă 
instanță o manevră abi'.ă a 
conducerii laburiste pentru a- 
plicarea cu o severitate spori
tă a politicii de austeritate de 
pînă acum. în condițiile avan
sului conservatorilor la toate 
alegerile parțiale care au avut

li.bertății sindicale și 
ca aprecierea asupra 
grevelor să rămină 
in sarcina lor. fără 
autorităților. Se ve- 
ultimul moment gu- 
cedal pasul, tocmai 
nu-și pierde creditul 

masei sprijinito-

loc in ultimii doi ani, aplicarea 
legii ar fi determinat o izola
re căreia guvernul laburist nu 
ar fi putut să-i reziste. Dar si 
in interiorul guvernului labu
rist S-a înlăturat un motiv se
rios de fricțiune, dacă se ține 
seama că numai ministrul 
muncii și productivității și mi
nistrul de finanțe l-au sprijinit 
pe premierul Wilson, in timp 
ce majoritatea membrilor ca
binetului s-au dezis de ■ opțiu
nea înfruntării sindicatelor. 
Cel mai periculos adversar al 
primului ministru ' s.-a dovedit 
în această campanie minjstrul 
de interne James Callaghan, 
despre care presa britanică a 
scris că aspiră la ocuparea pri
mului loc in ierarhia Partidu
lui laburist. Așadar, primul mi
nistru Wilson a făcut o re
tragere calculată tocmai pen
tru ;i nu risca răsturnarea gu 
vcrnului (despre care unele 
ziare conservatoare scriau săp- 
tămina trecută că ar fi „im. 
nentă"). iar in ultimă instanță 
și-a păstrat locul de lider.

Rămine acum de ăzil ia 
ce măsură darea inapoi in a- 
ceastă încercare de forță intre 
Partidul laburist și .sindicate 
va fi fructificată pentru men
ținerea echilibrului actual din 
cadrul guvernului laburist.

Z. FLORE A

Ghinioniști din primul mo
ment. trei gangsteri americani 
nu au pulul să se bucure de 
roadele „muncii" lor. Ei au ti
vul proasta inspirație să-i în
chidă pe cei șaple iunclio- 
nari ai băncii dc la care au 
Iural 2-1 obo dolari. împreuna 
cu trei clienti, intr-un șeii. 
Din nefericire pentru Kcei trei 

jiofi, unul dintre funcționari 
avea asupra sa cheia de ta 
șeii, așa că iără să stea mult 
pe ginduri a ieșil^tjin șeii și 
a dat alarma. Iu ieșirea din 
clădire cei trei hol' au dat 
bu/na. lard să vrea, desigur, 
peste... un agent de polii ic. 
Imediat acesta și-a ununlul 
colegii si a incepul urmărirea 
hoților In ciuda numer 'i'^r 
lor urmăritori, cei trei gang
steri au reușit să ajungă la o 
mică pistă de alerirure on-ie 
ii aștepta un a\ ion de a(|te- 
meni, Pirat și acesta Au p is 
molarul in funcțiune și au 
încerca: să deco.eze. Gl.’i 
nul însă s-a linul scai de ei 
și de data aceasta Din <au- 

x /.a unei plot torențiale căzute 
cu o zi înainte, pista era Toar
te moale și avionul nu a mai 
pulul să se desprindă de sol...

Descurajați de (ililă ghinion, 
cei trei gangsteri au prefe
rai să renunțe la pradă și 
s-au predat autorităților.
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