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Vineri s-au încheiat lucrările 
Plenarei lărgite a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

în cea do-a doua zi a lucră
rilor, plenara a dezbătut ..Ra
portul cu privire la preocupa
rea organelor și organizațiilor 
sindicale pentru îmbunătățirea 
stării do sănătate a salariaților, 
a asistenței medicale și respec
tarea măsurilor de prevenire a 
îmbolnăvirilor profesionale și 
accidentelor de muncă", pre
zentat de tovarășul Gheorghe

Petrescu, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

Plenara a adoptat o liotări- 
re privind sarcinile sindicate
lor in domeniul îmbunătățirii 
asistenței mcdico-sanitare și 
respectării măsurilor dc preve
nire a îmbolnăvirilor profesio
nale și a accidentelor de mun
că.

A fost adoptată, dc aseme
nea. o hotărire prin care este 
aprobată activitatea desfășura
tă pe plan internațional in se

mestrul I al anului 1969 do 
Comitetul Executiv și Secre
tariatul Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor.

în încheierea lucrărilor Ple
narei. a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia.

(Agerpres)

Dezbaterea 
documentelor 

PEHIRV [OKGREÎUL 
Al X-lEfl Al PARTIDULUI

PROGRAMUL PARTIDULUI 
emanație a voinței 

și gindirii creatoare 
a întregului popor

Acumularea socialistă, ZEAZA dezvoltarea so-
Entuziasmul — dimen

Secunde cu încărcături prețioase

bază a progresului 
general al țării

C1 ETĂȚII NOASTRE ÎN A- 
CEASTA PERIOADA ESTE
MERSUL CONTINUU AS-
CENDENT. PUTERNICUL
DINAMISM AL ECONOMI-
El. AL ÎNTREGII
SOCIAL - POLITICE.

VIEȚI
AU

IONEL CAZAN, 
directorul cabinetului municipal 

dc partid Petroșani

CRESCUT ȘI
FORȚA ȘI

MULT
COEZIUNEA

NOSTRU, U-
NITATEA SA

siune a conștiinței

Elaburareu de către partidul 
nostru a Tezelor pentru Con
gresul al X-lea. a proiectului 
de Directive privind planul cin
cinal pe anii 1971—1975 și li
niile directoare ale dezvoltării 
economiei naționale pe perioa
da 1976—1980 a adus în fața 
întregului nostru popor un vast 
program care jalonează in mod 
științific, realist, drumul Româ
niei spre culmile tot mai înal
te ale progresului general și 
prosperității.

Documentele evidențiază preg
nant că pentru a se asigura 
dezvoltarea în ritm susținut a 
economiei, #a bazei materiale 
a învățămîntului. științei și 
culturii, pentru a spori continuu 
resursele de creștere a nivelu
lui de trai, este necesar ca și 
în viitor să fie alocată o parte 
însemnată a venitului național 
în scopul reproducției lărgite.

Dezvoltarea economică, spori
rea și perfecționarea n< 'între
ruptă a forțelor dc producție
— condiții determinante ale 
progresului general al societății
— presupun reluarea produc
ției materiale pe o treaptă me
reu mai înaltă. Reproducția so
cialistă este condiționată dc a- 
sigurarea unor premise mate
riale indispensabile cum sint 
îmbunătățirea tehnică și mări
rea numărului de mașini-unel- 
te, utilaje și instalații, crește
rea volumului de materii pri
me și materiale, sporirea resur
selor energetice, a cantității de 
bunuri de consum.

Pentru crearea acestor pre
mise ale lărgirii producției, so
cietatea noastră trebuie să afec
teze importante resurse mate
riale, din avuția națională, in 
vederea modernizării întreprin
derilor existente, dar mai ales 
pentru construirea de noi fa
brici, uzine, centrale electrice, 
pentru deschiderea de noi ex
ploatări miniere, pentru spori
rea parcului dc mijloace de 
transport, pentru dezvoltarea 
bazei materiale a învățămîntu
lui și cercetării științifice. A- 
pare deci, evident, că acumu
larea continuă de noi resurse 
pentru realizarea reproducției 
lărgite este o necesitate obiec
tivă. o legitate a mersului îna
inte al economiei.

La Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1967, 
referindu-se la sarcinile mari 
caro stau în fața poporului 
nostru pentru îndeplinirea pro- 
gra” :. ii adoptat de Concresul 
al IX-lca al partidului, tova-

rășul Nicolae Ceaușescu subli
nia că „problema fundamentală 
de care depinde realizarea a- 
cestei politici de propășire a 
economiei și de prosperitate a 
maselor o constituie stabilirea 
justă a proporțiilor între fon
dul de acumulare și cel de con
sum, îmbinarea armonioasă a 
țelurilor imediate și de pers
pectivă ale societății".

In rezolvarea acestei proble
me Partidul Comunist Român 
pornește de la concepția că e- 
manciparea omului, pe care so
cialismul este chemat s-o reali
zeze, presupune nu numai su
primarea exploatării omului de 
către om. a inechităților sociale, 
ci presupune, totodată, dezvol
tarea in fiecare țară socialistă 
a unei economii moderne, de 
înaltă tehnicitate, deschisă pro
gresului continuu, pentru crea
rea bazei tehnico-materiale de 
care depinde rezolvarea celor
lalte sarcini sociale, politico și 
culturale. Succesele remarcabile 
repurtate în anii construcției 
socialiste de poporul român în 
toate domeniile vieții economi
ce. sociale și spirituale, dez
voltarea armonioasă, echilibrată 
și in ritmuri susținute a eco
nomiei naționale, demonstrează 
cu prisosință că România se 
află pe drumul construirii unei 
asemenea economii.

Dezvoltarea industriei in pe
rioada 1966—1968 intr-un mediu 
anual de 12,3 la sută, creșterea 
venitului național cu circa 2G 
la sută față de 1965, prelimina
rea ca nivelul salariului real 
să sporească pînă la sfîrșitul ac
tualului cincinal cu circa 23 
la sută și creștera productivi
tății muncii cu aproape 27 la 
sută, sint date care situează 
România printre statele 
mai dinamice din lume 
punct de vedere economic.

însemnătatea documentelor 
ce vor fi supuse dezbaterii 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
reiese din faptul că ele orien
tează eforturile întregului po
por înspre folosirea potenția
lului material de care dispune 
pentru continuarea pe o treaptă 
superioară a procesului de de
săvârșire a construcției socia
liste, dezvoltarea și moderni
zarea economiei naționale și a- 
sigurarea înfloririi multilaterale 
a patriei.

In aceste documente găsim 
într-o expresie cuprinzătoare,

• Continuare In pag. a 3-a

DRUNCINAT In jurul

COMITETULUI CENTRAL,
S-AU DEZVOLTAT LEGA
TURILE SALE CU MASELE
CELOR CE MUNCESC DE
LA ORAȘE ȘI SATE, S-A
întărit rolul condu-
CATOR AL PARTIDULUI
COMUNIST IN TOATE
COMPARTIMENTELE VIE

Ca pretutindeni în 
țară, și la mina Petrila 
rea documentelor elaborate pen
tru Congresul al X-lea al parti
dului a prilejuit un amplu bi
lanț al înfăptuirilor obținute 
de mineri, o analiză lucidă a 
sarcinilor ce decurg din vastul 
program care prefigurează noile 
cote ale geografiei economice 
a țării. Aici, la Petrila, reali
zările remarcabile au intrat de 
mult timp în tradiția minerilor. 
An de an, sarcinile de plan au 
fost depășite cu succes, minerii 
trimițînd pe coordonatele țării, 
o dată cu miile de tone de căr
bune extrase peste plan, și do
vada hărniciei lor, hărnicie ce 
le înnobilează tot 
tradiția.

Comuniștii care- au luat cu
vântul în cadrul dezbaterilor la 
conferința organizației de partid 
pe mină, și-au exprimat deplina 
adeziune față de documentele 
partidului, documente de excep
țională însemnătate pentru țara 
noastră. Ei și-au exprimat, de 
asemenea, dorința de a acțuce

ȚII
CE
CE.

ECONOMICE. POLITI-
ȘI SOCIAL-ECONOMI-

(Din Tezele Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român pentru 
Congresul al X-lea al par
tidului).

ridicarea gradului lor de conști
ință. Subscriu din toată inima 
la documentele partidului, con
vins că acestea trasează calea 
ce duce spre progresul și dez
voltarea țării.

— Ne desparte puțin timp pî
nă la evenimentul de mare în
semnătate în viața țării — Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, a spus între 
altele inginerul loan Darie, șe
ful zonei a IlI-a. Bilanțul reali
zărilor obținute de poporul nos
tru în ultimii patru ani este 
fructuos. In întreaga țară s-a 
investit, în această perioadă un 
uriaș potențial științific, o ma
re cantitate de energie tehnică 
și umană, și toate acestea a- 
vînd un singur țel: creșterea 
bunăstării materiale a tuturor. 
Țelul ce ni-1 propunem în con
tinuare este același și ne vom 
strădui să-l îndeplinim.

In abatajele minei Petrila 
pătrunde tot mai mult mecani
zarea, ușurînd munca omului, 
solicitând mai mult gîndirea lui.

— - ------- La mina noastră, metoda de ex-
un prețios aport la înfăptuirea- .roploatare prin abataje frontale 
prevederilor din proiectul de * *’ x“‘4 ox.r»nnmon
Directive privind dezvoltarea 
continuă a industriei carboni
fere în Valea Jiului.

— Creșterea producției de 
cărbune, a spus maistrul miner 
Aurel Svoboda, impune o acti
vă mobilizare a brigăzilor in 
realizarea sarcinilor de plan. 
Avem o organizație de partid 
puternică. Comuniștilor le re
vine sarcina de a desfășura o 
intensă muncă în rîndul sala- 
riaților, pentru a contribui la

întreaga 
dezbate-

mai mult

a depășit faza de experiment, 
va fi introdusă de acum pe 
scară tot mai largă. Vom de
păși cu siguranță și impedimen
tele ce ni le mai creează, pe 
alocuri, lipsa de experiență. 
Astăzi obținem însemnate eco
nomii la prețul de cost prin in
troducerea abatajelor frontale, 
dar trebuie să ne străduim, să

I. MUSTAȚA
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r
Pușcarea

Cartierul 8 Martie din Petrila — unul dintre cele mai 
moderne și mai aspectuoase din municipiu — se recomandă 
azi îndeosebi; prin semețele blocuri cu 10 etaje.

Pâniint al zămislirii noas
tre ca popor. Leagăn al fi
ului acestor plaiuri — loan 
de Hunedoara. Pioasă amin
tire a faptelor de înaltă bra
vură ale celor care s-au ri
dicat la luptă sub înțelep
ciunea și brațul lui Horia 
și Avram Iancu. Filă de aur 
scrisă de minerii Văii în 
istoria mișcărilor revoluțio
nare ale României. Epopee 
in epopeea națională a con
strucției socialiste...

Hunedoara Paringului și 
Retezatului. a Mureșului. 
Streialai și Jiului, a cărbu
nelui și oțelului, a fierului 
și aurulpi. a pădurilor fal
nice și 1 cîmpiilor mănoase 
ale Orăștiei și Iliei. Hune
doara uri ui trecut glorios, a 
unui pj-ezent fierbinte, a unui 
viitor i maiestuos. Poem al 
inteligenței .și forței, al pa
siunii și dăruirii politice și 
sociale.i Hunedoara de foc. 
Hunedoara cu pulsații toni
fiante 
economiei naționale, 
doara oi, 
pe brațul ki pe cugetul său. Hu
nedoara minerului Petre 
Constantin, a oțelarului Trip
sa Ștefan' și a tovarășilor

lor de muncă. Hunedoara 
izbînzilor răsunătoare...

Trecut, prezent, viitor... 
Tradițional, facem bilanțul 
și ne avintăm înainte. Con
semnăm înfăptuiri și vrem 
altele. Ne-am obișnuit așa. 
Ne simțim bogați, puternici. 
Sintem îndrăzneți. Cutezăm 
din ce in ce mai mult pen
tru că in rindul din față 
stă partidul, cu politica sa 
marxist-leninistă fundamen
tată științific și verificată 
de viață. Ne-am convins că 
drumul nostru e bun și mer
gem mai departe pe el. Par
tidul ne-a învățat să ne cu-

noaștem bine forțele, să le 
folosim în plenitudine. Pă- 
mîntul hunedorean e darnic. 
A fost dintotdeauna. Dar 
potențele sale erau încătușate 
intr-o societate care nu era 
a noastră. A trebuit să aș
teptăm, să luptăm, să jert
fim. A trebuit să vină 23 
August — piatra de hotar a 
istoriei neamului. Glorie ne
pieritoare înaintașilor. Glorie 
celor care, cu 40 de ani in 
urmă, au udat cu singe, pe 
caldarimul Lupeniului, pia
tra din temelia prezentului 
nostru.

Cinstim trecutul împlinin-

r
Ascensiuni liunedorene

viitor i ma 
inteligențe

. in uriașul dinam al 
nifei naționale. Hune- 
ORiului liber și stăpin

EPOPEE
în epopeea națională

du-i visurile. Construim, pen
tru noi și ai noștri ; ne gră
bim, în goana ritmurilor 
înalte, spre culmile civiliza
ției .și progresului. Facem 
totul chibzuit, matematic, 
solid. La bază punem indus
tria. In mai puțin de 100 de 
minute producem întreaga 
cantitate de oțel a anului 
1938 ; intr-o săptămină toa
tă fonta aceluiași an ; iar 
în 23 de zile extragem atît 
minereu de fier cit se ex
trăgea tot anul de vîrf al 
economiei burgheze. Salt 
intr-un singur sens : pe ver
ticala construcției socialiste.

Pe scara edificării Româ
niei am urcat multe trepte. 
Și n-am obosit. Vrem să a- 
jungem pe treapta de sus. 
Partidul ne-a chemat să 
chibzuim din nou. Ne-a pus 
în față programul propășirii 
depline. II studiem toți, il 
îmbogățim. Facem totul din 
mers. Plănuim și înfăptuim. 
In cincinal pregătim cinci
nalul viitor. La Lupeni se 
verifică potențialul anului 
1970. Și merge cu succes. E 
lucru dovedit. La Hunedoa
ra la fel.

N. ANDRONACHE

masivă"
La Exploatarea minieră Șuior 

a/fost pusă in aplicare in acest 
an „Pușcarea masivă" — inova
ție a serviciului tehnic din 
Combinatul minier Baia Mare. 
Aplicată pentru întiia dată în 
țară, această metodă, care con
stă în săparea unor galerii pre
văzute cu camere de minare 
încărcate cu 8 000—13 000 kg 
de exploziv, asigură erupții 
puternice și dislocarea unor uri
așe cantități dc minereu. Uti
lizată îndeosebi la zăcăminte de 
minereu cu exploatare la „zi", 
noua metodă, pe lingă faptul că 
face posibilă suprimarea deselor 
evacuări a utilajelor grele (bul
dozere. tractoare, excavatoare) 
din incinta carierei, permite mi
nerilor dc la Șuior ca în acest 
an să înregistreze economii în 
Paloare de peste 2 000 000 lei.

Minerii maramureșeni au apli
cat anul acesta alte 14 inova
ții și raționalizări, realizind 
economii dc aproape 3 500 000 
lei.

(Agerpres)

Are Petru Tălaru In brigadă oameni dinlr-o 
bucată... S-au legal unul de altul, liecare știe 
păsurile celuilalt, pe oricare l-ai Întreba iți 
dat seama după primele vorbe că nu este 
străin de bucuriile și greutățile ortacului pe 
care-l are, schimb dc schimb, alături... „Ne sim
țim apropia/i, ca-nlr-o familie — ni s-a des
tăinuit deunăzi, lingă gura pufului, șeful de 
schimb Filare! Ungurean, un tinăr pe care-l 
Îndrăgești brusc, poale șl din pricina unui su- 
rîs permanent pe care nu-l vezi, dar 11 simți 
pulslnd dincolo de trăsăturile chipului. Ne-am 
specializat in deschideri de noi orizonturi, 
acum i-a venit rindul la XIV A. Lucrăm In 
traversata est. Rezervele panourilor A șl B ale 
blocului II de aici, ne îmbie cu nerăbdare. Si 
ele sini rîvnlte, la rlndu-le... Peste cîteva 
luni..."

— De fapt, toamna se obișnuiește culesul 
roadelor. Cum e cu Întrecerea pe care ați 
inițiat-o ?

— Merge fain treaba. Investițiile sint la 
ordinea zilei. Proiectul Directivelor zice clar : 
la termenul stabilii ca necesar și de calitatea 
cea mai bună I Cei din brigadă toți sini con
știent/ de acest fapt.

— Cil aii /îndrăznit" Ia angajamentul re
înnoit ?

— Pentru a cinsti cum se cuvine Congre
sul, ne-am propus să depășim planul de pro
ducție cu 250 mc, respectlnd integral securita
tea muncii noastre. Si 10 la sută la producti
vitate...
- ...$i ?...
— ...pînă acum nu ne plingem deloc...
Omul din fata mea, cu însuflețire și mîn- 

drie in glas, mă pune la curent că deja l-au... 
Întrecut: 320 mc. Deci vreo 35 de metri, cu 
10 mai mult. Asta ar Însemna că fiecare om 
al brigăzii are „la activ" cam un metru. în 
plus... Productivitatea ? S-a ridicat peste 13 la 
sută... Ca iniflatori ai Întrecerii Intre toate bri

găzile de la pregătiri ale minei Petrila, pentru 
îndeplinirea exemplară a datoriei, nici nu s-ar 
cădea să fie alt fel

in cuvinte simple, care merg direct la ini
mă, Îmi vorbește de oamenii destoinici și Iscu
siți, cum sint ceilalți doi șeii rle schimb • i 
Baron și Alexandru Moldovan, vagonetarii 
Vasile Eflimie și Nae Plroșca, de felul cum 
își rlnduiesc el lucrul, migala cu care își pun 
la punct organizarea la ort ostiei incit fie
cărui fragment de timp să I se smulgă tot ceea 
ce acesta poale să dea. („Sini secunde cu în
cărcături prețioase ce nu se cuvine să fie ri
sipite."). Se manifestă o grijă permanentă 
din partea tuturor de a nu lipsi idmic dc la 
front, există acea intr-ajutorare reală, superior 
înțeleasă Intre schimburi. Interlocutorul meu 
pune această situație firească (bine ar li să 
ile peste lol la fell...) și pe scama șefului 
de brigadă, „om holărll, șlle ce șl cum să 
ne pretindă".

— ...Pe schimbul meu — 1șl continuă șirul 
gindurilor — nu am avut nici un accident, 
am învățat să Hm precaut!. Maistrul Gheor
ghe Dandu ne a Iută mult. Dar ne și dojenește 
la cea mal mică neglijentă... Totul ar fi cum 
ar fi, dar ne vine greu la perforare. Să stai 
cu fleru-n umăr și să Împingi două-trei ore 
nu-i de șagă. Se zdruncină tofi creierii In 
cap...

Referitor la acest necaz, am discutat cîteva 
clipe mai tîrziu cu șeful sectorului de deschi
deri și pregătiri al minei, Carol Schreiber, ca
re mi-a relatat că se are in vedere mecani
zarea susfinerii perforatoarelor. Pină la dota
rea cu utilaje In acest sens, se intenționează 
confecționarea In atelierele unității a unor su
porți telescopici din material recuperat. Mi
nerii Ie așteaptă .

Traian MULLER

Maturitatea productivă a 
unei întreprinderi tinere

Cărbunele întunecat în ca
re mocnește energia și 
lumina are un drum si

nuos. Din abatajul în care a 
fost smuls bucată cu bucată 
subsolului ce l-a plămădit de-a 
lungul mileniilor și pînă la coc- 
serii sau termocentrale este su
pus unor faze de prelucrare 
complexe care-l purifică și-l 
înnobilează. Aceste procese se 
fac în preparații, întreprinderi 
specializate în acest scop, in
termediari între mină și bene
ficiari.

„In urmă cu 10 ani — își a- 
mintea inginerul Francisc Ha
ber. mecanicul șef al prepara- 
ției Corcești — a fost atacată 
prima lucrare de deviere a Jiu
lui de vest, care constituia u- 
vertura și, aș putea spune în 
sens figurat, piatra de temelie 
a preparației noastre. In 1961 
construcția se înălțase pină la 
cota 16 (spălătoria). Au urmat 
în 1962 silozurile, în 1963 dru
mul de acces spre uzină și po
dul peste calea ferată... Și ast
fel, in 1965 s-a inaugurat prima 
linie de spălare și, totodată, o 
nouă și modernă preparație a 
cărbunelui. Din 1967 funcționăm 
cu două linii do spălare.și pri
mim cărbunele de la minele 
din Vulcan, Paroșeni și Ani- 
noasa"

In timpul discuției, interlocu
torul meu vorbea la telefon -cu 
diferite puncte alo uzinei: „S-a 
pornit releul 176-3... Verificați 
banda... Aștept aici..." La un 
moment dat a făcut o afirma
ție : „La orice defect, sint și 
eu prezent". In cîteva cuvinte 
a exprimat esența : preparația 
Coroești este o uzină modernă, 
mecanizată și automatizată in 
cea mai mare parte. Așadar, 
rolul preponderent in bunul 
mers al producției îl are sec
torul mecanic. In asemenea în
treprinderi munca manuală este 
greu de găsit, omul suprave
ghează mașina și urmărește cu 
vigilență o întreagă secție.

Am urmărit drumul căr
bunelui in această uzi
nă. Sosit cu vagoanele 

sau cu funicularul (de la Ani- 
noasa), ol este descărcat aproa
pe automat — muncitorul ma
nevrează o manetă sau dirijează 
cupa funicularului — în depo
zite subterane, de cite 500 tone 
pentru fiecare linie, de unde un 
cărucior cu brațe îl încarcă au
tomat pe benzi rulante și-l 
transportă în separație. Cobo- 
rind la subsol, însoțit de teh
nicianul cu protecția muncii, 
Gheorghe Brîndușoiu, am ur
mărit cele două benzi rulante 
— sau cele „două linii" cum 
sint numite — care urcă lin 
spre secția separație. In zgomo
tul rolelor de la benzile rulan
te printre caro urcam, comu
nicam cu însoțitorul meu nu
mai prin semne. In separație 
zgomotul se atenuează. Aici căr
bunele este transformat in gra

nule a căror mărime variază 
între . 0—80 mm. Doar cîteva 
muncitoare urmăresc atent, în
tr-o hală cu dimensiuni impre
sionante, operațiile de separare. 
De aici, tot pe bandă, cărbu
nele e depozitat în silozuri ci
lindrice uriașe, cu o capacitate 
de 12 000 tone fiecare, de unde 
prin același sistem al cărucioa
relor cu brațe este adus în pre
parație și spălat.

Cu cîțiva ani în urmă am 
vizitat hidrocentrala de la Bi- 
caz. M-a surprins acolo faptul 
că, la fiecare etaj — invers, 
subteran, se aflau doar 1—2 
tehnicieni care, privind zecile 
de beculețe multicolore ce se a- 
prindeau și se stingeau, execu
tau diverse comenzi. Mental, 
am raportat cele văzute acolo 
la uzina de la Coroești : și 
aici există un înalt grad de 
tehnicizare care simplifică ne- 
gindit de mult munca fizică. 
Dispeceratul este creierul pre
parației, coordonează, semnali
zează intr-un cuvînt dirijează 
necontenit întreaga muncă din 
uzină.

Producția preparației Co
roești a urcat vertiginos 
în cei patru ani de cînd 

funcționează : comparativ cu a- 
nul 1965, în acest an a crescut 
de aproape șase ori. Frămîntată

de inerentele greutăți ale pro- 
cesului de producție, conduce
rea acestei unități a găsit căile 
cele mai optime și eficiente care 
să ducă la rezultate remarca
bile. Iată pentru ce, analizînd 
cu responsabilitate activitatea 
din anii trecuți și perspectivele 
ce le are, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni al 
preparației Coroești a chemat 
la întrecere socialistă celelalte 
uzine similare din Valea Jiu
lui. „Chemarea la întrecere — 
spunea ing. Dumitru Andrițoiu, 
secretarul comitetului de par
tid — a fost rodul unor dez
bateri vii, antrenante, și, în
deosebi, utile, ce au avut loc 
la noi. La adunarea generală 
a .salariaților din luna martie 
am avut satisfacția să aud mulți 
muncitori care-și exprimau con
vingerea că indicii ce ni i-am 
propus vor fi realizați, că noi 
vom ciștiga această competiție 
între preparații. Colectivul nos
tru de muncă este tinăr, inimos 
și harnic, știe să-și respecte 
angajamentele luate. Recentele 
documente de partid și de stat,

T. SPATARU

O Continuare in pag. a 3-a

TÎRNĂCOPUL
Călătoream în tren cu un maior de la Turnu Severin. 

Intr-un tirziu, după ce am trecut vreo 10—12 tunele, am le
gat vorbă într-un fel foarte ciudat.

— La viaductul acesta am lucrat eu in ’48. Țin minte 
bine. Vedeți stînca aceea ? Pe stînca aceea obișnuiam să iau 
„dejunul".

— Ați lucrat pe șantierul Bumbești — Livezeni ? Pă
reți tinăr.

— Pe atunci aveam 16 ani. a continuat maiorul. Nici 
nu mi închipuiam că mai tîrziu mă voi folosi eu însumi de 
avintul adolescenței mele, adică să călătoresc pe propriile 
vise concretizate în viaducte și tunele. Nu vă speriați de 
prăpăstiile peste care zburăm. De jos, din stincă, din apele

Microinterviu cu fantezia
Jiului, vă susține entuziasmul tinereții mele. Jur că aș pu
tea să recunosc urmele târnăcopului pe care l-am minuit 
in stîncile acestea. Era un tîrnăcop unic : îl furasem !

— Nu vă mirați. 11 furasem de la tata. Era un târnăcop 
vechi, cred că de pe vremea Austro-Ungariei. Primul exer
cițiu fizic l-am încercat cu târnăcopul acela. Și uite așa a 
ajuns unealta aceasta să lucreze pe șantier.

— Și-o mai păstrați?
— Din păcate nu, a murmurat ofițerul. Târnăcopul meu 

și-a încheiat cariera pe șantier. S-a rupt coada și mi s-a dat 
altul nou. Colegii mei de brigadă l-nu .îngropat' festiv in 
fundul Jiului în timp ce mie îmi dădeau lacrimile. II iu
beam. zău așa, dar îmi era rușine că sint sentimental.

— Călătoriți departe ? am întrebat privind viaductele.
— Vin do departe, de In coarnele plugului și acum că

lătoresc la Cluj la Facultatea de științe juridice. Sint in 
anul III. Am examene. Știți — a continuat maiorul, m-am 
hotărît ca după examene să vin cu familia in excursie 
pe-aici să-mi caut unealta. As pune-o la loc de cinste: ea 
m-a făcut om. De multe ori cînd gîndesc intens, cînd vreau 
să realizez ceva, imi apare in minte sărmanul meu târnă
cop care mă îndeamnă parcă din lăcâșul său de ape: .Cu
raj ! Hei — rup !“

M RlSALIN
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ARABESCURI

ETUSA(I)
Fe vremea cind săgețile strămoșilor noștri spărgeau 

norii care invăluiau chipul soarelui, in țara ce se intindcn 
de jur împrejurul Carpaților Irăia o femeie. Era ce» mai 
hătrinfl dintre toate femeile acestui pfimint și o chemo 
Getusa.

Și avea Getusa sumedenie de fii. nepoți și strănepoți, 
risipiți intre cele patru colțuri de zare, atita cit se întin
dea tara. Fiecare dintre ci iși făcuse o casă, in jurul ei 
adunindu-se apoi altele, pină cind, pc malul unei văi, la 
poalele cile unui deal ori munte, răsărea o așezare. Oame
nii trăiau in liniște, indulcindu-și viața cu vin și veselie. 
Bătrîna Getusa era fericită știindu-și urmașii așezați, fie
care, pe la casele lor. Furtunile, cum veneau așa se duceau. 
Uneori lăsau în urma lor cîte-un copac lovit de fulger, 
semn că Gcbelcizis a trecut pe acolo mînios.

O dată însă, furtuna n-a mai venit adusă de vini și de 
nori negri. Pămintul se cutremura sub copitele cailor, a ro
ților carelor de luptă, sub pașii cohortelor romane venite de 
departe, de dincolo de marginea unde apunea soarele. Cu- 
tremurindu-.se pămintul. pădurile și a intui, au dat de știre 
fiilor, nepoților și strănepoților Getusei, că de vetrele așe
zărilor lor se apropie o mare primejdie. Tulnicele au prins 
apoi să spargă liniștea văilor, foșnetele pădurilor au îm
pietrit. Bătrina Getusa iși aduna fiii, nepoții și strănepoții, 
ii chema să-nfrunto furtuna care se apropie nesățioasă. In 
fruntea lor a pus pe cel mai destoinic, pe cel in stare să 
poarte tolba cea mai încărcată, arcul cel mai greu și stin
dardul cu urlete de lup bătut în aur. Le-a dat putere din 
puterea acestui pâmint, i-a binecuvântat cu vorba fără de 
moarte a mamei și, spunindu-le ce înseamnă bărbăție, i-a 
trimis să-nfrunte primejdia, furtuna cea marc. Copiii și fe
meile au rămas in Rrija bătrinilor fiecărei obști, iar ea s-a 
urcat pe cel mai înalt a irî al munților, alături de soare, să 
vadă lupta. Și-a luat cu ea cămașa viteazului intre viteji, 
țesută din cînepâ. pe care acesta o purtase la ultima săr
bătoare a soarelui. Și-a luat un ac aurit și fire de in înne
grite cu scoarță de arin și. urmind cu privirea și cu sufle
tul pe cei plecați, s-a așezat pe trunchiul unui brad fulgerat 
•le mîna lui Gcbelcizis.

K. S.

Mircea Pirvulescu ■— Fefrl- 
1a : Poeziile dv. sini tributare 
unor modele celebre purtfnd 
semnătura lui Coșbuc, Emi- 
n<" < u, Goga, Bcnlue. Ele do
gmă uneori un aer desuet, mc- 
Jodramic. care nu e in ion cu 
poezia co se scrie în zilele 
noastre Cântați sft vă ««liberați 
de influențele neasimilate în
deajuns. să surprindeți suflul 
liric contemporan și, nu in u)- 
limă instanță, să \ă puneți la

literară
punct și cu normele ortografi
ce a căror neglijare- denotă 
carențele’ bagajului dv. ițe cu
noștințe.

Constantin C. Dimilriu — 
Vulcan : Doriți să vă răspun
dem în cit mai scurt timp la 
mai multe întrebări din dome 
nii diferite' de activitate, ne
cesare probabil pentru vreun 
concurs gen ..Cine știe, ciști- 
gă“. Trebuie să știți că noi nu 
ne ocupăm eu trimiterea unor 
astfel de răspunsuri deoarece 
in cazul in care’ vă îndeplinim 
dorința, premiul la eventualul 
concurs de care vorbeâm ar 
trebui să-l încasăm noi și nu 
dv. Cel mai bun lucru, și de 
altfel singurul indicat in si
tuația de față, e să citiți in 
lucrările de specialitate unde 
bănuiți că veți găsi răspunsu
rile cerute, pină elucidați pro
blemele și in felul acesta nu 
veți mai apela la ajutorul al
tora.

I

Rusalin MUREȘANU

DR U M
Pe-aici am desenat o nouă hartă 
Cu umbre de Mihai și de Ștefani, 
Și cu iubirea am deschis o poartă 
Spre-acești frumoși și fără seamăn ani.
Și am numit Carpații — îndrăzneală
Și Bărăganul l-am numit ogor
Și-a fost o mare ce i-am zis Răscoală 
Și e o mare ce-o numim Popor.
Și am numit istoria noianul
De zile și de ani ce sc deschid.
Iar inima și gîndul și elanul
Cu flăcări scrise le numim Partid.
Deci noi sîntem ostași ai lui. cu cinste 
Veghind acest hotar daco-roman 
Și îl numim și prieten și părinte 
Și îl numim Ceahlău și Caraiman.

Traian Mt’LLEH

Minerul
Frate cu stelele și zorii —
Palmele lui aspre, bătătorite și mari 
Fremătind pe picamăr, încordate 
Umezi de sevele sudorii
Par frunze de cărbuni, dezghiocate 
Din inima arborilor seculari... 
Prietene cu stelele și zorii 
Cintecele-mi. firesc,
Și pentru palmele Iui înfloresc...

„(aide de literatura"
Cele citeva numere de pină 

acum ale „Caietelor de litera
tură', editate de Asociația Scri
itorilor din Brașov, polarizează 
in paginile lor condeie care au 
abordat un bogat evantai de 
preocupări literare : de la pro
ză, poezie și roman la eseu, is
torie ,i critică literară, de la 
recenzie la traduceri, restituiri 
și puncte de vedere asupra u- 
nor probleme controversate. 
Promovind scriitori diferențiali 
ca stil, metode și experiențe, 
răspindiți pc o arie -geogra
fică largă. .Caietele' brașove
ne au urmărit să refacă in con
știința noastră ide-ea de miș
cate literară în perimetrul, o- 
dinioară atit de bogat in a- 
ccastă privință, a) sudului 
Transilvaniei.

Ultimul număr al „Caietelor 
de literatură' continuă preocu
pările mai vechi apărindu-ne 
prin profilul său distinct, prin 
varietatea rubricilor și realiza
rea materialelor, ca o verita
bilă revistă poate dezavantaja
tă fața de cele mai multe din 
suratele ei „mai mari* doar 
prin formatul gen broșură și 
prin inexistența ilustrațiilor.

Deschizindu-se cu consideren
tele scriitorului Radu Theodoru 
asupra necesității și programu
lui noii Asociații a Scriitori
lor, recent (vutltuit* la Bra- 
yov, ultimul ] xnfir al „Caiete- 
lw* ferfi cititor o’.ui o lectură 
.<r«abJlA «> •<ub*Uințiaiă în pri
vința Acrit 'AMerialelor. Exis
tă rAJL> mioare «1 mișcare in
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terioară în fragmentul de ro
man „Calul" de Pop Simion, 
atita stranie vitalitate in proza 
„Rădăcina' a lui Radu Sele- 
jan. atita lirism in poeziile de 
dragoste, rostite dintr-o sufla
re, cu -sălbatice fete din nord" 
ale lui George Boitor, incit nu
mai acestea dacă ar fi și ar jus
tifica apariția prezentului nu
măr. Dar trebuie să amintim 
neapărat în această sumară pre
zentare și poeziile pc care Lc- 
tay Lajos și Szemler Ferenc 
le dedică lui Eminescu, cel ca
re a tras cu pana sa „o dirâ 
de lumină", apoi articolul lui 
Lucian Valea pe marginea poe
ziei românești, evocarea Pari
sului spiritual, realizată de Paul 
Dimitriu, încercarea lui Victor 
Isac pe marginea eseului, defi
nit ca .expresia momentului 
dramatic culminant al unei 
idc-i", profilul schițat de Dan 
Constantinescu, poeziei japone
ze cu alăturatele exemplificări 
din această literatură în izbu
tita traducere a aceluiași au
tor. Și dacă la toate acestea a- 
dăugăm substanțialele recenzii 
semnate de Alex. M. Vai- 
da. Costinc-1 Costin, Ingmar 
Brantscb, I. Gabriel, V. Streinu 
etc. pc marginea unor recente 
apariții editoriale, avem o pri
vire de ansamblu, evident și 
impus generală, a acestui nu
măr al „Caietelor de litera
tură" care, hotărit, constituie 
<> jzbindă în limitele pc care 
și le-a propus.

C. PASCU
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Milu a răsărit așa deodată. 
La marginea salului sub o 
geană de cer și-a făcut o casă 
din birne și pietre.

Astăzi se confundă cu cei 
ce-au fost, cu noi și cu cei 
care vor veni. Mi-l amintesc 
ca pe-o Iroilă atotștiutoare, 
învelită în taine, așezată ca 
din înlîmplare pe pieptul unei 
răscruci, pe chipul căreia tre
cerea vremii n-a lăsat nici 
un Iei de urme. Vorba, um
bletul, privirea, zâmbetul, tră
dau ascunsul unei dureri ne
vindecate. Vorbea puf in și o- 
coiea oamenii. De alliel și oa
menii uitaseră de el.

— Ard stelele ? mă în- 
zi, așa pe 
alle vorbe

găsească cenușă de stele, că 
așteaptă să-i guste puterea 
numai de el știută.

Pe niște foi de hîrlie însem
na cile stele s-au prăvălit din 
adîncul cerului, însemna mer
sul lor pe drumurile nopții, 
însemna locui unde ar li pu
lul să cadă, preschimbate îri 
cenușă.

Uneori, cind i se părea că 
o stea căzuse pe-apruape de

(li unui condamnat Ia moarte, 
care nu crede in slăpînirea 
de sine a caidului.

Trebuie s-o găsesc, Iși vor
bea sieși. Și asia înseamnă că 
Milu va li stăpin, că Milu nu 
va muri niciodată. Se oprea 
apoi speriat, poale de ceea ce 
ar li vrut să spună, poate în
demnat de gîndul că cineva 
ar li pulul să-i audă taina, 
marea Iui taină, lără de care,

Unchi SEIIJAV

treabă el intr-o 
neașteptate, lără 
de început.

— Ard Milule, îi răspunsei 
cu, cum să nu ardă.

Un zâmbet de mulțumire pe 
care l-ar fi vrut tăinuit, îi lu
mină fața.

— Dacă ard, trebuie să iie 
și cenușă de stele...

— Poale, adăugai eu, în 
vreme ce pupilele ochilor săi 
creșteau, se făceau mari, ca 
ai unui animal de pradă la 
apropierea nopții.

— Eu știu o taină, începu 
el, aproape nemaipulînd să 
vorbească. Știu o taină. Tai
na ceaușei de stele. Mare pu
tere are cenușa de stele. Mai 
marc ca iarba Horelor. Dacă 
și Iu zici că stelele ard, dacă 
în urma lor rămlne cenușă pe 
care-o împrăștie vîntul, dacă... 
și se porni pe un ris nebun, 
în vreme ce se îndepărta de 
mine către marginea zării ca
re se apropiase mult, mult 
de noi.

Mă întrebam și eu cum o 
li arătînd cenușa de stele și 
ce tainice puteri ascunde. 
Gindurile-mi rătăceau aiurea 
pe drumurile înțelenile ale 
cerului. încercam să tălmă
cesc spusele Iui Milu, dar ză
dărnicia mi se împotrivea. A- 
devoratele taine, sînt tainele 
omului nebun îmi ziceam și 
coboram iar cu picioarele pe 
pămînt.

De cind mi-a dezvăluit ros
tul căutărilor lui, îl urmăream. 
Simțeam nevoia să-l înlîlnesc, 
să-l văd, să-l ascult.

Milu, căuta din zori și pînă 
către miezul nopții, uneori 
toată noaptea, căuta cu încre
dere și încăpățînate cenușa 
de stele. Lumea zicea că-i ne
bun, eu știam că așteaptă să

Taina

de stele
el, noaptea sc furișa din ca
lea lui, iar el alerga în ne
știre ca un besmetic în jurul 
pădurii, pipăind cu palmele, 
cu tălpile picioarelor, cu pri- :< 
virile, fiecare palmă de pă- i 
mint, cu încrederea că doar, 
doar va da peste o lărîmă de 
cenușă de stele. Apoi pe neaș- 
leplale ca un ucigaș urmării 
de umbra celui ucis, privea în 
toate părțile și strecura în- 
tr-un buzunar, cîte-un tir de 
iarbă, o piatră, ori cîte-un 
pumn de țărînă care i se pă
rea lui că ar avea urme de 
stele. A doua zi Ie azvîrlea 11 
rîzînd cu milă de ceea ce fă- 
cuse.

.Mă, da prost mai sini, iși 
vorbea tare. Cum dracii m-arri 
lăsat păcălit de scîrnăvenia 
asta de piatră. Dacă mai cău
tam, dacă nu mă lăsam înșe
lat, cine știe, poate găseam. 
Dar așa... Nouă stele au că
zut. Nouă stele și toatepe 
aproape". Și, după ce privea 
o clipă la cer, bleslemînd sau 
îngînînd o rugăciune, se apu
ca să caute locurile știute de 
cu noapte.

Căuta de mulți ani și nă
dejdea de-a găsi cenușa de 
stele, dădea ochilor o anume 
sclipire și ochii îl erau ca

era poate de mult în fărlnă.
— Lingă mine a căzut una. 

Auzi ? Lingă mine. Cum s-a 
lipit de pămînt, am și pus pi
ciorul pe ea. Dar cind s-o 
adun, nici urmă. Cum s-o ii 
potopit, nu știu.

— Cred Miluțe, ii răspun
deam cu milă. Mai caută.

Pleca însoțit de un ris zgo
motos, ce aducea mai degrabă 
a urlet de haită llămîndă.

Apoi, Milu a început să o- 
colească salul. Ochii-i care 
altădată aveau sclipiri de o- 
țel erau acum tulburi, ca scli- 
pilul de aramă cuprins de 
cocleală.

— Aștept să cadă mai mul
te, zicea el. După ce s-or a- 
duna citeva sule, mă apuc iar 
de căutat. Trebuie să găsesc 
cenușă. Uneori visez că pă- 
mintu-i plin de stele, că fie
care lloare-i o stea care arde. 
Steaua arde și cenușa se adu
nă acolo la marginea pădurii. 
Trebuie s-o găsesc. Mi s-a a- 
rălal și-n vis, așa că... și iar 
pleca înspre oriunde.

Lumea a început să uite că 
Milu mai trăiește. Dar Milu 
trăia, cum poate n-a trăit nici
odată. Număra stelele care se 
stingeau, iar In locul unde se 
risipeau pe pămînt, împlînla

acum cîle-o cruce anume cio
plită de el.

Cu fiecare noapte ce trecea, 
crucile se înmulțeau și pe 
neașteptate, la marginea pă
durii răsări un cimitir. Și sub 
fiecare cruce Milu îngropase 
clic o pădure.

Am găsil-o îmi spuse el 
într-o zi. Era vesel, era ca un 
răsărit de soare, după o grea 

furtună. Am găsil-o.
— Unde ? Cum ? îl întrebai 

eu năucii.
— Furtuna, furtuna îmi răs

punse cu o voce pe care n-o 
mai auzisem pînă alunei.
— Cum? Vorbește I

— Bradul, bradul care-a ars, 
care-a ars azi noapte, conti
nuă să-mi spună în șoaptă. 
Bradul în care s-a scurs o 
stea. Focul ei, focul ei, l-a 
învelit în... nu, nu cenușa ei 
s-a adunat în brad. Bradul a 
ars. Cenușă de stele. Am gă
sit-o. Am multă, multă acuma. 
Milu nu mal moare. Și nimeni 
nu știe unde-am ascuns-o. Ni
meni Nici Iu. Nici tu nu ști. 
Milu nu mai moare... și-o luă 
la fugă înspre pădure, alun
gat de propriu-i vis, care a- 
ducea a îndemn rostit de mii 
de rin jele.

Peste citeva zile intr-o di
mineață cind o stea palidă 
mai rătăcea încă pe cer, oa
menii, l-au găsit pe Milu cul
cat pe-un bra{ de cetină la 
marginea pădurii. Lingă el, un 
trunchi de brad abia doborî!, 
mai gemea încă. In pumnii 
strinși ca pentru a lovi un 
dușman nevăzut și rău, avea 
cenușă de stele. Obrazu-i era 
de asemenea, mînjit cu ce
nușă. In coiful gurii, un strop 
de rin jet învelit în cenușă, 
împietrise o dală cu sîngele. 
Bucăți de hîrtii ca niște flu
turi de noapte trăsniți de lu
mina zilei se odihneau pe iar
ba crudă. Crucile împlîntale 
clndva de el de jur împrejur, 
erau adunate grămadă, ca un 
semn al învierii.

Văpaia ochilor împietrise 
și ea sub pleoapele aproape 
transparente. O rază alunga
tă de dincolo de ochi alerga 
parcă înspre slana palidă care 
nu se-ndura să se afunde in 
odihnă.

Brazii de la marginea pă
durii se aplecau să-l vadă mai 
bine.

Lumea zicea că-i nebun. Ci
ne știe cc-or li zici nd despre 
el stelele.

s S
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Cu prilejul „Zilei învățăto
rului", în holul Casei de cul
tură din Petroșani a fost or
ganizată o expoziție cuprin- 
zind desene, cusături, mode
lări în lut, obiecte lucrate in 
lemn și placaj ele., realizate 
de elevi de la școlile gene
ral© din Valea Jiului.

Marginalii la faza interjudețeană, 
de la Arad, a ceîui de-al IX-iea 

Concurs al formațiilor 
artistice de amatori

Aii trecut aproape două săptămini de la Întrecerile fazei in- 
terjudețene, de la Arad, a c< lei mai ample competiții artistice a 
amatorilor — Concursul al IX-lea al formațiilor muzicale și core
grafice. inițial, pc plan central, în cinstea Congre ului al X-lea 
al partidului și a aniversării unui pătrar de veac de la Eliberare. 
Au trecut aproape două săptămini de la gongul final al închi
de rii „expoziției florilor" amatoristice din judele 1> Bihor, Ihine- 
do,ir;j. Tinas, Arad si impresiile fugare <nl< »• ..'an- i, in < t nctu 
sală a Teatrului de stat din orașul de pe Mureș, s-a’i sedimen
tul, prilejuind acum reporterului, care-a Irăit două zde in mij
locul unui mănunchi policrom u aromat de .esențe'' ale arlej; 
amatorilor, extragerea unor concluzii, înșiruirea unor reflecții 
privind desfășurarea in ansamblu i întrecerilor și. mai ales,« 
comportamentul celor cinci formații din Valea Jiului pc podiu
mul de concurs de la Arad.

Am intirziat publicarea acestor notații, insă, dintr-un alt mo
tiv : știam că juriul central nu va comunica urgent rezult ii le 
verdictului său și așteptam cu, > < | puțin din surse neofit iulc, iă 
aflăm care dintre reprezentantele județului și îndeosebi ale mu
nicipiului nostru au fost desemnate să ducă solia art< i aniatoris- 
tice a acestor minunate plaiuri hunedorene la .finalei' “ pe .ră 
de la București.

Dacă este foarte adevărat că n-au fost puține formațiile hu- 
nedorene care-au evoluat, la Arad, la adevăratei© lor capacități 
Ja nivelul unor cerințe nu îndepărtate de cele puse in fața for
mațiilor profesioniste (și. deci, concluziile noastre pripite pi ‘ d 
prezentarea ireproșabilă in scenă a atitor inimoase și valoroase 
.trupe" din județ s-ar fi dovedit, neindoiot, hazardate), la fel < sie 
de adevărat și faptul că faze interjudețn# au fost mai multe 
(unele nu s-au consumat încă), că juriului și publicului i-au fost 
oferite, in diferite orașe ale țârii, programe bogate, variate, care 
de care mai închegate, mai minuțios pregătite. Or, în acest caz, 
selecționarea pentru marca „paradă" din august, de la București, 
a fost (și incă este) destul de anevoioasă. Dar. aceasta este treaba 
organizatorilor...

Fără a mai enumera toate formațiile artistice muzicale și co
regrafice din județul Hunedoara care-au participat Ia întrecerile 
de la Arad (acest lucru a fost deja făcut intr-un recent articol 
publicat in ziarul „Drumul socialismului"), fără a mai evidenția 
virtuțiilc vădite ale unor formații din celelalte județe participante 
și nici ale celor din județul Hunedoara (deși corui sindic.țiului < u- 
b natului siderurgic Hunedoara, dirijat de II. Făgărășanu, taraful 
Căn,inului cultural Vața de Jos, dirijat de A. Coif, corul Casei de 
cultură din Orăștie, dirijat de J. Popa, dansatorii de la < aiiunul 
cultural Romos și in special formația de dansuri de la clubul „Si- 
dcrurgistul" Hunedoara s-au dovedit, după părerea noastră, „echi
paje" prestigioase, demne do stimă și laudă), să ne înloarc ni mai 
bine la... oile noastre, să încercăm o succintă analiză a evoluției 
reprezentantelor municipiului Petroșani la marea confruntare de 
la Arad.

Chiar in al doilea număr al programului formațiilor hunedo- 
rene. Iu microfon s-a prezentat, avind asigurat acompania', en- 
tul îngrijit al tarafului Combinatului siderurgic Hunedoara (di
rijat de O. Gheorghian), solista Rica Moraiu de la Casa dc cul
tură Petroșani. Chiar dacă, in ansamblu, spectacolul formațiilor 
hunedorene n-ar fi fost „trenat" de alungirca nedorită a reperto- 
riilor unor grupări artistice, iar soliștilor li s-ar fi dat posibilita
tea să-și etaleze potențele artistice in interpretarea mai multor 
melodii’ Rica Moraru, după modul ezitant, oarecum reținut in 
carc-a cintat, tot și-ar fi diminuat șansele la un loc de frunte. 
Indiferent dacă juriul ne va face cumva plăcuta surpriză do a 
clasa singura noastră reprezentantă la „individuale' pentru ..fi
nale'. rămînem la părerea că talentata solistă petroșăncană s-a 
prezentat, cu alte ocazii, mai „la înălțime' docit la Arad. E doar 
o părere !

Prima fanfară care-a urcat pe scena arădeană a fost cea a 
clubului sindicatelor din Petrila. îndelung și conștiincios pregătită 
de dirijorul Victor Gaier, fanfara petrilcană putea face, la Arad, 
intr-o mai mare măsură dovada maturei sale experiențe competi
tive și a acurateței stilului ei interpretativ. A greșit sau a inter
pretat melodiile din repertoriu la un scăzut nivel ? Mu. nicide
cum. Insă am avut în permanență impresia, atit timp cit s-a 
aflat în scenă, că această formație muzicală, care ne obișnuise 
cu dezinvoltura-i caracteristică, cu o siguranță dătătoare de mari 
speranțe, s-a simțit în afara mediului oi prielnic, apăsată fiind, 
parcă, de de-asupra de o forță care încerca să-i reteze... rezonan
țele, iar din interior, de o gîluire inexplicabilă. Oricum, însă, 
participarea la interjudețenc este pentru fanfara minerilor petri- 
leni un succes meritoriu.

Printr-o momentană hotărire a juriului, grupurile vocale fol
clorice (pentru că de alt caracter n-au fost înscrise în între
ceri) s-au prezentat in concurs lipsite de aportul... dirijorilor. Mă
sura, după cite s-ar părea, e în favoarea unei mai elocvente apa
riții scenice. Dar — și observația este valabilă atit pentru grupul

vocal al Casei de cultură (instruit de prof. Traian Tăinășan) it 
și pentru cel al Clubului sindicatelor din Vulcan (instructor Sergiu 
Boită) — cele două formații din municipiu) nostru au fest vădit 
incomodate de această neobișnuită (pentru ele) interdicție, in> 
pictindu-se valorificarea la cel mai înalt nivel a certelor posibili
tăți de care dispun cele două grupuri. Au fost unanim apreciate 
repertoriile, axate puternic pe specificul local ale celor două for
mații, au fost reliefate pregnant ..certificatele de garanție" pe 
care le posedă dar... micile carențe, știute de noi și de ele. n-au 
putut fi acoperite. Felicitări, totuși, tuturor fetelor compon- nie 
ale celor două mici formații, pentru strădaniile depuse de a răs
punde încrederii acordate !

Deși a „urcat" in scenă ultima dintre formațiile Văii Jiuhi:, 
acordăm intiietate în analiza noastră de azi. orchestre^ de irm'i ă 
ușoară „Atlas" a Casei de cultură a sindicatelor din lTîroșani. î 
pentru a atrage atenția asupra unei revelatoare apariții in scenă 
a orchestranților lui Nelu Botogel (pe care, sâ fim drepți, o aș
teptam), ci pCntru a lăsa, in final, spațiu... marelui și valorosului 
ansamblu folcloric al Casei dc cultură.

Și, pentru că trebuie să spunem, lotuși, citeva cu\inie, și d - 
pro entuziaștii „țitlași" să afirmăm, fără ocolișuri și inlorloch'■ ri 
de cuvinte că. poate, si la primele apariții publice | ■ Petro- ni 
„Atlasul" a fost mai convigălor docil la Arad. Să l‘: fost d ■ « ’• ă 
nervii subit creați de o „d(T'cțiunc tehnică", să fi fost buc. i 
orchestrală prea „ușoară" ncsolicitind eforturi dar ni'..-' 'ptindi'-se 
nici formarea unor convingeri ferme ! Cine știe? Dacă ;t fi fost ui 
explozivi, mai ei, dc pe cu totul alle poziții discutam acii" ’

Surpriza, nereținut împărtășită, a juriului fazei interjudeține 
de la Arad, a constituit-o, fără doar și poale, apariția și „n pre
zentata de gală" susținută de ansamblul folcloric petroșani un 
prin inedita, autentica, bine clădită și reușit desfă-ufa „Nuntă 
din Valea Jiului". Și dacă acum, gindindu-ne la aplauzele nedră
muite cu care spectatorii arădeni au răsplătit „/Valilc/ fluicrus- 
lor mineri, și numerele coregrafice integrate armomos intr-im 
tot organic valoros, și vorniela in versuri susținută magistral <•© 
George Negraru și Ion Cimpoieru și — mai ales — grația și fru
musețea unei ..mirese" (Mariana Lungu) familiarizată lu.svn j 
obiceiurile momirlăncști și cu... microfonul, și \ o.‘:'^a ’fermi ■ ă- 
toare, de nestăvilit, a unui „mire" isteț (Mcolae Siminic), ne r< - - 
înmiim frumoasa impresie lăsată dc ansamblul folcloi ic (precât t 
de Geo Bucur » Gheorghe Popa) ]<( Arad, e pentru cj am cr 
zul, eram convinși chiar (vă amintiți?) că speranțele doaslre m 
'‘»r deșarte. Ș> n-au fost, dar nivi nu vor fi. Dacă Jcum -4/i 
(fără a se fi primit ceva in s. ris) că ’.nuntașii' noștri vor fi in 
ciirind oaspeții publicului Capii .lei. nu putem să nu adânc » 
aici citeva cuvinte: frumoasele tradiții strămoșești loulc vă > - 
liotă să le cinstiți rcnumcle !

Memoria (latinelor de pe aici v-o cere. Și publicul care 
îndrăgit, vă îndrăgi - te și \â apreciază eforturile, vă cere să., mă
surăm, ulterior, spectacolul vostru de la București cu rigla și 
echerul profesioniștilor.

Viorel TEODORESCU
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îndrăzneala creatoare dar și 
ponderea rezultată dintr-o în
delungată și temeinică analiză, 
Sncredera nestrămutată în avan
tajele socialismului și străduin
ța de a le pune cit mai bine 
5n valoare.

Perspectiva realizării grandi
osului program de dezvoltare 
n tarii noastre, preconizat de 
partid, presupune cu necesi
tato eforturi mari, alocarea u- 
nci însemnate părți din valoa
rea nou creată pentru făurirea 
r.celei baze tehnico-materiale în 
stare să asigure afirmarea ple
nară a atributelor noii orîn- 
duiri. a superiorității ci în toa
te compartimentele vieții so
ciale. Ceea ce caracterizează ac
iuatele opțiuni ale partidului 
nnslrti în măsurile preconizate, 
este faptul că. în căutarea căi
lor unei mai mari eficiente, ci 
rnrncstr cu o nestrămutată con- 
«r.'von‘ă de la cuceririle socia
lismului. străduindu-sc să asi
gure o maximă punere în va
loare a avantajelor și poten
telor lui intrinsece.

Crecteren producției globale 
industriale în perioada cinci- 
r’hilni viitor cu 50—57 la su
lă. în-tr-nn ritm mediu anual 
de 5.5—9.5 la sută, impune în 
mod necesar dezvoltarea inten
să a fortplor do producție și 
solicită aolicarea consecventă a 
măsurii de sporire continuă a 
arumulărilnr socialiste care să 
îmorîme reproducției un ritm 
accelerat.

Plinind la baza politicii de 
rdificare a noii orînduiri în 
1;ra noastră dezvoltarea intensă 
jî forțelor de producție. Parti
dei O.munist Român aplică cu 
consecvență măsuri necesare 
r'ntrn sporirea continuă a a- 
cumulărilor socialisto. Efortul 
pe care-1 face poporul nostru 
pentru întărirea și dezvoltarea 
potențialului economic al tării 
este oglindit în volumul inves
tițiilor ce se fac in economia 
noastră — calea principală prin 
c-r roalizează acumularea 
productivă.

Tn planul cincinal de dezvol
tare a economiei naționale pe 
anii 1971—1975 se prevede a- 
locarea unui volum de investi
ții centralizate din fondurile 
statului, ce va însuma 420—435 
miliarde lei, ceea ce este a- 
proape egal cu întregul volum 
de investiții din anii 1961— 
1970.

Folosirea cu eficiență sporită 
a acestui uriaș fond de inves
tiții. va spori în mod conside
rabil puterea economică a tă
rii, va face să crească fondu
rile fixe. îndeosebi în ramurile 
cu rol hotărîtor în industria
lizarea socialistă : energetică, 
metalurgică, construcțiile de 
mașini și chimie, care, conform 
prevederilor din Directive, vor 
primi aproximativ trei pătrimi 
din investițiile destinate indus
triei.

Acordind o atenție deosebită 
valorificării tuturor resurselor 
naturale ale țării și dezvoltă
rii producției miniere pentru 
snt'c' ''•■rea necesităților indus- 
tr' >’'Tării socialisto a tării, sta
lul nostru a alocat însemnate 
fonduri de investiții acestei ra
muri de bază a economiei na
ționale

Inccpînd din anul 1966 și pî- 
nă în prezent au fost investite 
pentru extragerea și prepararea 
cărbunelui în Valea Jiului fon
duri în valoare de 1 589.9 mii 
lei. Aceste investiții se mate
rializează în deschiderea mine
lor Dîlja și Paroșeni. în moder
nizarea celorlalte mine existen
te și în perspectiva deschiderii 
celor de la Livezeni și Bărbă- 
teni.

Aportul pc care minerii Văii 
Jiului trebuie să-l aducă la 
realizarea celor 36—38 milioane 
tone cărbune anual în 1975 — 
conform prevederilor proiectu
lui de Directive — solicită in

tensificarea eforturilor pentru 
realizarea în termen și obține
rea unei eficicnțe maxime a in
vestițiilor făcute de către sta
tul nostru pentru dezvoltarea 
industriei miniere.

întregirea peisajului indus
trial al bazinului nostru car
bonifer cu fabrica de stîlpi hi
draulici pentru susținere în sub
teran. avînd o capacitate de 
15 000 bucăți anual, cu fabrica 
de brichete Corocști cu o pro
ducție anuală de 600 000 tone 
brichete precum și mărirea ca
pacităților actuale alo prepara- 
țiilor Petrila și Lupeni de la 
2.5—2.7 milioane tone la 4 mi
lioane tone pc an fiecare, pun 
în fața Centralei cărbunelui Pe
troșani sarcini sporite.

Realizarea cu eficiență spo
rită a fondurilor de investiții
— parte integrantă a fondului 
de acumulare — va duce la 
sporirea mijloacelor fixe meni
te să asigure extragerea si va
lorificarea la un nivel cit mai 
înalt a cărbunelui — bogăție cu 
pondere maro în economia 
noastră națională.

Surse din care se asigură a- 
cumularea mijloacelor necesare 
lărgirii continue a producției 
este venitul național. Tot veni
tul național este și sursa dc a- 
coperire a nevoilor de consum 
alo poporului. Dar. în timp ce 
fondul de consum este destinat 
satisfacerii nevoilor populației 
din perioada curentă, fondul de 
acumulare folosit pentru lăr
girea producției, pentru dez
voltarea în perspectivă a eco
nomici naționale, servește la 
crearea premiselor materiale în 
vederea asigurării în viitor a 
unui nivel superior do consum 
al populației. Do aceea, doter- 
min iroa proporțiilor dintre acu
mulare și consum constituie o 
problemă politică, de importan
tă capitală. întrucit prin ea se 
definesc ziua de azi și ziua de 
nu'ine a țării.

Pornind de la o asemenea 
concoptie asupra modului de 
împărțire a venitului național, 
partidul nostru a orientat în 
viitorul cincinal înfăptuirea u- 
nei rate a acumulării mai ridi
cate decit în perioadele prece
dente. Astfel. — așa cum se a- 
rată în proiectul do Directive
— în venitul național fondul 
de acumulare va reprezenta 
28—30 la sută, iar fondul de 
consum 70—72 la sută.

Stabilirea unei asemenea pro
porții între acumulare și con
sum reflectă, pe de o parte, po
sibilități sporite de a afecta 
mijloace pentru dezvoltarea e- 
conomică, iar pe de altă parte, 
grija partidului și statului nos
tru de a ridica economia na
țională pe o treaptă calitativ 
superioară, necesitate impusă de 
ampla revoluție tehnico-științi- 
fică care are loc în prezent pe 
plan mondial și de scopul su
prem pe care orinduirea socia
listă și-l propune, de a ridica 
fără întrerupere bunăstarea 
materială și spirituală a po
porului.

Realizarea acestor deziderate 
majore, presupunînd sporirea 
ratei acumulărilor, impune cu 
necesitate mărirea venitului na
țional total și pe locuitor. Sem
nificativă în acest sens este 
continuarea neabătută a indus
trializării țării. promovarea 
consecventă a progresului teh
nic .și ridicarea productivității 
muncii, care va duce la crește
rea venitului național în 1975, 
cu 45—50 la sută față de 1970, 
cu un ritm mediu anual de 
7,7—8,5 la sută, aceasta ca ur
mare a faptului că. în această 
perioadă, venitul național pe 
locuitor va crește cu 37—42 la 
sulă față de 1970.

Realizările obținute în spori
rea an de an a venitului na
țional permit statului nostru să 
rețină din aceasta pentru a- 
cumulare o parte mai mare de- 
cît in trecut, fără să afecteze 
consumul populației.

O rată mai înaltă a acumu

lării sc poate realiza in pre
zent și datorită faptului că 
structura venitului național este 
corespunzătoare. Partidul nostru 
are în vedere că pentru n lărgi 
producția este necesară făuri
rea unei industrii proprii, pu
ternice, dotată cu utilaje la ni
velul tehnicii mondiale caro să 
fie în stare să asigure la rîn- 
dul ol dotarea cu mașini, uti
laje și instalații moderne a tu
turor ramurilor economice.

Acestor imperative le răspund 
obiectivele prevăzute în proiec
tul dc Directive cu privire la 
dezvoltarea, diversificarea și ri
dicarea nivelului tehnic al in
dustriei construcțiilor dc mașini, 
sporirea considerabilă a pro
ducției do oțel și îndeosebi a 
oțelurilor de calitate superioa
ră, creșterea producției de c- 
nergio electrică, sporirea pro
ducției și lărgirea gamei de 
produse a industriei chimice, 
accentuarea, dezvoltării indus
triei bunurilor de consum. în
tărirea bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, lărgirea bazei 
învățămîntulul și a cercetărilor 
științifice. *

Creșterea naturală a popu
lației. paralel eu eliberarea unei 
însemnate părți a brațelor dc 
muncă do la sate pe măsura 
creșterii gradului dc mecaniza
re și chimizare a producției 
vegetale, și extinderii sistemu
lui industrial în zootehnie, ri
dică problema disponibilului de 
brațe do muncă. Asigurarea de 
noi locuri de muncă presupu
ne, așadar, eforturi susținute 
în direcția ridicării de noi o- 
biectivo industriale si social- 
culturale.

Tn ultima instanță rata înallă 
a acumulării este determinată 
în țara noastră de înfăptuirea 
unui nivel de viață cît mai ri
dicat al populației. Apare în a- 
cest sens pc deplin justificată 
prevederea din proiectul do Di
rective privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 care arată 
că „numai prin menținerea unei 
rate înalte a acumulării este 
posibilă reproducția lărgită în 
ritm susținut, dezvoltarea for
țelor de producție și creșterea 
avuției naționale, realizarea de 
progrese dc calea apropierii dc 
nivelul țărilor dezvoltate din 
punct dc vedere economic, crea
rea de noi locuri de muncă și 
ridicarea sistematică a standar
dului dc viață".

Pentru a ilustra felul în care 
potrivit obiectivelor și sarcini
lor dezvoltării economiei na
ționale în perspectivă este o- 
rientată utilizarea fondului de 
consum, cîteva cifre sînt edifi
catoare. Astfel, în 1975, ca ur
mare alocării pentru fondul de 
salarii a unei sume ce va de
păși cu 30—35 la sută nivelul 
anului 1970, salariul real va 
crește cu 16—20 la sulă, iar 
veniturile reale ale țărănimii 
vor spori cu 15—20 la sută.

O componentă esențială a ri
dicării nivelului de trai este 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor do locuit ale unui nu
măr tot mai mare de cetățeni, 
ca urmare a eforturilor ample 
făcute de statul nostru pentru 
construcția de locuințe, eforturi 
ce sc vor materializa prin con
struirea și darea în folosință a 
circa 500 mii apartamente, din 
care cel puțin jumătate vor fi 
locuințe proprietate personală.

Punînd în valoare într-un 
grad mai înalt avantajele e- 
conomice ale socialismului și 
traducînd în viață sarcinile tra
sate de istoricele documente e- 
laborate spre dezbaterea Con
gresului al X-lea al partidului, 
întregul nostru popor, expri- 
mîndu-și adeziunea unanimă 
față de ele, se consideră an
gajat cu toate forțele sale pen
tru deschiderea de noi făgașe 
de dezvoltare a unei economii 
naționale sănătoase și echilibra
te. conștient că prin aceasta își 
netezește calea spre un viitor 
luminos și fericit.

lală o întrebare pe care șj-o 
pune, fn mod firesc, ori< arc 
bibliotecară. Și e o întrebare pe 
deplin justificată, daca ținem 
scama dc faptul că, în Valea 
Jiului, sini sute dc persoane 
care împrumută cărți dc la bi
bliotecă (atunci cînd au nevoie 
spre n lc consulta) dar „uită" 
apoi să lc restituie 1 Sc întim- 
plfl, vor spune cei în cauză. Dc 
acord. I sc poate întîmpla ori
cui că in loc dc două săptămlni 
cit este termenul dc împrumut 
<lc la bibliotecile cluburilor si 
a Casei dc cultură, să rețină ț 
carte 3—4 săptămini pentru 
că n-a reușit... s-o citească, s-o 
conspecteze. Bun ! Dar ce te 
faci cu cititorii care după ce 
iau cu împrumut o carte dc 
la bibliotecă (dc la cea a Casei 
dc cultură, dc exemplu) nu mai 
dau cu anii pc acolo ? Sperăm 
că macaraglsta Sibișan Maria 
de la U.U.M.P.- n-a împrumutat 
lucrările „Spartacus" și „Împle
tituri de andrele" spre a le fi... 
conspectat. Deci, rămîno vorba 
între noi, ar fi avut timp .și 
pentru o asemenea operație, 
dacă ținem seama că din 24 

«’ Jiuarie 1968 n-a mai dat pe 
la bibliotecă să le restituie (!)

Din păcate nu este singura 
cititoare care a procedat in 
acest fel. Ca ca mai sint și alții, 
Așa este, dc pildă, Lungu Mari- 
oara, funcționară a Tribunalu
lui Petroșani. Cu această citi
toare s-a stat dc vorbă in re-

jjclatc rînduri pentru a i se 
„reaminti" că arc dc restituit 
bibliotecii patru cărți împrumu
tate in 26 noiembrie... 1967. 
Dar, fără rezultat. I s-a trimis 
și somație in acest sens. Rezul
tatul a fost același. Ba, mai 
mult, mereu promite • â vine 
ni ele. Probabil întirzic pentru 
că-i vine greu după un an și 
jumătate să-și... descompleteze 
biblioteca personală.

Cu aceeași „promptitudine" se 
grăbește să înapoieze cărțile 
împrumutate de la biblioteca 
Casei dc cultură și Deak Fran
ci isc, Cruceru Siveropol, Matias 
Teodor, salariați ai E.M. Dilja, 
Musik loan și Dan Stclica — 
Elena lucrători ai T.G.L. Petro
șani. Enachi Nicolae, Kemeny 
Alexandru strungari la U.U.M.P.; 
lacobici Petru. tehnician Ia 
C.F.R., CarcaJici Petru, lucră
tor pc șantierul de construcții, 
studentul Modo) Nicolae, Baciu 
Gheorghe, tehnician la T.R.C.H., 
Stănilă Nicolae, salariat al 
Teatrului do stat, Tibulac Ana 
s.a. care — din 1968 — incă 
n-au găsit timp să restituie 
cărțile împrumutate. In această 
situație este firesc ca uneori să 
■lipsească din colecțiile bibliote
cilor cărțile cele mai căutate 
pentru că sint cititori, ca cei 
amintiți, care mai socotesc .că 
împrumuturile făcute sînt 
pentru... veșnicie !

M. CIIIOREANU

Insemnăr i
E necesar un tratament

Policlinica din Lupeni. Pa-$l 
ciontii așteaptă pe cuibare să| 
fie chemați la vizită. La ora? 
8, medicii sînt gata pentru a7 
începe consultațiile. Deodată,$ 
ca o detunătură, în poiio|inică| 
răzbat cuvinte grosolanei Ce'J 
s-a întîmplat ?

In cabinetul medic Hui Carul 
Krauss se află un singur pa- '? 
cient: un bărbat tîn-ir, |>uJid ' 
ca un Hercule, dezbrăcat? pînă : 
la brîu. Gesticulează cu ^pum
nii și împarte în stingă și-n 
dreapta insulte și injurii. Pe 
medic îl dă la o parte, pe 
funcționară o scoală de la bi
rou, zicînd :

— Eu chem bolnavii, eu îi 
consult, eu le pun diagnosti
cul !

Vizita întirzic. Gălăgia se am
plifică. Lumea sc adună la 
acest spectacol nedoril. Indivi
dul de talie hcrculeană, pe 
nume Ion Todcrașcu, se amuză. 
Pacienții se întreabă, pe bună 
dreptate, dacă Todcrașcu, e în 
toate mințile.

Cițiva cunoscuți dc-ai aces-.

corespunzător
tuia ne. mărturisesc că „Tode- 
ra.șcu la fol procedează și aca
să. Iși maltratează soția și co
piii. banii din pensie îi bea“.

Discutăm cu medicul Krauss.
— Toderașcu a suferit un 

accident — ne spune medicul 
— motiv pentru care. în 1963 
a fost pensionat cu diagnosti
cul : psihopatie post traumatism 
cerebral. Ceea ce face acum, 
însă, e efectul beției. „Pacien
tul1* e intoxicat cu .alcool.

Indiferent care ar fi adevă
rul, din cauza lui Toderașcu, 
în ziua respectivă la policli
nica din Lupeni. activitatea a 
fost întreruptă timp de cîteva 
ore, iar instituția respectivă a 
fost transformată de un indi
vid în... circ! Pentru ca ast
fel de scene penibile să nu se 
mai repete în public se cere 
ca Toderașcu să fie reexami
nat medical și, in funcție de 
diagnostic, să i se stabilească 
tratamentul, iar dacă fapta sa 
huliganică este produsul beției 
să fie ..tratată" cum se cuvi
ne, în instanță.

P. B.
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MATURITATEA
PRODUCTIVA

♦ Urmare din pag. 1

au avut un rol catalizator și 
stenic, au produs o efervescen
ță creatoare printre oamenii 
noștri care ne dă certitudinea 
că în cinstea celui de-al X-lca 
Congres al Partidului Comunist 
Român și a aniversării a 25 de 
ani de la eliberarea patriei 
noastre, toți indicatorii de plan 
vor fi îndepliniți".

Strădaniile colectivului s-au 
materializat în miile de tone 
de cărbune înnobilat și în mă
surile luate pentru a atinge ca
pacitățile proiectate la toate in
stalațiile. Bilanțul întrecerii so
cialiste pe primele cinci luni 
din acest an este remarcabil. 
Cantitatea de cărbune special 
de 0—10 mm pentru semicocs 
a fost depășită cu 2 523 (one, 
întrecînd chiar angajamentul a- 
nual ce a fost îmbunătățit: la 
cărbunele pentru semicocs, ce
nușa a fost redusă cu 0,6 punc
te. Sînt argumente care dau

certitudinea că preparațîa Co
rocști va îndeplini șl depăși 
planul.

Oameni și cărbuni, două 
surse de energie a|late 
într-o strînsă relație din 

abataj și pînă cînd fumul se 
înalță, semn că o energie, a 
cărbunelui, s-a eliberat, s-a su
pus omului. Omul este un iz
vor nesecat de energie în sen
sul cel mai larg al cuvîntului.
Prezența lui activă și modela
toare dă cărbunelui noi dimen
siuni valorice, îl esențializează, 
dă muncii o alură de noblețe 
care a instituit proverbul me
morabil : „munca (meseria) este 
brățară dc aur". La asemenea 
lucruri reflectezi cînd auzi de 
fapte ieșite din comun care 
au demonstrat dragostea oa
menilor pentru muncă și uzina 
lor. Tn ziua dc 5 mai la pre
parația Coroești s-a produs o 
defecțiune. Trebuiau schimbați 
rulmenții la transportoarele 
mixte, în cuvă, la linia a doua. 
Ar fi fost necesare 12 ore de

Entuziasmul — dimensiune a conștiinței
< Urmare dm pug. 1

depunem toate eforturile de 
care sîntem capabili, pentru a 
realiza în aceste abataje și o 
productivitate a muncii mai 
sporită.

Minerul șef de brigadă Mihai 
Dumbrăveanu, din cadrul zonei 
1. a apreciat caracterul mobi
lizator al documentelor :

— Animat de documentele 
partidului. colectivul zonei 
noastre se angajează ca în cin
stea .Congresului să extragă 
pr<ic sarc:nile de nlan. 2 500 to
re de cărbune. Dc asemenea, 
împreună cu membrii brigăzii 
ce o conduc ne angajăm să rea
lizăm peste plan la lucrările 
de deschidere-pregătire, 15 ml 
de avansare.

a’ți particioanți la dezbateri 
între rare Gheorglie Giurgiu, 
președintele comitetului sindi
cal, loan Stroie, secretarul co
mitetului U.T.C., inginerul E- 
m»| Stoica, < canieul șef al ex
ploatării. semnalistu] Ion Mi- 
hart, maistrul miner Gheorghe 
Cenaru și-au exprimat adeziu
nea deplină față de politica 
partidului, față de documentele 
elaborate in vederea celui de-al 
X-lea" Congres al P.CR.

Colectivul minei Petrila, ani
matorul întrecerii socialiste în
tre exploatările miniere din ba

zin, a înfăptuit în anii ce au 
trecut dc la Congresul al IX-lea 
al partidului un mare salt ca
litativ prin organizarea pe baze 
științifice a producției și a 
muncii. Mina se înscrie astăzi 
printre primele unități că
rora li s-au lărgit autono
mia, dcschizîndu-se astfel cale 
liberă inițiativei creatoare a 
colectivului. Rezultatele acestei 
măsuri — transpunere în viață 
a Directivelor Congresului al 
JX-lea al partidului — n-au în- 
tirziat să se arate. In anul 1967 
colectivului dc aici i s-a con
ferit. pentru strădaniile sale, 
titlul și drapelul de unitate 
fruntașă pe ramură. Tn pre
zent preocupările conducerii 
tehnice a minei se îndreaptă 
înspre executarea unui însem
nat volum de lucrări de inves
tiții pentru concentrarea pro
ducției, pentru deschiderea de 
noi fronturi de lucru și intro
ducerea mecanizării în abataje.

Roferindu-sc la perspectivele 
minei, directorul exploatării, in
ginerul Gheorghe Giuclca a 
spus J

— In următorii ani, mina v a 
trebui să ajungă la capacitatea 
maximă de producție, de 
1 200 000 tone cărbune. Această 
sarcină o vom îndeplini, a(ît

prin măsurile de extindere a 
cimpului minier exploatat, cît 
și prin modernizarea procesu
lui de extracție a cărbunelui și, 
bineînțeles, prin măsurile (Ie or
ganizare ce le vom întreprinde 
In vederea creșterii producti
vității muncii. Mina noastră va 
beneficia pînă în anul 1975 dc 
însemnate investiții materiale 
— peste 280 milioane lei. Ca 
urmare a lucrărilor de moderni
zare ce Ic vom executa, între 
care se înscriu, ca deosebit de 
importante, concentrarea pro- 
ducțici, dotarea minei cu uti
laje moderne de transport al 
cărbunelui, se vor asigura con
diții de îndeplinire a sarcinilor 
de plan la capacitatea profil a 
minei, încă din anul 1974. îmi 
exprim in fața conferinței de
plina adeziune față de politica 
partidului. împreună cu colec
tivul de mineri și tehnicieni de 
aici ne vom strădui să ne înde
plinim cu cinste sarcinile ce ne 
stau în față.

Comuniștii dc la Petrila, care 
în nenumărate rînduri au do
vedit un inepuizabil potențial 
în muncă, nesecate resurse de 
energic și gindire creatoare în
scriind în palmaresul minei 
realizări remarcabile, au li olă
rit și cu acest prilej, să-și in
tensifice eforturile, să se stră-

duiască necontenit astfel ca 
prin folosirea rațională a capa
cităților de producție și a for
ței de muncă, prin promovarea 
noului și a metodelor de ex
ploatare avansate, să obțină noi 
și însemnate succese. In cinstea 
Congresului partidului, se spu
ne în hotărîroa conferinței, u- 
nanim aprobată de comuniști, 
ne angajăm să extraeem, peste 
sarcinile de plan, 7 000 tone de 
cărbune, să executăm în avans 
un volum de 100 ml lucrări de 
deschidere-pregătire. să sporim 
productivitatea muncii cu 2,5 la 
sută față de plan. De asemenea, 
ne angajăm să depunem efor
turi susținute pentru obținerea 
unei producții de calitate, să 
realizăm reducerea consumului 
de lemn de mină cu 1 mc/1 000 
tone de cărbune extras. Pe a- 
ceastă cale vom obține economii 
ia prețul de cost de peste 
700 000 lei, precum și un volum 
de 300 000 lei beneficii.

Angajamentul, susținut dc co
muniști cu mult entuziasm, este 
pornit din însăși conștiința a- 
cestora, din dorința lor nestră
mutată dc a înfăptui politica 
partidului, dc a-și aduce con
tribuția la îndeplinirea vastului 
program dc înflorire a țării, 
de ridicare a României pe culmi 
tot mai înalte.

muncă, deci o serioasă stagna
re a producției pe o linie. Șe
ful echipei de întreținere me
canică, Sigismund Gorczi, a lu
crat încordat și cu conștiința 
importanței muncii ce o avea 
în acele momente. A terminat 
în 8 ore, s-au cîștigat patru 
ore. E o pildă, poate mică, de 
sacrificiu dar semnificativă 
prin sensurile ei mai’ adinei. 
Asemenea cazuri mai sînt la 
Coroești. Muncitori, tehnicieni 
și ingineri rămin la locul de 
muncă ore în șir pentru a re
media defecțiunile ivite. Aceas
ta se numește dăruire, condi
ția esențială a oricărui succes, 
de orice natură ar fi el. Oa
meni ca Mihai MeizCnbach. Lu
ca luliu, Frideric Csasar, loan 
Ologu, Adrian Grava, loan Pos- 
tclnicu. Dumitru Agache, Victor 
OJaru, șefi de echipă sau mun
citori. la întreținere, spălare sau 
flotație, fac cinste întreprinde
rii. Și asemenea oameni sînt 
mul ți la Coroești. înaintea lor 
simți sfială și venerație, senti
mente grele și complexe pc ca
re le încerci în fața omului 
nou în caro pulsează conștiința 
importanței muncii sale.

Plecînd de la Coroești mi s-a 
conturat gîndul că fiecare om 
este în felul său un erou, un 
adevărat magician la locul său 
dc muncă. Mi-am amintit și 
cuvintele tehnicianului Gheor
ghe Brîndușoiu i .media de 
vîrstă a oamenilor din între
prinderea noastră este 24 de 
ani..."

Un colectiv de muncă tinăr 
într-o întreprindere și mai tină- 
ră, dar matură prin avîntul ei 
productiv.

S Plo
Cînd modelezi 

cu migală talente
P/oiwl mărind și rece. Oame

nii merg grăbifi pe stradă. Nu 
e de loc calrl pentru luna Iul 
Cuptor. Dimpotrivă. In sala (Ic 
sport a Liceului Petroșani, insă, 
temperatura c ridicată, fn Unif
ica adîncă se aud doar cuvin
tele proiesorulul Eugen Pelerfl 
?/ căzăturile pe saltele. „Bine-, 
nu ața; încă o dală; capul sus, 
pieptul înainte; păstrează linia 
dreaptă a corpului Rodica; ața 
pierzi puncte lluș; mai mult cu
rai, mai multă alcnfic Plorlca.. 
Și din nou căzături pe saltea. 
Aii Înțeles, desigur, că este vor
ba de un antrenament de gim
nastică. Da, acum, chiar dacă 
școala s-a terminal și elevii au 
Intrat în vacantă I Dintre ele
vii sportivi, gimnast ii vor lua 
ultimii vacanfă. Ața II s-a po
trivit programul anul ‘ acesta. 
Pentru a nu le îngreuna pre
gătirea școlară, II s-au progra
mat cileva întreceri după înche
ierea cursurilor. Astfel, între 
19—21 iunie, s-a desfășurat la 
Galafi faza finală a campiona
tului republican pentru copii. 
Micii glmnașli ai profesorului 
Peterli s-au comportat bine deși 
arbitrii le-au rezervat numai lo
cul 10 din 16 echipe. La indivi
dual. Rodica Horgoș a ocupat 
Incul II la bîrnă, iar Cristian 
Enoiu — același loc la inele. A- 
cesle două rezultate sini deose
bii de valoroase pentru elevii 
pelroșăneni cărora li se deschid 
perspective frumoase în viii oa
rele întreceri.

O nouă conlrunlare îi așteap
tă pe elevii gimnașli, peste cl-

leva zile. Este vorba de etapa 
finală a campionatului școlilor 
sportive, care va avea loc, Iu 
Timișoara, în zilele de 0- 10 Iu
lie a. c. Pentru aceste între
ceri se allă elevii profesorului 
Peterli la antrenament; pentru 
aceste întreceri transpirau. în
călziseră, parcă, atmosfera din 
sală. încet, cu calm, o dală șl 
încă o dală Ielele se răsuceau 
după barele fixe, reveneau pe 
saltea, ascultau corecturile an
trenorului șl exercițiul era re
luat cu mal mu/lă forță, cu mal 
multă atenfie.

Aici, in această sală marc, 
care or mal putea II pusă la 
punct, a modelat profesorul Pe
ter// multe talente De aici a 
început seria succeselor lui Cris
tian Enoiu șl ale Radical Hor- 
goș, aici se vor întrece, poate, 
alte victorii ale elevilor gim- 
nașll din Petroșani. Talentul, 
îmbinat cu pasiunea șl munca 
atentă, perseverenta nu pol a- 
duce decîl rezultate bune.

la întrecerile de la Timisoara, 
de la jumătatea săplămînil vi
itoare, girnnaștii pelroșâneni vor 
participa numai la probele in
dividuale \la mai multe catego
rii. Elev Je Doina Boiangiu. Plo
rlca Urs si fullana Mustafa vor 
concura la categoria maestre, 
lerfelul Rodica Horgoș, Uca Vass, 
Ileana Demeter vor evolua la 
calegoria a Hl-a, iar cuplul dc 
băiefi Horia lacob — Augustin 
Boier își vor disputa întîielatea 
cu colegii lor de Iu celelalte 
școli sportive din Iară la cale
goria I G. DINU

Pronosport
PRONOSTICUL NOSTRU I. 

NR. 27
1. Minerul G. Humorului
2. Victoria Roman
3. Petrolul Momești
4. Oțelul Galați
5. Gloria C.F.R. Galați
6. Marina Mangalia
7. Cimentul Medgidia
8. S. N. Oltenița
9. Tehnometal Buc.

10. Textila Buhuși
11. Prahova PI.
12. Flacăra Buc.
13. Carpați Sinaia

,A CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 6 IULIE 1969

— Textî’a Botoșani 
—■ Penicilina Iași
— Ceahlăul P. Neamț
— Ancora Galați
— Progresul Brăila
— Portul Constanța
— Electrica Constanța
— Voința București
— Metalul București
— Chimia Gh. Gh. Dej
— Poiana Cîmpina
— Caraimanul Bușteni
— I.K.A. Cîmpina
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Centrala cărbunelui î
Petroșani i 

i
Institutul <le cercetări ! 
și proiectări miniere j 

pentru huilă i
i 

angajează: J

— ingineri islrtri ;
— ttirieni eonMori ;

Se asigură condiții avantajoase de salarizare I 
și gratuități pentru chirie, combustibil și ilu- J 

minat.
Cererile se vor adresa către sediul Institu- I 

tului, str. Mihai Viteazul, nr. 3 Petroșani.

SIMBATA 5 IULIE

17.30 Buletin de știri.
17.35 Lumea copiilor. Muzi

canții veseli — adapta
re după Frații Grimm.

17,55 Lanterna magică. Fil
mele „Uritul" și „Puiul 
dc elefant".

18.15 Teatru școlar. .Askle- 
pios și Hippolit" de 
Dan TărchiJâ.

19.00 Cheia orașului.
19.15 ..La volan" — emisiune 

pentru automobil iști.
19.30 Telejurnalul de seară. 

Buletin meteorologic.
19,45 Congresul al X-lea al 

pen
20.15 Tc 1 e - c n c i c J o pc d î a.
21.15 Monografii contempora

ne.
21.35 Actorii cintă,
22.15 Film serial. Comisarul 

Maigret.
23.05 Telejurnalul dc noapte.
23.10 Publicitate. Buletin me

teorologic.
23.15 Melodii lăutărești... „La 

Bolta rece".
23.30 închiderea emisiunii.

radio
DUMINICA 6 IULIE

PROGRAMUL I :

6.05 Matineu muzical; 7,00 
Radiojurnal. Sumarul presei;
7.10 Muzică ușoară; 8,00 Re
vista 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 Cînlec, joc și voie bi£ 
nă: 11,05 De la munte la ma
rc: 12,00 Do toate ppntru toți; 
13,00 Radiojurnal. Sport; 
13,15 Noutățile săptăminii 
— muzică ușoară; 13,30 Cine 
știe cîștigă: 14,10 Estrada du
minicala; 17,05 Soliști de mu
zică populară; 17,30 Melodii 
dc pretutindeni; 13,30 Con
cert de muzică populară; 
19.00 Gazeta radio; 19,20 Cîn- 
iă Mireille Mathieu și Tom 
Jones: 20.05 Tableta de seară;
20.10 Piese instrumentale rle 
virtuozitate; 20.30 Eminescia
na: 20,35 Pentru magnetofo
nul dv.; 21,00 Romanțe; 21,20 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal: 22,10 Panoramic 
sportiv: 22,25 Muzică: 22,30 
Moment poetic; 22,40 Caval
cada ritmurilor: 0,03—5.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.00 Melodiile dimineții; 
7.00 Cîntec și joc; 7,30 Su
marul presei: 7,35 Cintă fan
fara: 8,00 Miniaturi instru
mentale; 8,15 Teatru radiofo
nic pentru copii; 9,00 Avan
premieră cotidiană: 9,12 Cin- 
tece pionierești; 9,30 Melodii 
populare: 9.45 Radio publici
tate: 10.00 Cintă Anda Călu- 
găreanu și Mihaî Dumbravă ;
10.40 A 7-a artă: 11,00 Con
cert de duminică dimineața: 
12,43 Orchestra dc muzică 
populară a Radiotelcviziunii: 
13,00 Caleidoscop muzical;
13.40 Din creația compozito
rului Gherase Dendrino; 14,05 
Albumul vocilor celebre;
14.45 Muzică populară; 15,45 
Almanah sonor: 16,30 Pano
ramic opera: 17,00 Muzică 
ușoară; 17,15 Valsuri; 17,30 
Caravana fanteziei; 19,03 Me
lodii populare;. 19,20 Teatru 
scurt; 21,15 Muzică de dans;
22.40 Studioul de poezie; 23,05 
înregistrări de la Festivalul 
internațional „Ruse 1969";
23.45 Cîntă Nana Mouskouri.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 6,00; 11,00;
17,00; 24,00; 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 14,00; 19,00; 23,09; 
0,55.

filme
DUMINICA 6 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Noaptea e făcută pen

tru a visa: Republica: Pia
nele mecanice: PETRILA; 
Vîrstcle omului: T.ONEA — 
Minerul : Ziua in care vin 
peștii: ANINOASA : Expre
sul colonelului Von Ryan; 
VULCAN : Profesioniștii: LU
PENI — Cultural ; Răutăcio
sul adolescent; Muncitoresc : 
Hiroșima. dragostea mea; 
PAROȘENI : Vin cicliștii; 
URICANI : Samuraiul.

LOTO
La tragerea din 4 iulie au 

fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

Extragerea I : 89, 83, 4G, 41, 
37, 81, 70, 15, 23, 60, 43, 13.

Fond de premii i 707 110. 
Extragerea a Il-a : 86, 70, 

83. 27.
Fond de premii : 332 56-1.



STEAGUL ROȘU
SIMBATA 5 IULIE IM»
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Comunicat cu privire 
la vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri 

al R. D. Germane 
în R. S. Cehoslovacă

PRAGA 4. (Agerprcs). La 
Praga a fost dat publicității 
comunicatul cu privire la vizi
ta președintelui Consiliului de 
(Miniștri al RD. Germane, 
Wi’ii Stoph. in R.S. Cehoslova
că.

In cursul convorbirilor purtate 
m O. Cernik, președintele gu
vernului cehoslovac, se arată 
In comunicat, s-a procedat la 
un schimb de păreri cu privi
re la principalele probleme ale 
situației internaționale, rărțile 
au subliniat importanța Decla
rației de la Budapesta cu pri
vire la convocarea unei confe
rințe în problemele securității 
europene. Pacea și securitatea, 
precizează comunicatul, recla
mă inviolabilitatea frontierelor

existente în Europa și îndeo
sebi a frontierei dintre R.D. 
Germană și R.F. a Germaniei 
și a frontierei de pe Oder-Ne- 
isse, reclamă recunoașterea R.D. 
Germane. Părțile au condamnat 
agresiunea americană în Viet
nam și au reafirmat hotărîrea 
de a sprijini poporul vietna
mez in lupta pentru libertate 
și independență. Totodată, s-a 
exprimat sprijinul pentru orice 
inițiativă îndreptată tn direcția 
rezolvării pașnice a probleme
lor Orientului Apropiat în baza 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate.

Președintele guvernului ce
hoslovac a acceptat invitația de 
a face o vizită în R.D. Germa
nă.

R.P. UNGARA : La Fabrica de motoare Diesel din Gydr, 
în vestul Ungariei, a început producția de motoare Diesel 
de 200 șl 215 CP.

TN CLIȘEU j Sala de asa mblare a uzinei Raba din Gyor.

ORIENTUL APROPIAT
Rezoluție adoptată de Consiliul 

de Securitate cu privire la situația 
din partea arabă a Ierusalimului

FE SCURT • FE SCURT
jiimiiiiiiniiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiHHiifh

Vietnamul de sud

Incidente la granița Baze americano
dintre Salvador și Honduras saigoneze

bombardate♦ Ministerul de Externe al Republicii Salvador a adresat o scrisoare O.S.A.
♦ O dezmințire a guvernului Hondurasului ♦ Telegramă adresată O.N.U.

SAN SALVADOR 4 (Ager-
Guvernul Republicii 

a anunțat că un avion
militar hondurian de tipul ..C- 
47“ a mitraliat joi unități ale 
trupelor salvadoriene staționate 
fn apropierea postului de fron
tieră El Poy. dintre cele două 
țăr: Comunicatul adaugă că 
artileria antiaeriană a silit a- 
vionul să se înapoieze pe teri
toriul Hondurasului. Nu au 
fost înregistrate victime. Mai 
tîrziu, alte două avioane hon- 
duriene au zburat deasupra 
aoelciași regiuni, dar au fost 
alungate de avioanele de vî- 
nătoare salvadoriene. S-a anun
țat. de asemenea, că intre tru
pele honduriene și salvadorie
ne s-a produs un schimb de 
focuri, care a durat 20 de mi
nute. In legătură cu aceste in
cidente, Ministerul de Externe 
al Republicii Salvador a adresat 
o scrisoare Organizației State
lor Americane (O.S.A.).

Un nou tratat 
turco-american 
de cooperare 
în domeniul 

apărării

TEGUCIGALPA 4 (Ager- 
pres). — Guvernul Hondura
sului a dezmințit joi seara ști
rile conform cărora avioane 
honduriene ar fi violat spațiul 
aerian al Republicii Salvador, 
provocind o confruntare de for
țe militare aeriene. Totodată, 
guvernul hondurian acuză for
țele militare salvadoriene că ar 
fi atacat un avion comercial al 
companiei ..Services Aeriens du 
Honduras" (Sahsa) în momentul 
în care acesta decola de la ae
roportul Nueva Octopeque, si
tuat la 8 km de graniță.

Acest incident a făcut obiec
tul unui mesaj adresat de că
tre ministrul afacerilor exter
ne, Tiburic Carias Castillo, lui 
Galo Piaza, secretarul gene
ral al O.S.A. — Organizația Sta
telor Americane. în acest docu
ment. guvernul hondurian a- 
cuză autoritățile salvadoriene 
că încearcă să-și justifice ata
cul asupra avionului companiei 
..Sahsa" ca măsură de represa
lii împotriva unei survolări a 
spațiului aerian salvadorian de 
către un avion militar al Hon
durasului.

într-un comunicat dat publi
cității la Tegucigalpa de către 
guvernul Hondurasului se afir
mă că avioane militare salva
doriene au violat spațiul ae
rian hondurian, dar forțele ae-

riene nu au ripostat. Același 
comunicat precizează că în ur
ma ultimelor incidente dintre 
cele două state nu s-au înre
gistrat victime în rîndul popu
lației.

o
SAN SALVADOR 

preș). — Ministrul 
externe al Republicii 
Jose Guerrero, a adresat joi o 
telegramă Organizației Națiuni
lor Unite în urma incidentelor 
care au avut loc în ultimele 2 
zile la granița cu Hondurasul. 
In document se arată că un a- 
vion hondurian de tip „C-47" 
a violat spațiul aerian salva
dorian în zona localității de 
frontieră El Poy și a mitraliat 
grănicerii salvadorieni. Se face 
cunoscut, de asemenea, că două 
avioane militare honduriene 
de tip ..T-281', ce au fost res
pinse de avioane ale forțelor 
aeriene salvadoriene, au pătruns 
în spațiul aerian al Republicii 
Salvador în aceeași regiune. 
Ministrul afacerilor externe al 
Salvadorului acuză autoritățile 
honduriene că vor să agrave
ze și mai mult conflictul lor 
cu salvadorienii în scopul de 
a împiedica ancheta pe care o 
întreprinde Comisia interame- 
ricană pentru drepturile 
lui în legătură cu aceste 
dente.

4 (Ager- 
afacerilor 
Salvador,

omu- 
inci-

de forțele
patriotice

ANKARA 4. (Agcrpres). Turcia 
Și Statele Unite au semnat un 
nou tratat de cooperare in do
meniul apărării, care înlocu
iește peste 50 de acorduri în
cheiate în decursul ultimilor 
20 de ani. Noul tratat, care a 
fost negociat aproape doi ani 
și jumătate, subliniază suvera
nitatea absolută a Turciei asu
pra teritoriului său și asupra 
instalațiilor militare construite 
pe el. Guvernul turc va fi con
sultat și iși va da avizul asu
pra numărului trupelor ameri
cane staționate pe teritoriul 
său, a armamentului și echi
pamentului cu care aceste trupe 
6Înt dotate.

ITALIA

SAIGON 4 (Agerpres). — 
Bombardierele americane B 52 
au efectuat joi noaptea și vi
neri dimineața nouă misiuni 
de bombardament, lansînd 800 
tone de bombe. Raidurile avi
oanelor americane au fost con
centrate asupra zonei capitalei 
și a platourilor înalte din cen
trul țării, unde se apreciază 
că ar exista concentrări de 
trupe și materiale ale forțelor 
patriotice.

In cursul nopții de joi, au 
fost supuse unor bombarda
mente diferite ca intensitate un 
număr de nouă baze americano- 
saigoneze. Patrioții au atacat, 
printre altele, o bază aeriană 
situată la 16 km nord-vest de 
Da Nang și o serie de poziții 
ale diviziei I americane de 
cavalerie, aflate la aproxima
tiv 100 km nord-vest de Sai
gon.

Tot joi, în zona capitalei au 
fost doborîte două elicoptere 
americane de recunoaștere. Po
trivit cifrelor date publicității 
la Saigon, totalul elicopterelor 
pierdute de S.U.A. deasupra 
teritorului sud-vietnamez a a- 
tins cțfra de 1 218.

Ciocniri între greviști
și politie la Torino

ROMA 4 (Agerpres). — A- 
proximativ 500 000 de munci
tori din Torino și împrejurimi 
au declarat joi grevă în semn 
de protest față de creșterea 
costului vieții. Greva a afectat 
industriile electrică, textilă și 
a construcțiilor de mașini. Ac
țiunea revendicativă a munci
torilor din Torino s-a extins 
și la cunoscutele uzine „Fiat*.

joiGreviștii au manifestat 
pe străzile orașului Torino în 
sprijinul revendicărilor lor. 
In cursul serii între poliție și 
demonstranți au avut loc cioc
niri, care s-au soldat cu ră
nirea mai multor zeci de per
soane, atît din rîndurile 
monstranților, cît și din cele 
ale polițiștilor. Au fost ares
tate 20 de persoane.

de-

NEW YORK 4. (Agerprcs). 
Consiliul de Securitate al O.N.U., 
întrunit la cererea Iordaniei 
pentru a discuta situația din 
partea arabă a Ierusalimului, 
aflată sub ocupația trupelor 
isracliene, a adoptat o rezolu
ție în care se arată că „reafir- 
mînd principiul stabilit, potri
vit căruia anexarea de teritorii 
ca rezultat al unor acțiuni mi
litare este inadmisibilă deplîn- 
ge faptul că Israelul n-a ținut 
cont de rezoluțiile Adunării 
Generale și ale Consiliului de 
Securitate" și „dezaprobă în 
termenii cei mai energici orice 
măsuri luate pentru a modifica 
statutul orașului Ierusalim*.

Rezoluția .cere de urgență 
încă o dată Israelului să aborge 
imediat toate măsurile luate de 
el care pot tinde să modifice 
statutul orașului Ierusalim și 
să se abțină în viitor de la 
orice dispoziții, puțind avea 
un astfei de efect". Se cere, de 
asemenea, Israelului să infor
meze Consiliul de securitate,

fără întirziere, de intențiile 
sale privind aplicarea dispozi
țiilor prezentei rezoluții și roa
gă ix? secretarul general al 
O.N.U. să aducă la cunoștința 
Consiliului de Securitate apli
carea rezoluției.

In partea finală a rezoluției 
se menționează că „in caz de 
răspuns negativ sau in absența 
unui răspuns din partea Isra
elului, Consiliul se va întruni 
din nou fără întirziere pentru 
a lua in considerare alte dis
poziții ce vor trebui luate în 
această problemă*.

Rezoluția prezentată de re
prezentanții Pakistanului, Sene
galului și Zambiei a fost adop
tată în unanimitate.

O
TEL AVIV 4. (Agerprcs). — 

Ministrul israel ian al informa
țiilor. Israel Galili, a decla
rat vineri că Israelul respinge 
conținutul rezoluției Consiliu
lui de Securitate în legătură cu 
Ierusalimul — anunță agenția 
France Presse.

Postul de radio Stockholm 
a transmis o EMISIUNE DE 
O JUMĂTATE DE ORĂ CON
SACRATĂ ROMÂNIEI. Rea
lizatorii emisiunii, B. Lindroth 
și G. Skanskberg, care au vi- 
zital recent fara noastră, au 
Împărtășit ascultătorilor im
presiile lor despre dezvoltarea 
economică a României și pro
gresul culturii românești. El 
au vorbit despre stima de 
care se bucură România in 
lume. In încheierea emisiunii 
a lost transmis un program 
de muzică românească.

Recent, în librăriile suede
ze s-a pus în vinzare ghidul 
„România", publicat în editu
ra .Aldus Bonnier* din Stock
holm.

Demonstrațiile
studenților sud-coreeni

iau amploare
IN NUMEROASE CARTIERE ALE SEULULUI 
AU LOC ADEVĂRATE LUPTE DE STRADĂ

SEUL 4 (Agerpres). — In 
cursul violentelor manifestații 
ale studenților de la Seul — 
se arată într-un raport al po
liției sud-coreene — au fost ră
niți 291 oameni aparținînd for
țelor de ordine. Totodată, se 
apreciază că numărul victime
lor din rîndul studenților este 
cu mult mai mare. Cu toate 
că polițiștii sud-coreeni — re
latează agenția France Presse 
— au utilizat un nou tip de 
grenade cu gaze lacrimogene, îm
potrivirea manifestanților a fost 
deosebit de puternică, in nume
roase cartiere ale Seulului avînd 
loc adevărate lupte de stradă. 
Brutalitatea cu care poliția sud- 
coreeană încearcă să reprime a- 
ceste manifestații a provocat o 
vie reacție în opinia pubiică. 
Uniunea ziariștilor a protestat 
energic împotriva unor aseme
nea măsuri samavolnice. în
suși ministrul de interne a dat 
ordin trupelor „să dea dovadă 
de mai multă moderație în 
exercițiul funcțiunii". Dapă 
cum s-a anunțat, demonstra
țiile’ de la Seul au drept scop 
să împiedice amendarea consti
tuției, ceea ce ar permite rea
legerea pentru a treia oară a 
lui Pak Cijan Hi in funcția de 
președinte al regimului de la 
Seul.

SEUL 4 (Agerprcs). — Tem
peratura politică sud-coreeană, 
care de o săptămînă a înregis
trat valori tot mai înalte, con
tinuă să se mențină la un ni
vel amenințător. Pentru a șap
tea zi consecutiv, peste 3 000 
de studenți din Seul, capitala 
țării, au părăsit cursurile și 
au ieșit în stradă, organizînd 
masive demonstrații de protest. 
Ca de obicei, poliția a intervenit 
și cum tinerii au ripostat bas- 
toanelor de 
lacrimogene 
pietrele de 
gistrat din 
lente.

Referindu-se la demonstrații
le de joi, sursele oficiale sud- 
coreene au menționat că 72 de 
ofițeri de poliție au fost grav 
răniți și că 166 de studenți ar 
fi fost arestați. In realitate, 
însă, menționează coresponden
tul agenției U.P.I., numărul ce
lor arestați pare a fi mult mai 
mare.

Oficialități indiene și pa
kistaneze au început semnarea 
documentelor și hărților care 
definitivează linia de demar
cație dintre cele două țări in 
partea lor de sud-vest, in re
giunea Rann of Kutch.

Kweal Singh, secretar la 
Ministerul indian al afacerilor 
Externe, pc de o parte. și 
Said Mohammad Yusuf, omo
logul său pakistanez, pe de al
ta, au de semnat 1 530 de ase
menea hărți și documente, pen
tru ca un teritoriu de 350 mile 
pătrate să treacă de sub ad
ministrarea Indici sub cea a 
Pakistanului.

Această DEFINITIVARE A 
FRONTIEREI SUD-VESTICE 
INDO-PAKISTANEZE, reamin
tește corespondentul agenției 
Reuter, reprezintă aplicarea u- 
nei hotăriri luate in 1968 de 
Tribunalul internațional, după 
ciocnirile care au avut loc în 
1965 intre cele două țări, în 
regiunea respectivă.

Pavilionul țării noastre des
chis zilele trecute 1N CADRUL 
PRIMEI EDIȚII A TlRGULUI 
INTERNAȚIONAL DE LA 
KINSHASA cunoaște o continuă 
afluență de vizitatori. Printre 
personalitățile marcante care 
au vizitat în aceste zile pavi
lionul românesc se numără șl 
președintele Republicii Daho
mey. Emile Dcrlin Zlnsou.

Președintele dahomeyan a 
apreciat în mod deosebit va
rietatea și calitatea exponate
lor prezentate, rcliefind inte
resul ce l-ar putea manifesta 
cercurile de afaceri din Daho
mey pentru produsele româ
nești.
■ ■■

EDITURA „POLITIKENS 
FORLAG" DIN COPENHAGA 
a scos recent de sub tipar o 
broșură intitulată „Excursii in 
România".
■ BIB

Ministrul de externe al R.F. 
a Germaniei, Willy Brandt, 
care a sosit joi seara la Paris, 
a fost primit vineri la Palatul 
Elysse de președintele Franței, 
Georges Pompidou. In cursul 
aceleiași zile Willy Brandt a 
avut primele întrevederi cu 
primul ministru Chaban Del- 
mas și cu ministrul de externe, 
Maurice Schumann. WILLY 
BRANDT ESTE PRIMUL OM 
POLITIC VEST-EUROPEAN 
CARE POARTA DISCUȚII CU 
MEMBRII NOULUI GUVERN 
FRANCEZ. Vizita ministrului 
de externe vest-german Ia Pa
ris are drept scop sondarea in
tențiilor noului guvern francez 
in materie de politică vest- 
europeană, precum și pregăti
rea întrevederii la nivel înalt 
Pompidou — Kiesinger, ce va 
avea loc la începutul lunii sep
tembrie la Bonn.

cauciuc și gazelor 
ou... pumnii și 

pavaj, s-au înre- 
nou ciocniri vio-

Aviația
portugheză

Un cetățean chilian pretin
de că este PROPRIETARUL:.. 
LUNII. Este vorba de avoca- 
tul-poet Jenaro Gajardo Vera, 
care deține chiar un titlu de 
proprietate eliberat de Oii- 
ciul pentru terenuri al guver
nului chilian.

Gajardo Vera intenționea
ză să expedieze astronautului 
Neil Armstrong, comandantul 
navei cosmice „Apollo-ll" 
următoarea telegramă. In mo
mentul în care va debarca pe 
Lună: „Vă doresc bun venit 
pe domeniul meu*.

După cum a explicat Gajar
do Vera totul a început sub 
forma unei glume, în urmă 
cu 16 ani, în orașul Taica din 
sudul Republicii Chile. „Am 
intentional ca în felul acesta 
să experimentez legea chili- 
ană privind proprietatea asu
pra unui teren* a spus el. 
Această lege stipulează că 
oricine poate să obțină 
un titlu de proprietate asu
pra unui teren care nu este 
revendicat de alte persoane. 
In acest scop, Gajardo a îna
intat o cerere, a publicat o

notificare cu privire la inten
ția sa timp de trei zile con
secutiv într-un ziar local și 
a așteptat să treacă cele 30 
de zile prevăzute drept ter
men legal pentru oricine do
rește să conteste pretențiile 
sale. Nimeni nu a făcut-o. 
Drept urmare. Biroul pentru 
terenuri din Taica i-a elibe
rat, în octombrie 1963, un ti
tlu de proprietate asupra Lu
nii, și i-a cerut să plătească 
o taxă echivalentă cu suma 
de... un dolar.

„Am solicitat dreptul de 
proprietate asupra unei su
prafețe a Lunii cu un diame
tru de 10 000 kilometri est, 
vest, nord și sud" — a de
clarat Gajardo. „Fiecare tară, 
care menține relații diploma
tice cu Chile trebuie să res
pecte această pretenție a 
mea*. Intenționez eventual 
să piec în Lună — a afirmat 
„proprietarul* satelitului natu
ral ai Pămînlului. „Doresc să o 
păstrez pentru mine, ca un 
refugiu unde să mă pol odih
ni".

a bombardat

0 declarație a comitetului special 
al O.N.U. pentru decolonizare

I

teritoriul
zambian

NEW YORK 4 (Agcrpres). 
— Comitetul special O.N.U. 
pentru decolonizare a adoptat, 

■joi, o declarație care exprimă 
grava îngrijorare față de pro
cesul intentat de autoritățile 
sud-africane unui grup de nouă 
cetățeni din Namibia (fostul 
teritoriu Africa de Sud-Vcst),

Okina iu/ sau disputa japono americanâ
Ki chi Aichi, ministrul afa

cerilor externe al Japoniei, 
urmează să angajeze la Wa
shington discuții oficiale asu
pra statutului insulei ar Okina
wa și a bazelor militare ame
ricane instalate aici. Principalul 
partid de opoziție. Partidul so
cialist. declară că . a lansa o 
vastă mișcare populcră pentru 
a împiedica plecarea ministru
lui. iar studenții extremiști că 
vor încerca, în același scop, 
să blocheze aeroportul. După 
luni de hărțuieli și ciocniri vio
lente se pare că Japonia a in
trat într-o perioadă de agitație 
a cărei evoluție ■_ greu de pre
văzut.

Adevărul este < ă pentru toate 
partidele miza. este enormă. 
Pentru insulari e vorba de 
regăsirea unei patrii, de câș
tigarea unei naționalități după 
flouă decenii .și jumătate de o- 
cupație militară străină. Pen
tru Statele Uni .<■ o vorba de 
n menține în stare de funcțio
nare cel mai bun instrument 
militar din regiunea vestică a 
Pacificului, fără care toate a- 
lianțele lor regionale Ți vor 
pierde esențialul semnificației 
militare. Pentru japonezi, este 
vorba de a ști „da sau nu", da
că retrocedarea prun.bâ a ar
hipelagului Ryu Kyu se va 1 ce 
cu sau fără bazele militare- ins
talate aici. Pchlru guvernul 
(3in Tokio este vorba 3. J:in-

ța americană, fără de care 
existența sa este amenințată. 
Iar pentru opoziție este vorba 
dacă lenta slăbire a partidului 
guvernamental, precum și evo
luția opiniei publice înspre 
poziții favorabile unei degajări 
militare in Asia ii vor permite

fost de altfel niciodată negat 
de către administrația S.U.A. 
și s-a subînțeles întotdeauna 
că intr-o zi sau alta el se va 
reîntoarce la patria mama. Nu
mai că, de la Foster Dulles, a- 
ceastă ..zi sau alta’1 e amiază 
continuu.

acuzați de violare a „Legii cu 
privire la reprimarea activită
ților teroriste*. Declarația cere 
Consiliului de Securitate să a- 
dopte de urgență măsurile ne
cesare pentru a obliga Republi
ca Sud-Africană să se confor
meze hotăririlor anterioare ale 
Adynării Generale a O.N.U. și 
alo Consiliului de Securitate 
cu privire la Namibia. Comi
tetul a hotărît să transmită 
imediat această declarație Con
siliului de Securitate ținînd 
scama de ..gravitatea situației".

Reprezentanții Marii Britanii, 
S.U.A. și Coastei de Fildeș, 
au exprimat rezerve față ele 
textul declarației adoptate.

LUSAKA 4 (Agerpres). — 
Aviația portugheză a bombar
dat, pentru a doua zi consecu
tiv, teritoriul zambian, în a- 
propiertfa frontierei cu Mo- 
zambicul. a anunțat joi seara 
un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Apărării al Zambiei. 
Potrivit purtătorului de cu
vînt, patru avioane portughe
ze au trecut, in cursul dimi
neții de joi, frontiera și au 
lansat 24 de bombe deasupra 
teritoriului zambian, fără a 
provoca victime.

Miercuri, aviația portugheză 
a bombardat același sector, u- 
cigind doi soldați zambieni și 
rănind grav un al treilea.

Regiunea de frontieră din
tre Zambia și Mozambic este 
de mai multe luni teatrul a 
numeroase incidente.

MAIMUȚA „ASTRONAUT" 
BONNY, lansată in spațiu cu 
biosatelitul nr. 3 sinibăta tre
cută de la Cape Kennedy pen
tru experimentarea reacției or
ganismelor în condițiile unei 
imponderabilități îndelungate, 
refuză să mănince la orele 
stabilite prin program, anunță 
un raport dat publicității de 
N.A.S.A. In urma analizării da
telor transmise s-a constatat 
că Bonny a consumat niște ra
ții de alimente care i-au a- 
juns la îndemină din cauza ac
ționării defectuoase a dispozi
tivului care-i „servește" masa. 
Tehnicienii de la centrul de 
control au reușit să înlăture 
defecțiunea apărută prin co
menzi radio.

DELEGAȚIA DE PARTIEi 
ȘI DE STAT SIRIANA, condu
să de Noureddin el-Atassi, șe
ful statului, prim-ministru, se
cretar general al partidului 
Baas din Siria, a făcut la 
Kremlin o vizită secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S, 
Leonid Brejnev, președintelui 
Consiliului de Miniștri, Alexei 
Kosighin, și președintelui Pre
zidiului Sovietului Suprem, 
Nikolai Podgornii.

După întrevedere, au început 
convorbirile sovieto-siriene.

■ SB

NOTA EXTERNA

dea acestuia o lovitură desă 
cisivă pentru a termina cu ,.era 
Salo*, cum odinioară tulbu
rările din 1960 au pus capăt 
cabinetului lui Nobosuke Kishi.

Problema Okina wei este sim
plu de pus. dar greu de rezol
vat. Din 1945 arhipelagul Pyu 
Kyu a fost plasat sub autori
tatea unei administrații rniiita- 
re americane, căreia mai tîrziu 
i s-a adăugat una civilă Pre
zența armatei americane < sie 
mai mult urmarea unei debar
cări directe docil consecința tra
tatului de la S.,n Francisco, 
pentru că acosta ru prevedea 
pentru arhipelag decit <in regim 
de tutelă, devenit de mult timp 
inutil, prin intrarea Japoniei 
în O.N.U.

Principiul suveranității ja
poneze asupra arhipelagului r.-a

Adevărul este că fără Okina
wa sau cu o Okinawa slăbită, 
Statele Unite n-ar mai dispune 
de mijloace militare suficiente 
pentru actuala lor politică a- 
siatică. Aproximativ 39 de l.a- 
ze de primă importanța susțin 
strategia americană pc conti
nent, inconjurindu ’ de l.i Co
reea de sud la Taîlanda, tre
când prin Japoaii. Okinawa. 
Guam, Formoza. Filipine și 
Vietnamul de sud. In cadrul a- 
cestui ansamblu. Okinawa de
ține rolul de centru strateg;? 
și logistic, cu cea mai deplină 
libertate de acțiune p.-itru tru
pele S.U.A., căci aici ele ?c află 
in mod practic pe pămint ai 
rican.

Deși in mod teoretic este 
secret, in r?.Hi! ite toată 
mea știe că Okinawa este

un 
lu- 

o

bază nucleară, iar rachetele am
plasate aici sînt și defensive, 
dar și ofensive.

„Prin Okinawa nu vreți să 
asigurați securitatea Japoniei, 
ci urmăriți să mențineți presiu
nea miiitară în regiunea Asiei 
de sud-est". Aceasta este, în 
esență, sentimentul populației 
față de prezența americană în 
insulă. Potrivit unui sondaj e- 
fectuat de ziarul „Mainichi", 
68 la sută din locuitorii arhi
pelagului și 77 la sută din 
populația întregii Japonii s-au 
pronunțat fie pentru suprima
rea bazelor din insulă fie pen
tru adaptarea 
celorlalte bazo americane din 
Japonia (adică fără arme nu
cleare). Or, guvernul Sato nu 
poate neglija o asemenea pro
porție.

Sub presiunea opiniei popu
lare. autoritățile japoneze au 
cerut Statelor Unite restituirea 
insulei, conform diverselor pro
misiuni anterioare ale diverși
lor șefi ai Casei Albe. Nu s-a 
opinat 
imediată. 
1972 
este do durată, 
tele Nixon va 
cursul acestui
ncască poziția față de conti
nuarea sau sfirșilul ocupației 
americane asupra arhipelagu
lui.

lor la statutul

insă pentru restituirea 
s-a pronunțat anul 

sau poate 73. Problema 
dar președin- 

trebui ca in 
an să-și defi-

V. A.
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Repetiție a ultimelor momente
dinaintea lansării

navei cosmice „Apollo-ir
CAPE KENNEDY 4. (Ager

pres). Numărătoarea inversă 
in vederea lansării nave! cos
mice „Apollo-ll" în direct ia 
lunii va începe in seara zilei 
de 10 iulie — a anunțai un 
purtător de cuvînt al Admi
nistrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.). Comunicarea a 
fost făcută după ce astronautii 
Neil Armstrong, Michael Col
lins și Edwin Aldrin au efec
tuat joi o repetiție a ultime
lor momente dinaintea lansă
rii, într-o cabină spațială ase
mănătoare aceleia în care vor 
pleca spre Lună la 16 iulie, 
ora 15,32 (ora Bucureșliului).

In cursul repetiției, siste
mul de direefie al „modulu
lui lunar" (care va duce pe 
primii doi astronauti pină pe 
satelitul natural al Pămînlului)

a prezentat unele mici defec
țiuni astfel incit N.A.S.A. a 
hotărît înlocuirea lui. S-a pre
cizat că aceasta nu va afecta 
data lansării.

Biroul meteorologic din Ca
pe Kennedy a anunțai că con
dițiile atmosferice pentru pe
rioada lansării șl recuperării 
lui „Apollo-U* vor fi, în ge
neral favorabile.

Pc de altă parte, la centrul 
spaflal Houston s-a anunțat 
că astronautul Allan Shepard, 
primul american care a /burat 
în spațiul cosmic la 5 mai 
1961 la bordul cabinei „Mer
cury", va comanda nava cos
mică „Apollo-13". împreună 
cu astronautii Sluarl Roosa și 
Edgar Mitchell, el va avea 
misiunea de a efectua o nouă 
debarcare pe Lună, în martie 
sau aprilie 1970.

B

■■
■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■eDflflflflflflDaifl

Orașul nigerian Ogbomosho 
a fost scena unor VIOLENTE 
TULBURĂRI ca urmare a re
fuzului localnicilor de a pluti 
impozitele cerute de autorități. 
Potrivit relatărilor agenției 
Reuter, intre poliție și mani- 
festanții care au încercat să 
baricadeze străzile au avut loc 
ciocniri soldate cu victime. E- 
fective militare au fost trimise 
în oraș pentru a restabili ordi
nea.

Incidente similare au fost 
semnalate și în localitatea ni
geriana Akanran.

La Ohrid a început cel de-al 
doilea FESTIVAL BALCANIC 
DE CÎNTECE ȘI DANSURI 
POPULARE. La festival parti
cipă 12 ansambluri din Româ
nia, Bulgaria, Turcia, Ungaria. 
Italia. Austria și Iugoslavia.

obs

Intr-un interviu acordat zia
rului egiptean „Al Akhbar", 
NOUL PRIM-MINISTRU AL 
YEMENULUI DE SUD. MO
HAMMED ALl HAITHEM. a 
arătat că principala problemă 
in momentul de față a țării 
o constituie îmbunătățirea si
tuației economice. El a men
ționat. totodată, că au fost 
primite deja uncie ajutoare din 
partea unor țări arabe și so
cialiste. In ce privește politica 
internă, premierul sud-yemenit 
a afirmat că toți deținuții po
litici au fost eliberați și că 
noul guvern dorește colabora
rea cu toți cetățenii țării.

CA URMARE A GREVEI 
GENERALE declanșată la ape
lul lansat de Convenția națio
nală a muncitorilor din Uru
guay, activitatea a numeroase 
întreprinderi industriale și co
merciale din țară a fost para
lizată. Potrivit informațiilor 
transmise de corespondentul 
din Montevideo al agenției As
sociated Press, greva capătă 
din ce în ce mai mult un ca
racter general. In prezent, cele 
mai afectate sectoare de acti
vitate sînt cele din industria 
textilă și metalurgică. în ca
pitala țării principalele edificii 
guvernamentale sînt păzite de 
poliție și armată. Tuturor pu
blicațiilor și posturilor de ra
dio li s-a interzis să difuzeze 
informații în legătură cu a- 
ceastă acțiune grevistă.

BBB

Comisia senatorială pentru 
forțele ariuate ale S.U.A. a 
aprobat joi UN BUGET DE 2» 
MILIARDE DOLARI PREZEN
TAT DE MINISTERUL APA- 
RARII PENTRU NECESITĂ
ȚILE IN DOMENIUL CERCE
TĂRILOR Șl DE REÎNNOIRE 
A ARMAMENTULUI. tn cursul 
dezbaterilor, membrii comisiei 
au redus, cu aproximativ 2 mi
liarde dolari, sumele solicitate 
de Pentagon, refuzînd toate 
fondurile pentru dezvoltarea 
armelor chimică și bacteriolo
gicii. Reducerea a afectat, de 
asemenea, crearea unui labora
tor militar plasat in spațiul cos
mic pc o orbită terestră < 
urma sâ coste 400 milioane do
lari. și cumpărarea de noi e- 
licoptore pentru forțele armato 
terestre.


