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CONGRES

Azi,
qîndurile noastre

se îndreaptă
spre Hunedoara

Atenția comuniștilor, minerilor, tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului este îndreptată astăzi spre Hunedoara 
— capitala siderurgiei românești — unde-și desfășoară lu
crările Conferința extraordinară a organizației județene de 
partid consacrată dezbaterii Tezelor C.C. al P.C.R. și proiec
tului Directivelor privind planul cincinal pe anii 1971—1975 
și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe 
perioada 1976—1980.

Moment important in \ iața oamenilor muncii de pe 
meleagurile noastre. Conferința extraordinară a organizației 
județene de partid, la care participă cei mai buni repre
zentanți ai organizațiilor de partid, ai comuniștilor de pe 
cuprinsul județului, încununează dezbaterile largi, vii, pro
funde, care au avut loc pină acum — dezbateri, în cadrul 
cărora comuniștii, oamenii muncii de toate profesiile, de 
toate naționalitățile din județul Hunedoara — și-au expri
mat adeziunea deplină și atașamentul nemărginit față de 
politica marxist-leninistă a partidului, față de conducerea 
înțeleaptă a partidului în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au aprobat unanim, fără rezerve, mărețul pro
gram al înfloririi României socialiste pe anii următori și 
și-au manifestat hotărîrea neclintită de a munci cu abnega
ție pentru prosperitatea patriei, pentru înaintarea României 
pe calea luminoasă a socialismului.

Dînd expresie gîndurilor, sentimentelor și năzuin
țelor oamenilor muncii din orașe și sate, din uzine, mine și 
fabrici, din unitățile agricole socialiste și instituții, repre
zentanții cei mai autorizați ai comuniștilor hunedoreni vor 
reafirma încrederea nemărginită, satisfacția profundă cu 
care cetățenii Hunedoarei aprobă politica internă și externă 
a partidului, aprobarea deplină și unanimă a măsurilor pre
conizate în documentele pentru Congres, hotărîrea comuniș
tilor, a tuturor celor ce muncesc pe meleagurile noastre, de 
a face totul pentru a da viată hotărîrilor pe care le va a- 
dopta Congresul al X-lea

In contextul documentelor pregătitoare ale Congresului, 
reprezentanții aleși ai comuniștilor din județ vor face bilan
țul remarcabilelor realizări obținute în înfăptuirea sarcini
lor puse de Congresul al X-lea al partidului, vor analiza 
pe larg posibilitățile de îmbunătățire, de perfecționare a ac
tivității în țoale compartimentele vieții economice și sociale. 
Dezbaterea acestor documente in Conferința județeană de 
partid are o semnificație cu atât mai mare cu cit județul 
Hunedoara, prin nivelul său ridicat de industrializare, ocupă 
locul al doilea intre județele țării și locul al treilea ca nu
măr de salariați la 1 000 de locuitori si ca nivel de urbani
zare.

Ca urmare a politicii partidului de industrializare socia
listă, de valorificare superioară a resurselor naturale, și 
dezvoltării armonioase a tuturor județelor țării. Hunedoara 
a beneficiat de importante fonduri de investiții, economia 
județului a continuat să înregistreze o dezvoltare impe
rioasă. Pentru a ne face o imagine despre locul important 

—e îl ocupă Hunedoara in economia națională este sufi-

In intimpinareaCongresului

al X-lea al partidului
CONSTRUCTORII URCA FERM

ÎNTRECERIITREPTELE
Pc întreg cuprinsul țării, în 

fabrici și în uzine, în mine 
ori pe șantiere, in păduri ori 
pe ogoare, apropierea zi cu zi 
a deosebitelor evenimente — 
Congresul al X-lea al partidu
lui .și a XXV-a aniversare a 
eliberării patriei — sînt în
tâmpinate de toți oamenii 
muncii cu realizări sporite, cu 
un entuziasm efervescent și cu 
emoții festive.

In parcurgerea trepidantă 
în acest context a traiectoriei 
întrecerii, a marii întreceri ce 
se desfășoară în întreaga țară 
între miile de colective de 
muncă in cinstea acestor eve
nimente de seamă din viața 
patriei, constructorii — făuri
torii harnici, hotărîți și cura
joși ai edificiilor industriale 
și social-culturale — trec prin- 
tr-un moment festiv, propriu 
doar lor, care însă le prile
juiește o verificare și o sporire 
în același timp a eforturilor 
de pînă acum : ZIUA CONS
TRUCTORULUI. Această zi, 
care, coincide cu penultima du-

minică a lunii iulie, c întâm
pinată și de... sărbătoriții din 
Valea Jiului — constructorii — 
cu frumoase rezultate, care se 
înscriu in fluxul general al 
efervescenței marii întreceri.

Pe lîngă o serie de realizări 
meritorii obținute în prezent 
în ceea ce privește predarea 
în termen a unor obiective 
oum sînt: stația ventilator 
bloc 10 Vulcan, lucrările de la 
S.CS.M., instalația de săpare 
la puțul Livezeni est (T.C.M.M.); 
mii de metri liniari de drum 
forestier, realizați de T.C.F. 
șantier Valea Jiului ; cele 764 
apartamente predate la Petro
șani. Petrila, Vulcan și Lupcni 
dintre care 184 peste sarcinile 
de plan (T.C.H.), ori abaterea 
apelor Văii de Pești prin .ga 
leria de deviere din zona ba
rajului (I.L.H.S.) — construc
torii tuturor unităților econo
mice din Valea Jiului își con
centrează forțele pentru obți-

Oameni

biografii
pentru o profesiu- 
fie întâmplător, mî- 
factice pornire de

Opțiunea 
ne șe face 
nat de o 
moment sau sub influența unei 
persoane incompetente, fie, in 
marfa majoritate a cazurilor, 
urmînd o reală. și profundă 
pasiune. Adevăratele satisfac
ții în viață, spirituale și mate
riale, le are numai cel care 
urmează calea aptitudinii, în
clinării, manifestate prin pasi
une/și dragoste crescîndă pen
tru meseria sau ocupația alea
să. IțPentru că orice muncă, 
pentru . a fi bine făcută, cere 
dăruire totală. Orice meserie 
deschide orizonturi largi — nu 
degșaba s-a spus că „meseria 
c brățară de aur" — succesele

PUȚ AUXILIAR

Iractor românesc
Vineri dimineața, de pe 

banda de montaj a mărci u- 
zine brașovene a coborit cel 
de-al 230 000-lea tractor ro
mânesc.

Gama celor 20 de tipuri și 
variante de tractoare, fabri
cate pină acum la Brașov, 
s-a îmbogățit anul acesta cu 
tractorul S-651, tractorul S- 
1 500 și alte tipuri de 40 C.P. 
înzestrată cu echipament la 
nivelul tehnicii mondiale, u- 
zina produce anul acesta 
25 000 de tractoare.

(Agerpres)

A XXV-a aniversare a eliberării Poloniei

Peregrinări poloneze
Sint desigur, nesfirșile posi

bilitățile de a cunoaște Polo
nia. O poți cunoaște do acasă, 
din lecțiile dc geografie, din 
filme și albume, citind ori as
cultând. O poți cunoaște pri
vind o ca turist sau prins in 
munca de fiecare zi. O poți 
privi cu ochi de istoric sau ca 
arhitect, o poți considera ca 
sociolog sau ca estet. O poți 
etinoaște investigind istoria ei 
de veacuri, rememorind tr" 
gedia distrugerii și patetismul 
reconstrucției sau contemplind, 
pur și simplu, ritmul vieții co
tidiene.

Poate că c imposibil să în- 
mănunchezi în cîteva pagini 
toate aceste aspecte. Dar, străi
nul care vizitează ținuturile 
Poloniei este impresionat atît 
de mulțimea monumentelor is
torice, de ritmul trepidant al 
orașelor, de- intimitatea și li
niștea parcurilor, dc abunden
ța și veselia tinerilor, de so
brietatea clădirilor, dc întinsele 
regiuni industriale și dc atâtea 
altele.

Prin suprafața sa (312 920 
km2) Polonia face parte din 
cadrul țărilor europene de mă
rime mijlocie ; ca este mai pu
țin întinsă decît Franța 
Spania, dar mai marc decît 
Anglia sau Italia. Cu o popu
lație ce depășește cifra de 31 
milioane, densitatea populației 
este dc 100 de locuitori pe km2, 
puțin mai mare decît cca a 
Franței.

O privire chiar superi icială. 
din viteza trenului sau a au
tomobilului. ne dezvăluie o 
țară deosebit de interesantă, 
cu un peisaj variat, cu frumu
seți naturale la care s-alt a- 
dăugat din plin hărnicia și 
talentul poporului polonez prie
ten. în nordul țării, pe o. lun
gime impresionantă — 70â km 
— țărmul este scăldat de a- 
pelc mereu neliniștite ale Mă
rii Baltice. -Plajele întin
se — poate puțin lipsite dc 
arșița soarelui meridional — 
sint considerate printre- cele 
mai frumoase din Europa. Pe

tra-

sau

țărmul Balticii este concentra
tă activitatea maritimă a Polo
niei, principalele porturi po
loneze fiind amenajate i i văr
sarea celor mai mari fluvii din 
țară. Gdansk și Gdynia pe Vis
tula, Szczecin și Swinoujscie pe 
Oder. In vecinătatea acestor im
portante centre urNmc sc af’.â 
cochete sațiuni balneare și tot 
aici mari șantiere navale, Po-* 
lonia situîndu-se pc locul dois
prezece in ierarhia mondială 
a constructorilor dc nave.

Coborînd spre sud. peisajul 
se schimbă, întâlnim coline do- 
moale acoperite de păduri și 
o puzderie de lacuri, ineîntă- 
toarea patrie a lacurilor Ma- 
zuriei, presărate între codri 
de pini, de brazi și de mes
teceni. Apele, departe de foca
rul deșeurilor industriale, mi
șună de pește. Pădurile um
bresc specii rare. între loca
litățile Elbag și Olstyn poți 
întâlni castori. Lingă lacul Sni- 
ardwy zburdă herghelii de cai 
sălbatici, „tarparii" care mai 
pot fi găsiți doar in Asia. în 
pădurea Boicka pasc bourii. 
Rî.șii, elanii. mistreții și miile 
de lebede de pe lacul Luknaj- 
na, cormoranii, cocostârcii ne
gri, cocorii și bîtlanii care se 
adăpostesc prin labirinturi la
custre fac din această zonă u- 
na din cele mai atrăgătoare 
regiuni pentru vînători și pes
cari.

Părăsind aceste regiuni, a- 
jungem in zonele întinse de 
cîmpie, care acoperă mai mult 
de jumătate din suprafața Po
loniei. Peisajul devine mono
ton — o vastă întindere de pă- 
mînturi — întrerupt ici și colo 
de văile străbătute de ape. 
Cele mai mari masive forestie
re sînt situate în partea de 
vest, culminind cu marca pă
dure de la Bialowieza, unul din 
cele mai interesante parcuri 
naționale din Europa. Aici se 
adăpostesc numeroase anima-

I. ALEXANDRESCU
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Reducerea consumului de lemn, domeniu 
in care aportul trebuie intensificat

Proiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei na
ționale pe perioada 1976—1980, 
unde se arată că extracția de 
cărbune va trebui să atingă un 
nivel de 36—38 milioane de 
tone în anul 1975, pune un ac
cent deosebit pe creșterea pro
ducției de cărbune cocsificabil. 
Pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu combustibili 
solizi și înlocuirea treptată a 
lemnului de foc — destinat va
lorificării superioare în produc
ția industrială — se prevede 
dezvoltarea producției de bri
chete din cărbune, urmînd să 
se producă în cantități sporite 
cărbuni înnobilați.

In altă ordine de idei, istori
cele documente de partid re
flectă atenția cu totul specială 
care trebuie acordată conservă
rii, apărării și dezvoltării fon
dului forestier.

De asemenea, în proiect se a- 
rată că, la stabilirea sarcinilor 
de producție este necesar să se

aibă in vedere, în toate“sectoa-'. 
rele activității economice, redu
cerea consumurilor specifice de 
energie, materii prime, materia-, 
le și combustibil. Se sublinia
ză imperativele lichidării risi
pei de materiale — mai alps 
de laminate și material lem
nos; trecerii în mod mai ho- 
tărît la elaborarea de soluții 
constructive economicoase, la 
folosirea oțelurilor cu rezisten
țe superioare, a betoanelor pre- 
comprimate, la extinderea în
locuitorilor; realizării unei re
duceri substanțiale a consumu
lui de lemn în industria mi
nieră și în construcții.

Sarcina majoră a diminuării 
consumurilor la lemnul de mi
nă revine cu precădere minelor 
din Valea Jiului, importanți 
consumatori ai materialului 
lemnos. Problema ca atare a 
preocupat totdeauna colective
le de salariați ale exploatări
lor. noastre, fapt atestat de u- 
nele rezultate bune în acest 
sens. Dacă în anul 1944 con
sumul specific de lemn de mi
nă era de peste 57 mc pentru

l/m'itnohc’ de producție extra
să, în anul trecut aceasta a fost 
de numai 34,2 mc. Această re
ducere de amploare a fost po
sibilă prin folosirea de * ’ 
cuitori, în ' ’ ’
de beton, 
metalică.

Pină in 
susținerea 
metalice confecționate din șine 
de cale ferată. Din anul 1959 
s-a trecut treptat la susținerea 
elastică. Sistemul de susținere 
metalică a luat o mare extinde
re, ajungînd în prezent la un 
volum de lucrări susținute me
talic de cca. 75 000 mc. Sus
ținerea cu arco culisante meta
lice s-a dovedit a fi eficace, a- 
sigurînd pe de o parte schim
barea1 fundamentală a condiții
lor de acces și de deservire a 
locurilor de muncă, iar pe de 
altă parte economisirea mate
rialului lemnos și reducerea 
consumului de muncă la între
ținerea lucrărilor miniere, 
la 115: posturi pentru 1000 
tone de producție ’ extrasă 
1960, 'la 58 posturi în 1967.

Un domeniu în care, s-au

special beton, 
arce, stâlpi și

înlo- 
inele 
plasă

anul 1955 s-a extins 
în galerii cu cadre

ciil progrese remarcabile și un
de există o valoroasă tradiție 
în Valea Jiului, îl constituie 
susținerea metalică a abatajelor 
cu front lung, care își are în
ceputurile în bazin încă înainte 
de anul 1940. Dacă în perioada 
inițială susținerea era alcătuită 
din elemente grele de susține
re din pricina calității materia
lului din care erau confecțio
nate, pe parcurs s-a experimen
tat și generalizat susținerea cu 
stâlpi hidraulici și grinzi in 
consolă.

înlocuirea cherestelei la po- 
direa și bandajarea lucrărilor 
miniere cu plasă metalică, ban
daje de beton, a redus consu
mul de cherestea de la 10 mc 
la 8,8 mc pentru 1 000 de tone. 
In primele cinci luni ale anu
lui în curs consumul specific 
realizat la lemnul de mină este 
sub 33 mc, raportați la o aceeași 
cantitate.

de 
de 
în

fă-

Ing. Gheorghe MIHUȚ, 
șeful serviciului planificare 

din C.C.P.

• Continuare în pag. a 3-a

Ca întreg pămintul româ
nesc, Valea Jiului — împără
ția diamantului negru și a 
aurului verde — are vîrstele 
ei... Unele scăldate în razele 
soarelui, altele bîntuite de 
furtuni... Toate înscrise în 
piatra munților, ori îngropate 
adine de fierul plugului. Lor 
li se alătură una tânără, pu
ternică, învăluită în fire de 
lumini și zîmbete...

O știam cu căsuțe niomîr- 
lănești. resfirate pe coamele

orgi moderne, simfonii ale 
muncii și vieții.

Mă opreau turnuri înalte, 
semețe, din beton și fier pe 
pămintul în care se ascund 
sîmburii luminii și 
furnalelor...

Mă opreau copiii scoși în
tâia dată afară, care încercau 
să frîngă în degetele lor fire 
galbene de soare...

Mă opreau afișele de spec
tacole ale teatrului minerilor, 
una dintre primele instituții

piinea

iMă opreau file de album
i '

■ SI

I

dealurilor, cu colonii de mi
neri, cu cîteva cazinouri și 
școli...

O știam cu drumuri desfun
date pe care își purtau pașii 
grei oameni cu fețe întune
cate, spre gurile negre ale 
minelor — adevărate mor
minte fără cruci... Vroiam 
să-i văd fața nouă, după un 
sfert de veac. Si am pornit 
din Lonea, pînă la celălalt 
capăt, la Uricani, cel mai nou 
oraș al minerilor.

Mă opreau aproape la fie
care pas lucruri pe care le 
vedeam întâia oară.

Mă opreau palate de basm 
în care locuiesc familiile 
scormonitorilor în adîncuri... 
Cluburi si cămine culturale 
mă îmbiau să le trec pragul 
pentru a asculta foșnetul cor
tinelor de catifea...

Mă opreau clădiri mari 
nrin geamurile cărora ve
deam chipurile senine ale ce
lor ce mîine vor cînta la

artistice născute sub zodia 
păcii și democrației...

Așa mi-a apărut Valea Jiu
lui — album uriaș, legat în 
scoarță de stejar — veche la 
fel ca stîncile Parîngului, tâ
nără ca întreaga Republică...

Abia apoi am intrat la Mu
zeul mineritului. Prin sălile 
bogate în exponate care vor
besc despre ieri, azi și mîi
ne, mi-am purtat pașii ca în- 
tr-un templu vechi, strămo
șesc.

Cînd am ieșit afară, privi
rea mi-a fugit spre cea mai 
de sus clădire din Petroșani, 
spre cetatea cifrelor și a lini
ilor.

Atunci mi-a scăpat un zîm- 
bet.

O frunză aurie mi l-a 
smuls și l-a împrăștiat prin
tre celelalte frunze ale copa
cului.-Și-am pornit-o încet pe 
strada verde, plină de oa
meni...

Mircea MUNTEANU

•3

ITINERAR
Cultural
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Ia sfîrșit de săpfamînă

Coordonate hunedorene

APOLLO

CU

Relatări în pag. a l-a
< Continuare în pag, a 3-a

In acest sfirșit de sâptămînă, constructorii, cei ce au 
înălțat edificiile social-culturale și industriale de pe întin
sul patriei noastre, își serbează ziua lor.

Simbâtă, ora 18, constructorii de la Grupul II de șan
tiere Petroșani și cei de la T.C.M.M. se întâlnesc la Casa de 
cultură din localitate. După ce vor audia o expunere, vor fi 
spectatorii unui program artistic susținut de formațiile de 
dansuri și taraful constructorilor. Programul artistic, dedicat 
constructorilor, va fi întregit de formația de muzică ușoară 
„Color".

♦ Duminică, incepînd cu ora 9 și pînă se lasă insera
rea, pe lunca de la Iscroni are loc tradiționala „Nedeie a 
Tulipanului". Șe intilnesc aici artiști amatori și spectatori 
din întreaga Vale a Jiului. Fanfare, tarafuri, formații de 
muzică ușoară, soliști vocali și dansatori.

+ Muzeul mineritului stă la dispoziția vizitatorilor du
minică intre orele 10—20,

Realizările socialismului — nestemate izvorîle 
din politica științifică, realistă a partidului nos
tru, din munca avîntală și rodnică a întregului 
popor — împodobesc locaiitălile, dau forlă și 
prospețime' vieții, scrutează cutezător viitorul. Pe 
cerul patriei, în find cu marile ^construcții ale 
Hunedoarei sau Galafiului, ale Craiovei, lașului, 
Brașovului, ale tuturor orașelor și centrelor eco
nomice se aliniază verticalele Devei, Orașul care 
anul acesta își sărbătorește al șaptelea centenar, 
care decenii de-a rîndul, în trecut, n-a lost decît 
centru] administrativ al județului a renăscut vi
guros sub auspiciile generoase ale socialismului.

Șapte sule de ani este o vîrstă respectabilă. 
Patina vremii se mai păstrează in ruinele Ce
tății care amintesc începuturile, în clădirile mai 
vechi, în unele străzi înguste, șerpuitoare, în 
obloanele metalice închise pentru totdeauna ale 
vechilor dughene. Și poale, și în argintul vene
rabil a/, multigenarilor care-și petrec timpul în 
promenade,, uimiți de ceea ce înlîlnesc la fiecare 
pas, de ceea ce văd astăzi și nu exista ieri, de 
ritmul accelerat al vieții noastre contemporane. 
Caracteristica dominantă a Devei nu mai este 
însă demult aceea a unui oraș patriarhal, în care 
viafa se deSlășura în virtutea rutinei. Tinerețea 
clocotitoare, izbucnită de-un sfert de secol, împli
nește an de an contururile unul oraș modern, 
aspiră trepidant spre deplină maturizare econo
mică, socială și culturală.

Verticalele orașului-reședinfă a județului nos
tru, construite pe temelia solidă a investițiilor 
alocate de stal au căpătat profiluri dintre cele 
mai variate. începute în subteranele exploatării 
de cupru — mină redeschisă și lărgită în anii 
socialismului, înzestrată cu tehnică de exlrac/le 
modernă, de mare productivitate — continuate 
cu întreprinderea de prefabricate din beton cu 
două linii de producție la nivelul tehnicii avan
sate, cu noua autobază, cu două complexe de 
deservire, cu noua clădire a poștei, cu stafia 
„autoservice" și cu numeroase alte obiective eco
nomice și social-culturale, au atins cota cea mai 
înaltă în siluetele zvelte ale Centralei termoelec
trice de 800 MW, In curs de ediiicare pe locul 
vechii așezări romane Micla, această nouă perlă

din constelația energetică a tării, își va revărsa 
încă anul acesta puterea și lumina primului grup 
de 200 MW.

Alături de obiectivele industriale, Deva cu
noaște și o puternică ridicare pe verticala urba
nistică. Blocuri suple moderne, confortabile, cu 
patru și nouă nivele au fost, parcă sădite în toate 
părțile orașului. Centrul a fost reconstruit com
plet, s-a ridicat un nou cartier „Gojduu, se con
struiesc în continuare noi spatii de locuit. Pri
vit de la înălțimea celor peste 5 700 de aparta
mente date în folosința oamenilor muncii în ul
timii ani, orașul ne apare regenerat, etalîndu-șl 
cu mîndrie tinerețea, viitorul.

Ridicările pe verticală ale municipiului Deva 
sînt desigur mult mai multe. Nu le vom enu
mera pe toate. Pentru o imagine mai completă 
vom aminti însă o cifră : 608 milioane lei. Aceas
ta este valoarea fondurilor de investita alocate 
pentru edificarea industrială, urbanistică și so- 
cial-cullurală a orașului numai în anul 1968. A- 
maiorilor de. comparații le vom mai spune că 
această sumă depășește substantial pe cea alo
cată în perioada.anilor 1959—1964. Deci, înlr-un 
an, mai mult decît in cinci ani anteriori. Este in
tr-adevăr un salt la nivelul vremurilor pe care 
le trăim I

...Deva are o vîrstă care se numără în sule 
de ani. Cu toate acestea, abia acum începe ade
vărata sa viată. In cadrul vastului program de 
construcție multilaterală a societății noi, preligil- 
rat în Tezele șl proiectul de Directive ale Con
gresului al X-lea al partidului, municipiului Deva 
i se prevăd cote înalte pe verticala socialismului. 
Prin punerea în funcțiune a noilor obiective și 
lărgirea capacităților de producție existente vor 
spori substantial producția de energie electrică, 
producția de cupru în concentrate, de cărămizi 
dialit, de prefabricate din beton ele. Foarte sem
nificativă este însă cifra prevăzută la volumul 
mărlurilor ce vor li desfăcute către populație și 
care va crește cu 29 la sulă în 1975 la/ă de 1970. 
Aceasta înseamnă un nivel de trai ridicat, în
seamnă civilizație I Este, poale, verticala cea mat 
înaltă, cea mai elocventă.

Paul GHEORGHIU '

Astronava
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continuă
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♦ Prima transmisie 
TV în culori.

Armstrong va co
borî din modul mai 
înainte de ora prevă-
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>c viață și pe moarte. Săgețile în- 
acUfl pădurilor, cerul și piepturile 
din ambele tabere se unea undeva 
care se pierdea apoi către rădăci

nile pădurii, ale munților, ca un semn prevestitor pentru
ceea ce o să fie. Soarele orbit de mînic că dușmanii fiilor 
nemuririi răzbesc, după ce și-a spălat fața cu rouă Insin- 
gerată. a suit cu repeziciune treapta după treaptă, către 
nesfirșit, oprindu-se pc virful muntelui, poate pentru o 
clipă dc odihnă, acolo de unde Getusa privea lupta.

Din rind în cînd, cea mai bătrână femeie a pămintului 
pentru care luptau cele două tabere, trimitea Disperarea in 
focul săgeților să-i îmbărbăteze fiii, nepoții și strănepoții.

In vremea asta, pieptul cămășii viteazului între viteji, 
pc care-o luase Getusa cu ea pe munte, a început să fie în
semnat cu linii negre Moartea fiecărui fiu, nepot ori stră
nepot era însemnată cu fir negru, trecut prin urechile acului 
dc aur. Și. cînd pieptul cămășii se înnegri aproape, Getusa 

ppu să însemne mînecilc.
— Cc faci, o întrebă Soarele ?
— însemn sufletele, răspunse Getusa.
— Sufletele? sc miră Vîntul.

Mai bine t( răcorești pe-ai mei care luptă
rugăciune bă-

S

Cu Victor Sylvester, secretarul Filialei
din Petroșani a U.A.P., despre

-* i
fElemente arhaice 

in arta populară 
om laica finimActivitatea artiștilor

am hotă-vor pieri niciodată.nu

mani-se

mărețelor 
Ie sărbă*-

iii ;ju-
Fonklu- 

refcol-

plasticienilor 
sînt actuale

avea 
prezentăm și - pe aaes- 
nu. Revenind la sală,

rog

suflcte ? Ele sînt 
uitat poate 7
lucru, cu lacrimi in ochi, mi

ll luă la rost.
ămașă, cum le însemn eu. 
ca un neputincios 
să poată veni Noa 

aduna trunchiul aproape si 
că ! Să poată veni Noaptea.
icepu să coboare către cealaltă par- 
Vintui dînd buzna în focul luptei 

ecare dac și-n arșiță pe fiecare din- 
o de marginea unde apune Soarele. 

Noaptea in locul Soarelui, Getusa a țesut 
pieptul si minecile cămășii viteazului între viteji cu sute de 
fire negre. Și cămașa părea un cimp de luptă scăldat în um
brele serii, pe care se zăresc doar zeci, sute de suliți încru
cișate. fiecare cu gind de biruință.

— Cc-ai făcut Getusa ? întrebat-o Noaptea caro se re
vărsa către locul luptei.

— Am împlinit ceea <■. \a fi i-a răspuns Getusa. Ce 
vezi cusut pe căma<â sînt războinicii căzuți acolo. Dușmanii 
și ai mei. Fiecare îmbrățișîndu-se ca niște frați. Cc-ți pasă ! 
Tu ești aceeași dintotdeauna. Eu cobor. Cobor în cetate. 
Fiecare femeie să-și îmbrace pruncii într-o asemenea că- 
mașă. De mare sărbătoare \i mei

mine m loc să 
irea. să-si pontă 

rădăcini și TSngih
Ascultător, Soarele î 

te a lumii, în vreme ce 
învăluia în răcoare pc fi 
tre cei veniți de dincolc

Pinâ să urc 
mînec

R. SELEJAN

plastici petroșăneni
— „Un grup de artiști tineri 

îndrăgostiți dc arta lor. pe 
meleagurile acelea de o sub
limă poezie ale Văii Jiului 
unde oamenii și munții se în
tâlnesc intr-o confruntare dra
matică. Uniți printr-un entu
ziasm care i-a ajutat să în
vingă ezitările și greutățile, 
membrii cenaclului din Petro
șani confirmă existența unor 
talente în curs de definire’*. 
Așa scria cu ani în urmă cri
ticul de artă Dan Grigorescu 
despre grupul 
petroșăneni. Mai 
aceste cuvinte ?

— Numai în 
firesc să fie 
ce de cînd au

parte. Și e 
așa deoare- 

fost scrise 
aceste cuvinte au trecut 9 ani 
.și „tinerii" s-au maturizat, arta 
lor rafinindu-se și elevîndu-se. 
Dovadă în acest sens sînt nu
meroasele expoziții personale 
și de grup deschise în diferi
te orașe ale țării și participă
rile la expoziții românești din 
străinătate, la Moscova, Gene
va, Helsinki, Riga, Viena, Buda
pesta, Veneția etc. Dovadă mai 
poate fi și constituirea foștilor 
cenacliști iritr-o Filială a
U.A.P.. formă de organizare
calitativ-superioară.

A rămas însă comună tutu
ror artiștilor locali aceeași do
rință de continuă perfecționare 
și sporire a artei lor cu noi 
valențe emoționale, și același 
entuziasm care i-a ajutat să 
învingă greutățile de care amin
tea Dan Grigorescu.

— Aceste greutăți 
festă și azi ?

— Da, din păcate. Deși acti
văm de 14 ani in Valea Jiului 
nu avem încă o sală specială 
de expoziții. Poate vă gîndiți 
că s-ar putea organiza expozi
ții în holul Casei de cultură 
sau în cel al Teatrului de stat...

— Exact...
— ...dar aceste holuri pri

mesc periodic și alte expoziții 
decît ale noastre și așa e și 
firesc. Am putea totuși să le 
folosim dacă s-ar realiza în 
sfirșit mult cerutul panotaj pe 
care să fie aranjate pînzcle. 
Anul trecut, cu ocazia sărbă
toririi „Centenarului cărbune
lui", am primit sub formă de 
împrumut de la Comitetul ju
dețean pentru cultură și artă 
un astfel de panotaj dar după 
desfacerea expoziției ne-a fost, 
retras. In aceste zile ne pre-

gătim intens pentru realizarea 
expoziției prin care membrii 
filialei noastre cinstesc al N-lca 
Congres al partidului, cea 
de-a 25-a aniversare a eliberă
rii patriei și împlinirea a pa
tru decenii de la greVa mineri
lor din Lupeni. Pină in pre
zent nu știm in ce sală vom 
organiza această expoziție.

— Tocmai voiam să vă 
să stăruiți puțin asupra preo
cupărilor în cinstea 
evenimente pe care 
lorim în august ?

—Pină în 25 iulie 
rit să adunăm toate. lucrările 
recente ale membrilor filialei 
pentru a trece la selecția celor 
pe care le vom prezenta la ex
poziție. Menționez că am invi
tat să expună, alături de noi 
și membrii recent înființatului 
cenaclu al artiștilor* plastici 
din Deva. Vom prezenta circa 
40 de lucrări de grafică, pic
tură, sculptură. S-a pus și pro
blema expunerii unor lucrări 
de-ale noastre mai vechi dar 
reprezentative. Depinde însă de 
spațiul pe care-1 vom 
dacă le 
tea sau 
fn mod excepțional am putea 
expune de data aceasta în 
sala mică a Casei de cultură 
din Petroșani dar dacă nu 
avem panouri va fi imposibil 
fiindcă nimeni nu nc dă voie, 
și e normal, să batem cuie în 
pereți- pentru a agăța pînzele.

— Xu credeți că ar fi nece
sar să se înființeze în Petro
șani o galerie de artă cu vân
zare și in felul acesta s-ar re
zolva și spațiul de expunere ?

— Ba da, cred că ar fi ne
cesar acest lucru. în ‘ atcasiă 
galerie ar putea fi prezentate 
tablouri mai accesibile ca preț și 
ca manieră de lucru, apoi obi
ecte in stil popular local' em
bleme, ilustrate etG. De aseme
nea, ar putea fi comandate și 
lucrări ale artiștilor plastici 
profesioniști din alte județe. 
Dar înființarea unei astfel de 
galerii în orașul nostru este 
stînjenită de faptul că, în po
fida repetatelor noastre cereri, 
nu 
deț 
lui

s-a creat încă
o unitate a

plastic care să 
vc problemele bănești privind 
chiria spațiului de expunere, 
salariul angajatului și rein-ine- 
rațiile care revin artiștilor 
pentru lucrările vîndute.

A D E Z I U N E
De voi uita, cindva, aceste schele. Dc luptă și de veghe, de iubire —
Aceste mi ini trudite pe unelte Mă frîngă noaj)tea-n blestemate hore
Și visele schițate lingă ele, Cum vîntul fringe frasinul subțire.
Sub armonia liniilor zvelte. Ori pentru prieteni să îmi piară chipul
De voi uita, cindva, cum cîntă vîntul Cum pier copacii în pustiuri dure
Prin șantiere noaptea, și prin lanuri, Cînd vîntul urcă peste nori nisipul —
Cum își dospește sevele pămintul, Cum pier copacii iarna, sub secure.
Cu cită trudă si le urcă-n ramuri.
De voi uita, cindva. aceste ore George BOITOR

— Dar galeria de artă din 
Deva cum funcționează ?

— Galeria din Deva este sus
ținută de unitatea din Sibiu a 
Fondului plastic. De aceea, aici 
expun spre vînzare numai 
membrii Filialei din Sibiu a 
U.A.P. nu și artiștii hunedo- 
reni. 1

— Ați fost solicitați in repe
tate rinduri să împodobiți cu 
lucrările dv. diferite edificii 
ale orașului. Așa s-a intim plat 
cu mozaicurile și lucrările in 
metal de la Casa de cultură 
din Petroșani, cu fresca de 
mari proporții de Ia Institu
tul de mine, cu mozaicul de 
Ia Școala nr. 6, de Ia grădina 
de vară „Parc*4 etc. Cred totu
și că instituțiile și întreprinde
rile ar trebui să apeleze mai 
mult la serviciile plastic ieni- 
lor noștri ca și edilii de altfel. 
Mă gindesc. de pildă, 
la faptul că in fiecare 
renovează multe localuri 
ce, învestându-se pentru 
ta suine mari fără ea 
talele să fie Ia nivelul 
țărilor.

— In privința înfrumusețării 
orașului, propun să se înfiin
țeze un colectiv permanent for
mat din tovarăși de la siste
matizare, arhitecți, artiști plas
tici, reprezentanți ai comerțu
lui, ziariști, oameni de ariă și 
cultură care să se preocupe de 
găsirea celor mai bune soluții 
în această direcție. Intrările in 
oraș sînt sărace în panouri 
publicitare acum în plin sezon 
turistic ceea ce nu se întim- 
plă în alte părți. Șis de jur 
împrejurul stadionului. s-ar 
putea monta astfel de panouri 
publicitare realizate cu gust. 
De asemenea, orașul are nevoie 
de mai multe lucrări de sculp
tură. In privința restaurantelor 
care se renovează anual s- ar 
impune, intr-adevăr, consulta
rea beneficiarilor cu arhitecții 
sau cu artiștii plastici, pină la 
înființarea colectivului de care 
vorbeam mai sus (și care nu 
trebuie să fie prea mare, maxi
mum 10 membri). Eu de ex
emplu nu văd rostul mozaicu
lui de pe pereții localului 
„Zori de zi" deschis recent in 
Piața Victoriei. Pc lîngă faptul 
că lucrarea e foarte cosii si toa- 
rer nu se realizează nici efec
tul scontat. Și exemplele s-ar 
putea înmulți.

— în încheierea < 
noastre vă rog să ne 
despre celelalte obiective 
care și le propun 
Filialei in acest an.

— Ne pregătim in 
rînd pentru expoziția 
nă de artă plastică, 
profesioniștilor, care va fi or
ganizată în luna decembrie la 
Deva. La această expoztț’e vor 
participa toți membrii Filialei 
cu lucrări executate în mani
eră modernă, în diferite ra
muri ale artelor plastice : gra- 
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VAZA CU FLORI
Iosif NAGY

Ghvorghe Bode a Rizescu — 
Vulcan. Se pare că aveți unele 
disponibilități pentru reportaj. 
„Avânt spre înălțimi'4 este o 
încercare meritorie, care păcă
tuiește insă prin generalități
le pe care le cuprinde. Vă sfă
tuim să priviți cu atenție în 
jurul dv. și să găsiți un fapt 
semnificativ, din viața de zi 
cu zi a Vulcanului, căruia să-i 
surprindeți trăsăturile carac
teristice, să-i reconstituit) lini
ile de forță. Atenție insă la 
afirmațiile pe care le Eiceți ! 
De exemplu, titlul articolului

POȘTA
literară

dv. care devine și laitmotivul 
său, nu constituie o „fază", așa 
cum susțineți de mai multe ori.

C. Croitoru — Banița. ..La 
cinema, pe strada mare / Mă 
poartă vechile amintiri/ Jucase 
un spectacol tare/ Povestea 
unei mari iubiri’4. Cuvintele 
de mai sus vă aparțin și ele 
se vor a fi poezie. Ne pare rău, 
dar ne infirmați părerea ex
primată cu alt prilej, că ați 
înregistrat un oarecare progres. 
Toate versurile trimise în ul
timul timp sînt la un nivel 
scăzut.

Mircea Pîrvulescu 
Vă invităm la 
cutăm despre

PetriIa.
redacție să dis- 

lucrarea trimisă.

— Petroșani. 
Manele" reținem

Paul Matei
Din „Mașterul 
doar ideea nu și materializa
rea ei. Din „Euxin" și „Natura 
moartă14 nu reținem nici atît. 
Mai aveți mult de învățat în 
ceea ce privește poezia mo
dernă. Ca și altor corespon
denți vă 
tiți și să 
iar nouă 
mai ceea 
reușit.

recomandăm să ci- 
scricți cit mai mult 
să ne trimiteți nu
ce credeți că e mai

C. VALEANU

cum e bâtrîn. Era insă 
i> vreme cînd nici el 
nu credea cd va îmbă-

Elementele arhaice, întâl
nite și in portul popular, ca
re dovedesc simțul artistic, 
priceperea și dragostea 
de tradiție, le întâlnim 
uneltele și obiectele 
rale.

O parte din aceste demen
te constau doar din crestături 
și linii. Putem aminti rlc e- 
xemplti țancul saa răbojul 
care este Tuarat drnlr-un lemn 
de brad cioplit în patru fe
țe drepte și pe care se cres
tează anumite semne <e con
stituiau sistemul de măsură
toare și de socotire a drep
turilor de lapte a celor nso- 
ciați cu oile la aceeași stână.

Unitatea cea mai micii în
semnată pc țanc, este cioiui 
ce apare ca o linie crestată 
orizontal. Șapte cioiuri fac <» 
găleată care se însemnează 
printr-o crestătură pe coltul 
tancului, șapte găleți fac o 
vadră reprezentată prin două 
crestături adânci încrucișate 
făcute pe fața laterală celei 
pe care se fac crestăturile

cru-(runsc. trifoiul asimilat 
cii și frunza redusă la sche
ma cea mai abstractă nu pu
tem să nu recunoaștem că 
inventivitatea artistului s-a 
exercitat înăuntrul acestui 
stil sumar, ce are la origine 
scriptica răboajelor.

Din grupa uneltelor in le
gătură cu păstorituL cele mai 
frumos împodobite și carac
teristice acestei regiuni sînt 
bilele. Câmpurile ornamentale 
sînt dispuse pe ele după un 
anumit ritm. Creatorul popu
lar. face o pauză între ele și 
marchează locul unde înce
pe corpul bitei. După măciuca 
(mai puțin ornamentată) și 
gîtul bilei, corpul ei urc o 
porțiune ornamentată, apro
ximativ un sfert sau chiar 
numai o porțiune mai mică 
începind de sus. Este tocmai 
locul de unde se apucă bita 
și unde în același timp or
namentele se pot conserva 
mai bine, fiind mai puțin ex
puse noroiului și deteriorării 
in cazurile de lovire cu bita.

Tradiții populare locale
C OOOOCOC OOOOCOCO cocooooc ccocoooc cooooooe ooooocco c ccoooco ooocoooo oooooct

cioiurilor, șapte vedre fac o 
cupă.

Cercetările din Valea Jiulu» 
au demonstrat că motivele 
decorative ale obiectelor pas
torale de lemn, țin de două 
sisteme diferite de ornamen- 
tîcă.

Unul din aceste tipuri de 
ornamente aparține unui 
sistem decorativ original pas
toral. judecind după tehnica 
destul (Te puțin precisă a 
inciziei și a crestării practi
cată cu unelte întâmplătoare, 
și în al doilea rind. după si
militudinea dintre moth ele 
ornamentale respective și 
semnele care se crestează pe 
țancul răboajelor, pe cozile 
de linguri, pe strecurătorite 
de lapte (din lemn frumos 
găurite), pe nnnerele de doa
ge ale donițelor și șuștarelor 
de muls și transportat lapte. 
Acesta e un tip de ornament 
simplu constînd din linii pa
ralele și întretăiate. Geneza 
acestui tip de ornament poa
te fi ușor verificată in sis
temul de numărătoare septe- 
nal propriu civilizațiilor pas
torale străveclii, care aveau 
cultul lunii, cu ciclurile ei 
mici de cite șapte zile (pă
trarele), Tipul acesta de or
nament de origine cert păs
torească apărea și pe lăzile 
vechi de zestre („săcrine").

Există fuse de tors („tâk- 
prage“) ornate întocmai ca 
răboajele. în estul Văii Jiu
lui s-au găsit tiocuri de coasă 
din lemn de salcie, prezen
tând un cimp ornamental 
geometric încadrat cu motive 
de tipul acesta pastoral (ori
ginal). Aici ornamentele sînt 
astfel realizate incit iau for
ma unui trifoi (prezența mo
tivului floral în ornamenti
ca geometrică). Deși e vorba 
doar de linii dispuse in zig
zaguri repetate și întrepă-

Aici apar elementele de artă, 
elementele crestate sau sculp
tate în marea lor majoritate 
geometrice. De exemplu, unt»! 
din ornamentele geometrice, 
cel. al briului împletit ca o 
cosiță din mai mu Me plete, 
este vechi și cu o zonă mare 
de răspîndire.

Destul de des se-ntîlnește 
Ia Uricani motivul geometric 
în formă de hexagoane. In 
fiecare hexagon se înscriu 
alte motive sculptate longitu
dinal care se aseamănă cu un 
fel de linii in zig-zag c«te 
una sau dispuse cite două 
paralel șr care dau naștere, 
in acest fel unor mici pătră
țele. Atunci cînd linia e sin
gură ea este ori dreaptă cu 
zimți, ori șerpuitoare. Motivul 
primar aici este străvechiul 
dinte de lup ce-1 găsim pe 
vasele din neolitic și epoca 
bronzului.

Briurile de pe alte bite mai 
sini completate alteori din mo
tive in formă de romburi care 
conțin întotdeauna alte ele
mente ornamentale formate 
din linii încrucișate, triun
ghiuri mai mici etc.

în ornamentica bilelor (Li- 
vezeni și Uricani) se întîl- 
nesc și motive în formă de 
cerculețe ce par niște ochi
șori de dimensiuni diferitei 
Semicercul apare mai frec
vent ca motiv marginal supra
pus în două sau mai multe rîn- 
duri și formînd un fel de guler 
festonat in jurul gitului bilei.

Un alt element, gaura per
forată in corpul bitei, prin 
care se trece o curelușă sau 
o sfoară, constituie și ea un 
element decorativ. Spiralele 
mai rar întîlnite acum, erau 
motive frecvente in trecut.

Viorica BR1NDUȘESCU 
Muzeal mineritului Petroșani
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trîni. Și atunci in vremea a- 
cea, el, bâtrînul de azi. făcea 
furori in generația sa: făcea 
sport, scria literatură, uca in 
filme. Multe făcea... Numele 
lui de mult nu mai interesea
ză pe nimeni. Cel de azi e sim
plu : bunicul Ion. Sau nea Ion, 
cum îi spunem noi, cei apăruți 
pe pâmint cu citeva clipe Îna
inte. .

Aseară a căzut o ploaie fără 
seamăn. In plină vară, s-a dez
lănțuit o primăvară linie și a 
plouat ca toamna. Fără fulge
re, fără tunete, fără qrandoare, 
liniștit, bâlrîneșle dar persis
tent. ca o amintire dureroasă, 
ca un memenio mori.

Grandoarea ploii l-a găsit pe 
bunicul Ion in slatia de tram
vai „Virgiliu". Si cei optzeci 
și trei de ani ai săi au irema
iat a moarte la șlichiuirile 
ploii Tremura lingă ușa tu
tungeriei din stafie, oameni 
treceau pe lingă el grăbii i. 
învăluit f in umbrele.

Nu știu cum am ieșit in 
curtea mizerabilă în care, poa
te, la umbra unui slejar bâtrin 
azi. o scris cineva cu amara 
ironie acele versuri in care 
unui mă inirățeste cu autorul 
lor; „pe Berzei la conul Mi
hai" St l-am zărit pe el. A- 
proape fără să vreau am trecut 
poarta de fier forțai care des
parte curtea de stradă, l-am 
luat de mină pe nea Ion și 
]-am condus in casă. Ținîndu-1 
de mină am simții loji anii lui 
iremătînd în ploaia aceea. 
L-am așezat pe un fotoliu in 
hol. i-am oferit un pahar cu 
apă, m-am așezat in fala sa.

— Să nu te temi, i-am spus.

Nu-ți doresc nici un rău. De 
ce tremuri ? Eu sînt un vecin 
al dumitale. Te-am văzut de 
citeva ori stind in fața casei 
pe un scăunel. Nu stai pe Ti- 
mișana, lingă Radio ?

— Bbba da. a ingăimat el. 
Acolo. Mi-e frig, nu frică. S> 
tremura mai tare. De ce m-ai 
tras aici la dumneata, a conti
nuat nea Ion ? Eu riu te cu
nosc. Nu le cunosc. Nu sînt 
obișnuit ca un tinăr să aibă 
milă de mine. Ce vrei cu 
mine ?

— Nu vreau nimic. Mai do
rești un pahar cu apă? Să-ți 
dau un palton sd te învelești. 
Chiar că ți-e irig. Nu-ți fie 
teamă. Uite-o pe nevastă--^a. 
Așteaptă un copil, /ista e prie
tena noastră Gilda. Are cinci 
luni. E o cățea tare simpaticâ. 
Am înfial-o. Stătea in stația 
Virgiliu, părăsită.

— Părăsită^. Bunicul Ion a 
început să plingă neputincios. 

‘‘Gilda îi aștepta locrimile să
rate lingîndu-i bocancii, l-am 
adus paltonul meu și i l-am a- 
șezat pe umerL Nea Ion tre
mura și mai tare. Sini convins 
acum, că îi era frică de mine, 
de bunătatea mea nesperată 
de el.

— Ți-a mai trecut ? Acuși 
trece ploaia și le conduc aca
să. Ești în stare $d mergi, să 
umbli ?

— Da. Să mai <!au c'deva 
clipe numai. Să-mi treacă tre- 
murul ăsta. Am fost la soră- 
mea pe Virgiliu. Pentru mine 
citeva sute de metri sînt o 
veșnicie. La înapoiere m-a 
prins ploaia și... oboseala. Am 
rămas singur de tot.

— N-ai pe nimeni, aracă?
— N-am decît cinci copil. 

Toți cu familii. Dar parcă nu-i 
am. N-am decît scăunelul a-

cela pe care îl știi. Stau la 
soare toată ziua în curte. Ei 
nu mă văd.

— Ai copii răi nea...
— Ion.
— Nea ioane. Ai copii răi.
— Nu-i judeca tu, a suspi

nat el. Dacă ar fi avui glas 
ar fi strigat. Poale e un bles
tem. Poate ei au dreptate. Vezi 
cum tremur ? Nici de frică nici 
de frig^. De altceva. Să-ți spun 
o poveste: A fost odată un

cu pămîntul un suflet nou s-a * 
născut în el. O forță necunos
cută a pus stăpînire pe'el. Pe 
el, pe el... un pahar cu apă 
te rog.

l-am mai adus un pahar cu 
apă. Tremura în continuare, 
dar parcă se mai liniștise. A- 
lară ploua mărunt ca toamna 
și se lăsase cu frig. Priveam 
ochii stinși ai băl rinului tre mu
rul mîinilor sale. Se pare că a 
observai, iiindcă dintr-o dală

cum îți spun, deschidea tarabă 
în fiecare an prin ^astfel de 
orașe și vindea la felie rodul 
pămînlului.

— De ce îmi povestești toa
te acestea bunicule Ion ? Lasă. 
Ești obosit. îmi spui altădată, 
îmi dădeam seama că repetă 
cuvintele și expresiile, că deci 
e foarte bătrîn și obosii, că 
vrea să mă răsplătească ca 
orice bunic cu o poveste pen
tru gestul meu salvator. Dar

rizase cu opinci din anvelopă. 
Dar omul acela era orb. Nu 
vedea „acele" urmări ale răz
boiului. El cumpărase opinci. 
A stat cu ele nevîndute vreo 
trei săptămîni. A plecat cu ele 
în Țaro Moților, dar degeaba. 
Pentru prima oară, moții o 
veau opinci berechet de pe ur
ma războiului. Ce știi dumnea- 
la ce surprize aduce războiul ? 
Ei dar ce să mai lungesc vor
ba : omul acela cu suflet de

RUSALIN MUREȘANU

OPINCILE
om tinăr. Odată de mult. Era 
negustor de pepeni în cîmpia 
A rodului. Avea vreo douăzeci 
de hectare de pămînt, cîștigale 
la cărți de la un baron. Pină 
a cîștiga pămintul omul tinăr 
fusese de treabă: sărac și cin
stit. După aceea însă s-a în
răit. Poate că s-a înrăit pentru 
copii lui cei cinci, pqgle pen- 
Iru vanitatea lui de tinăr ne
realizat. Încercase de toate : 
sport, literatura, film. Ce vi
suri I Dar după ce s-a trezit

ochii' aceia stinși s-au aprins 
o clipă :

— Tremur dar nu de frig, a 
repetai el. Am un tremur apar
te. Dar să-ți povestesc. Si o- 
mul acela a semănat pepeni 
pe tot pămintul. In fiecare va
ră încărca vagoane de lubeni- 
țe, le transporta la Brașov ori 
la Sibiu, în orașe unde nu 
creștea așa ceva, și vindea da
rul pămînlului la... lelle. Nu 
cunosc să fi v/ndul cineva 
vreodată lube nițe la lelle. Și

bunicul Ion fără a ține seamă 
de rugămintea mea a conti
nua! :

— Dar într-uu an, cînd a 
cișligal citeva milioane pe fe
liile de pepeni, era prin patru
zeci și șase, omul acela, sau 
poale sufletul său cel nou a 
investii banii în vreo trei mii 
dp perechi de opinci din roată 
de automobil. Era imediat du
pă război. Pe toate drumurile 
zăceau în părăsire lot felul dc 
mușini. Tot Ardealul se moto-

după război, și-a luat inima in 
dinți și disperat s-a prezentat 
la societatea auriferă „Mica" 
din Brud-Gura-Barza. Mai în- 
lii a încercat să își vindă mar
fa la taraba lui înjghebată a- 
proupe de gura minei.

— Cum dai opincile ? îl în
treba cîle un moț.

— zMiteu sute de- mii.
— Scumpe. Eu îți vînd cu 

mai puține sute de mii.
— Ai ? întreba aiurit omul 

acela.

— Am zece perechi, făcute 
din roată de otomobil nem
țesc. In pod mai am vreo 
zece anvelope.

Pină la urmă omul acela a 
scăzut prețul. N-a vindut ni
mic. Apoi s-a prezentat la so
cietatea „Mica" la direcțiune :

— Am trei mii de perechi de 
opinci.

— Noi -nu sinlem magazin 
de încălțăminter ci societate 
auriferă.

— Lâsați-mă să deschid o ta
rabă în incinta uzinei de pre
lucrare. Le vînd ieftin.

Dar în fond cine ești 
dumneata? l-a întrebat func
ționarul

— Sini român trai riot. Vînd 
opinci.

— Din patriotism.
— Vă dau douăzeci Ia sulă, 

a răspuns omul acela.
— Eu, am patriotismul meu,
— Vorbeam de bani.
— Asia e altceva, a zimbit 

funcționarul. Cît costă opincile 
alea ?

— Am dat pe ele douăspre
zece milioane.

— Te-am întrebat cil costă.
— Opt milioane.
— Bine. Șase milioane. La- 

să-le aici. I-a completat un 
cec corespunzător și l-a dat 
afară.

— Nea Ioane, ploaia s-a o- 
pril. Lasă povestea asta. Poate 
vrei să pleci acasă la cei cinci 
copii ai dumitale. Văd că tot 
mai tremuri. Și uite, ie.se soa
rele. Te așteaptă scăunelul du- 
miiale.

— .Să termin povestea, a ge
mut bunicul Ion. Poale îți va 
li de iolos o dată. Și cum i|i 
spuneam omul acela a plecat 
fericit cu cecul iiindcă. oricum 
nu dăduse dec it vreo trei mi

lioane pe opinci. A scos banii 
din bancă și a plecat acasă 
fericit. Cînd a cobori! în gară ‘ 
cu milioanele în buzunare a 
aflat că s-a făcui reforma mo
netară exact cu o noap'e îna
inte. Ajuns acasă a băul toată 
ziua iar noaptea s-a spînzurat.'" 
Dar nu de tot. L-au găsit co
piii in ultima clipă și i-au tă
iat funia. Dar de atunci omul 
acela a rămas cu un tremur.

— Bunicdie Ion, am spus eu, 
despre dumneata era vorba ? 
Las-o încolo de în! implore, au 
trecut de atunci alifia ani. Nu 
trebuie să iți pară rău. Ți-ai 
adus familia la București, ai . 
casă, ai scăunelul acela...

— Da. am scăunelul acela, 
a murmurat el. Fiii mei însă 
nu mă iartă. Nu’ pentru că am 
făcuf un gest nesăbuit, antiu
man. ci pentru cu nu mi-a reu
șit gestul acela. După părerea 
lor dacă eram mai crud, mai 
deștept, azi nu stăteam pe Ti- 
mișana. Aveam o vila la șo
sea. Asta e părerea lor. De 
aceea am doar scăunelul acela 
din curte. Sînt nemulțumiți, că 
n-am știut să fur! Si ce tinăr 
eram odinioară 1 $i ce aș fi 
pulul să realizez! Văd că s-a 
oprit ploaia. Ce ar ii sd plec 
spre casă ? Lasă nu mă con
duce. Merg și singur. Iți mul
țumesc pentru ospitalitate. Să 
știi cd am fost un intelectual 
visător și sărac, ca dumneata. 
M-a ratat un gesl însă, un gest. 
De aceea nu am decît un scău
nel sub soare. Soarele mă in- 
călzește dar cu tremur iiindcă 
nu-i merit pe semne bunătatea. 
Si le rog, dacă ai să vezi cum- 
va scăunelul acela gol mai 
lirziu sa nu le întristezi. Fie
care murim.
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Chemarea umbrei.
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ciont să se arate că ea produce în prezent peste 40 la sută 
din cărbunele românesc și 60 la sută din oțelul țării.

Reprezentanții comuniștilor din Valon Jiului, cxercitînd 
mandatul încredințat de Conferința extraordinară a orga
nizației municipale de partid vor duce cu ei la Hunedoara cu* 
vtntul minerilor, constructorilor, al întregii mase de oa
meni ai muncii din municipiu — cuvint hotărit cu favoa
rea politicii interne și externe a partidului, in favoarea de- 
săvirșîrii procesului construcției socialiste, perfecționării în
tregii vieți economice și sociale, creării unei economii mo
derne. adincirii democrației socialiste. în favoarea indepen
denței și suveranității patriei, menținerii și apărării păcii.

Mandatul pe care-1 vor exercita aleșii comuniștilor din 
Valea Jiului alături de aleșii comuniștilor din întregul județ 
este întărit de realizările remarcabile obținute in îndeplini
rea angajamentelor lliate în marca întrecere socialistă ce se 
desfășoară in cinstea Congresului al X-lea al partidului și 
a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei.

Raportînd Conferinței județene de partid îndeplinirea 
cu succes a angajamentelor luate în întrecerea socialistă, de 
colectivele unităților ecohomice din bazinul nostru carboni
fer, ci vor da expresie hotărîrii puternicului detașament al 
comuniștilor din Valea Jiului, a tuturor oamenilor muncii 
din municipiu de a munci cu tot elanul și energia pentru 
a da v iață însuflețitorului program al partidului de ridi
care a României pe noi culmi ale civilizației socialiste.

SPORT • SPORT • SPORT

EiliDderea tabinetului 
stomatologic 
h tarlliril Aeroport

S-au terminat recent lucrările 
dc extindere a cabinetului sto
matologic din strada Indepen
denței — Petroșani. Prin grija 
Consiliului popular municipal, 
pentru lărgirea cabinetului au 
fost, repartizate încă două a- 
partamente, creîndu-se astfel 
condiții optime pentru satisfa
cerea cerințelor populației.

■
B

B
B

■

B

■
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CONSTRUCTORII
urcă ferm 

treptele întrecerii
+ Urmare din pag. 1

nerea de noi și importante 
succese in marea întrecere ce 
se desfășoară în întreaga țară. 
Alături de noi obiective in
dustriale și social-cultural e pe 
care s-au angajat a le preda 
în termen sau înainte de ter
men, mobilizați de comuniști, 
constructorii din bazin s-au 
angajat la împlinirea unui im
portant deziderat! pină la Con
gres — realizarea a 65 la su
tă din planul anual. Fruntași 
în îndeplinirea acestui angaja
ment sînt, in ordine, T.C.F.

șantierul Valea Jiului. T.C.M.M., 
Grupul de șantiere V.J. și E- 
nergo-montaj.

1-Iotărîrea și dăruirea cu care 
toate colectivele de construc
tori de pe șantierele din Valea 
Jiului se străduiesc să întîm- 
pine mărețele evenimente din 
august a.c. prin raportări deo
sebite, cit și realizările meri
torii obținute pină acum pe 
treptele întrecerii socialiste, 
constituie garanția sporirii și 
mobilizării eforturilor lor și 
pe mai departe, la cel mai 
înalt grad, pentru generarea 
de valențe maxime in rezul
tatele ce le împlinesc.

Taberele — 
stimulent și mijloc 

de pregătire
Ce medicament poate fi acceptat drept un mai util recon

fortant pentru înlăturarea oboselii acumulate, pe parcursul unui 
întreg an competițional, de către olevii-sportivi, decît taberele! 
Ce poate să determine într-o mai marc măsură decît taberele 
școlare, Ja elevii-sportivi, creșterea energiei, a randamentului!

Taberele sînt adevăruri incontestabile. Și sînt cu atît mai 
indubitabile cu cît există peste tot. la mare, la munți', la șes, 
<i nu sînt uuținc, și nu (Oprind doar ..elite", și nu sînt ecsa 
nou — ca âlți stimulenți do exercitare a organismelor, primiți 
cu neîncredere, ținuți, din simț de prevedere, mai... lingă ușă 
— si servesc un scop nobil al societății, creșterea unui tineret 
viguros, sănătos, puternic. Toate tocmai de aceea, an de an, 
în fiecare vară, se acordă o deosebită importanță amenajam, 
întreținerii și înființării atitor tabere sportive școlare. Și nu 
numai in orașele — stațiuni balneare, nu numai pe țnsoritu 
litoral sau printre brazii de pe Valea Prahovei sau a Oltului . 
■Pretutindeni, acolo unde există școli sportive — aceste focare 
de creștere a marilor performeri ai viitorului — se înființează 
vara tabere sportive școlare. Pentru că C.N.E.F.S.-ul și Ministe
rul învățămîntului fac totul pentru ca vacanța clevilor-sportivi 
să fie cît mai util organizată, pentru ca perioada iunie—august 
să fie văzută dc tinerii sportivi fruntași (și nu numai de ei) 
printr-un caleidoscop policrom al bucuriilor.

Știam toate aceste lucruri. Știam că elevii sportivi de frunte 
ai tuturor școlilor sportive sau ai liceelor de specialitate spor
tivă îsi petrec vacanța in tabere. îmi închipuiam insă că numă
rul celor care se bucură ar.ual de deliciile vacanței în tabere 
este infim, dc cel mai mic ordin al cifrelor. De aceea am rămas 
surprins aflind că o treime din totalul elevilor de la Școala 
sportivă Petroșani își petrec această vacanță in tabere. Și-am 
descoperit atunci și sensul ascuns al menirii taberelor sportive! 
acela dc a fi, în același timp, un puternic stimulent in pregăti
rea performanțelor (și nu numai a performanțelor) din timpul 
anului, și un mijloc de continuare în condiții similare dar cu 
un farmec aparte, a pregătirii. Am înțeles că pregătirea rezul
tatelor de valoare nu suportă întreruperi, stagnări, începeri și 
reluări!

101 elevi-sportivi petroșăneni își. petrec vacanța în tabere. 
La Deva, la Sfîntu Gheorghe, la BuhUși, Ia Constanța — in ta
bere inai mari sau mai mici — elevi petroșăneni se recreează 
și se pregătesc. Se pregătesc și' se recreează! Pentru a fi apoi, 
în septembrie, la începerea anului școlar și sportiv, mai vioi, 
mai dornici de creșterea valorică, mai cutezători, mai îndrăz
neți. mai curajoși.

TENIS
După prima zi:

România — U.R.S.S.
2.0

Pe terenurile clubului Pro
gresul din Capitală, a înce
pui ieri meciul dc tenis din
tre selecțonatele L'.R.S.S. și 
României, contînd pentru fi
nalele zonei europene a Cu
pei Dai îs. După primele două 
părtide de simplu, echipa ro
mână , conduce cu scorul de 
2—0 : Ion Țiriac l-a învins 
cu G—3, 6—3, 8—6 pe Tho
mas Lejus. iar llie Năstasc 
l-a întrecut cu 6—1. G—2, 
7—5 pe Aleksandr Metreveli. 
Meciul dintre Năstasc și va

lorosul jucător sovietic >fe- 
treveli a fost de bună fac
tură tehnică, evidențiind pro
gresele făcdte de tinărul 
nostru campion, forța sa de 
Joc, eficacitatea serviciului 
său. Aceasta a fost prima 
victorie a lui llie NSsta'-e in 
cele trei întâlniri susținute 
cu Metreveli la diferite com
petiții.

Astăzi, cu începere de la 
ora 15,15 are loc partida de 
dublu.

(Agcrpres)
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După „Apollo-11“ B 
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Sportiv
Azi și miinc continuă întrecerile sportive din cadrul 

„Cupei Constructorul” și „Cupei Minerul".
♦ Meciul de fotbal dintre selecționatele Grupului II 

de șantiere și T.C.M.M. are Ioc simbătă, ora 17, pe terenul 
C.F.R. Petroșani.

♦ Intilnirea de popice intre reprezentativele celor două 
asociații are Ioc în aceeași zi Ia ora 1G pe arena U.U.M.P.

+ In „Cupa Minerul" se desfășoară simbătă, ora 16, pe 
terenul din curtea fostului sediu al Consiliului popular mu
nicipal meciul de volei dintre I.C.P.M.H. — U.UJVI.P.

+ Simbătă, ora 18, în sala de sport din Lupeni are Ioc 
o gală amicală de box. Se întâlnesc pugiliștâi asociațiilor 
sportive Minerul Lupeni și Metalul Oțelul Roșu.

+ A doua gală a pugiliștilor de Ia Metalul Oțelul Roșu 
are Ioc duminică, de la ora 10, la Petrila, cu boxerii de la 
„Jiul" din localitate.

+ Campionatul municipal de fotbal al copiilor continuă 
cu etapa a IV-a. Incepînd cu ora 10 se dispută următoarele 
meciuri: Jiul I Petroșani — Paringul Lonea; Preparația 
Petrila — Minerul II Lupeni; Preparatorul Lupeni — Mi
nerul Vulcan; Jiul II Petroșani — Minerul I Lupeni.

Peregrinări poloneze

SIMHAtA 10 IULIE

15.15 Tenis de cimp : Româ
nia — U.R.S.S. (finala 
grupei B din zona eu
ropeană a Cupei Davis).

18,00 „Belle și Sebastian" (re
luare). „V î n ă t o r u 1", 
„Străinul", „Valiza lui 
Norbert “.

19.15 La xolan — emisiune 
penlru automobiliști.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Telc-enciclopedia.

21,00 Monografii contempora
ne. „Uvertură" la Du
nărea Albastră" — cel 
de-al patrulea film, din 
seria do1 documentare 
realizate Ia Porțile dc 
Fier.

21.20 Vacanță muzicală.

21.45 Zborul navei cosmice 
.Apollo-ll". Transmisie 
in direct.

22.20 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

22.30 Publicitate.

22,35 Film serial : „Comisarul 
Maigret".

23,25 ..Epoca dc piatră' sau 
ce se întimpla în preis
toric cînd doi soți voiau 
să devină cintăreți dc 
muzică ușoară.

23,50 închiderea emisiunii.

Stabilind definitiv „drumul" spre Lună omul ia trece 
la cercetarea ei detaliată demistificînd toate secretele sateli
tului natural al Terrei. Selena nu este un gigant al „Cerului", 
dar nu este, la scara umană, nici o bagatelă. Cei 36 000 000 
de kilometri pătrați o plasează ca suprafață între continen
tele Pămintului — Asia și Africa. Dacă pentru explorarea 
acestor două mari continente au fost necesare secole și mari 
sacrificii umane, explorarea Lunii se va face mult mai re
pede și, sperăm, cu minimum de sacrificii. Mijloacele de 
investigații sint din ce îd ce mai perfecționate. Cu fiecare 
etapă Apollo în plus sînt create noi tehnici de cercetare 
apropiată și îndepărtată. De pe acum există un „parc" de 
vehicule lunare.

„Apollo-ll" este doar prima din cele nouă etape în ca
drul programului „Omul pe Luna”. „O picătură în marea" 
explorărilor lunare. Adevărata cucerire a Selenei va începe, 
într-adevăr, cu zborurile următoare. Dar de succesul primei 
expediții depind toate celelalte care vor urma. Al doilea 
pas va fi...

„ApoIlo-12", cu echipajul format din Charles Conrad, 
Alan Beane, Richard Gordon ce va fi lansat în noiembrie 
anul acesta. Primii doi vor atinge solul lunar poposind in 
Oceanul Procelarum, sub ecuatorul selenar, în emisfera 
estică. Conrad și Beane vor fi primii călători tereștri ce se 
vor depărta la trei kilometri de modulul lunar și vor lua 
150 de probe de sol. In timpul misiunii lor va fi instalată o 
stație de cercetare ce va funcționa și va transmite informa
ții pe Pămînt timp de un an. Stația va fi alimentată cu un 
combustibil radioactiv menținut într-un lichid la tempera
tura de 1 400’C. O atenție deosebită trebuie acordată tran
sportării recipientului cu lichid pină la generator și umplerii 
rezervorului, conform unui program calculat la zecimi de 
secundă. Orice eroare, orice greșeală de manevră ar putea fi 
fatală, deoarece costumele astronauților nu rezistă decît pină 
la temperatura de 800cC.

Cu „Apollo-13“, al cărui echipaj nu a fost încă stabilit, 
pămintenii vor face cunoștință cu craterul lunar Fra Mauro. 
El este mai îngust decit altele, avînd în subsolul lui acele 
mase compacte de materie-masconurile — cu o densitate 
diferită față de aceea a solului lunar. Se pare că el s-a for
mat în urma unei catastrofe, a unei ciocniri cu un meteo
rit de mari dimensiuni. La nord de Fra Mauro se află 
imensul crater Copernicus, iar în vest se deschide o regiune 
foarte accidentată. Incepînd cu cea de-a patra misiune, 
punctul de aselenizare se depărtează de ecuatorul Lunii. 
„ApoIlo-14" își va trimite modulul lunar între Marea Liniș
tii și Marea Nectar, în apropierea micului crater Censorinus. 
Regiunea este destul de accidentată, cu cratere de toate di
mensiunile. Unele din ele sînt foarte interesante. Catharina, 
cu un diametru de 90 de kilometri, are o adîncime de 4 800 
de metri. Theophilus este si mai larg, iar pereții săi circulari 
sint și mai înalți. avînd în centrul excavațieî un adevărat 
munte. Nu se știe deocamdată care srnt dispozițiile 
Administraței naționale pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) în ce privește explo
rarea acestei regiuni.

„Apollo-15" vizitează o zonă mai la nord, în apropierea 
craterului Littroiv, pe o colină ce domină strîmtoarea prin 
care comunică Marea Liniștii cu Marea Serenității, regiune 
cu largi orizonturi marine a căror contunrri amintesc dc 
Mediterană sau de Marea Caraibilor.

„ApolIo-16" va deschide explorarea polului sudic al Lunii. 
Se va cerceta una din frumusețile Selenei, craterul Tycho, 
care în timpul nopților terestre strălucește ca un diamant. 
Perfect circular, are în centrul său geometrie o piramidă, 
asemănătoare unui obelisc de 1 500 metri înălțime. In jurul 
lui Tycho se întinde o zonă cu imense cratere ce conțin la 
rrndul lor altele mai mici și chiar minuscule. Printre aces
tea se numără Magmus. Heraclins, Longomachus si cel mai 
maro dintre toate, Calvius, cu un diametru de 220 de kilo
metri și o adîncime de 5 000 do metri. Giganții munți 
Lebnitz formează orizontul din sud.

Va sosi „Apollo-17", a cărui lansare este prevăzută pen- 
trul luna iunie 1971. Obiectivul său este colina Marius. Ea 
se ridică ca un uriaș șarpe in Oceanul Furtunilor. Regiunea 
nu este presărată de cratere, dar unele „fracturi" ale scoar
ței lunare par a fi rezultatul unor vulcani. Exploratorii Se
lenei vor dispune atunci de un jeep lunar. Nu este exclus ca 
ei să găsească un sol arzind cu convulsii. Pentru a înlătura 
orice pericol, zona va fi cercelală mai întîi cu ajutorul unor 
stații automate.

Riscurile vor crește și mai mult cu lansarea lui „ Xpollo- 
18*. Modulul lunar ia cobori in Schroter Valley, în partea 
de nord a Mării Ploilor. Astronaut» vor eerceta cauzele 
care au dus la crearea acestei excavații profunde, și a pete
lor roșii ce se văd de pe Pămint. „ApoIlo-19" va face ace
eași anchetă dar. mai Ia nord, în zona Hyginus Viile, o uri
așă crăpătură, ai cărei pereți sînt jalonați de cratere. Poate 
atunci se va putea afla dacă aceste scobituri sînt formate 
datorită căderii meteoriților sau sînt de origine vulcanică

Ultimul „ApoIIo" poartă numărul 20. Misiunea sa este 
de a studia craterul Copernicus ce își dispută frumusețea 
cu craterul Tycho. Astrooauții se vor afla în mijlocul unui 
con gigantic cu pereți înalți de 4 000 metri. Deasupra lor se 
va deschide infinitul cerului de un negru intens. Această 
etapă este prevăzută pentru 1972, luna iulie. Atunci cucerirea 
Lunii va fi o problemă de domeniul „trecutului" și omul 
va începe pregătirile pentru debarcarea pe alte planete, 
maj îndepărtate. Sfîrșitul programului „ApoIJo" va deschide 
începutul programului „Marte".
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sînt stenice, îndeamnă stărui
tor spre aUtodepășire;..

Printre constructorii din 
Vulcan, care înalță blocurile 
unul după altul, am întâlnit 
oameni care și-au iubit mese
ria aleasă și acum se bucură 
realmente de alegerea făcută 
cu ani fn urmă. Biografia mai
strului Dumitru Ciobesc» a 
fost un permanent urcuș, ur- 
mind o dorință profundă de 
desăvfrșire.

— Am absolvit școala profe
sională cu rezultate bune, vă 
rog să mă credeți că nu am 
nici um motiv să mă laud. 
Am lucrat un timp în zidărie, 
apoi am urmat școala de mai
ștri. Acum sînt maistru princi
pal la acest șantier.

— Cum ați lucrat cu mun
citorii ?

— Eram tînăr, însă știam că 
o colaborare muncitor-maistru, o 
înțelegere deplină, nu poate 
avea decît rezultate meritorii 
Am înțeles oamenii, i-atn aju
tat de cite ori a fost nevoie, 
și, în consecință, m-au înțeles 
și ajutat și ei pe mine.

Și iatâ-ne în 1969. Se predă 
blocul B 2 cu 10 etaje. Benefi
ciarul este mulțumit de calita
tea lucrărilor executate. Mai
strul principal Dumitru Cio- 
bescu adaugă încă un bloc la 
palmaresul construcțiilor sale, 
trăiește momente de reală sa
tisfacție văzînd că munca lui 
este apreciată și utilă...

Sau tâmplarul Matei Coteț 
din același șantier. Cum își 
vede el munca, în ce măsură 
simte responsabilitatea pe care 
o are ?

— Avem pretenția ca toată 
tîmplăria, tocuri, ferestre, uși. 
să ne sosească la timp, bine 
lucrate, fără deteriorări. Nu am 
fi ipocrîți dacă noi. le-am in
stala defectuos, și cu pierderi 
de timp ? Vorbim zilnic de a- 
partamente noi, moderne, cu 
grad înalt de confort. Prin 
munca de bună calitate a tu
turor celor care construiesc lo

cuințe — zidari, timplari, fie- 
rar-betoniști, mozaicari, insta
latori — se realizează ceea ce 
numim trainic și frumos. Așa 
înțeleg munca noastră: ca o 
colaborare între toate mese
riile.

Tot pe șantierul de construc
ții din Vulcan l-am întâlnit 
pe Vasile Fîran. E tînăr. în 
1962 terminase 4 clase, nu avea 
nici o meserie. A terminat 
cursurile de calificare, a deve
nit zidar, și-a completat 8 cla
se la cursurile fără frecvență. 
Dorința de a învăța s-a trezit 
în el. Anul acesta a terminat 
clasa a Xl-a la liceul seral eu 
rezultate foarte bune. După fie
care zi de muncă îl așteaptă 
acasă ecuații, limite, sisteme, 
logaritmi, preocupare devenită 
o pasiune.

— Ce va urma după a Xll-a ?
— Eu m-am gindit că numai 

facultatea de matematic-'! m-ar 
satisface...

Altădată chiar și o meserie 
se învăța greu, pe furate, cu 
lacrimi amarei și jigniri crun
te. Tată-ne întt-o societate nouă 
care permite imaginației în
drăznețe să devină fapt con
cret. Este nevoie de muncă și 
perseverență în urmărirea idea
lului dorit, în rest totul este 
ușurat prin, condițiile nemai
întâlnite care permit dezvol
tarea multilaterală, plenară, ar
monioasă a personalității. Este 
un fapt curent in zilele noas
tre să întâlnim profesori care 
predau diferite discipline, ' cu 
cițiva ani1 în urmă fiind lă
cătuși, timplari, zidari sau de 
alte meserii.

Cite biografii nu s-au schim
bat într-un sfert de veac I Oa
menii au crescut o dată cu ța
ra, iar țara a înflorit prin 
munca lor însuflețită de idealul 
progresului și al civilizației, 
le-a creat posibilități optime 
de a-și hrăni spiritul la izvoa
rele științei, tehnicii, artei... 
Biografia țării s-a schimbat 
antrenînd aceleași schimbări 
profunde și în viața oameni
lor.

le, în special bizoni de rasă 
europeană. Imensa cîmpie este 
presărată de cele mai mari 
centre urbane poloneze: Var
șovia — capitala țării, Lodz — 
centrul industriei textile — 
Wroclaw — important centru 
industrial, cultural și științi-^ 
fie și Poznan — orașul indus
trial unde au loc marile tîr- 
guri internaționale. Cu excep
ția Lodz-ului, relativ tînăr, 
toate celelalte sînt puternic im
pregnate de patina vremii.

Străbătînd în continuare Po
lonia spre sud, relieful se 
schimbă treptat, iar locul vas
telor cîmpii îl iau înălțimile 
maiestuoase ale munților. Spre 
Vest, ochiul este îneîntat de 
priveliștile munților Sudeți, 
acoperiți în mare parte cu pă
duri de conifere. Mai la vest 
gășini așa-zisul platou silezian 
deosebit dc populat, iar dacă 
peisajul nu este deosebit de 
atrăgător, în schimb bogățiile 
naturale au făcut din această 
zonă una din regiunile cele 
mai industrializate ale țârii. 
Din timpuri străvechi aici se 
exploatează zăcăminte de hui
lă, minereuri de zinc, plumb, 
fier, materiale de construcție, 
în ultima vreme pu fost des
coperite bogate zăcăminte de 
cupru la poalele munților Su
deți și mari rezerve dc sulf. 
Centrele urbane sînt foarte 
numeroase. Cele mai impor
tante, în număr do șapte, si
tuate în zona platoului sile
zian depășesc 100 000 de locui
tori. Principalul este însă Ka

towice. Cîteva cifre reflectă 
importanța acestei regiuni pen
tru întreaga țară î aproape un 
sfert din producția globală in
dustrială a R.P. Polone se 
produce aici, pe o suprafață 
de numai 3 la sută din teri
toriul Poloniei: 90 la sută din 
producția de cărbune și 60 Ia 
sută din producția siderurgică 
a țării sînt livrate de cele 76 
de mine și 18 mari întreprin
deri existente in această re
giune.

Iar între văile acestor munți 
se ascund, într-o vegetație bo
gată, stațiuni climaterice cu 
bazine cu apă termală al că
ror nume este cunoscut și pes
te graniță : Swieradow, Ciepli- 
ce Kudowa, Busko, Naleczow.

înainte de a ajunge în regiur 
nea munților Carpați trecem 
printr-una din cele mai vechi 
și interesante porțiuni ale teri
toriului polonez care se presu
pune că a fost locuită din tim
puri imemorabile. în Evul Me
diu aici se aflau q, mulțime 
de burguri fortificate dintre 
care cel mai important era 
Cracovia — secole de-a rîndul 
capitala țării și reședința re
gilor polonezi. Aici a luat naș
tere prima univiS-sitate din 
Polonia, Universitatea Jagelo- 
nă, una dintre cele mai vechi 
din Europa. Aflată în partea 
sudică a țării, pe drumul ce 
duce către pitoreasca stațiu
ne climaterică Zakopane, Cra
covia exercită o atracție turis
tică deosebită. în mod parti
cular suscită interes castelul 
regal de pe înălțimea Wawel, 
construit in stilul Renașterii,

împreună cu catedrala sa gotică 
în ale cărei subterane se află 
mormintele regilor și oameni
lor de seamă ai Poloniei. Dar 
Cracovia nu este cunoscută 
numai prin vestitele ei mo
numente istorice. în anii pu
terii • populare, locuitorii aces
tui oraș au făcut noi bogății 
cate nu numai căr egalează dar 
depășesc valoroasele realizări 
înfăptuite de-a lungul secolelor. 
Este vorba dc uriașul combi
nat metalurgic — Nowa Huța 
— construit într-unul din car
tierele orașului. Noul oraș si
derurgic numără 100 000 locui
tori. Combinatul produce 
2 200 000 de tone de metal pe 
an .și este cel mai important 
centru al industriei grele po
loneze. deși istoria sa a înce
put abia în 1949.

Ajungem m partea cea mai 
de sud a țării — zona Carpa- 
ților, acoperită în mare parte 
cu păduri de brad. In-, liniștea 
munților au fost construite nu
meroase baraje și lacuri arti
ficiale necesare măririi poten
țialului de electrificare a ță
rii. Regiunea prezintă un deo
sebit interes turistic, nume
roase și elegante stațiuni cu 
ape termale stind la dispoziția 
vizitatorilor. Aici se află ce
lebra stațiune climaterică și 
turistică Zakopane.

O călătorie prin Polonia, 
chiar în viteza trenului sau a 
automobilului, îți oferă sur
prize și totodată bucuria des
coperirii unor valori materiale 
și spirituale făurite în decur
sul secolelor de mina, mintea 
și sufletul poporului polonez.

CONSUMULUI DE LEMN

radio
DUMINICA 20 IULIE

PROGRAMUL I:

G,Q5 Zi de odihnă cu cintec 
și joc; 7,00 Radiojurnal. Su
marul presei; 7,15 Ora satu
lui; 7,45 Muzică populară; 
8,00 Revista presei; 8,10 Ilus
trate muzicale: 9,00 Radioma- 
gazinul femeilor; 9,30 Avan
premieră cotidiană; 9,40 De 
la munte la mare — program 
muzical estival; 12,00 De toa
te pentru toți; 13,00 Radio
jurnal. Sport; 13,15 Noutățile 
săptâmîhii — muzică ușoară; 
13.BB Cine știe ciștigă; 14,00 
Estrada duminicală; 19,00 
Gazeta radio; 19,20 Parada 
vedetelor de muzică ușoară; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 

.Melodii îndrăgite; 20,30 Emi
nesciana; 2'0,35 Pentru mag
netofonul dv.; 20,50 Roman
țe; 21,15 Panoramic sportiv;
21.30 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal; 22,10 Vă invităm 
la dans; 22,30 Moment poe
tic; 22,40 Cavalcada ritmuri
lor; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Melodiile dimineții; 
7,00 Muzică populară; 7,30 
Sumarul presei; 7,35 Cintă 
Fanfara reprezentativă a Ar
matei; 7,45 Radio publicitate; 
8,00 Teatru radiofonic pentru 
copii; 9.00 Avanpremieră co
tidiană; 9,10 Caleidoscop mu
zical; 10,40 A 7-a artă; 11,00 
Concert de duminică dimi
neață; 12,40 Varietăți muzi
cale; 14,05 Albumul vocilor 
celebre; 14,30 Muzică ușoară, 
și populară; 15,45 Almanah'1’ 
sonor; 16,30 Panoramic qpe- 
ra; 17,00 Vedete ale muzicii 
ușoare pe scena festivalului 
internațional - de la Brașov;
17.30 Caravana fanteziei; 
19,20 Teatru scifrt; 19,50 Mu
zică populară; 20,00 Poftiți 
la dans; 22,00 Săptămina cul
turii poloneze; 23,45 Muzică 
ușoară.■

BULETINE DE ȘTIRI: 
Programul I : 6,00; 11,00;
1G.00; 24,00; 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 14,00 23,00; 0,55.
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La fabrica de prpduse lactate Livezenî.

Rezultate bune în reducerea 
consumului de lemn de mină au 
înregistrat, în special, mina Lu
peni — unde consumul a fost 
redus sub 20 mc pe 1000 tone 
producție extrasă —, mina Paro- 
șeni, cu un consum sub 30 mc, 
Uricani, Aninoasa și Lonea 
(sub 35 mc fiecare).

Consumuri mai ridicate s-au 
obținut la minele Petrila (peste 
•11 mc), Dilja (peste 38 mc) și 
Vulcan (peste 41 mc), unde co
mitetele de direcție, serviciile 
tehnologice vor trebui să între
prindă măsuri urgente, de efi
cacitate sporită pentru redresa
rea situației în această direc
ție.

Economia de lemn de mină 
față de planul pe primele cinci 
luni la minele Văii Jiului re
prezintă cantitatea echivalentă 
cu consumul pe șase zile pentru 
întreaga producție a bazinului. 
La economia dc lemn dc mină 
și-a adus contribuția depășirea 
producției extrase cu susținere 
metalică cu peste 45 000 tone 
cărbune.

La cherestea, consumul speci
fic a fost depășit pc primele 
cinci luni cu circa 0.4 mc pen- 

. tru 1 000 de tone dc cărbune 
extras. Rezultate bune in redu
cerea consumului de cherestea 
au realizat minele Uricani, Pa- 
roșeni, Aninoasa și Lonea, al 
căror consum se situează sub 
col planificat pc întregul bazin. 
Consumuri superioare celui pla
nificat pe bazin au fost con
semnate la minele Dilja, Vul
can, Lupeni și Petrila.

Avînd în vedere nivelul încă 
ridicat al consumului de lemn, 
comparativ cu alte țări cu con
diții similare de zăcămînt, pre
cum- și indicațiile partidului 
nostru dc a valorifica superior 
masa lemnoasă, rămîne in con
tinuare in sarcina noastră de 
a găsi noi soluții de înlocuire 
a lemnului și dc a evita risipa. 
Există încă posibilități serioase 
Ia toate exploatările pentru ex
tinderea susținerii metalice și, 
prin aceasta, să se aducă un 
aport deplin la reducerea con
sumului de lemn.

La mina Lonea trebuie extin
să susținerea metalică Ia aba
tajele frontale din blocurile IV 
și VI ale stratului 3, la Ani
noasa in stratul 15, blocul II, 
Ia Vulcan în stratul 13, blocul 
II, la Paroșeni în stratul 15, 
blocul V, la Lupeni în stratul 
4, blocul IV și stratul 5, blo
curile IV, V și VI.

In cursul acestui an urmează 
să se experimenteze susținerea 
metalică in zonele de intersec
ție a abatajelor cu preabatajele 
aferente, în șpițurilc abatajelor 
frontale orizontale, precum și 
în abatajele din stratele subțiri 
cu înclinare mai mare de 25 
dc grade.

La lucrările dc pregătire tre
buie extinsă bandajarea pereți
lor cu plasă metalică.

Pentru reducerea in continua
re a consumului de lemn, tre
buie extinsă metoda de exploa
tare cu abataje frontale și spo
rit volumul producției extras 
cu susținere metalică, in care 
scop se impune a se prevedea 
din timp dotarea necesară cu 
stîlpi și grinzi.

La lucrările de pregătire pe

înclinare trebuie extinsă meto
da de execuție prin foraj.

Prin extinderea neîncetată a 
susținerii metalice in lucrările 
de pregătire și prin creșterea 
vitezelor dc avansare a abata
jelor se reduce treptat și volu
mul lucrărilor de întreținere a 
lucrărilor miniere și, prin a- 
ceasta, consumul de lemn.

Trecerea — incepînd cu anul 
1969 — la ^armarea lucrărilor 
de pregătire cu profile jghiab 
— SG 18 și 23 — cu rezistența 
sporită, va contribui, de aseme
nea, la reducerea consumului 
de. lemn pentru lucrările de 
întreținere.

Trebuie să arătăm că masele 
plastice în prea mică măsură 
și-au găsit utilizarea in minele 
Văii Jiului și aceasta în special 
ca înlocuitor al metalului. Este 
necesar ca atît specialiștii din 
Centrala cărbunelui și de la U- 
nitâțt, cit și de la Institutul de 
proiectări și cercetări miniere 
pentru huilă, să cuprindă in 
programul lor de studii și po
sibilitatea folosirii materialelor 
plastice ca înlocuitor al lem
nului la operațiile de susține
re în subteran.

Prin folosirea de înlocuitori, 
ca și prin înlăturarea oricărei 
urme ck risipă, colectivele de 
sulariați alo Centralei cărbunelui 
Petroșani vor putea să se a- 
chite in mod corespunzător de 
sarcina pusă in fața lor de că
tre partidul și statul nostru pri
vind economisirea materialului 
lemnos — in vederea \ il r fi- 
.cării lui superioare — și să re
ducă treptat consumul specific 
la nivelul celui obținut in alte 
țări cu industrie dezvoltată și 
condiții similare de zăcămînt.

filme
DUMINICA 20 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Prințul negru: Republi
ca: Lustragiul; PETRILA; 
Bună ziua contesă; LONEA 
— Minerul : Noaptea; ANI
NOASA : Un delict aproape 
perfect: VULCAN : Moartea 
lui Joe Indianul; LUPENI — 
Muncitoresc : Bechet, seria I 
și IT; Cultural : împușcături 
sub spînzurătoare; PARO
ȘENI : Mărturiile unui ■domn 
cu camera mobilată; URI
CANI : Ziua in care vin 
peștii.

LOTO
La tragerea Loto din 18 

iulie 19(59 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragere,.! I-a : 47 71 85 26
50 68 23 66 72 76 64 75.

Fond do premii: 603 205
Ici.

Extragere;a a II-a: 20 42
17 41. \

Fond de premii ; 325 775
lei.
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Avioane americane an
bombardai localități

din R.D.
HANOI 18 (Agerpres). — în 

zilele de 14. 15 și 16 iulie, a- 
nunță agenția V.N.A., avioane 
americane au lansat rachete și 
bombe asupra orașului Vinh. ca
pitala provinciei Nghe An. pre
cum și asupra unor sate din 
districtul Hung Nguyen și sa
tului Houng Lap din partea 
de nord a zonei demilitariza
te. Avioane americane au lan
sat. de asemenea, produse toxi
ce în citeva sate din provincia

Note de protest
PNOM PENH 18 (Agcrpres). 

— La Pnom Penh au fost date 
publicității notele Ministerului 
de Externe al Cambodgiei a- 
drosate guvernului S.U.A. și 
autorităților saigoneze în care 
se protestează împotriva acte
lor agresive întreprinse împo
triva regatului Khmer.

în aceste documente se ara
tă că. în ultimele două luni, 
unități americane și saigoneze 
au violat în repetate rînduri 
frontierele Cambodgiei, omo- 
rînd 11 persoane civile. De 
asemenea, în urma tirului de 
artilerie și a atacurilor aerie
ne au fost aduse mari preju
dicii locuitorilor din regiunile 
de frontieră.

Guvernul Cambodgiei cere

A
‘încheierea convor
birilor dintre miniș
trii de externe ai 
Franței și Olandei

PARIS 18 (Agerpres). — La 
Paris s-au încheiat convorbirile 
între miniștrii afacerii»; ex
terne ai Franței și CWndei, 
Maurice Schumann și Joseph 
Luns. După convorbiri, Schu
mann a declarat că Franța, in 
principiu, nu are obiecții față 
de cererea Marii Britanii de 
aderare la Piața comună, dacă 
acest lucru nu va duce la slă
birea C.E.E. El a declarat că 
politica franceză urmărește 
^perfecționarea, adîncirea și 
lărgirea Pieței comune-.

La riadul său, Joseph Luns, 
a arătat că obiectivul convor
birilor sale cu ministrul fran
cez, a fost cunoașterea poziției 
noului guvern francez față de 
problema lărgirii Pieței comu
ne.

Cei doi miniștri au mai a- 
bordat problema Uniunii Eu
ropei Occidentale la ale cărei 
ultime reuniuni Franța n-a 
participat, precum și alte pro
bleme internaționale printre 
care și situația din Orientul 
Mijlociu.

Evoluția navei spafiale „Apollo-11" spre Lună
♦ Astronauții au efectuat prima transmisie de televiziune în direct ♦ Primul pas pe Lună va 
fi făcut mai repede decît prevede programul ? ♦ Panorama Pămîntului zărit din Cosmos

HOUSTON 18 (Agerpres). 
— La Centrul Spațial de la 
Houston s-a anunțat că a fost 
anulată manevra de corec
tare a traiectoriei navei spa
țiale „Apollo-11", prevăzută 
pentru vineri la ora 21.27 (ora 
Bucureștiului). Hotărirea a 
fost luată deoarece s-a con
statat că singura manevră e- 
fectuată joi a plasat tande
mul spațial pe o traiectorie 
care îi va permite să se a- 
propie de Lună pînă la 129,6 
km fără alte corectări. In 
consecință se apreciază că nu 
va mai avea loc nici ultima 
manevră de acest gen prevă
zută pentru astăzi (sîmbătă) 
la ora 14.27 (ora Bucureștiu
lui). Cei trei membri ai echi
pajului, Neil Armstrong, Ed
win Aldrin și Michael Col
lins, nu vor mai avea deci 
de executat decît manevrele 
de plasare a complexului spa
țial pe o orbită eliptică lu
nară, pe care să o trans
forme apoi în orbită circula
ră. Intrucît la corectarea 
traiectoriei efectuată joi i s-a 
imprimat navei o accelerație 
suplimentară de aproape 5 
km pe oră, intrarea pe or
bita lunară eliptică se va 
face cu trei minute înainte 
de programul prestabilit, res
pectiv astăzi (sîmbătă) la ora 
19,23 (ora Bucureștiului).

O
HOUSTON 18 (Agerpres).— 

Vineri la ora 01,32 (ora Bu
cureștiului), astronauții Neil 
Armstrong, Edwin Aldrin și 
Mihael Collins au efectuat 
prima transmisiune de tele
viziune în culori in direct 
de la bordul navei spațiale 
„Apollo-11". „Spectacolul spa
țial" oferit timp de 35 de 
minute pămîntenilor a con

REDACTÎA $1 ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1662. 269 (Centrala cărbunelui).

Vietnam
Vinh Linh, prorocind pierderi 
de vieți omenești și pagube 
materiale.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al R.D. Vietnam a condam
nat aceste acțiuni și a cerut 
Statelor Unite să pună capăt 
imediat oricăror acte de în
călcare a suveranității și secu
rității Republicii Democrate 
Vietnam.

ale Cambodgiei
cu energie să se pună capăt 
acestor provocări armate și să 
fie plătite daunele pricinuite.

ANGLIA: Un grup de aproximativ 50 băieți și fete, 
unii însoțiți de părinți au mers intr-un marș de protest la 
Colegiul Dulwich, sudul Londrei. Ei au cerut educație pen
tru toată lumea și încetarea pedepsei corporale în școli. In 
acest Colegiu au acces numai anumiți privilegiați.

IN FOTO : Aspect din timpul marșului.

stat din două părți. Inițial 
telespectatorii au contemplat 
pe micile ecrane imaginea 
„Planetei Albastre" văzute 
de la peste 230 000 km dis
tanță. pe fundalul negru al 
spațiului înconjurător, pre
cum și perspectiva panora
mică a astrelor suspendate în 
imensitatea Universului. In 
partea a doua a emisiunii, 
astronauții au prezentat inte
riorul cabinei și au descris 
principalele instrumente și 
instalații de bord, explicînd 
funcționarea lor.

După aprecierea specialiști
lor de la Centrul Spațial din 
Houston, calitatea imaginilor 
transmise a fost excepțională, 
putindu-se distinge cele mai 
mici amănunte ale interioru
lui cabinei. Ele au depășit 
prin claritate pe cele trans
mise de echipajul navei spa
țiale „Apollo-10". La Centrul 
Spațial din Houston s-a pre
cizat. de asemenea, că aslro- 
nauții au mai transmis și 
alte emisiuni de televiziune 
neprogramate, care au fost 
înregistrate pentru a fi difu
zate ulterior.

O
HOUSTON 18 (Agerpres). — 

S-ar putea ca primul pas al 
omului pe un alt corp ceresc 
să fie făcut cu aproximativ 
patru ore înainte de momen
tul stabilit în programul as
tronavei „Apollo-11", a anun
țat joi seara Clifford Char- 
lesworth, unul din directorii 
de zbor ai misiunii „Apollo- 
11". El a declarat că înain
te de lansare, Neil Arm
strong. căruia ii revine onoa
rea de a fi primul pămin- 
tean care să pună piciorul 
pe Lună și-a rezervat drep
tul de a cobori din modul

Cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări 

a eliberării 
României

PARIS 18, — Coresponden
tul Agcrpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Cu prilejul celei
dc-a 25-a aniversări a eliberă
rii României. Max Welltzer. 
directorul Centrului francez 
de cooperare socială și cultu
rală. a conferențiat la Centrul 
internațional al tineretului din 
Paris despre dezvoltarea țării 
noastre in ultimul sfert de 
veac.

Cutremur de 
pămînt în Italia
ROMA 18 (Agcrpres). — Un 

puternic cutremur de pămînt 
a fost înregistrat vineri dimi
neața, la ora 6.36 G.M.T., de 
observatorul seismologie din 
Facnza (Italia). Seismografele 
au înregistrat oscilații timp de 
două ore.

atunci cînd va considera că 
este cazul. Charlesworth a 
precizat că decizia finală va 
fi luată de Neil Armstrong și 
Edwin Aldrin după ce vor fi 
aselenizat la bordul modulu
lui lunar, duminică la ora 
22,16 (ora Bucureștiului). 
Conform planului inițial, cei 
doi astronauți urmează să se 
odihnească după alunizare 
timp de patru ore — luni de 
la ora 1.00 la ora 5,00, (ora 
Bucureștiului). Dacă vor con
sidera că nu vor avea ne
voie de această perioadă de 
odihnă sau vor constata că 
nu pot să doarmă, ei vor 
putea trece la executarea in 
continuare a programului lor 
de activitate. In acest caz, 
Neil Armstrong va pune pi
ciorul pe Lună în jurul orei 
4,17 și nu la ora 8,17 cum se 
stabilise anterior. Charles
worth a reamintit faptul că 
la conferința de presă de 
săptămîna trecută Armstrong 
și-a exprimat îndoiala că vor 
putea să doarmă în modul 
cînd acesta se va afla pe su
prafața Lunii.

OHOUSTON 18 (Agerpres). 
— In cursul celei de-a doua 
zile a zborului misiunii „A- 
pollo-11", astronauții Arm
strong, Aldrin și Collins au 
efectuat o transmisiune de 
televiziune in culori.

Spre deosebire de echipajul 
misiunii „Apollo-10", astro
nauții de Ja bordul navei 
spațiale „Apollo-11'’ sînt mai 
puțin expansivi. La cererea 
Centrului Spațial Houston, 
astronautul Neil Armstrong 
a înfățișat laconic panora
ma pe care o admira prin 
hubloul cabinei spațiale: 
„Din păcate nu putem vedea

Constituirea unui Comitet 
național de luptă 
in Coreea de sud

SEUL 18 (Agerpres). — Par
tidele de opoziție din Coreea 
de sud au constituit joi un 
Comitet național de luptă car. 
se opune propunerilor de a 
amenda actuala constituție a 
regimului pentru a permite lui 
Pak Cijan Hi să poată fi ales 
pentru a treia oară consecu
tiv în funcția de președinte, 
relatează din Seul corespon
dentul agenției Reuter. în ma
nifestul adoptat de Comitetul 
național de luptă se arată, in
tre altele, că amendarea consti
tuției va duce „la perpetuarea 
dictaturii" și a chemat la des
fășurarea unei campanii pînă 
ce partidul de guvernăminl va 
renunța la intenția de a pro

Din presa străină:

Rezultatele
..Nigeria — pacea este posi

bilă", sub acest . itlu revista 
,,Jeune Afrique" a publicat re
zultatele unui sondaj efectuat) 
în rindurile opiniei publice a- 
fricane, în legătură cu cauzele 
declanșării conflictului 
rian, cu factorii respor 
de prelungirea Iui, preci 
cu posibilitățile și căile < 
luționare pașnică a acest

Este semnificativ faptul că 
la prima întrebare, „cineipoar
tă răspunderea pentru izbucni
rea războiului ?“ cea mai mare 
parte a persoanelor chestiona
te au răspuns că puterile străi
ne „în virtutea unor interese 
politice sau economice", f în 
special rezervele petrolifere. 42 
la sută apreciază că puterile 
străine sînt vinovate pentru 
declanșarea războiului, 25,5 a- 
cuză autoritățile federale, 24.3

Dezacordul dintre 
„cei șase" persistă

BRUXELLES 18 (Agcrpres).
— Miniștrii agriculturii din ță
rile Pieței comune, întruniți în 
capitala Belgiei, nu au reușit 
să ajungă la un acord asupra 
stabilirii unor prețuri unice la 
produsele lactate și din carne 
de vită. Ei au hotărît să amine 
discutarea acestei probleme 
pentru viitoarea lor reuniune, 
care va avea loc între 30 iulie 
și 4 august.

Amînările succesive ale unei 
decizii în acest domeniu se da- 
toresc dezacordului persistent 
între „cei șase", într-un dome
niu în care, și așa, hotărîrile 
au un caracter strict temporar. 
Astfel, prețurile la produsele 
amintite, pe care miniștrii tre
buiau să le stabilească la ac
tuala sesiune urmau să expire

Pămîntul decît printr-un sin
gur hublou, iar imaginile pe 
care le urmăriți pe micile e- 
crane sînt, probabil, mult 
mai bune decît ceea ce ve
dem noi de aici, din cabină".

— „Descrieți exact ceea ce 
vedeți", li s-a cerut de la 
centrul spațial.

— Armstrong : „Zărim A- 
laska, o parte a Canadei, 
Statele Unite, Mexicul și A- 
merica Centrală. întrezărim 
formațiuni de nori deasupra, 
coastelor occidentale ale Sta
telor Unite și asupra Penin
sulei californiene".

— Centrul de la Houston : 
„Dați-ne amănunte asupra a- 
cestor formațiuni de nori".

— Armstrong: „Sînt con
centrații masive în sudul Me
xicului și în zona ecuatoria
lă. De asemenea, deasupra 
centrului Statelor Unite. Sînt 
însoțite, probabil, de mici 
furtuni".

— Centrul de la Houston : 
„Și culorile ? Ce culori dis
tingeți ?"

— Armstrong : „De la a- 
ceastă distanță nu distingem 
culorile atît de bine ca atunci 
cînd ne aflam la 80 000 km 
de Pămînt. In orice caz, o- 
ceanele sînt de un albastru 
intens, continentele au căpă
tat o colorație pestriță, nede
finită. Pe ici, pe colo apare 
cîte o pată cafenie".

După această descriere, as
tronautul Edwin Aldrin, a fă
cut, in fața camerei de luat 
vederi, o demonstrație de e- 
ducație fizică. Apoi, a fost 
prezentat pendulul electronic 
ale cărui cifre de un verde 
luminos și de o claritate per
fectă a permis telespectatori
lor să urmărească scurgerea 
secundelor in Cosmos. .Mi

pune amendamente la actuala 
constituție.

Actualul șef al regimului din 
Coreea de sud, Pak Cijan Hi. 
a fost ales pentru a doua oară 
în această funcție în 1967. 
Mandatul său expiră la sfîrși- 
tul anului 1971. în virtutea 
prevederilor constituției, el nu 
mai are dreptul să-și depună 
candidatura la viitoarele ale
geri prezidențiale din Coreea 
de sud. Pentru a asigura rea
legerea lui Pak Cijan Hi în a- 
ceastă funcție, partidul de gu- 
vernămint de la Seul a anun
țat că va propune o seric de 
amendamente la constituție a 
căror adoptare îi va asigura a- 
cestuia al treilea mandat de 
președinte.

unui sondaj 
pe biafrezi, iar 8,2 la sută din
tre cei chestionați s-au abți
nut.

Războiul trebuie să înceteze, 
scrie revista „J.eune Afrique" la 
încheierea chestionarului său. 
Nu mai sînt necesare discuții 
asupra moralei — războiul a 
fost totdeauna în culpă față 
de acesta și nici asupra aspec
tului umanitar al conflictului 
nigerian deși cele peste două 
milioane de victime, în majo
ritate civili, în majorita
te copii — răminînd o 
cumplită și tulburătoare reali
tate. Războiul trebuie să înce
teze, în primul rind, pentru 
că el nu poate reprezenta so
luția unei probleme politice și 
sociologice care frămînta Ni
geria.

Cei peste doi ani de luptă 
au demonstrat-o definitiv.

la data de 1 aprilie 1970, cînd 
ar fi fost nevoie de un nou a- 
cord pentru modificarea lor. 
Președintele reuniunii, minis
trul olandez Pierre Lardinois, 
a declarat ziariștilor că, pro
babil, singurul rezultat al a- 
cestei noi întilnlri va fi stabili
rea unor reduceri nesemnifica
tive de prețuri, la unele pro
duse agroalimentare.

Vicepreședintele Comisiei Pie
ței comune, Sicco Mansholt, a 
avertizat că, în cazul prelun
girii neînțelegerilor dintre mi
niștrii agriculturii asupra re
ducerii unor prețuri agricole 
unice, Fondul agricol al Pieței 
comune va deveni insuficient 
pentru acoperirea compensații
lor plătite unor țări membre.

chael Collins, cel de-al trei
lea membru al echipajului, 
a prezentat telespectatorilor 
„cămara" în care sînt păs
trate alimentele pentru acest 
voiaj. El a arătat apoi unul 
din plicurile cu alimente des
hidratate.

O
HOUSTON 18 (Agerpres). 

— In vederea debarcării u- 
nui echipaj uman pe supra
fața Lunii, specialiștii în do
meniul astronauticii, care au 
asigurat baza tehnică și ma
terială a zborului în spațiu, 
au făcut totul pentru ca ris
curile pe care Ie comportă 
aducerea Ia îndeplinire a fie
cărei etape să fie minime. Se 
apreciază că nici o expediție 
spațială n-a fost mai bine 
pusă la punct. Cu toate a- 
cestea, așa cum se sublinia
ză în declarațiile făcute de 
diverși specialiști de la Hous
ton, există anumite riscuri o- 
bîective pentru evoluția na
vei „Apollo-11". Posibilitatea 
de a trimite o navă de sal
vare în ajutorul astronauți- 
lor Armstrong, Aldrin și Col
lins este exclusă. Pentru a 
parcurge distanța Pămînt — 
Lună orice vehicul spațial 
de salvare are nevoie de cel 
puțin patru zile. Sosirea lui 
într-un astfel de interval de 
timp ar fi tardivă, intrucît 
rezerva de oxigen de care 
dispune echipajul „Apollo-11" 
nu asigură condiții normale 
de respirat decît pentru 43 
de ore peste programul pre
văzut.

Unul din pericolele pe care 
îl comportă actualul zbor al 
lui „Apollo-11 “ este aseleni
zarea propriu-zisă. O înclina
ție a axei modulului lunar 
mai mare de 35 de grade ar 
putea face ca Armstrong și 
Aldrin să rămină pe Lună 
sau să fie împiedicați să se 
mai poată plasa pe orbita de 
intîlnire cu cabina de coman
dă pilotată de Michael Col

A

încetarea 
ostilităților 

dintre Salvador 
și Honduras 

Intre cele două părți be
ligerante a fost realizat 

un acord
WASHINGTON II) (Agcrpres). 

— Intre Salvador și Honduras 
s-a ajuns la un acord pentru 
încetarea ostilităților, a anunțat 
vineri dimineața Galo Piaza, 
secretarul general al Organiza
tei Statelor Americane (O.S.A.). 
Vestea a fost adusă la cunoș
tința Consiliului consultativ 
provizoriu al acestei organiza
ții care, începînd de marți, s-a 
întrunit în sesiune permanentă 
pentru a căuta o soluție. Lup
tele au durat cinci zile; în a- 
cest timp, președintele comisiei 
de mediere a O.S.A., Sevilla 
Sacassa, a avut convorbiri cu 
guvernele celor două părți.

Acordul prevede : încetarea 
focului, retragerea trupelor pe 
pozițiile de dinaintea începerii 
ostilităților, acordarea de ga
ranții de către guvernele celor 
două țări populației din regiu 
nea de frontieră că le vor fi 
apărate drepturile și interese
le, supravegherea aplicării în
cetării focului de către obser
vatori militari și civili ai O.S.A.
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La „Casa Latina" din Roma, 
a avut loc O CONFERINȚA 
A PROF. DR. ANA ASLAN, 
PE TEMA : „UN VIS CE DE
VINE REALITATE : PROFI
LAXIA ÎMBATRÎNIRH". A- 
sistența, în rindurile căreia se 
aflau Yvonne Crovetto, preșe
dinta Comitetului Cultural al 
„Centrului de acțiune latină", 
ambasadori din țările Ameri- 
cii Latine, a manifestat inte
res față de realizările obținu
te în Republica Socialistă Ro
mânia în domeniul geriairiei. 
A fost prezent însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României la 
Roma. Ion Radu.

Peste 200 de ȘOMERI VE- 
NEZUtLENI AU OCUPAT 
CLĂDIREA FIRMEI DE CON
STRUCȚII „LUMUS" — filiala 
concernului american ,,Orinoco 
Mining" — din localitatea 
Punta Cardon (statul Falcon). 
Ei protestează împotriva con
cedierilor și a principiilor dis
criminatorii aplicate de patro
nat la angajări.

Șomerii au acuzat compania 
do încălcare a legislației vene- 
zuelene și nerespectarea acor
durilor colective de muncă. 
Compania angajează persoane 
din alt stat, care, din lipsă de 
mijloace de trai, acceptă sala
rii mai mici. Șomerii au de
clarat că nu vor părăsi clădi

lins, datorită faptului că ple
carea de pe solul lunar nu 
s-ar mai putea face pe ver
ticală. Pe de altă parte, po
sibilitatea ca ei să fie salvați 
de Collins este exclusă, de
oarece cabina de comandă 
nu are dispozitive care să-i 
permită o aselenizare și re
intrare pe o orbită de pe ca
re să poată începe revenirea 
pe Pămînt.

Intr-o declarație făcută de 
directorul operațiunilor de 
zbor, Chirsotpher Kraft jr, se 
menționează însă că au fost 
prevăzute toate riscurile pe 
care le comportă misiunea 
„Apollo-11" și se exprimă 
convingerea că „talentul, pri
ceperea și pregătirea" astro- 
nauților vor asigura succe
sul acestei tentative unice.

O
CAPE KENNEDY 18 (Ager

pres). — „Bună dimineața 
Houston" — cu aceste cuvin
te a salutat vineri diminea
ța echipajul navei spațiale 
„Apollo-ll“ pe tehnicienii de 
la centrul terestru de control 
a zborului. în clipa cînd s-a 
deșteptat din somnul celei de 
a doua nopți petrecute în 
spațiu. Era ora 9,30 (15,30 ora 
Bucureștiului). In acel mo
ment „Apollo-11" se afla la 
o distanță de 297 523 km de 
Pămînt .și la 118 659 km de 
Selena, spre care se îndreap
tă cu o viteză de 3 892 km 
pe oră.

Neil Armstrong, Edwin Al
drin și Michael Collins au 
beneficiat de o oră in plus 
de somn, specialiștii de la 
Houston hotărind să facă o 
„derogare" de la programul 
inițial intrucît totul se des
fășura perfect Ia bordul na
vei. După cum a declarat di
rectorul zborului, Gleen Lun- 
ne.v, aparatele de control a 
pulsului aslronauților indicau 
că ei se aflau într-un somn 
profund și odihnitor și de
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Criza guvernamentala 
din Italia într-o nouă fază
ROMA 18. — Coresponden

tul Agcrpres. Giorgio Pastorc, 
transmite : După încheierea 
primei runde de consultări a 
premierului desemnat, Maria
no Rumor, criza guvernamen
tală din Ttalia a intrat într-o 
nouă fază. In prima rundă de 
consultări, Rumor a analizat 
împreună cu reprezentanții par
tidelor democrat-creștin, socia
list, socialist unitar (foștii so- 
cial-democrați) și republican 
posibilitatea creării unui nou 
guvern de centru-slinga cu 
participarea partidelor politice 
membre ale vechii coaliții.

In ce privește orientarea par
tidelor față de criza guverna
mentală, prima rundă de con
sultări nu a adus schimbări 
neașteptate. Fiecare delegație 
s-a limitat la repetarea poziției 
cunoscute, expusă anterior de 
organele de conducere ale par
tidelor. Totuși, după cum se 
știe, mandatul premierului de
semnat, Rumor, este „amplu", 
ceea ce înseamnă că acesta nu 
are obligația de a se limita la 
o singură posibilitate de gru
pare a forțelor în viitorul gu
vern — în cazul de față la 
cele patru partide — ci de a 
se alcătui un guvern bazat pe 
formula de centru-slinga indi
ferent de felul cum va împărți 
portofoliile.

rea pînă cînd nu Ie vor fi 
satisfăcute revendicările.

întreprinderea „Honeywell 
Incorporated" din Boston (sta
tul Massachusetts) a perfecțio
nat un DISPOZITIV DE CO
MANDA. CARE VA PERMITE 
ASTRONAUȚILOR SA-ȘI
SCHIMBE POZIȚIA ÎN SPA
ȚIU PRIN MIȘCAREA OCHI
LOR. Dispozitivul denumit 
„oculometru", poate fi folosit 
pentru comanda unor utilaje 
și a unor instalații electronice, 
puțind fi folosit și pentru exa
mene fiziologice și psihologi
ce.

„Oculometrul" funcționează 
pe principiul urmăririi conti
nue a unei porțiuni a marginii 
dintre irisul și pupila ochiu
lui, precum și a reflectării în 
cornee a unei surse de lumină 
din interiorul dispozitivului.

Aniceto Rodriguez, secreta
rul general al Partidului so
cialist din Chile, a declarat că 
partidul său se pronunță în fa
voarea unității tuturor forțe
lor antiimperialiste din țară. 
Declarația a fost făcută la ÎN
CHEIEREA LUCRĂRILOR U- 
NEI PLENARE A PARTIDU
LUI SOCIALIST CHILIAN 
în cursul căreia a fost exami

aceea nu au fost tulburați.
Lunney a precizat că corec

tarea traiectoriei lui „Apollo- 
11", prevăzută pentru vineri, 
nu a mai avut loc deoarece 
astronava „înainta perfect 
spre țintă". Pînă acum s-a 
procedat la o singură aseme
nea corectare de traiectorie 
în cursul zilei de joi, prin 
reducerea vitezei de deplasa
re a vehiculului spațial cu 
4 km pe oră. Directorul zbo
rului și-a exprimat părerea 
că se va putea renunța și 
la ultima manevră de corec
ție a traseului spre Lună 
prevăzută pentru sîmbătă, 
înainte ca „Apollo-11" să se 
înscrie pe orbita lunară.

Astronauții au informat 
centrul de urmărire a zboru
lui că instalațiile de bord 
funcționează normal, tempe
ratura din interiorul cabinei 
se menține constantă la 18 
grade și echipajul se pregă
tește pentru îndeplinirea în 
continuare a programului. 
Punctul culminant al zilei de 
vineri a fost verificarea de 
către Aldrin și Armstrong a 
instalațiilor „Vulturului" — 
modulul lunar — operație ce 
a început în jurul orei 23,40 
(ora Bucureștiului). Astronau
ții au traversat în acest scop 
un „tunel de legătură" cu 
un diametru de numai 81 
cm, care a îngreunai mișcă
rile lor mai ales din cauza 
voluminoaselor cost "me.

Sîmbătă, la ora 5 dimineața 
(ora Bucureștiului). „trenul 
spațial" urmează să iasă din 
sfera de atracție a Pămîntu
lui iar la ora 13,30 (ora Bu
cureștiului) va atinge punctul 
echigravitațional între Pă
mînt și Lună. După aceasta, 
viteza lui „Apolo-11" va în
cepe din nou să crească pe 
măsură ce se va apropia de 
Selena.

După o nouă «r ^oadă de 
odihnă a celor trei astronauți, 
programul lor de lucru pen
tru ziua de sîmbătă prevede 
înscrierea pe orbita lunară a 
lui „Apollo-11" (ora 19,26 — 
ora Bucureștiului) și modifi
carea orbitei care devine a- 
proape circulară (ora 23,42).

Singurul element nou apărut 
este cererea Partidului Socia 
list Unitar ca nu numai viito
rul guvern, ci și organele de 
conducere ale partidelor par
ticipante la coaliție să se an
gajeze formal să nu colabo
reze in viitor cu Partidul Co 
munist. Pe de altă parte, se
cretarul Partidului Socialist 
Italian, Francesco de Martino, 
a declarat că socialiștii doresc 
„să se procedeze la reconstitui
rea unui guvern de centru- 
stînga cu același program și 
aceleași caracteristici politice 
ale cabinetului precedent".

Direcțiunea Partidului Comu
nist Italian a analizat des
fășurarea crizei de guvern le
gată de problemele urgente ale 
maselor de oameni ai muncii 
și a dat publicității o rezolu
ție in care se menționează că 
..dintre țările Pieței comune, 
Italia este țara care are sala
riile cele mai scăzute, numărul 
cel mai marc de șomeri și de 
emigranți". Documentul sub
liniază că in momentul de fa
ță nu este in interesul țării să 
se recurgă la organizarea ale
gerilor politice anticipate.

Cea de-a doua rundă a con
sultărilor lui Mariano Rumor 
ar urma să înceapă peste două 
sau trei zile.

nată tactica și strategia par
tidului față de alegerile pre
zidențiale din 1970.

Printr-un DECRET AL PRE
ZIDIULUI SOVIETULUI SU
PREM AL U.R.SS., lui Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., i-a fost de
cernat titlul de „Erou al mun
cii socialiste", cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de la naș
tere și pentru merite deosebita 
în activitate.

AVIOANE PARTUGHEZE 
AU VIOLAT DIN NOU SPA
ȚIUL AERIAN AL ZAMBIEI, 
lansînd bombe asupra unei zo
ne din apropierea graniței cu 
Mozambicul, au anunțat sursa 
oficiale de la Lusaka.

UB

LA VARȘOVIA A AVUT 
LOC INAUGURAREA FESTI
VA A NOULUI STUDIOU DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE. Ca 
urmare a îndeplinirii angaja
mentelor luate în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a elibe
rării Poloniei, constructorii au 
terminat lucrarea cu șase luni 
înainte de termen.

în apropiere de Orenburg, 
în Uralul de sud, a început 
CONSTRUCȚIA CELUI MAI 
MARE COMBINAT DE ȚESĂ
TURI DIN MATASE DIN U- 
NIUNEA SOVIETICA. Filatu
ra, primul obiectiv care a in
trat în funcțiune, va ocupa o 
suprafață de 60 000 mp. Com
binatul va avea cinci fabric».

Producția va fi de 53 milioa
ne metri de diferite țesături 
pe an.

Alături de combinat se con
struiește un orășel pentru mun
citori.

O societate de asigurări din 
Atena a anunțat crearea pri
mei POLIȚE DE ASIGURARE 
„PENTRU SPAȚIILE EXTRA
TERESTRE". Polița, garantată 
de societatea „Aspis-Pronoia". 
în valoare de aproximativ 
10 000 dolari, a fost încheiată, 
în mod gratuit in favoarea 
fiecăruia dintre cei trei cos- 
monauți americani care compun 
echipajul navei „Apollo-11".

Ea își pierde însă valabilita
tea in cazul în care astronau
ții vor refuza să se întoarcă 
pe Pămînt, găsind pe Lună 
„condiții mai bune de viată"-.

■ ■■
O PUTERNICA EXPLOZ’E 

s-a produs ioi in inima docu- 
rilor londoneze. Un tanc cu a- 
proape 5 tone de petrol a luat 
foc și a explodat, provocind 
moartea a șase persoane. C:»»ci 
dintre victime erau pompier» 
care luptau cu flăcările.

La rafinăria de la Bor (R S. 
Serbia) se construiește O 
NOUA UZINA PENTRU E- 
LFCTROLIZA CUPRULUI. 
Prin darea ci în funcțiune, ca
pacitatea anuală a uzinelor pen
tru electroliza cuprului din Bor 
se ia ridica la 130 000 tone.

fn bazinul Bor se desfășoa
ră cea de-a doua etapă de 
construcție a complexului in
dustrial pentru producția de 
cupru, argint, aur, seleniu, pi
rită și alte metale. In 1972, 
cînd etapa va fi terminată, 
complexul metalurgic iși va 
dubla capacitatea de producție.


