
□ □□
□□□

ANUL XXI (XXVI) Nr. 6 142

nnn

A

□ □□

QCCCCXXLM
CONGRES

rectorul Institutului de mine Petroșani

Institutul de mine din Petroșani — sursă nesecată de 
cadre cu înaltă calificare pentru industria minieră — în 
cei 20 de ani de activitate a pus la dispoziția exploatărilor 
carbonifere subterane și de la zi, preparațiilor, unităților de 
proiectări și cercetări, un număr mare de absolvenți, aproa
pe 3 000, care își materializează cu sîrguință și elan pregă
tirea științifică, pasiunea față de profesia aleasă, dorința 
arzătoare de a fi folositori țării.

In amfiteatrele largi, de-a lungul orelor de curs, semi
nar, laborator, utilizînd din plin baza materială a acestui 
așezămint de învățămînt superior, cunoștințele, experiența 
și strădaniile celor 128 de dascăli ai săi, 1 237 de studenți, 
din care peste 60 la sută sînt bursieri, caută să pătrundă 
în tainele4-organizării și conducerii tehnice a proceselor de 
producție/din. minerit.

Laolaltă cu oamenii muncii din întreaga țară, cadrele și 
studenții Institutului de mine, majoritatea aflați actualmente 
in practică de producție, participă activ la desfășurarea e- 
nergiilor constructive creatoare, cărora li s-au deschis un o- 
rizont nou, îmbogățit în sensuri, prin punerea în dezbaterea 
poporului a Tezelor și proiectului de Directive ale C.C. al 
P.C.R. pentru cel de-al X-lea Congres al partidului.

Recent, cu ocazia repartizării în producție a celor 280 
proaspeți ingineri care și-au susținut la finele lunii trecute 
proiectul de diplomă, tovarășul profesor doctor ing. Aron 
Popa, rectorul Institutului, și-a „aranjat" un sfert de oră în 
care a răspuns cu amabilitate la cîteva întrebări.

ÎNTREBARE: învățământul superior din Româ
nia socialistă a înregistrat în ultimii ani transformări 
de structură, salturi spectaculoase în direcția perfec
ționării și modernizării. Cum apreciați efectele adop
tării Legii învățămîntului și noului Statut al cadrelor 
didactice la condițiile concrete ale Institutului de 
mine din Petroșani ?

RÂSPLTNS : Trebuie remarcat de la început că modifi
cările de esență intervenite s-au dovedit a avea un carac- 
ter de necesitate stringentă. Foarte firesc, ținînd cont de di
namismul vieții economice, de dezvoltarea multilaterală fără 
precedent a societății noastre socialiste, aflată pe drumul de- 
săvîrșirii și care solicită în sfera producției bunurilor ma
teriale și spirituale un număr din ce in ce mai mare de ca
dre cu pregătire superioară. Mineritul românesc s-a înscris 
pe o curbă continuu ascendentă și sarcinile care ne revin 
în virtutea acestui fapt sînt multiple și extrem de acute. 
Cadrul ingineresc pe care-1 creștem se impune să ajungă 
acolo incit la examenul decisiv al confruntării nemijlocite 
cu pulsul, cu problemele arzătoare ale minei, competența, 
inițiativa, conștiinciozitatea sa să conveargă spre o maximă 
eficacitate. In lumina noilor legități s-a întreprins limitarea 
la strictul util a numărului de examene la toate facultățile 
și secțiile. S-a reușit reducerea volumului de ore aferente 
programului efectiv de instruire, implicit acordarea unui 
timp mai extins studiului individual, adîncirii unei biblio
grafii cît mai cuprinzătoare care să completeze, să între
gească cunoștințele împărtășite studenților la prelegeri.

Planurile și programele de învățămînt au fost mereu 
perfecționate, în consonanță cu ritmul accelerat de dezvol
tare a științei și tehnicii contemporane, urmărindu-se o co
relare mai rațională între activitatea aplicativă și cea teo
retică. S-au luat măsuri concrete pentru a crea o legătură 
durabilă între procesul instructiv și exigențele producției, 
in care scop cursurile și manualele au fost reactualizate, 
puse in concordanță cu cele mai recente cercetări existente 
în domeniul mineritului.

M. TRAIAN

VROI.ETART DIN TOATE ȚÂRTLE, UNIȚI-VA!

ysteagul roșu
ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL'P.C.R. Șl ĂL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

SIMBATA 26 IULIE 1969

CU ENTUZIASM SPORIT
Șl ELAN ÎN MUNCĂ
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VALEA JIULUI INTIMPINA

CONGRESUL PARTIDULUI

Pe traiectoria marii întreceri

Acoperire masivă
O scurtă convorbire tele

fonică redacție — fabrica de 
oxigen din Livezcni de ieri 
dimineață despre stadiul în
deplinirii angajamentelor de 
întrecere luate în cinstea 
Congresului partidului și a- 
niversănii eliberării patriei, 
a sugerat ideea din titlul a- 
cestor rînduri.

— Alo, Livezeniul ? Fabri
ca ?

— Da, aici fabrica de oxi
gen.

— Cum stați cu angaja
mentele ?

— Total îndeplinite și de
pășite ! — ne-a comunicat
cu mîndrie în glas, de la 
celălalt capăt al firului te
lefonic, tov. loan Roman, șe
ful fabricii de oxigen.

Intr-adevăr, micul
harnicul colectiv al fabricii 
de oxigen din Livezcni a 
reușit o acoperire masivă în 
fapte a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă. 
El s-a angajat să producă 
peste plan pînă la Congres 
5 000 mc de oxigen, reallzînd 
numai pe luna în curs — 
pînă la data de 24 iulie — 
un plus de 13 223 mc față 
de sarcina planificată, între-
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în fapte

Pe tot cuprinsul Văii Jiului 
de la Lonea la Uricani, acum 
cînd ne mai despart puține 
zile de cel dc-al X-lea Con
gres al partidului, frămînta- 
rea creatoare a muncii în 
plin elan rodește în noi și 
noi realizări. Ele constituie 
exprimarea cea mai elocven- 

"tă a atașamentului oamenilor 
muncii față de politica înțe
leaptă a partidului nostru. 
Consemnăm cîteva dintre
ele :

cărbunelui extras. Cu această 
ocazie s-au stabilit o scrie de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras și 
pe care presa lc-a consemnat 

. la momentul oportun.
Aplicarea acestor măsuri, e- 

forturile făcute de colectivele 
exploatărilor pentru respecta
rea normei interne de calitate, 
s-au făcut din plin simfile în 
activitatea depusă în trimes
trul II 1969. Pe bazinul Valea 
Jiului, conținutul de cenușă 
admis. în cărbunele extras, a 
fost redus in această pi rioadă 
cu 0,3 puncte. La aceasta, au 
contribuit majoritatea exploa
tărilor miniere. Și-au făcut 
simțit aportul substanțial în 
ridicarea calității cărbunelui 
extras minele Lupeni, Aninoa
sa. Petrila. I onea și Vulcan. 
La exploatările miniere I’aro- 
șeni și Uricani, deși se obser
vă o reducere a conținutului 
de cenușă în cărbunele extras 
in trimestrul Ii față do trimc'-- 
trul I. nu s-au luat țoale mă
surile pentru o se re «wta 
norma internă de cenușă, cere 
a fost depășită cu 1.7 respec
tiv, 3,3 puncte.

La exploatarea minieră Dîl- 
ja nu s-au permanentizat mă
surile care au condus la îm
bunătățirea calității 
lui în trimestrul I 
fel că în trimestrul 
pășit cu 0,8 puncte 
de cenușă admis.

Reducerea conținutului de 
cenușă în cărbunele livrat de 
către exploatări, in proporțiile 
în care s-a arătat mai sus, a 
influențai în mod pozitiv cali
tatea produselor livrate și ac-

Imbunălățirea continuă a ca
lității produselor influențează 
în mod pozitiv activitatea eco- 
nomico-financiară a întreprin
derilor, asigură economisirea 
munoii sociale și, prin aceasta, 
aduce o contribuție eficientă 
la creșterea bunăstării mate
riale a oamenilor muncii.

Conducerea de partid a acor
dat și continuă să manifeste 
o atenție deosebită pentru ridi
carea nivelului calitativ al pro
duselor, subliniind in toate do
cumentele importanța acestei 
sarcini și indicînd căile de 
realizare a ei. In proiectul de 
Directive ale C.C. al P.C.R. 
pentru cel de-al X-lea Congres 
al partidului se arată limpede 
că îmbunătățirea calității pro
duselor, de care depinde în 
mare măsură asigurarea efi
cienței economice, trebuie să 
constituie o preocupare centra
lă și în viitor.

Activitatea exploatărilor car
bonifere din Valea Jiului în 
cursul trimestrului I 1969 in 
direcția îmbunătățirii calității 
cărbunelui extras nu a fost sa
tisfăcătoare. Față de norma in
ternă. conținutul de cenușă in 
cărbunele livrat preparațiilor a 
fost depășit cu 0.8 puncte la 
E.M. Petrila, cu 1,2 puncte de 
E.M. Aninoasa, ou 0.7 puncte 
la E.M. Vulcan, cu 3,4 puncte 
la E.M. Paroșcni și cu 3,6 punc
te la E.M. Uricani. Ca urmare, 
pe bazinul 
Jiului, în
s-a depășit cu 0.5 puncte con
ținutul dc cenușă normat, in 
cărbunele livrat preparațiilor.

Biroul comitetului municipal 
de partid a analizat în cursul 
trimestrului I 1969 preocupări
le conducerilor unităților mi
niere pentru ridicarea calității

> La Uricani a fost pre
dat de către lotul T.C.M.M. 
încă un obiectiv industrial : 
postul TRAFO care va trans
forma conform necesităților 
energia electrică necesară mi
nerilor. Astfel constructorii 
se apropie de împlinirea an
gajamentului luat : pînă la 
Congres predarea a 100 de 
obiective din totalul de 161 
planificate pe anul în

lațic a unui oxigen cu grad 
înalt de puritate.

In ce privește aportul oa
menilor la realizări s-au evi
dențiat în mod deosebit ur
mătorii : George Valea — 
metrolog pe unitate la în
treținerea buteliilor de oxi
gen, Ion Cășuneanu — me
canic, Aurel Vlad — lăcă
tuș de întreținere, Ion 
Strîmb — instalator la sec
ția de încărcare a buteliilor 
de oxigen, Ștefan Banciu — 
maistru electromecanic, Mi
hai Calfetru — maistru me
canic și alții".

La cele relatate de șeful 
unității am avea de com
pletat doar convingerea 
noastră că vrednicul colec
tiv al fabricii de oxigen de 
la Lîvezeni va ști și pe 
viitor să-și facă din plin 
simțită rodnicia activității 
în flacăra vie a aparatelor 
de sudură din ateliere și de pe 
șantierele de construcții, în 
secțiile de reanimare ale spi
talelor. în retortele, și apa- 
ratajele laboratoarelor — în 
toate locurile unde oxigenul 
servește munca socialistă, o-

oînd aproape de trei ori ni
velul angaj cimentului ; să 
îmbunătățească calitatea pro
dusului prin ridicarea con
ținutului de oxigen pur la 
99,6 la sută, obiectiv pe oare 
l-a depășit ou 0,1 la sută; 
să realizeze economii la pre
țul de cost în valoare de 
10 000 lei, angajament pe 
care l-a întrecut de nouă ori 
obținînd 90 000 lei economii.

Ce factori au stat la baza 
acestor succese ? La această 
întrebare șeful fabricii de 
oxigen ne-a relatat în ter
meni lapidari următoarele :

„Ca factori tehnico-organi- 
zatorici notați î exploatarea 
instalațiilor de produs oxi
gen la capacitate maximă, 
fără întreruperi, ceea ce a 
permis depășirea volumului 
planificat al producției ; în
treținerea ou cea mai mare 
grijă, verificarea și repara
rea la timp a buteliilor de 
oxigen ; recondiționarea ven- 
tilelor de butelii și refolosi- 
rea lor, ceea ce a înlemnit 
colectivului să economiseas
că piesele de schimb; ur
mărirea permanentă și cu 
maximă atenție a fuxului 
tehnologic de fabricație. în 
vederea producerii in insta^

curs.

fost 
de-o 
pen-

carbonifer Valea 
trimestrul I 1969,

cărbune- 
1969, ast- 
II s-a de- 
coriținutul

< La Coroești au 
montate doar in curs 
lună utilaje tehnologice 
tru noua fabrică de brichete
în valoare de peste 10 mili
oane lei.

. BALAN
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Eșantioanele lunare sub reflector
Cei 18 în carantină
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i, o dată europenii ple- 
renasc opozițiile funda- 

Schema este imuabî-

+ Constructorii de obiec
tive social-culturale de pe 
șantierul Petrila, care au ra
portat la începutul acestei 
luni îndeplinirea integrală a 
planului de predare a apar
tamentelor, înalță noi blocuri. 
Astfel, la Lonea brigăzile de 
zidari execută ultimii metri 
cubi de zidărie de la etajul 
III al blocului A-IV apropl- 
indu-se cu pași repezi de rea
lizarea angajamentului luat: 
pină la Congresul partidului 
— blocul A-IV recepționat.

EXPOZIȚIA

Lupeniul de azi
Aceeași cale ferată sLră- 

bale orașul. In luciul 
ei de amurguri și ră

sărituri se oglindesc realități 
noi. Am nimerit aici exact în 
ziua cînd la Palatul Cultural 
„Minerul" se adunaseră sule 
de oameni din Lupeni și îm
prejurimi ca să dezbată mari
le probleme ale tării, să-și 
dea adeziunea și dragostea 
nețărmurită pentru cel care cu 
atîta clarviziune conduce des
tinele poporului: Partidul Co
munist Român. îmbrăcati cu 
un bun simt Și cu o elegantă 
remarcabi'-j, reprezentanții mi
nerilor, tineri și vîrslnici, fe
mei șl bărbați, 
chimiste ' ’
eni au dzzbătut ore 
pr hlem 
ședință, 
cru cil 
la prima vedere. Dar cei 
Vai ea Jiului au pus în 
sullel și pasiune. Inlr-un 
mi-a părul rău că mi-au 
mas după aceea puține 
ca să vizitez orașul dar 
puținul timp ce mi-a rămas 
am luat drept „ghid" calea 
ferată și am dat o raită prin 
acesl burg. Cvarlalurile de 
blocuri noi, peluzele de fiori, 
trandafirii, nu m-au impresio-

muncit oare 
ingineri și lehnici- 

intreqi 
1 lor specifice. O 
o adunare pare un lu- 
se poate de obișnuit 

din 
ea 
fel 
râ- 
ore 

în

Rusalin MUREȘANU

nat. Blocurile sînt azi aici o 
realitate... veche". Nu m-au 
mai impresionat nici școlile 
și grădinițele, nici vecina 
termocentrală cu care deja 
sînlem obișnulfi, ci oamenii 
Lupenilor. In oraș vitrinele 
magazinelor etalează lot fe
lul de noulăji. Tejghelele sini 
asaltate continuu de cumpără
tori, grădinile restaurantelor 
aranjate cu gust, îi îmbie pe 
clienfii dornici de o friptură 
bună sau de o bere rece și 
proaspătă. Aceste „minuni" 
mărunte, care de obicei ne 
scapă, impresionează dacă le 
ști prefui. M-am odihnit ci- 
teva clipe sub un castan în 
incinta restaurantului „Progre
sul". Oamenii sorbeau bere. 
La o masă un miner cu băia
tul' său de vreo doisprezece 
ani discutau aprins. Am tras 
cu urechea fură să vreau.

— Nici măcar să guști. 
Bere ai să bei cînd vei ii 
mare, cînd ai să cîșligi sin
gur. Acum bea sirop de zme
ură. E dulce și bun și sănă
tos. Nu te lua după mine. Eu 
îs bălrîn. și o bere nu-mi stri
că.

Intr-adevăr băiatul mineru
lui bea sirop de zmeură, și 
rldea la taică-su :

— Dă-fi casca aia jos, tată.
— De ce ?Ți-e rușine de ea ?
— Nu dar sînlem la restau

rant.
— Și ce dacă — se burzu

lui minerul! E o mîndrie să 
porfi așa ceva. Totuși ai drep
tate. Să-fi fac pe plac.

Șl tatăl își scoase casca.
M-a impresionat legătura 

dintre lată și fiu. Mi-a mers 
la inimă sfatul cu siropul și 
berea. Prea credem toți că mi
nerului li place să bea. Mulji 
beau pe lumea asia dar mai 
sînt și alții care se îngrijesc 
să-și ferească pruncii de ră
ul acesta. La piafa de lingă 
Jiu nevestele fac cumpărături
le zilei. Aromește a zmeură și 
a caise. Cu plasele încărcate 
pleacă ,1 spre casă fiecare. 
M-arn molipsii și eu și am 
cumpărat niște bureți gro
zavi. M-um oprit apoi la co
fetărie, lingă Palatul Cultural 
și um băut o bere de casă 
cum cred că în altă parte nu 
se mai găsește. '

© Continuare în pag. a 3-a
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CULTURAL
Sîmbătă seara, de la ora 20, 

pe stadionul din Petroșani nu 
va fi sport ci... muzică. Spec
tatorii îi vor aplauda pe Remo 
Germani și Lara Brunaldi.

Ziua minerului se apropie. 
E deci firesc ca pregătirile 
formațiilor artistice să creas
că în intensitate. Duminică, la 
ora 11, la Casa de cultură din 
Petroșani are loc un spectacol 
de selecție. Cele mai bune for
mații vor fi selecționate spre 
a prezenta de Ziua minerului 
un spectacol la televiziune.

•
De astă dată seara de dans 

pentru tineret are loc dumi
nică. Gazdă — Casa • de cultu
ră. Antrenul muzical va fi în
treținut de una din 
de muzică ușoară : 
Color.

Duminică, ora 11, 
teca Casei de cultură din Pe
troșani se intilnesc filateliștii.

SPORTIV
întrecerile sportive din ca

drul popularei competiții dota
te cu „Cupa Minerului" se a-

• Continuare in pag. a 3-a

I’revăzută a sta la dispoziția vizitatorilor de-a lungul 
perioadei iulie—august 1969, expoziția „25 de ani de reali
zări in județul Hunedoara", deschisă nu de mult în orașul 
Deva, reușește să oglindească, între alte aspecte ale dezvol
tării și prosperării industriale și social-culturale a acestei 
importante părți a RomâniePsocialiste, înfăptuirile în dome
niul extracției din adincurile bazinului nostru a bogățiilor 
de cărbune, atit de necesare dinamicii ascendente a econo
miei naționale.

Sectorul din expoziție rezervat unităților miniere ale 
Văii Jiului cuprinde patru compartimente distincte în care 
panouri, grafice, fotografii, executate cu atenție si migală 

Ș de către un colectiv din cadrul Centralei cărbunelui Petro- 
șani și dispuse într-un mod trădînd mult gust și pricepere, 
scot în relief convingător, strădaniile de amploare depuse 
de conducerea de partid șl de stat, pe parcursul unui sfert 
de veac, pentru ca viața pe aceste meleaguri să urce ferm 
treptele înfloririi și bunăstării.

Prima dominantă a sectorului minier relevă investițiile 
prodigioase făcute în perioada respectivă (6,5 miliarde lei) 
pentru mărirea, pe de o parte, a capacităților de producție 
ale minelor vechi, pentru continua modernizare a lor, iar 
pe de altă parte, în scopul deschiderii și dezvoltării unor 
exploatări noi (Uricani, Paroșeni), a punerii în evidență a 
altor cîmpuri miniere, care urmează să producă în cincina
lul viitor (Livezeni, Bărbăteni). Redeschiderea minelor Vul
can și Dilja, concentrarea producției Ia exploatările miniere 
Lonea, Lupeni, Vulcan sînt reprezentate sugestiv.

O dată cu creșterea producției de „diamant negru" s-au 
înregistrat pași esențiali in direcția mecanizării, tăierii și 
încărcării cărbunelui, a transportului și extracției, a susține
rii metalice a fronturilor de lucru. Acest fapt a contribuit 
decisiv la sporirea productivității muncii subterane a mine
rului, de la 580 kg pe post în primii ani după eliberare. la 
1 650 kg pe post in momentul de față. Au scăzut treptat 
cheltuielile materiale de producție și cuantumul manoperei. 
Lemnul — element deficitar, căruia i se caută tot mai in
sistent valorificări superioare (proiectul de Directive al C.C. 
al P.C.R. pentru cel de-al X-lea Congres al partidului pre
cizează cu claritate și pregnanță acest lucru) — este folosit 
din ce în ce mai puțin în lucrările miniere. Atari ipostaze 
ale activității miniere din bazinul nostru carbonifer sînt re
flectate de celelalte trei compartimente.

Un panou separat al sectorului minier din cadrul ex
poziției redă instalația de degazare introdusă la mina Lu
peni, unică în țară.

In șase ani, 500 000 de 
negri animiști din sudul 
Sudanului au pierit victime 
ale musulmanilor din nord. 
Astăzi, noul regim de la 
Khartum le oferă autono
mie dar ei doresc numai 
independență.

Aerul arde. Sub soarele ver? 
ticâl, tristele clădiri ale cartie
rului general din Khartum nu 
mai au umbră. La biroul său, 
puțin emfatic, în costumul său 
kaki cu gulerul desfăcut, ge
neralul Al Numeiry, noul șef 
de stat al Sudanului, citește 
pentru presă cîteva foi dacti
lografiate. „Guvernul sudanez 
recunoaște existența divergen
țelor istorice intre nordul și 
sudul țării. El este gata să a- 
corde autonomie provinciilor 
meridionale, pentru a restabili 
egalitatea între cele două părți 
ale țării și pentru a crea o 
autentică unitate națională../.

• Continuare 1n pag. a 3-a

„Barierele biologice" 
„ Noi proiecte ale N. A. S. A.

Există vreo formă de viață 
pe Lună ? Dacă nu, a existat 
vreodată ? Care este compozi
ția chimică a solului lunar ? 
Se aseamănă oare cu a Terrei ? 
Vom descoperi ‘oare originea 
Lunii, Pămîntului și Universu
lui ? Ce origine au zecile de 
mii de cratere care punctează 
suprafața ei? Cum_au apărut 
munții, .dealurile și văile pe a- 
cest astru ? Acestea sint ci te va 
din sutele de întrebări la care 
cercetătorii americani de la la
boratorul de recepție lunară din 
Houston speră să găsească răs
punsuri prin analiza prețioase

lor probe selenare aduse de mi
siunea „Apollo-ll“. Eșantioanele 
au fost predate laboratorului 
vineri. Sîmbătă dimineața vor 
sosi aici și astronauții Arm
strong, Aldrin și Collins pen
tru a intra în carantina pre
ventivă. Ei vor locui pină la 
10 august, numai in cazul in 
care se va dovedi prin anali
ze că nu au adus din Lună 
microorganisme dăunătoare vie
ții de pe Pămînt. In caz con
trar, carantina va fi prelungită, 
fără ca nimeni să poată ști

Provinciile meridionale : 
650 000 km2, 4 milioane de ne
gri. Aici aerul nu arde. Este 
încărcat cu vapori de apă și 
miasme de iarbă putrezită. 
Aici, Nilul parcă nu mai vrea 
să curgă și pămintul aproape 
că nu se distinge de apă : pă
durea acoperă in egală măsură 
și o parlc și alta. Nordul ,i 
sudul, două lumi fără legătu
ră, Islamul arab, negri .ini- 
miști. Linia de demarcație tra
versează Africa in direcția est- 
vest. trecind prin Dahomey. 
Nigeria, Camerun, Ciad, Repu
blica Africa Centrală și, in 
sfțnjit, Sudanul, toate aceste

națiuni, artificial decupate odi
nioară prin colonizarea < 
peana. Și ca pretutindeni 
Afric
câți.
mentale.
lă. Dc obicei se incope cil ilu
zii. se crede in beția indepen
denței. că o mare țară i gata 
să fie creată. I’e urmă, opo
ziția surdă se înăsprește, te
rorismul apare și declanșează 
coreu’ vicios, revolte, masa-re,

A. V

© 'Continuare In pag. a 3-a
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- Să începem cu o întrebare obișnuită în ase
menea ocazii : cind și in ce împrejurări ați debu
tat ?

IB

■
■ 
■
■

GHl/SA Oi)
In zori, Gelusa o urcat iarăși muntele, 

scrutind de pe cel mai inolt virf marginea 
orizontului, locul unde incrincenați, fiii, nepo
ții și strănepoții săi, ca un zid de netrecut 
țineau piept dușmanilor. Către seară, după 
ce-a mai pîlpîit de citeva ori, focul luptei 
s-a stins de-a bineleo. Pădurile plingeau, 
munții hâuiau ca ieșiți din minți in vreme ce 
riul înroșit de singe curgea alintînd cu mur
murul său vaietele celor care încercau încă 
să-și mai drămuiască viațo. Liniștită, Dispe- 
rorea mîngîia capetele firelor de iarbă care 
au scăpat cu viață, neînecate în sînge, ne- 
călcote în picioare. Venită din neunde, Noap
tea o învelit totul în durere și taină. Ca o 
presimțire, Gelusa a coborît din vîrful mun
telui, s-a oprit o vreme în obște, intre ai săi, 
apoi purtînd pe brațe cămașa înnegurată a 
viteazului între viteji, a plecat către locul lup
tei. Intr-o traistă împletită din cea mai albă 
lină, avea acul de aur și un ghem din cel 
mai fin in, tors laolaltă cu raze de soare ră
sare. Avea Getusa cu ea și o suliță, din cele 
ccie, cîndva s-au împlîntat în spinările na
rilor olungîndu-i din calea 
zul lui Gebeleizis.

Către ziuă, purtată vreme _ _ _ . .
colul cel mai destoinic al Carpaților, Gelusa 
se afla în mijlocul cîmpului de luptă. Miro
sul de moarte și de izbîndă învăluia totul, 
încet, alegind cu grijă locul unde calcă, a 
străbătut de la un capât la altul, o dată, de 
două ori, c’e zece ori cîmpul morții. S-a 
oprit lingă fiecare mort parcă pentru a-și 
privi chipul de piatră în oglinda născută din 
cheagul sîngelui. Cu sulița a săpat la căpă- 
tîiul fiecărui mort o groapă. Apoi, a intrat în 
pădure și a început să oleagă cu grijă pui 
de brazi. Pentru fiecare oștean mort un brad. 
Și, cind dimineața s-a arătat din nou, mlaș
tina de singe se prefăcuse într-o pâduie de 
brazi, la umbra cărora cei duși se odihneau 
parcă, după o nemaipomenita trudă. Sulița 
a împlintot-o la capătul trupului legat de 
pâmînt cu cele mai multe săgeți.

— Ce-ai făcut ? a întrebat-o Vîntul.
— Am semănat viață peste moarte. Sîngele 

celor plecați se va întrupa în cite un biad, 
ca un semn al izbînzii. Vitejii trebuie cinstiți.

— Si vitejii dușmanilor ?
— Vitejii nu pot fi decit viteji. Dușmanii sînt 

cei care s-au ascuns de focul luptei, cei care, 
înveliți în teamă, s-au vindut neputinței.

— Tu nu ești om Getusa. Ești sufletul mun
ților si al cimpiilor din jur. Altfel n-ai ju
deca asa.

...Și de atunci, in țara ce se întinde de jur 
împrejurul Carpaților la căpătîiul fiecărui 
tinăr dus dincolo de viață se împlîntă cîte un 
brad, în cinstea vieții.

de o noapte de

I
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Arabescuri Scrisoare de pe luni
Mulțî dintre semeni spun că 

nu sosise momentul să mă în
cumet la un asemenea zbor. Că. 
dincolo dc orice, totul arc o 
nuanță de sfidare : in timp ce 
mă apropiam de ochiul lumi
nos ii nopții Pămîntului ră
mas departe, un frate, dc-al 
meu arunca bombe în miezul 
unui sat cu bătrâni și copii...

...Oamenii cred că am sufle
tul do gheață. îmi vine greu 
să mă apăr. Cine să-mi vadă 
altceva decît partea oglinzii cu 
reflexe aspre, neînduplecate ? 
De m-ar pătrunde altcum, în 
colțul cabinei dinlăuntru, cu 
hubloul aburit dc năluciri, tăiat 
în răstimpuri de scînteierile u- 
nor stele pe care știu că n-am 
să le mai ating... De m-ar pă
trunde altcum... Dar asta nu 
se poate. Nu îngăduie secunda, 
precipitarea... Trebuie să răz
bat acolo unde incendiul tim- 
plei dinaintea mea n-a izbutit, 
cu vârful flăcării, să ajungă.

Setea n-o pot, altfel, potoli; nu-i 
de mers pe altă traiectorie. As
cult de un logămînt și cum să 
întrerup umbletul cînd simt în 
ceafă dogoarea celor ce-au fost ?

Absurdul lumii nu-i înlătu
rat definitiv. Dar era necesar 
să vin pină aici.

O
Mă uit prin vizor, peste În

tinderea din juvu-mi, strălucind 
de vîntul soarelui, și întreruptă 
brusc de linia unui orizont 
cu cer întunecat pe creștet. Și, 
deodată, un astru fascinant de 
rotund se arată în zare și mul
țimea pietrelor din preajmă 
desface un sunet unic... Uimi
tor, nu există nimic care să 
nu-și sporească lumina la vă
zul Pămîntului răsărit.

O
Fetița îmi gîngurea la ure

che, în ajunul călătoriei (o a-

s

I
■

— E o întrebare l« care 
m-am obișnuit să răspund 
mecanic. In anul cutare, la 
ziarul cutare... etc. De dala 
aceasta insă am să încerc un 
răspuns aparte, nu din sim
plă complezență față de zia
rul dumneavoastră ci din 
dragoste pentru oamenii care 
• I citesc zi de zi. împrejură
rile n-au fost prea fericite 
pentru debutul meu. Era prin 
1947. Eram un grup de ti
neri entuziaști la Arad, gru
pați in cercul literar „Al. 
Sabia", in Jurul ziarului lo
cal „Patriotul" — care încer
cam să facem literatură. 
Francisc Munteanu, Gli. 
Acliițci, subsemnatul, apoi 
alții mai vârstnici ca Lascăr 
Sebastian, Ștefan Ciubotărașu, 
ne adunam inlr-una din să
lile dc repetiție ale tealrului 
din localitate săptămânal, 
purtînd lungi discuții în ju
rul fenomenului literar. Aici 
am făcut primii pași. Prima 
poezie am publicat-o cu to
tul inlimplător în ziarul dc. 
Ia Arad la începutul lui 1948, 
pe cînd eram încă elev al 
Școlii normale de învățători 
din acest oraș. Zic cu totul 
inlimplător fiindcă nici nu 
mă gîndeam la scris cu se-

— De atunci au trecut două decenii. Care este 
bilanțul activității 
răst-mp ?

riozilate pc vremea aceea. Aș 
fi dorii să devin actor. De 
fapt îmi și făcusem un de
but ca figurant în „O scri
soare pierdută", datorită bu
năvoinței lui nea Ffinlcă Ciu- 
bofărașu și a directorului de 
scenă Lascfir Sebastian. Nu 
știu prin ce minune poezia 
mea citită la una din ședin
țele cenaclului a ajuna Ia 
ziar și a... apărut. Cînd am 
desfăcut ziarul de duminică 
am rămas stupefiat. Nu ști
am ce să fac, să rid sau să 
pling. Să rid de bucurie că 
o văd publicată sau să plâng 
că n-o recunosc. Poezia se 
numea .Satul meu' și avea 
nu mai puțin de 15 strofe. In 
ziar ca apăruse serios ampu
tată (și pc bună dreptate) 
reducindu-se la... două strofe 
dintre care numai una a mea. 
Cealaltă constituia ajutorul 
dat dc secretarul de redacție. 
Pe atunci am fost foarte su
părat dar mai apoi mi-am 
dat scama că cel ce o publi
case avea dreptate. Ba, recu
nosc că strofa a doua era 
chiar mai reușită. Ce conta 
pe atunci o poezie amputată, 
cînd războiul amputase atâ
tea mîîni și picioare omenirii 
întregi.

măgisem că voi 
doar azi, mâine 
„Știi cît e trei 
dată și a trecut o zi... Mai dorm 
o dată și iar a trecut o zi... Și 
mă mai culc o dată...".

...Somn. Moarte... O scurge
re pe nesimțite, o sorbire, în
tâi gleznele, și-i un tremur în 
picioare, apoi trupul pină la 
mijloc și-i o pilpiire numai în 
piept, apoi neclintirea îmi strân
ge umorii și fruntea încă mai 
zvâcnește, se sting și ochii, la 
urmă, și nu rămîne afară decit 
o mână de iarbă și-o răsufla
re, caro clatină florile și părul 
rieooților...

De undc-i gîndul rotit în go
lul străin, ca o orbită arsă ? 
Pentru o clipă mi s-a părut că 
astrul rotund, în așteptare, ca- 

, re.ț’mă cutremurase și-mi adu- 
sosfc liniștea, s-a sfărâmat în 
burați- Pentru o clipă mi-a fost 
fri^ pînă-n ultima celulă.

lipsi de acasă 
și poiniiine...). 
zile ? Dorm o

Mă îndrept către voi, oameni, 
plin, de sus pină jos, de ma
gia pulbcroi lunare și dc cre
dința în puterea seminției al 
cărui mândru mesager am fost.

Mă îndrept către voi, oa
meni, îmbogățit de alte terito
rii de cunoaștere și cu un cân
tec al soarelui pe caro abia a- 
cum l-am deprins pe de-a-nlrc- 
gul.

Mă Intrept către voi, oameni^ 
nimbat dc o inare victorie a- 
supra efemerului, amețit puțin 
de imensitatea pe caro n-am 
străbătut-o încă.

Mă îndrept către voi, oameni, 
tulburat de minunea negrăitei 
imagini a casei dintotdeauna, 
de pe țărmul visului cucerit, 
și vreau să cred că am crescut 
în proprii noștri ochi și 1n 
respectul pentru noi înșine.

Troian MC'LLEKi
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literare a dumneavoastră în acest

Antoine
de Saint
ExuperyR. SELEJAN

Antoine de Saint-Exubdry, 
pionier al aviației de cursă 
lungă și al zborurilor do șoap
te, pilot de . război și scriitor 
care a reușit, sub stelele acestui 
pămînt al oamenilor, să-l întâl
nească pe Micul Prinț, a jfleeo- 
lat la 31 iulie 1944 de pe un .5 
aeroport din Corsica, plicind •_ 
intr-o nouă misiune dc recu
noaștere. Avea benzină doar 
pentru o oră și, din clipa in 
care s-a contopit cu azurul ori
zontului, în depărtările căruia 
pîndca aviația nazistă, nimeni 
nu l-a mai revăzut decit, desigur. 
Micul său Prinț, care odată îi 
spusese: „Iți va părea că am 
murit, dar nu va fi adevărat..." 
Căpitanul pilot avea 44 de arți, 
depășise limita dc vârstă și a-, 
ceasta, din 31 iulie, trebuia să" 
fie ultima sa misiune- SfiiișiL , 
simbolic și încărcat de semnifi
cații, de o frumusețe simplă 
și austeră, așa cum probabil el 
însuși l-a dorit, în perfectă 
concordanță cu opera pe care 
a lăsat-o.

Spune undeva Ion Caraion, 
avizat comentator al scriitoru
lui francez : „Excepționale sînt 
în literatură aparițiile care să 
unească atit dc rotund intr-o 
aceeași personalitate armonioa
să două profiluri : pe cel este
tic și pe cel etic". Intr-adevăr,
— deși e riscant să operezi 
clasificări și să dai verdicte cu 
caracter superlativ și definitiv
— sintem mereu tentați să-l 
considerăm pe Antoine de 
S.-.'int-Exupery drept unul din 
cei mai patetici reprezentanți 
ai umanismului contemporan. 
Un umanism profund și 'total,' 
concretizat printr-o expresie de 
un lirism vibrant și totuși so
bru, de un farmec cu totul- 
aparte. Implicit, concepția sa 
etică, plină de seriozitate, de 0 
gravă candoare, a generat o 
estetică prietenoasă și caldă-, 
apropiată și accesibilă atit virs- 
telor deplinei maturități, cit și 
celei a marilor elanuri și ge
nerozități.

Cea mai frecventă noțiune 
care revine în paginile cărților 
sale este aceea de camaraderie. 
La Saint-Exupery însă ea apare 
considerabil nuanțată și îmbo
gățită cu noi sensuri. Camara
derie înseamnă aici, in ultimă 
instanță, solidaritate umană. 
Sentimentul solidarității 'umane 
este de fapt metalul cel maj 
prețios în aliajul atit de 
prețios și de original al ope
relor sale i „O literatură proastă 
ne-a vorbit despre nevoia eva
dării. Desigur, recurgi la fuga 
în călătorie deoarece cauți în
tinderea. Dar întinderea n-o gă
sești.. Se topește. Și evadarea 
n-a dus nicăieri niciodată."

Singurul drum care a dus întot
deauna undeva a fost acela 
străbătut umăr la umăr cu oa
menii. Și nu în calitate de spec
tator, ci de participant: „Pro
fesia de martdr mi-a inspirat 
întotdeauna repulsie. Ce sînt 

. eu, dacă nu particip ? Pentru ca 
să fiu am nevoie să particip." 
De aici, ideea responsabilității! 
„Fiecare e răspunzător de toți. 
Fiecare e singur răspunzător. 
Fiecare e singur răspunzător de 
toți (...) Și 'fiecare duc? toate 
păcatele oamenilor". Riviere, u- 
nUl dintre personajele sale me
morabile, om de acțiune și iniția
tivă, preocupat de substratul și 
finalitatea etică a actelor sale, 
e mistuit de o întrebare funda
mentală : „...deși viața omeneas
că e ceva de neprețuit, noi ne 
c.omportăm totdeauna ca și 
cînd ar mai fi ceva care depă
șește in valoare viața ome
nească... Dar ce anume ?“ Ceea 
ce depășește în valoare viața 
omenească este viața și pro
gresul umanității. Concluzia 
aceasta nobilă răzbate ca un 
laitmotiv din fiecare pagină.

Saint-Exupery e un moralist 
în accepția clasică. El vorbește 
în sentințe care de multe ori 
iau alura unor mici parabole - 
virtuale : „...insuh care păzește 
modest, sub licărul stelelor, 
citeva oi, dacă devine conștient 
de rolul său, se simte mai pre
sus decit o slugă. El este o 

4 santinelă. Și fiecare santinelă 
e răspunzătoare de întregul 
imperiu."

Fiind un om de acțiune și 
cneînd o literatură 
so aseamănă cu 
Hemingway. Poate 
rînd prin respectul 
Este totuși între ei 
nu numai de stil, ci și de con
cepție. Hemingway admiră și 
exaltă curajul, chiar și curajul 
gratuit, simpla bravadă de a 
sfida moartea fără nici o finali
tate. Este notabilă în acest sens 
tauromania sa, personajele 
sale predilecte — toreadorii — 
cărora le închină cărți întregi. 
Saint-Exupery consideră cura
jul un mijloc nu un scop și, ca 
atare, nu-1 apreciază în stare 
pură, nefinalizată': „Curajul nu 
e făcut din sentimente prea 
frumoase : puțină furie, puțină 
vanitate, multă încăpățânare și 
o plăcere sportivă vulgară (...) 
Niciodată nu voi admira un om 

. care nu este decit curajos".
Curajul trebuiq pus în slujba 
a ceva, a umanității căci rostul 
său este acela de a apăra via
ța : „...nu e vorba de a-ți trăi 
viața în pericol. Această formu
lă e pretențioasă. Toreadorii 
nu-mi plac de fel. Nu perico
lul îl iubesc. Știu ce iubesc. 
Viața".

de acțiune, 
americanul 
în primul 

pentru om. 
o deosebire

Majoritatea comentatorilor 
consideră cărțile lui Saint- 
Exupery drept romane. Da, 
Citadela este intr-adevăr roman. 
Dar, în ceea ce privește Zbor 
de noapte și Pilot de război 

sau Chiar și Pămînt al oa
menilor, apărute nu de mult 
la noi — sintem mai în curînd 
înclinați să le considerăm re
portaje. ”
noastră, adevărate capodopere 
ale genului, exemple tipice de 
ceea ce trebuie să fie un așa 
zis „reportaj literar". S-a dis
cutat extrem de mult Ia noi 
pe marginea definirii reporta
jului. Unii l-au contestat, alții 
i-au proclamat dreptul dc cetă
țenie în sfera literaturii. După 
cîte știm insă, despre Antoine 
de Saint-Exupery nu s-a amintit 
în cadrul acestor discuții deși 
prin Zbor de noapte, Pilot de 
război și Pămînt al oamenilor 
(chiar (labă Riviere se numea 
In realitate Didier Daurat), stă 
alături de Curzio Malaparte și 
Egon Erwin Kisch, recunoscuți 
printre marii reporteri ai lu
mii. Cărțile sale sînt reporta
je ale vieții de aviator, inves
tite cu o mare forță de 
re1’• re și mnobilate 
meditații grele de 
suri și sugestii asupra 
diției umane. In cele din 
aceste reportaje ajung la una 
dintre limitele speciei, fiind pe 
cale de a se converti — cum 
s-a întâmplat și cu Cartea Ol
tului a lui Geo Bogza — in au
tentice poeme. Operele lui 
Saint-Exupery sînt poeme ale 
omului, ale responsabilității 
sale, ale rațiunii sale de a fi. 
La baza lor stă o concepție 
stenică, eliberată de angoaze, 
cinstită și bravă : .Nu murim. 
Ne închipuim că ne temqm de 
moarte, ne temem de neaștep
tat, de explozie, ne temem 
de noi înșine. Moartea ? Nu. 
Nu mai există moartea, cînd o 
întâlnești. Cind corpul se des
tramă, atunci se arată esenția
lul. Omul nu-i decit o împle
tire de relații. Doar relațiile 
contează pentru om. Trupul, 
mîrțoagă bătrînă, îl părăsești. 
Cine se gîndește la sine când 
moare ? N-am întâlnit nicioda
tă un asemenea om".

„De unde sînt ? — se între
ba odată Antoine de Sainl-Exu- 
păry. Sînt din copilăria mea. 
Sînt din copilăria mea ca din- 
tr-o țară". Fericiți acei ce — 

' asemenea lui — nu și-au uitat 
țara. Este cu siguranță și aces
ta unul dintre motivele pentru 
care opera sa nu va îmbătrâni, 
rămînînd mereu actuală și uti
lă.

Sînt, după părerea

gene- 
prin 
seri- 
con- 

urmă

Radu CIOBANU

■

■

■
■

■

■

■
■

■

■
■

S

■

brumoase creații artistice uc oferă câucul sau „căpcica" 
cum j se mai spune la UricanL Acest tip de vase ce ține 
ioc de ceașcă a fost foarte mult răspindit in Valea Jiului, fi
ind caracteristic de fapt regiunilor pastorale. Cele mai simple 
piese sint acelea la care cupa căucului rămîne fără orna
ment și la care se perforează doar minerul creindu-se prin 
aceasta forme mari geometrice așa cum se observă bine la 
„căpcica cu rotiță" de la Uricani, al cărei motiv poate fi 
pus în legătură cu străvechiul motiv solar. La alte căuce în
tâlnim forme in care s-ar putea recunoaște coarnele de 
cerb — un vechi motiv zoomorf — de exemplu la Uricani 
și Cimpu lui Neag.

.Arta creatorului se poate aprecia la justa ei valoare, 
prin prezentarea căucului cu braț sculptat și perforat la 
mijloc in dreptul liniei dc ecuator a vasului. Aici întreaga 
suprafață e lucrată în triunghi cu motivul dintelui de lup, 
creindu-se un câmp pe care se înscriu apoi două cercuri 
sculptate, ca doi sori ce se învîrtesc, și a căror mișcare o 
sugerează linia unor spițe sau raze dispuse oblic. Marginea 
minerului prezintă un lanț de crestături rotunjite, la forma 
gc-nerală insă se adaugă un element artistic in plus : două 
goluri, ca doi pași, sculptați în masa lemnoasă la partea in
ferioară, un pas mai mărunt lingă fundul vasului și unul 
mai mare spre margine. Avem impresia astfel că se ușurea
ză greutatea ce atirnă in miner, iar silueta acestuia câștigă 
și devine mai zveltă. Dacă adăugăm în fine la toate aces
tea, transparența fibrelor lemnoase care apar pe suprafața 
căucului, efectul artistic este completat în chip fericit.

La rîndul lui fundul vasului e lucrat și el artistic. Aici, 
două cercuri concentrice, formate din linii crestate, evolu-

ează în sensuri inverse. In mijlocul lor se înscrie ca un 
sîmbure un motiv format din patru frunze stilizate.

Un alt tip de căuc, și totodată un alt ornament, un alt 
element arhaic, de dala aceasta zoomorf și vegetal, se mai 
întilnește, adevărat, destul do rar, fiind expus dispariției 
la Bărbăteni și Iscroni. Pe una din fețele laterale alo aces
tui tip de căuc apare un motiv de cerb frumos stilizat, apoi 
motivul căprioarei cu iedul care suge pe cealaltă parte, și 
— în fine — un motiv al frunzei, dispus frontal care creș
te din cîmpîj suprafeței vasului.

Un element arhaic destul de prețios ni-1 oferă strecură- 
toarea din lemn — o piesă de o certă formă artistică — al. 
cărei miner pare a fi ideograma unui cap de oaie foarte 
schematizat și care are asemănări cu unele strecurători 
din (poca neolitică.

O mare însemnătate artistică îmbinată în trecut și cu

un rost social o au furcile. Executarea lor solicita odinioară 
tot talentul tinerilor flăcăi care lucrau furci pentru fete. In 
Valea Jiului întâlnim două tipuri de furci: cea cu „coarne*,  
de influență sibiană, apoi cea cu „flori" sau „încrețită", do 
tip hunedorcan. Un străvechi tip de furcă întilnit la Li- 
vezeni este acela care nu are alto ornamente decît două 
tăieturi adinei ca niște sugrumături.

Tot de tip vechi este și furca făcută din lemn de ecA*n  
la care, capătul de sus este asemănător cu al primelor furci 
(două tăieturi adinei) în limp ce la mijloc apar trei orna
mente : un cerc cu o roată solară (la mijloc), un motiv inter
mediar și niște coarne. In plus, la această furcă, pe liniile 
motivului central sînt crestate motive paralele de triun
ghiuri ce dau imaginea unui zig-zag, alcătuite din mereu 
același „dinte de lup". Există furci lipsite de orice altă 
împodobire in afară de citeva grosolane perforații pe corpul 
lat. Totalitatea acestor găuri semicirculare sau triunghiu-

— Am scris relativ 
După absolvirea școlii 
teratură în care ani fost co
leg cu Labiș, Tomozei. Doina 
Sălăjan, Radu Cosașu și multi 
alții am început să-mi pu
blic cărțile pe care le co
cean! de mult în mine. Pri-

mult, 
de li*

ma carte, apărută în 1954 
(debut editorial) .Puiul de 
moț', era de fapt un poem 
autobiografic. Au urmat după 
aceasta încă 14 volume de 
versuri, cătți pentru copii, 
traduceri din literatura ma
ghiară, bulgară, rusă.

— Spuneți-ne, care este cartea dv. la care țineți 
cel mai mult ?

— Unui tată, toți copiii 
săi îi sînt la fel de dragi. 
Deci țin la toate cărțile mele, 
nici la una însă atit incit s-o 
decretez era mai va’oro^să. 
Am lucruri bune în fiecare.

— Preferați poezia ?

— Răspunsul meu poate 
să vă pară ciudat. Prefer 
proza. Proza scurtă. Proza te 
lasă să te desfășori în voie. 
Proza e viața, evenimentul 
cotidian, mișcarea spusă 
simplu, frumos și convingă
tor. E muncă de salahor dar 
dă satisfacții milioanelor de 
cititori. Poezia e în schimb

— Cum scrieți ?

— Citeodată greu, cîteoda- 
Jă mai ușor (Iar întotdeauna 
noaptea. Nu fiindcă așa c la 
modă printre poeți ci fiindcă 
în "

■

Totuși cea mai bună carte de 
versuri rămîne ~ 
munții", iar din 
pentru copii poemul săli- _ 
ric „Aventurile lui Singur g

.Coboară 
volumele

eu .

pasiunea mea. E muncă de J 
giuvaergiu care lasă dintr-un 
bulgăre mat filigran de suf- S 
lei. Nu pot concepe poezia B 
decît ca pc o flacără care 
trebuie să ajungă la citi- ■ 
tor la aceeași intensitate la ■ 
care am ars eu cind am el a- g 
borat-o. gj

nesc cile patru tramvaie pe ® 
minut. Noaptea în schimb ră- • 
min numai cu respirația dul- ■ 
ce a copilului. Și atunci am 
inspirație.fața geamului meu scrîș-

— In ultimii ani literatura noastră a cunoscut 
un continuu proces de primenire. Poezia mai ales, 
s-a resimțit, în general, pozitiv în urma acestui 
proces. Care este părerea dumneavoastră despre 
tendințele noi manifestate în acești ani pe tărîmul 
literelor românești ?

proaspăt creației, un plus ca
litativ substanțial tocmai prin 
ciocnirea între modalități și 
tendințe. E un fenomen cit 
se poate de dialectic.

■

■

— Nu toate tendințele noi 
în literatură sînt și neapărat 
bune, mai ales că multe din
tre ele sînU. vechi. In gene
ral însă ele aduc un suflu mai

— Puteți să vă încadrați într-un curent literar ? ■
— Răniin în curentul me- bune. Personal mă mențin gj

reu împrospătat al literaturii adeptul poeziei clasice. g
- Care sînt scriitorii dv. preferați ?

In proză Kafka, g 
pentru suflet și g - 

pentru deconectare, g

— Scriitorii mei preferați 
sini mulți. In poezie Blaga, 
Edgar Alan Poe, Esenin,

— Ce cărți aveți sub tipar ? -
turile Iui Nelu Mititelu". La țț 
E.P.L. pregătesc volumul de ® 
poezii „Continentul visat". g 

viitor.

Witman. 
Saroyan 
Simenon

— La Editura tineretului 
ani cartea de nuvele „Gale
riile femurale*  și volumul de 
versuri pentru copii „Aven-

— Un cuvint despre proiectele de
— Proiecte dc viitor sînt 

multe. Cite se vor realiza nu 
pot ști. In orice caz am ga
ta două acle din(r-o come-

die, gen in 
îndrăznesc 
vedem ce

care de abia acum ■ 
să mă avânt. Să • 

iese.

Ați stat citeva săptămini— O ultimă întrebare.
printre oamenii Văii Jiului. Ce părere aveți despre 
ei ?

— Oamenii și locurile din 
Valea Jiului îmi sînt aproa
pe dintotdeauna. îmi place 
să mă pierd în valurile lor 
reconfortante, fie în mine și 
instituții, fie la un pahar de 
vorbă. Cu un miner nu stai 
niciodată dc vorbă pe degea
ba. Întotdeauna pleci mai 
plin sufletește, mai pregătit

B 
pentru viață, după o întîl- ■ 
nire cu oamenii Văii Jiului. ■ 
Am aici mulți prieteni, iar ■ 
Jocurile din această parte a B 
țării mă întineresc și mă fac ■ 
să uit pentru o clipă cumpli- ■ 
(a vînzoleală astenizantă a ■ 
Capitalei.

Interviu cons mnat de" 
Constantin PASCU

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»»

lare — sferturi de cerc — prin dispoziția lor simetrică și 
datorită contururilor siluetei furcii dau un efect cu totul 
particular, o reprezentare primitivă de natură zoomorfă sau 
antrozoomorfă .

Alte furci de tors îmbină crestăturile dc tip răboj cu 
relieful în formă de broderie sau cu motive perforate tin- 
zind să complice compoziția decorativă dar fără nici o in
tenție expresivă clară.

Războaiele dc țesut ne redau, de asemenea, frumoase 
elemente de artă nelipsite de pe brigle, pc partea din față. 
Brîglcle, sînt ornamentate prin crestături oblice și romburi 
cit și prin vechiul motiv de cerc solar stilizat (Cimpa). La 
Livâzeni, s-a găsit la un război un detaliu cu un motiv 
zoomorf, infățișînd un cap de animal, probabil lup sau 
oaie.

La fuse, ornamentele sint redate prin arhaicele crestă
turi (de tip răboj) ce apar pe dungile din colțurile formate 
de cele patru fețe.

O preocupare artistică se observă și la uneltele în legă
tură cu hrana. De exemplu, o sărăriță de la Livezeni pre
zenta un motiv fitomorf, o alta este decorată pc toartă cu 
motivul roatei solare („rozaceeS'") ce constituie azi doar o 
supraviețuire morfologică îndepărtată a unui motiv care 
odinioară avea o semnificație agrară.

Crestarea, perforarea și traforarea ori sculptarea pro
priu zisă în relief a suprafețelor sint tehnicile pc care 
această civilizație a lemnului le folosește pentru ornamen
tarea obiectelor confecționate. *

Viorica BR1NDUȘESCU
Muzeul mineritului Petroșani

-
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Imbunâlâțlrca calității 
cărbunelui extras

< Urmare din pag. î

tiv iuțea prepara ț iilor. în e- 
ecastă privință este demn de 
evidențiat faptul că toate pre- 
parațiile și-au depășit recupe
rarea planificată pe trimestrul 
11 1969.

în cursul trimestrului I 1969, 
un colectiv de ingineri din ac
tivitatea de cercetare a elabo
rat două studii privind eficien
ța reducerii conținutului de 
cenușă in cărbunele extras, so
luțiile de aplicat pentru îmbu
nătățirea calității, a indicat 
măsuri eficiente in acest sens 
pentru toate exploatările și, în 
mod special, pentru Paroșeni 
și Uricani. Conducerile exploa
tărilor noastre trebuie să «pli
te cu botărire măsurile pre
văzute in aceste studii și, In 
•cest fel, să se încadreze in 
norma interna de cenușă. De 
«ecmrnea, șefii de zonă, condu
cătorii tehnici, șefii de schimb 
și de brigăzi, maiștrii, trebuie 
să desfășoare o insistentă și 
energică muncă organizatorică 
și educativă in rindurilc tutu
ror formațiilor de lucru, impul- 
stonînd pe fiecare angajat al 
minei în așa fel incit proble
ma calității producției extrase 
să devină o preocupare perma
nentă a întregului colectiv. 
Este necesar să se fructifice 
din plin aspectele pozitive re
ieșite în cadrul schimbului de 
experiență organizat de către 
consiliul județean al sindicate
lor, Ia E. M. Lupeni, în luna iu
lie.

Un alt indicator de calitate, 
privind cărbunele livrat de 
exploatări la proparații. este 
umiditatea. în cursul trimes
trului I 1969, pc bazinul car
bonifer Valea Jiului a fost re
dus conținutul de umiditate cu 
0,1 puncte față de norma in
ternă. Rezultate bune au ob
ținut exploatările miniere T.o-

A

Intre procesul instructiv 
și exigentele producției

♦ Li mare din pag. 1

ÎNTREBARE: Condiționarea reciprocă a produc
ției și științei constituie un factor motor principal 
pentru progresul cercetării și valorificarea ei în pro
ducție. Considerînd și faptul că orientarea și organiza
rea cercetării științifice figurează printre preocupările 
majore ale partidului și guvernului, vă solicităm păre
rea în legătură cu munca desfășurată la I.M.P. pe a- 
ceastă linie și tendințele vădite în ultimul timp in ac
tivitatea colectivului de cercetători.

RĂSPUNS : Cercetarea in învățămîntul superior este te
renul cel mai fertil pentru desăvirșirca personalității unui 
cadru didactic. Pedagogul se cuvine dublat de omul de ști
ință, e o condiție sine qua non a prestigiului, a prestanței 
nealterate în fața studentului, din ce în ce mai receptiv și 
pretențios. Activitatea de cercetare științifică ce are loc în 
institutul nostru servește dinamica și perfecționarea per
manentă a industriei miniere. Numai în 1969 cadrele didac
tice au efectuat 70 teme de cercetare, dintre care 12 în baza 
contractelor încheiate. Suma încasată din cercetare în pe
rioada 1966—1969 depășește 1,5 milioane Iei. Lucrări privind 
alegerea metodelor de exploatare pentru zăcămintele d» 
cărbune și minereuri, susținerea în subteran, transportul mi
nier, determinarea proprietăților fizico-mecanice ale rocilor, 
verificarea cablurilor de extracție, electrificarea minelor, 
automatizarea anumitor complexe de operații, și-au găsit o 
largă aplicare in producție.

Tendințe recente în munca cercetătorilor noștri: „infil
trarea" metodelor de statistică matematică in interpretarea 
prospecțiunilor și studiilor geofizice, în vederea măririi po
sibilităților de descoperire a noi zăcăminte utile, atenția 
deosebită acordată elaborării unor procedee cu eficacitate 
sporită in prepararea cărbunilor din Valea Jiului, căută
rile în domeniul gazeificării cărbunelui și altele. In anii ac
tualului cincinal s-au perfectat un număr de 49 contracte de 
colaborare tchnico-științifică cu diferite întreprinderi minie
re din țară. O sarcină de prim ordin căreia va trebui să-i 
acordăm o atenție sporită pe viitor este accelerarea proce
sului de valorificare a cercetării noastre, intensificarea co
laborării între cercetătorii noștri și cei din producție.

ÎNTREBARE: Vă rugăm o referire la formarea de 
specialiști pentru munca de cercetare din rîndurilc 
studenților...

RĂSPUNS : Proiectul de Directive al C.C. al P.C.R. pen
tru Congresul al X-lea al partidului reliefează cu pregnanță 
interesul, grija ce trebuie manifestate în acest sens. Acti
vitatea laborioasă, neîncetată și judicios îndrumată a stu
denților in climatul laboratoarelor de lucrări practice, de 
experimentări și încercări, a cercurilor științifice dc pe lin
gă catedre, creează fundamentul atît al unei temeinice și am
ple pregătiri profesionale cit și al captării și inițierii răbdă
toare, profunde în sfera cercetării, a celor mai dotați stu- 
denți — cercetătorii de mîine.

In institut funcționează pe lingă catedre 14 cercuri ști
ințifice studențești care au în studiu nu mai puțin de 73 
teme; rezolvarea lor presupune din partea celor 187 studenți 
participant o muncă asiduă, perseverentă pentru găsirea 
celor mai bune soluții cu aplicabilitate eficace în produc
ție. O mărturie elocventă a posibilităților concepționale ale 
acestor viitori piloni ai industriei noastre miniere a fost, 
adusă la finele lunii aprilie a. c. de sesiunea științifică stu
dențească organizată în cinstea marilor evenimente din via
ța țării — cel de-al X-lea Congres al partidului și aniver
sarea unui sfert de veac de la eliberare.

DOf
Se spune că, aflindu-se in 

fața unui platou cu doi pești 
ce răspîndeau o irezistibilă a- 
româ de saramură, doi oameni 
iși disputau întîietatea prin in
vitații reciproce : „Serviți-vă !* *.  
Cum crăpceanii aveau dimen
siuni diferite, hotărirea întîrzia 
de ambele părți- Pînă la urmă, 
ce) mai lacom și-a luat inima 
în dinți și a tras in propria-i 
farfurie peștele cel mare. Ri
posta comeseanului nu a întîr- 
ziat:

propie de sfirșit. Sîmbătă au 
Ioc meciuri decisive Ia mai 
multe discipline sportive.

•
Arena de popice din Petrila, 

complet reamenajată, găzdu
iește, incepind cu ora 16, parti
da dintre selecționatele E.M. 
Petrila — E.M. Lonca.

•

La aceeași oră, la clubul mi
nerilor petrileni. are loc me
ciul de șah dintre reprezen
tanții EJVI. Petrila — E.M. Lu
peni.

•

Pe stadionul din Lupeni în
cep, la ora 16, întrecerile de 
atletism. Participă selecționa
tele sindicatelor miniere din 
întreagă Valea Jiului.

•

Tot pe stadionul din Lupeni. 
dar Ia ora 17, are Ioc meciul 
de fotbal dintre selecționata 
minerilor din localitate și 
aceea de Ia E.M. Lonea.

— Bine, domnul meu. rum 
poți fi așa lacom ?

— Dar dumneata pe cârc 
din pești l-ai fi luat in locul 
meu? veni răspunsul celuilalt

— D - bună scamă, pc cel 
mic.

— Atunci e in regulă, acela 
ți-a rămas.

Anecdota Tși are iîlcul ei. Ea 
mi-a revenit în minte in timp 
ce la miliție au poposit doi in
fractori cunoscuti : Bcrcaru 
Ioan și Dumitru Bodislav.

Cei doi se cunosc de mulți 
ani. în anul 1968, mai precis 
în noaptea de 19—20 iulie, du
pă ce au băut împreună po- • 
vestindu-și crîmpeie din faimoa

nea, Petrila, Dilja, Vulcan și 
Paroșenl. Au depășit conținu
tul de umiditate admis In căr
bunele extras minele Lupcnl, 
Aninoasa și Uricani.

In cursul trimestrului II 
1969, pe bazinul carbonifer Va
lea Jiului norma internă de 
umiditate a fost respectată. La 
exploatările miniere Lupcnl, 
.Aninoasa și Uricani nu s-a îm
bunătățit situația inroglstrlri-*  
du-se depășiri între 0,2—1,S 
puncte.

Avlnd în vedere faptul că 
prețul de decontare a produc
ției livrate de exploatări pre- 
parațiilor se reduce proporțio
nal cu depășirea conținutului 
de umiditate, este necesar să 
se depisteze locurile unde sini 
infiltrații care umezesc exce
siv cărbunele, luindu-se mă
surile corespunzătoare dc în
lăturare.

îmbunătățirea calității căr
bunelui extras este o sarcină 
care trebuie să stea în centrul 
preocupărilor zilnice «le colec
tivelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, sfl constituie o 
datorie de onoare a fiecărei 
brigăzi, a fiecărui angajat din 
cadrul exploatărilor miniere. 
Transpunerea in fapte a aces
tui deziderat major, pentru a 
se obține o eficiență economică 
corespunzătoare, necesită ur
mărirea atentă, plină de res
ponsabilitate a modului cum 
sînt îndeplinite toate măsurile 
preconizate.

Colectivele exploatărilor mi
niere, sub conducerea organi
zațiilor de partid, trebuie să 
desfășoare o largă și susținută 
activitate de permanentizare a 
măsurilor și acțiunilor între
prinse în vederea îmbunătă
țirii calității cărbunelui extras 
astfel ca indicatorii pozitivi 
obținuți în trimestrul II 1969 
să fie menținuți și în perioa
dele viitoare.

sele aventuri — pentru că a- 
veau : trecuseră dc citeva ori 
prin „sala pașilor pierduți" și 
au petrecut citeva veri la „ră
coare" — sc hotărăsc să intre 
în posesia citorva lucruri mai 
de soi ce aveau vinzarea asi
gurată. Gîndind așa, au plecat 
spre locuința Olgăi Gorgan din 
orașul Lupeni. Insă Bcrcaru 
mai precaut renunță pentru 
moment să mai comită o faptă 
„necugetată". Chipurile, avea 
mustrări de conștiință... Adevă
ratul motiv era să-l îndepăr
teze pe prietenul său pentru 
a-șj asigura în întregime ve
nitul „operației".

Așa că Bcrcaru a escaladat 
un geam, a pătruns în locuința 
mai sus menționată, a înhățat 
obiecte de îmbrăcăminte din 
cele mai noi și suma dc 500 
lei. Apoi, fără să-șî mai caute 
prietenul, a plecat la Galați. 
Nu a reușit să se bucure mult 
timp de lucrurile furate că mi
liția i-a dat de urmă după ca
re, trimis in judecată, a fost 
condamnat, prin sentința penală 
nr. 7 962 a judecătoriei Petro
șani. la cinci ani închisoare.

Ce a făcut însă Bodislav ?

LUPENIUL DE AZI

pagina șaptezeci 
știu care din 

cite o oră două 
ațipii și visează 
pichamerc. Mina

In autobuzul ce nWJ 
cea Înapoi la 
șani am rellcclal la 

diferența dintre Lupeniul dc 
ieri șl Cel de azi. Ar II inulll 
să o mal explic. Omului i se ci
tește pc fală ce are in ghid. 
II vez.i din mișcări, din ges
turi cum se simte. După toate 
aceste mici semne 11 vezi 
dacă e fericit, mulțumii de 
activitatea sa zilnică. Eu am 
văzul acest lucru pc ielele 
a sule de personaje cotidiene 
din oraș. Și am mai văzul 
efortul lor pentru a face din 
orașul lor un oraș frumos și 
elevat acolo la adunarea de 
la Palatul Cultural.

Vorbeam în reporlaju) ante
rior despre singurul doctor de

prin J929. Azi In Lupcnl lu
crează zeci de medici. Muni
cipiul Petroșani are azi pes
te 65.

Autobuzul trece pc Ungă 
Paroșenl. De aici pornesc spre 
diicrite centre industriale ale 
țării liniile de înaltă tensiune 
sprijinite pc stîlpl broda/i din 
oțel. Unul din firele acestea a 
făcui, de pildă ca acum, pe 
înserai, Lupeniul să se pre
facă înlr-o Vale a luminii. In 
vilișoarelc cochete, In aparta
mentele 
ai căror 
moric 
minerii 
în farfuria aburindă și cu ce
lălalt la televizor. Zgomotul 
reverberat al abatajelor a ră
mas pentru o noapte departe. 
Băiatul minerului învață. Se 
pregătește pentru cine știe ce

noi și In cele vechi, 
porcii mal ou în me- 
imaginea trecutului, 
cinează cu un ochi

du- 
Petro-

examene. Oricare ar ii ele 
II vor purta insă mal sus pc 
treptele vieții. Toi In aceeași 
tradiție: mineritul. Fala mi
nerului croșetează ceva pentru 
cel mic, cu ochii la un film 
serial. Nevasta, precum toa
te nevestele șl mamele din 
lume, spală vasele la bucătă
rie. Ea n-are timp de 
televizor. Și cil li plac filme
le. Dar Iși ve găsi ca timp 
altădată. Nu-f nimic, copiii să 
fie sănătoși șl fericiți I Iar el, 
minorul, șeful lamillei a alipit 
„un pic' la 
a romanului 
care citește
pc seară. A 
v agonale și
li e dragă și In vise. Ce să-i 
faci, iubește pămlntul acesta 
fiind în străfunduri I

UN NOU CERC 
AL INOVATORILOR

La mina Petrila a avut loc 
un eveniment care deschide 
calea afirmării cu mai mul
tă vigoare a noului in pro
ducție, a progresului tehnic. 
In ziua de 22 iulie a fost sem
nat actul de naștere al cercu
lui inovatorilor din cadrul 
exploatării, reunind Intr-un 
nucleu organizat forțele no
vatoare ale minei — cei 38 
inovatori și raționalizatori, 
oameni cu o cultură tehnică 
ridicată și o bună pregătire 
profesională, pasionați căută
tori pe tărîmul creației teh
nice originale, competenți și 
capabili de a-și aduce contri
buția la perfecționarea conti
nuă a procesului de produc
ție, la ușurarea efortului fi
zic al minerilor la lucrările 
din subteran și creșterea pro
ductivității muncii în abataje 
și galerii.

Citeva nume de oameni că
rora li s-a încredințat respon
sabilitatea conducerii cercului 
inovatorilor petrileni: ing. 
Eugen Meister — responsabi
lul cercului, ing. Doru Po
pescu, împuternicit de a ur
mări eficiența economică a 
inovațiilor, tehnicianul Elio- 
dor Mihăileanu, locțiitor al 
responsabilului cercului ino
vatorilor, desenatorul tehnic 
Petru Opreanu, care răspun
de de întocmirea documenta
ției tehnice a inovațiilor, 
tehnicianul Ion Gaiță, căruia 
i s-a repartizat sarcina pro
pagandei tehnice, populariză
rii inovațiilor, a procurării 
literaturii tehnice de specia
litate în vederea documentă
rii tehnice a inovatorilor.

Urmează ca în zilele urmă
toare cercul inovatorilor să 
se întrunească în prima sa 
ședință de lucru pentru a 
stabili temele concrete de 
inovații, din planul tematic 
al minei pe care să le re
zolve.

Nici el n-a stat cu mîinile în 
sin. Doar avea la activul său 
6 condamnări pentru furt. Așa 
a ajuns dupA coleg la „regim", 
de unde s-a- eliberat în ianua
rie 1969.

Se părea că acum Mitică Bo
dislav s-a lecuit în sfîrșit. Tnsă, 
se pare că „năravul din fire, 
n-are lecuire". Tn noaptea de 
14—15 iunie a. c. a pătruns in 
locuința celățenei Roza Egyed 
din Vulcan, strada Gării, 16, 
pentru a face o mică „inspec
ție". Găsind proprietara încă 
trează, la orele 24, și surprins 
în flagrant delict de furt o lo
vește, apoi dispare. Nu pentru 
mult timp deoarece organele de 
miliție au fost pe urmele făp
tașului și, în dimineața zilei dc 
15 iunie a. c. Bodislav se afla 
din nou la loc sigur și nepri- 
mejdios.

Acum, cei doi infractori s-au 
întilnit iarăși. E adevărul, o în- 
tîlniro nu prea fericită, dar ca
re le dă prilejul să reflecte că 
mai bună este munca cinstită, 
singurul mod echitabil de a trăi 
în societate.

I. DUREC I 
maior de miliție

In viitorul campionat jude
țean de fotbal, Valea Jiului va 
fi reprezentată de 6 echipe : Pa- 
rîngul Lonca, Minerul Aninoa
sa, Minerul Uricani, Minerul 
Vulcan, Preparația Petrila și 
Constructorul Lupeni. Uncie din 
aceste echipe și-au început deja 
pregătirile, altele și le vor în
cepe în aceste zile.

Constructorul Lupeni sc an
trenează intens din 21 iulie sub 
conducerea instructorului spor
tiv voluntar Constantin Ale
xandru. Se efectuează 3 antre
namente pe săptămînă la care 
participă întregul lot de jucă
tori. Echipa a fost întărită prin 
reîntoarcerea din armată a ju

♦ Urinare din pag. 1

s-a

represiuni. Aici, ca pretutin
deni, actul final rămine im- 
prăștierea negrilor în desișuri 
și guerila, cind, arcul uitat al 
strămoșilor reapare alături de 
puști și alte arme modeme 
recuperate prin hazard. Este 
războiul pădurii, luptele de 
guerilă într-un vid vegetal un
de vizibilitatea ește limitată la 
trei metri și unde un trăgă
tor izolat poate nimeri zece 
soldați înainte de a fi locali
zat. Un război epuizant care 
absoarbe 40 la sută din buge
tul național sudanez. Un răz
boi fără cruțare unde trupele 
nord-sudaneze se răzbună de 
pierderile lor pc civili, prizo
nieri, pe cei prinși în cursul 
raziilor — numărul victimelor 
este apreciat la 500 000.

încenutu!: 
300 de oameni 
ți cinei pnțti

La I ianuarie 1956, cînd 
proclamat independența țării, 
Sudanul încearcă să-și cuce
rească unitatea sa națională. 
Pentru Khartum, capitala nor
dică, calea de unificare este 
arabizarea și islamizarea su
dului. Pentru negrii din sud, 
aniniîști sau creștini, aceasta 
echivalează cu o nouă coloni
zare.

Araba a devenit limbă ofi
cială. Intelectualii sudiști, de 
formație engleză, se trezesc 
ana Jf a beți în propria lor țară, 
fără dreptul sau posibilitatea 
de a ocupa o funcție oarecare. 
Școlile s-au închis, misionarii 
au fost expulzați. Coloniștii 
arabi veniți din nord se insta
lează, întemeiază plantații. Ei 
beneficiază de toate drepturile, 
în timp ce sudiștii sînt înde
părtați din toate posturile din 
poliție și armată. Asupra su
diștilor se abat * * ‘
procese sumare, 
grele. Nu mai 
să fugi, să te exilezi sau să te 
bați. Un tînăr locotenent ai ar
matei regulate sudaneze, origi
nar din sud, dezertează și ini
țiază răscoala. Răscoală — un 
mare cuvint! Ei sînt 300 și 
dispun de... cinei puști. La 19 
septembrie 1963 lansează pri
mul atac: un post de poliție.

întemnițări, 
condamnări 

rămine decît

FOTBAL

Și-au început pregătirile 
și echipele județene

cătorilor Trică și Budai, dis
pune de echipament corespun
zător și, mai ales, de multă 
voință de afirmare. Tn agenda 
pregătirii sale, echipa Construc
torul Lupeni și-a înscris și pri
mul meci de verificare cu Mi
nerul Lupeni, de care a fost 
.întrecută cu 4—0. Instructorul

YA.\YA
din lovi- 
reușit să 
arme d<? 

este

Trei luni mai tirziu, 
tură în lovitură, au 
dobîndească 140 de 
foc. Represiunea arabă 
feroce. Ea ajunge la paroxism 
în 1965. Anya-Nya, partizanii, 
(după numele unui cumplit ve
nin indigen) controlează în to
talitate desișurile. Arabii se 
răzbună în orașe, și într-o sin
gură zi la Juba ei au executat 
peste 2 000 dc negri intelec
tuali. Dar răscoala rămine stă- 
pînă pe desiș. In 1967, Aggrcy 
J.adden fondează în inima pă
durii un guvern provizoriu. In 
acest mod se naște statul Su
danului dc sud denumit re
cent Statul Nilului. S-a născut 
in clandestinitate și mizerie, 
aproape pe drumul reîntoarce
rii către epoca de piatră. Și de 
șfăse arii partizanii înfruntă o 
armată modernă de 30 000 de 
oameni, reînnoită continuu, 
căreia i-au provocat pierderi 
de 12 000 oameni uciși și 18 000 
răniți. Ei nu au arme aproape 
deloc, iar guvernul provizo
riu nu dispune de bani pentru 
a lc cumpăra, dar sc mențin 
grație voinței lor de a supra
viețui pînă la independență.

Trăiesc in completă autar
hie, reconstruind mereu din ce 
în ce mai adine în inâiha înal
telor tufișuri africane sătulețe 
specifice, unde e cultivat ma- 
nîocul, aproape singura lor 
hrană. Și e mișcător uneori să 

, vezi acești oameni constrinși 
la c|el urai primitiv mod de trai.

Fără radio-cmisie și într-o 
țară in care unui curier îi tre
buie 25 de zile pentru o 
traversa cu piciorul, guvernul 
desișului iși menține adminis
trația sa fictivă asupra unei 
populații care nu' se caracteri
zează decît prin curaj și pute
re de a-și îndura nefericirea.

La Khartum, generalul Al 
Nuineirv propune ceva ce ar 
putea fi o pace. Dar penuu 
aceasta ar trebui ca promisiu
nile, venite după atitea altele, ni
ciodată respectate dc guvernele 
anterioare, după atitea răga
zuri .și mese rotunde și după 
atitea predări urmate de țot 
atitea masacre să poată fi cre
zute de către populația din sud. 
Căci dacă Anya Nya nu văd 
decît in independență garanția 
precarei lor vieți este pentru 
că, în inima lor, trecutul apa
să prea greu.

A apărut nr. 7| 1969 al revistei

PROBLEME ECONOMICE**
AL PARTI-IN intîmpinarea congresului al x-lea 

DULUI COMUNIST ROMAN
ȘTEFAN BÎRLEA — Aportul cercetării științifice in procesul 

modernizării bazei tehnico-niaferlaîe n producției.
ALEXANDRU BOABA — Perspectivele dezvoltării industriei 

chimice.
IOAN CRĂCIUN — Industria ușoară pc ««ordonatele alintului 

continuu.
P. STE.IARU — Interdependența dintre progresul tehnic ți or

ganizarea producției.
Gll. ANGHEL ș'r P. CRĂCIUN — Aspecte ale reducerii consu

murilor specifice în industrie.
Dr. DIMITRIE SECHEL — Perfecționarea activității comerciale 

pentru satisfacerea exigențelor dc consum.
P. TANASIE — Tendințe în economia mondială actuală sub 

acțiunea progresului tchnico-științific.
DEZBATERI
* * Mobilitate, operativitate ți simț de răspundere in preve

nirea și valorificarea stocurilor supranormative. Anchetă 
economică realizată de revista „Probleme Economice".

* * Planificarea și modelarea prețurilor. Dezbatere științifică
organizată de catedrele de economie politică și conduce
re» planificată a economiei naționale din Academia dc 
studii economice și de revista „Probleme Economice".

* * Folosirea rațională a forței de muncă. Dezbatere științifică
organizată dc revista „Probleme Economice" și dc Facul
tatea dc studii economice e Universității din Timișoara

CONSULTAȚII
Dr C. DANCIU — Finanțarea și creditarea economiei naționale. 
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR
N. POPOV — Devalorizare și revalorizare

Cîștigători la concursul „Mesaj 
peste veacuri al generațiilor 

de ieri și de astăzi"
Tragerea la sorți a buletine

lor cu premii organizat, sub 
titlul de mai sus, de către Co
mitetul Național pentru Apă
rarea Păcii, a avut loc in ziua 
de 6 iulie, în grădina Casei 
prieteniei româno-sovietice dfri 
București.

Publicăm mai jos lista ciști- 
gătorilor din Valea Jiului:

Un premiu I, -valoarea unui 
autoturism „Dacia 1100", Fran- 
cisc Vetro, tehnician miner Pe
troșani.

Un premiu III, mașină de cu
sut „Rodica", Francisc Vetro 
Petroșani.

Un premiu IV, magnetofon

Constantin Alexandru este însă 
mulțumit că băieții săi au e- 
voluat

Și-a început pregătirile și 
formația Minerul Vulcan, an
trenată de Marcel Golgoțiu. 
Deși echipă dispune de echi
pament sportiv corespunzător, 
deși cuprinde jucători talentați, 

ITINERAR
♦ Ui mare din pag. 1

person muluiZce intra in miSiâ 
t SÂAIBA ASUPRA SA 

RECHIZITE DE FUM AIT

“Tovarăși 
MINERJ.
TEHNICIENI

„Tesla", Mariana Sucitu, învă
țătoare Petrila.

Două premii VI, cite un ceas 
de mină „Poliol", Paulina 
Georgeta David, elevă — Petro
șani și Francisc Vetro.

Două premii VII, cîte un sti
lou „Pelican", Angela Iliescu, 
elevă — Lupeni și Smaranda 
Mărginean, funcționară Petro
șani.

Cîștigătorii din Valea Jiului 
sint rugați să trimită dc ur
gență la sediul Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
str. Polonă nr. 19 București 
adresa exactă in vederea expe
dierii prin poștă a premiilor 
obținute.

se intîmpină greutăți deoarece 
mulți componenți ai lotului lu
crează pe trei schimburi. Cu 
sprijinul organelor competente, 
echipa Minerul Vulcan va pu
tea să se ridice la nivelul po
sibilităților jucătorilor săi. pen
tru mulțumirea numeroșilor ei 
suporteri.

Deoarece timpul pînă la re
luarea campionatului este scurt, 
e necesar ca și celelalte echipe 
să-și înceapă cît mai repede 
pregătirile pentru ca Valea Jiu
lui să fie reprezentată cu bune 
rezultate în noul campionat ju
dețean de fotbal.

Staicii BĂLOI

Clubul din Petrila este gaz
da meciului de tenis de masă 
dintre echipa minerilor local
nici și aceea de Ia E.M. Lu
peni.

•

Deși in prezent pe primul 
loc se află sportivii de la E.M. 
Vulcan, cele mai mari șanse 
de a cuceri cupa. Ie au selec
ționatele E.M. Lonea și E.M. 
Lupeni care s-au calificat în 
faza finală la mai multe dis
cipline sportive.

•

Sîmbătă, ora 14,30, pe poli
gonul de tir din Petroșani are 
Ioc o interesantă întrecere 
sportivă cu arma de tir dedi
cată împlinirii unui deceniu 
de la începerea practicării a- 
cestui sport în Valea Jiului. 
La întreceri participă trăgători 
tineri cit și veterani ai aces
tui sport care au contribuit la 
înființarea secțiilor de tir din 
Valea Jiului.

SIMBATA 26 IULIE
17,25 Buletin de știri.
17,.10 Belle și Sebasfien (re

luare). „Vinătoarca", 
„Străinul"» „Valiza lui 
Norbert".

18.40 Cheia orașului. Avan
premieră ia concursul 
organizat dc redacția 
de tineret a T.V.R. in 
colaborare cu Biroul de 
turism pentru tineret al 
C.C. al U.T.C.

19,10 Monografii contempora
ne. „Porțile dc fier" (e- 
misiunea a V-a) — 
Film.

19.30 Telejurnalul <le seară. 
Buletin meteorologic.

18,45 Congresul al X-lea al 
P.C.R. Cu carul de re
portaj Ia... Brașov.

28,20 Cu prilejul insurecției 
naționale cubaneze.

20.30 Concursul național de 
creație și interpretare 
de muzică ușoară româ
nească Mamaia 1969. In 
pauză : Telejurnalul de 
noapte. Buletin meteo
rologic.

22,50 Film serial. „Răzbună
torii".

23.40 închiderea emisiunii.

radio
DUMINICA 27 IULIE

PROGRAMUL I :
6,05 Cîntcc, joc și voie bu

nă; 7,00 Radiojurnal. Suma
rul presei; 7,15 Ora satului; 
7,45 Muzică populară; 8,00 
Revista presei; 8,10 Ilustrate 
muzicale: 9,00 Radiomagazi- 
nul femeilor; 9,40 De la mun
te la mare — program mu
zical i.stîVal; 12.00 De toate 
pentru toți; 13,00 Radiojur
nal. Sport; 13,15 Noutățile 
săptăminii — muzică ușoară;
13.30 Cine știe cîștigă; 14,00 
Estrada duminicală; 14,30 Ora 
veselă; 19,00 Cfazeta radio;
19.20 Muzică ușoară de pre
tutindeni; 20,00 Tableta dc 
seară de Paul Anghcl; 20,05 
Muzică populară; 20,30 Emi
nesciana; 20,35 Concursul na
țional de creație și interpre
tare de muzică ușoară româ
nească. Transmisiune de la 
Mamaia. In pauză : Radiojur
nal. Sport: 23,00 Suită de 
ritmuri; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II :
6,00 Melodii, melodii; 7,00 

Muzică populară și ușoară;
7.30 Sumarul presei; 7,30 Ciu
tă fanfara; 7,45 Radio publi
citate; 8,15 Teatru radiofo
nic pentru copii; 9,00 Avan
premieră cotidiană; 9,10 Ca
leidoscop muzical; 10,20 Ope
ra și cele cinci necunoscute;
10.40 A 7-a artă; 11,00 Con
cert dc duminică dimineața;
12.40 Varietăți muzicale; 
14.05 Albumul vocilor ce
lebre; 14,30 Muzică ușoară 
și populară: 15,15 Suita „Po
vești din Grui" de Marțian 
Negrea; 15,46 Soliști de mu
zică ușoară de peste hotare, 
oaspeți ai scenelor noastre;
16.30 Concert de muzică
populară: 17,00 . Melodiile
verii: 17.30 Caravana fante
ziei: 18.30 Pagini nemuritoa
re; 19,00 Noi înregistrări rea
lizate în studiourile noastre 
de Nicolae Secăreanu; 19,20 
Teatru scurt. Luna dramatur
giei radiofonice românești. 
„Podul de piatră s-a dărî- 
mat". Dramatizare radiofoni
că de Iosif Petra»; 19,5G 
Muzică ușoară; 20^35 O isto
rie a muzicii in capodopere 
comentată de George Bălan;
21.20 Romanțe interpretate 
de Alia Baianova și Alexan
dru Bojenescu: 21,40 Vă invi
tăm Ia dans: 22,40 Studioul 
de poezie; 23,05 Concursul 
internațional de coruri de a- 
matori „Să cinic popoarele — 
Anglia 1969": 23,45 Cintă Ray 
Charles; 24,00—1,00 Oratoriul 
„Grivita noastră" de Ghcor- 
ghe Dumitrescu pe versuri 
dc Cicerone Theodorcscu.

filme
■■ ■■ SLM.W JR-BJ

DUMINICA 27 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Vițelul de aur; Repu
blica : Paradisul îndrăgostiți- 
lor; PETRILA : Un delict a- 
proape perfect; LONEA — 
Minerul: Trei copii minune; 
ANINOASA : Bella; VUL
CAN : Pentru încă puțini do
lari; LUPENT — Muncito
resc : Neînțelesul; Cultural : 
Tarzan, omul junglei; PARO- 
ȘEN1 : Roata vieții; URT- 
CANI : Rio Bravo.

LOTO
La tragerea Loto din 25 ‘ 

iulie au fost extrase din ur-1 
nă următoarele numere :

Extragerea I-a : 72 50 23 87 
46 77 5 I 33 «1 17 66.

Fond de premii: 571 304*  
lei.

Extragerea a Tl-a: 34 <32 , 
30 8. i

Fond de premii: 308 6521 
Iei.

remoa
Stația meteorologică din 

Petroșani he-a comunicat că 
ier; temperatura maximă a 
fost dc plus 25 grade la Pe
troșani și de plus 17 grade 
la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme in gene
ral frumoasă, cu cerul varia
bil. Temperatura staționară. 
Vint slab din sectorul sudic.
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Sesiunea comisiei 
de colaborare 

tchnlcoștiinlllicâ 
româno-nngarâ

BUDAPESTA 25. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pintea. 
transmite : Intre 22 și 25 iulie 
a. c. la Budapesta au avut loc 
lucrările sesiunii a 18-a a Co
misiei de colaborare tehnico-ști- 
lnțifică româno-ungară. Cu a- 
cest prilej s-a examinat îndepli
nirea prevederilor protocolului 
sesiunii precedente a Comisiei 
și a fost convenit programul de 
colaborare tehnico-științifică 
pentru perioada următoare.

O.N.U.

Dezbaterile Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate și-a 
continuat joi dezbaterile în le
gătură cu plînger-ea Zambiei 
împotriva Portugaliei, ca ur
mare a incidentelor de la fron
tiera cu Mozambicul.

Reprezentantul Zambiei, Ver
non Mwaanga, a declarat că 
aceste incidente constituie punc

Guvernul norvegian a făcut 
cunoscut că APROBĂ PROPU
NEREA GUVERNULUI FIN
LANDEZ DE A GĂZDUI PE 
TERITORIUL SĂU CONFE
RINȚA ASUPRA SECURITĂ
ȚII EUROPENE. Intr-un memo
randum transmis ambasadoru
lui Finlandei in Norvegia, gu
vernul din Oslo declară că o 
conferință bine pregătită ar pu
tea contribui la o înțelegere 
sporită și la relații mai bune 
intre statele participante.
BNl

l N GRUP DE NAVE SOVIE
TICE, alcătuit din nave pur- 
tăîcare de rachete „Upornîi" și 
petrolierul „Egorlîk", vor pleca 
la sfirșitul săptăminii într-o vi
zită de prieteni-' in Zanzibar, 
anunță ae^n TASS.

O
Crucișătorul .Komsomoleț" și 

o navă de pază aparținînd Flo
tei sovietice de la Marea Bal
tică vor face o vizită de priete
nie în portul Helsinki, la invi
tația Comandamentului forțelor 
de apărare ale Finlandei.

Q
O URIAȘĂ PEPITĂ DE AUR, 

cu o greutate de 4 825 grame, 
în formă de farfurie, a fost gă
sită în mina de la Bilibino (Ex
tremul Orient sovietic), unde se 
află un important centru de ex
tracție a acestui metal prețios.

In baza protocolului încheiat 
cu această ocazie, cele două 
părți își vor transmite docu- 
mentalii și vor delega specia
liști pentru cunoașterea recipro
că a realizărilor tehnico-știin- 
țifice, în special în domeniul a- 
griculturii, industriei construc
țiilor de mașini, chimiei, petro
lului, industriei alimentare și 
ușoare.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat intr-un spirit de priete
nie și înțelegere reciprocă.

tul culminant al unui lanț de 
acte agresive săvîrșite în ul
timii cinci ani de colonialiștii 
portughezi împotriva țării sa
le. In cuvîntul lor. reprezen
tanții Gabonului. Madagasca
rului, Liberiei, Tunisiei și Sie- 
rrei Leone au sprijinit plîn- 
gerea Zambiei și au cerut con
damnarea Portugaliei.

O NOUĂ TRANSPLANTARE 
DE FICAT, a 13-a din Marea 
Britanic, a fost încercată la 
- Kings College Hospital" din 
Londra. Un purtător de cuvînt 
al spitalului a anunțat că pa
cientul era într-o stare critică. 
Se menționează că pînă în pre
zent nici o transplantare de fi
cat n-a reușit în Marea Bri
tanic.

Autoritățile coloniale portugheze au fost nevoite să în
trerupă tăcerea impusă în legătură cu desfășurarea lupte
lor din Angola. In felul acesta s-a dovedit că informațiile o- 
ficiale publicate la Luanda cu privire la „calmul" care dom
nește în această colonie nu urmăreau decît efect propagan
distic și denaturau in mod flagrant realitatea. Un comunicat 
militar, reluat de agenția U.P.I., semnalează O EXTINDERE 
A „ACTIVITĂȚII TERORISTE" (astfel este calificată lupta 
patrioților angolezi de către autoritățile coloniale) și chiar 
pierderi în oameni și materiale înregistrate de trupele por
tugheze. Adevărata semnificație a acestei recunoașteri apare 
evidentă, dacă se ține seama de faptul că comunicatele mi
litare precedente, atunci cînd ele erau publicate, „proclamau 
victorii pe toate fronturile".

Declarația 

Biroului Politic 

al Partidului 

Comunist Francez
PARKS 25. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite ’ Intr-o declarație publica
tă la Paris, Biroul Politic al 
Partidului Comunist Francez 
apreciază că în afara anumi
tor modificări de metodă și 
limbaj, actualul guvern conti
nuă în toate problemele hotă- 
rîtoare politica dinainte de iu
nie".

Relevind că Partidul Socialist 
s-a pronunțat contra centralis
mului, pentru unirea stîngii, 
pentru dialogul cu Partidul 
Comunist, Biroul Politic decla
ră că „înregistrează această 
schimbare, care va trebui să se 
traducă în fapt". Comuniștii, 
subliniază declarația, trebuie în 
mod firesc să aibă ca obiectiv 
acțiunea comună. Discuțiile u- 
tile asupra problemei viitoru
lui nu vor putea estompa nece
sitatea unei perspective clare în 
lupta actuală contra capitalului, 
adică necesitatea unui program 
comun de guvernare.

Subsecretarul de stat al 
S.U.A., Joseph Sisco, a avut O 
ÎNTREVEDERE CU SECRETA
RUL GENERAL AL O.N.U., 
U THANT.

Joseph Sisco, întors recent 
dintr-o călătorie prin mai mul
te țări ale Europei, printre care 
și Uniunea Sovietică, a prezen
tat lui U Thant un raport a- 
supra convorbirilor pe care 
le-a avut cu personalitățile gu
vernamentale ale țărilor vizi
tate asupra soluționării crizei 
din Orientul Apropiat.

■ ■H

Muncitorii și funcționarii 
companiei uruguayene de trans
porturi auto „Amdet" AU DE
CLARAT GREVĂ, revendicînd 
achitarea salariilor restante. Ca 
urmare a acestei greve, apro
ximativ jumătate din transpor
turile auto din țară sînt. para
lizate.

Japonia

încheierea lucrărilor
Congresului C.G.S.

VIETNAMUL DE SUD

Crearea unor noi comitete 
populare revoluționare

TOKIO 25 (Agerpres). — în 
capitala niponă și-a încheiat 
lucrările cel de3fl-lea Con
gres al Consiliului General al 
Sindicatelor din Japonia 
(S.O.H.Y.O.). Delegații la Con
gres, reprezentând 4 200 000 de 
membrii ai acestei uniuni sin
dicale au stabilit programul do 
acțiune al S.O.H.Y.O. pe viito
rul an și au adoptat declarația 
congresului.

Consiliul General al Sindica
telor își propune să extindă 
lupta împotriva tratatului de

ORIENTUL APROPIAT
Incidente în zona Canalului de Suez

CAIRO 25 (Agerpres). — Ar
tileria și tancurile isracliene au 
deschis focul asupra pozițiilor 
egiptene de la Port Tewfik și 
Suez și, ulterior, asupra acelora 
de la Ismailia și El Kantara, a 
declarat un purtător militar de 
cuvînt egiptean. El a precizat 
că bateriile egiptene de artile
rie au ripostat. Potrivit decla
rației purtătorului de cuvînt, la 
ora 14,00 (ora locală), aviația 
israeliană a încercat să atace 
pozițiile egiptene din regiunea 
Port Tewfik. Artileria antiae
riană egipteană a intervenit 
pentru a respinge atacul avioa
nelor israeliene. Un purtător 
militar de cuvînt citat de agen
ția France Presse a declarat că 
partea egipteană a doborît trei 
avioane israeliene.

O
TEL AVIV 25 (Agerpres). — 

Un purtător militar de cuvînt 
israelian a declarat vineri că 
artileria egipteană a atacat po
zițiile israeliene din partea me
ridională a Canalului dc Suez, 
transmite agenția France Presse. 
Forțele israeliene, a precizat 
purtătorul de cuvînt, au ripos
tat, prccizind că un soldat is
raelian a fost rănit.

Congresul național 
al Uniunii 

Socialiste Arabe
CAIRO 25 (Agerpres). — La 

Cairo au continuat lucrările 
Congresului național al Uniu
nii Socialiste Arabe. Ministrul 
afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, și ministrul b- 
glptean al apărării, Mphameti 
Fawzi, au prezentat în*  cadrul 
congresului expuneri asupfa 
aspectelor diplomatice si mili
tare ale conflictului din Orien
tul Apropiat. 

pentru cit timp. Și, totuși po
trivit părerii generale, „șan
sele aducerii de pe Lună a u- 
nor microbi, bacterii, ciuperci 
sau alte microorganisme sînt 
de unu la suta de miliarde", 
după părerea dr. Persa Beli, 
directorul laboratorului dc re
cepție lunară de pe lingă 
N.AJS.A.

Tocmai, datorită faptului că 
nu poate fi exclusă total po
sibilitatea contaminării vieții 
de pe Pâmint cu microorga
nismele extraterestre, împotri
va cărora ar fi lipsită de 
orice apărare. N.A.S.A. a con
struit acest laborator utilat cu 
cea mai modernă aparatură, 
al cărei cost se ridică la 15,8 
milioane dolari. Laboratorul a 
fost considerat indispensabil 
pentru analiza probelor de sol 
extraterestre, in special a ce
lor ce se așteaptă a fi aduse 
pină în 1980, de pe planeta 
Marte, planetă pe care se a- 
preciază că ar exista forme 
de viață.

Vineri au sosit la laborator 
containerele metalice cu va
cuum conținînd probele de sol 
lunar adunate de astronauții 
Armstrong și Aldrin. Sint roci 
și praf selenar, a căror valoa
re științifică este incalculabi
lă. In bani sînt evaluate la 
un preț care depășește de șute 
de ori pe cel al aurului. Pre
țioasele trofee sînt separate 
de atmosferă prin trei bariere 
de vid. înainte de a fi intro
duse in camera de vid a labo
ratorului, în care au fost crea
te condiții aproximativ asemă
nătoare celor de pe Lună pen
tru a se preveni astfel alte
rarea compoziției chimice a 
probelor, cutiile metalice au 
fost sterilizate cu raze ultra
violete. Au fost apoi cufunda
te intr-o baie acidă, 
in apă sterilizată .și 
cu nitrogen.

Camera de vid are 
de sticlă. In pereți sînt mon
tate ermetic mai multe pe
rechi de mănuși de protecție

securitate japono-american, pen
tru retrocedarea Okirtawei, îm
potriva războiului și pen
tru apărarea păcii. Este 
trasat un amplu program de 
luptă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și îmbu
nătățirea salariilor, împotriva 
„raționalizării" capitaliste a 
producției și creșterii continue 
a prețurilor la bunurile de larg 
consum, pentru îmbunătățirea 
sistemului de asigurări socia
le, pentru ridicarea nivelului 
de trai a celor ce muncesc.

La Tel Aviv un purtător de 
cuvînt citat de agenția Asso
ciated Press a declarat că avi
oane israeliene au atacat vi
neri bateriile egiptene situate 
de-a lungul Canalului de Suez 
fără a întimpina riposta avia
ției egiptene. Potrivit declara
ției sale, bombardamentul asu
pra pozițiilor egiptene a durat 
aproximativ o oră și jumătate. 
Artileria antiaeriană egipteană, 
a arătat purtătorul de cuvînt, 
a deschis focul asupra avioa
nelor israeliene. Toate apara
tele israeliene s-au întors la 
bazele lor de plecare, a decla
rat el.

R.F, A GERMANIEI : Aspect din timpul unei recente demonstrații împotriva Partidu
lui Național-Democrat do orientare neonazistă, la Nuremberg.

SAIGON 25 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
V.N.A., în 35 de regiuni sud- 
vietnameze, inclusiv orașele 
Sadgon, Hue, Da Nang și Can 
Tho, au fost instaurate șl func
ționează comitetele populare 
revoluționare.

Noile organe revoluționare, 
create în urma formării Gu-

SAIGON 25 (Agerpres). — 
Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au lansat in cursul 
nopții de joi spre vineri 11 
atacuri asupra unor poziții 
fortificate deținute dc trupele 
americano-saigonezo.

Pe de altă parte, corespon-

Administrația sud-coreeană 
comite noi represalii 
împotriva patriofilor

SEUL 25 (Agerpres). — Ci
tind o știre provenită din Seul, 
agenția A.C.T.C. informează 
despre noi represalii comise de 
administrația sud-coreeană îm
potriva patrioților din Coreea 
de sud, „Curtea Suprc-mă ' sud- 
coreeană a pronunțat sentin
țele în procesul intentat unui 
alt grup de patrioți acuzați că 

vcrnului revoluționar provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud, se -.voi- ocupa de orga
nizarea și continuarea luptei 
forțelor patriotice pentru elibe
rarea țării, și de soluționarea 
unor probleme de ordin econo
mic, social, cultural, adaugă a- 
genția citată.

o
dcntul agenției France Presse 
relatează că bombardierele a- 
mericane de tip „B-52" au e- 
fectuat în ultimele 24 de de 
ore opt misiuni în provinciile 
Tay Ninli. Phuoc Long, Binh 
Dinh, în zona platourilor înal
te precum și in valea A Shau.

ar fi făcut parte dintr-o orga
nizație a Partidului Revoluțio
nar Unificat din Coreea de 
sud. Potrivit agenției citate, 
„Curtea supremă" a condam
nat pc locotenentul Ihîn Yung 
Bok la moarte, iar pe alți trei 
ofițeri din armata sud-coreea
nă la închisoare pe diferite 
termene.

Stare 
de tensiune 

A in 
Salvador

SAN SALVADOR 25 (Ager
pres). — O stare de tensiune 
domnește în rindurile populației 
salvadoricnc în aceste zile în 
urma zvonurilor că Hondurasul 
ar pregăti o contraofensivă do 
mare anvergură. în efortul do 
a calma populația, scrie trimi
sul special al agenției France 
Presse la San Salvador Statul 
major al armatei saJvadorieho 
difuzează din oră în oră prin 
radio comunicate cu un conți
nut aproape identic : ..Calm pe 
toate fronturile, nici un atac 
aerian, încetarea focului este 
respectată și va continua să fie 
respectată de către Salvador".

Pe dc altă parte se arată câ 
trupele salvadoricnc refuză să 
se retragă din localitățile hon- 
duricne ocupate, ignorînd ast
fel termenul dat de comisia de 
mediere a O.S.A. Asupra mă
surilor ce urmează să fie luate 
în vederea retragerii trupelor, 
precum și pentru reglementa
rea diferendului dintre cele 
două țări se vor prohunța mi
niștrii de externe ai țărilor 
membre ale O.S.A., care se vor 
întîlni sîmbătă după-amiază la 
Washington.

Nigeria

Oicnsivâ 
a trupelor 
guvernului 

federal
OWERRI 25 (Agerpres), — [ 

Un comunicat militar biafrez ' 
dat publioității la Owerri anun
ță că trupele federale nigeric- 
ne au continuat atacurile in 
regiunea Onitsha susținute do 
care blindate și de aviație. 
Continuarea, ofensivei forțelor 
federale in această regiune 
coincide cu reluarea luptelor 
și în regiunea Ohoba. Trupele 
biafreze, menționează comuni
catul, se mențin pe pozițiile 
lor, reușind chiar să înainteze 
cițiva kilometri in anumite 
sectoare. Numărul morților și 
al răniților este ridicat de am
bele părți.

Această ofensivă federală, 
relevă trimisul special al agen
ției France Presse, obligă tru
pele generalului Ojukwu să so 
apere pe două fronturi, ceea ce 
le îngreunează foarte mult si
tuația. Cu toate acestea, men
ționează același corespondent, 
în tabăra biafreză se menține 
optimismul.

Noua ofensivă a trupelor gu
vernului federal de la Lagos 
este apreciată ca „foarte se
rioasă".

ri
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DUPĂ milllUFUL FXPEDIflH Pllil\l-ll\l-Pltil\l
suficient de lungi ca cercetă
torii să poată ușor ajunge cu 
ele pină dincolo de mijlocul 
camerei, care nu este altceva 
decît un culoar lung de sticlă, 
ermetic închis și în care se 
află întreaga aparatură nece
sară analizelor. Probele vor fi 
supuse aici unor prime anali
ze pentru a se vedea dacă 
conțin cumva substanțe radio
active sau emană gaze, vor fi 
cintărite, fotografiate din fi 
unghiuri diferite de către tot 
atîtea aparate fixate în pere
ții acestei camere. Vor fi tă
iate, arse, bombardate cu di
verse substanțe chimice și ra
dioactive, radiografiate etc.

Pentru a se constata efec
tele compoziției materiei luna
re asupra diverselor forme de 
viață de pe Pămînt, un grup 
de specialiști va injecta „ser 
lunar" la șoareci albi, pitpa
laci, stridii, creveți, ouă de 
pasăre, porumb, griu. floarea- 
soarelui, soia etc. De rezul
tatele acestor analize depinde 
printre altele, in măsură hotă- 
rîtoare, durata carantinei pre
ventive a celor trei astronauți.

Astronauților li s-a pregătit 
aici un apartament cu dormi
toare separate, baie, bucătărie, 
sufragerie, o sală de lucru cu 
bibliotecă, televizoare, telefoa
ne, birouri etc. împreună cu 
ei vor locui, in absolut ace
leași condiții de izolare trei 
medici, cițiva specialiști și 
tehnicieni, un fotoreporter, un 
bucătar, in total 15 persoane. 
Nimănui nu i se va permite 
să iasă în afara apartamentu
lui de carantină. Ușile sînt 
dc- altfel închise și sigilate. 
Nici măcar membrilor famili
ilor cosmonauților nu li se va 
permite să treacă această „ba
rieră biologică". Ei vor putea 
să-i privească printr-un pere
te de sticlă care desparte ca
mera oaspeților de una din 

camerele de lucru ale aparta
mentului astronauților și chiar 
să le vorbească do^r prin in
termediul microfoanelor. Ace
leași reguli le vor respecta și 
lucrătorii din laboratorul de 
recepție lunară.

Nimic nu va ieși pe ușa la
boratorului în afară, fără a fi 
in prealabil dezinfectat și 
sterilizat. - Toate notițele po 
care le vor scrie astronauții 
despre temerarul lor zbor, a- 
nalizele medicilor care locu
iesc cu ei etc. vor intra in
tr-un aparat de fotocopiat, fi
xat in peretele de sticlă ce 
desparte apartamentul-caran- 
tină de sala de lucru a labo
ratorului. Fotocopiile vor ieși 
din aparat în sala de lucru, 
evitindu-se, astfel, orice fel de 
contact direct sau indirect cu 
cei aflați în carantină. Pină 
și aerului din acest aparta
ment i se aplică regulile seve
re ale carantinei. In primul 
rînd, presiunea atmosferică 
din interior este menținută la 
un nivel mai scăzut decît a- 
fară, tocmai pentru a preveni 
posibilitatea răspindirii în ex
terior a aerului respirat de 
cei 18 „întemnițați". Aerul va 
fi continuu împrospătat. Cel 
folosit va fi filtrat, înfierbîn- 
tat pină la 400 grade Celsius 
și abea apoi va fl eliberat în 
atmosferă. Apa folosită, mate
riile biologice șl gunoiul vor 
fi dezinfectate, sterilizate șl 
apoi eliberate spre conductele 
de canalizare.

După expresia medicilor dc 
aici, apartamentul celor 18 
este cca mai exemplară ca
rantină cunoscută vreodată de 
om, iar laboratorul este cel 
mai steril loc de pe glob. Pă
rerea specialiștilor este că re
gimul de carantină nu va fi 
prelungit peste 10 august, cînd 
se vor împlini 21 de zile, pe

rioada de incubație a oricărui 
microb cunoscut.

In prezent, oamenii de ști
ință așteaptă cu legitimă ne
răbdare vești privitoare la re
zultatele primelor analize a 
eșantioanelor de sol lunar. ‘A- 
cestea sînt considerate a fi 
cele mai importante analize 
întreprinse vreodată de om, 
ale căror rezultate vor revo
luționa științele, mareînd o 
cotitură importantă în progre
sul lor, vor dezlega enigme 
Și vor umple goluri în ști

♦ La 14 noiembrie a. c. alți trei astronauți vor 
vizita Luna ♦ Următorul obiectiv — Planeta 
Marte

ințele despre Lună, Pămînt, 
Univers și Omul însuși.

O
HOUSTON 25 (Agerpres). — 

După 195 ore, 20 minute și 
42 secunde de zbor, echipa
jul navei „Apollo-ll“ și-a în
cheiat misiunea. Este rîndul 
savanților, geofizicienilor și 
tehnicienilor de a analiza tob 
ceea ce vine de pe Lună: 
oameni, praf și eșantioane 
ale solului lunar. Dar pînă 
cînd aceștia vor putea ana
liza „bucățile de Lună" și 
trage concluziile biologice și 
fiziologice ale plimbării luna
re a lui Armstrong și Aldrin, 
conducătorii de la N.A.S.A. 
se gîndesc la viitor.

„Apollo-12“ se află deja în 
pregătire. în cca mai marc 
clădire din lume, la • Cape 
Kennedy, se asamblează cle
mentele rachetei „Saturn-5", 
care va propulsa la 14 no
iembrie epa de a doua cabină 
de explorare lunară. Charles 
Conrad și Alan Bean vor a- 

seleniza in partea de vest a 
Lunii in Oceanul furtunilor, 
în apropiere de ecuatorul lu
nar și vor petrece acolo 32 
de ore. Ei vor ieși pe supra
fața lunară timp de cinci ore 
in două rinduri, adică dublu 
decît Armstrong și Aldrin. Ei 
Vor examina, de asemenea, e- 
pava sondei „Surveyor-3", 
care a aselenizat lin pe solul 
lunar la 20 aprilie 1967. In- 
trucît s-a constatat că priori 
astronauți s-au putut deplasa, 
fugi și sări cu ușurință pe

Lună, mișeindu-se cu o vite
ză de 9—12 km pe oră, spe
cialiștii de la N.A.S.A. inten
ționează să includă în pro
gramul celei de a doua „e- 
ohipe selenare" o îndepărtare 
mai mare de modulul de 
aselenizare. Mai mult, ei vor 
avea asupra lor instrumente 
științifice cu ajutorul cărora 
vor putea studia „cutremu
rele lunare", cîmpul magnetic 
al planetei, radiațiile «solare 
etc.

Misiunea astronauților ce 
vor pilota nava „Apollo-13" 
va fi mult mai complicată. 
Ei vor aseleniza într-o regiu
ne deluroasă. Mai tîrziu, alte 
zboruri din cadrul programu
lui „Apollo" vor merge mai 
departe, aselenizind in alte 
regiuni, diferite atit prin pei
sajul lor, cit și prin poziția 
față de ecuatorul lunar.

O
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — Forțele aeriene ale 
S.U.A. au anunțat că Michael 

Collins va fi avansat la gra
dul de colonel, incepînd cu 5 
septembrie anul acesta. Ves
tea i-a fost anunțată lui Col
lins la scurt timp după ame
rizare printr-Q telegramă din 
partea generalului John Mc
Connell. șeful statului major 
al forțelor aeriene.

In ceea ce-i privește po 
ceilalți doi astronauți ai na
vei „Apollo-11", Edwin Aldrin 
este colonel, iar Neil Arms
trong este civil.

O
HOUSTON 25 (Agerpres). — 

Apollo a sosit, trăiască Mar
te ! Următorul obiectiv al 
zborurilor cosmice este aceas
tă „pată roșie" în univers, 
despre care se crede că ar 
putea avea viață.

In momentul in care spe
cialiștii de la laboratoarele 
de la Houston vor începe a- 
nalizarea rocilor lunare, cu
lese do Armstrong și Aldrin, 
cei de la „Jet .Propulsion La
boratory" din Pasadena, vor 
începe studiul celor 191 de 
clișee pe care urmează să le 
transmită sondele americane 
..Mariner-6" și „Mariner-7". 
In timp ce specialiștii vor 
încerca cu ajutorul „bucăților 
de Lună" să ridice vălul care 
plutește asupra originii astru
lui nopții și să scoată la 
iveală eventualele microorga
nisme, sondele vor furniza 
date asupra reliefului „pla
netei roșii", asupra atmosfe
rei sale, cu ajutorul unui 
speotonlotru cu raze infraro- 
șii și ultraviolete și a unui 
radiometru cu raze infraroșii, 
care vor crea posibilitatea de 
a ști dacă există viață pe 
Marte și sub ce formă,

„Cercetările vor începe la 
29 iulie, cînd Mariner-6" va 
survola Planeta Marte la o 
distanță de '3 200 km. La 2 
august. „Mariner-7" va zbura 
și -el la aceeași distanță de 

Marie. întrucît planeta se ro
tește în jurul axei sale in 
țimp ce 24 ore și 37 minute 
cele două sonde vor fotografia 
aproape o cincime din întreg 
teritoriul marțian. Sonda 
„Mariner-4" a transmis în lu
na iulie 1965, 21 de clișee, pe 
care se puteau distinge forme 
topografice de dimenisuni 
mai mici de 300 m. Clișeele 
luate do „Mariner-4" arătau 
o planetă presărată cu crate
re. uimitor dc asemănătoare 
cu Luna. Ea ' a apărut atunci 
ca un astru mort. O dată cu 
primirea noilor fotografii, sa- 
vanții speră să obțină o altă 
imagine a planetei Mafte, nu 
numai pentru că detaliile se 
vor puica distinge dc 6 ori 
mai mari, dar și pentru că 
clișeele vor prezenta regiuni 
diferite ale planetei; regiunea 
ecuatorială, polară, ..mările 
albastre", „zăpezile albe" și 
tot ceea ce s-a văzut prin 
telescoapele terestre prezintă 
o imagine de o stranie va
rietate de culori în funcție 
de anotimpurile marțiene. în 
urma studiului fotografiilor 
luate de „Mariner-4" s-au 
putut stabili aproximativ 300 
de cratere într-o zonă, care 
se întinde de la paralela 50 
nord la paralela 50 sud. -

în 1971 alte două sonde de 
tipul „Mariner" vor fi lan
sate înspre Marte și vor stu
dia timp de trei luni planeta, 
în 1974. în cadrul proiectu
lui „Viking", americanii vor 
încerca să facă să ajungă lin 
pe Marte două capsule, mi
siunea lor fiind de a stabili 
dacă există sau nu viață.

în cadrul unei conferințe 
de presă, șeful zborurilor cos
mice umane de la. N.A.S.A.. 
George Mueller, a declarat 
că „zborul lui „Apollo-U" a 
demonstrat că omul poale 
merge pe alte planele" dar a 

subliniat că va fi necesar 
încă citva timp pentru a sta
bili condițiile pentru o ase
menea misiune. După părerea 
lui Mueller, există o etapă 
intermediară, care va consta 
în folosirea stațiilor spațiale 
ce gravitează pe o orbită te
restră.

O
HOUSTON 25 (Agerpres). — 

Șeful operațiunilor de zbor 
de la centrul spațial din 
Houston, Christopher Kraft, 
a provocat o vie supriză 
printre cei prezenți la confe
rința sa de presă, cînd s-a 
referit la ..gravele temeri" 
suscitate in timpul zborului 
..Apollo-11" de un incident 
tehnic survenit in sistemul 
de ghidaj al modulului lunar, 
în faza finală a coborîrii 
spre Lună, a spus el, ordina
torul modulului a suferit o 
adevărată „ștrangulare" în 
timp ce primea datele de 
calculat. Era o știre proastă. 
Ea arată că aparatul era depă
șit de numărul mare de in
formații, ceea ce ar fi putut 
să provoace încetarea tunc- 
țonării salo. Sugestiile date 
astronauților in acele momen
te privind ^^pl os ir ea ordina
torului au servit conside
rabil . la remedierea inciden
tului. Sistemul de alarmă a 
funcționat în acel timp fa 
centrul spațial Houston. A 
fost momentul care a provo
cat cca mai măre neliniște 
din întreaga perioadă a zbo
rului „Apollo-ll". .. spus 
Kraft.

O
HOUSTON 25 (Agerpres). — 

Directorul programului ..Apol
lo", generalul Samuel Phillips, 
a anunțat că viitoarea lansa
re spre Lună a fost stabilită 
pentru 14 noiembrie anul a- 
cesta. Echipajul astronavei 
..Apollo-12" va aselcniz-: in
tr-o altă regiune a Lunii — 
„Oceanul furtunilor" —. fă- 
cind încă un pas in cunoaș
terea și cucerirea le -ă'.re 
om a satelitului natural a! 
Torre i.
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