
PROLETARI DIN TOATR TARIIP. tlNIȚI-VAt

ineri 29 august 1969

■

CUMPĂNA FAPTELOR
luminoase ale dezvoltării e-

luate, 
calen-

Recuperarea restanțelor 
la extracția de cărbune

impune 
mobilizarea imediată 

a tuturor forțelor
însuflețite de perspectivele 

conomice, ale progresului general al întregii noastre socie
tăți, pe care le deschid in fața poporului nostru documen
tele Congresului al X-lea al P.C.R.. Directivele ce le-a 
borat.. colectivele unităților economice din municipiul 
tru se străduiesc să obțină roade cit mai substanțiale in 
lizarea și depășirea sarcinilor de plan.

Este un fenomen firesc. Înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea al partidului, programul 
înaintării societății noastre pe drumul progresului și civi
lizației cere eforturi susținute din partea întregului popor, 
deci a fiecărui colectiv, stimularea răspunderii și spiritului 
de inițiativă atît a formațiilor de lucru cît și a cadrelor teh
nice care răspund direct de organizarea și conducerea pro
ducției pentru realizarea ritmică și exemplară a sarcinilor 
de plan.

Analizînd in spiritul exigențelor sporite activitatea uni
tăților miniere — ramură de bază a industriei Văii Jiului, 
putem sublinia rezultate semnificative. In primele 7 luni 
ale anului minele bazinului și-au realizat sarcina de creș
tere a producției globale în proporție de 103,4 la sută, a 
productivității muncii in proporție de 103,6 Ia sută, au livrat 
economiei naționale 50 000 tone cărbune net peste plan. 
Aceste realizări redau progresele înregistrate in privința 
creșterii capacităților de producție, a nivelului tehnic al 
procesului tehnologic, perfecționarea organizării producției 
și a muncii. Dincolo de situația de ansamblu a realizării 
producției nete, activitatea exploatărilor miniere in ceea 
ce privește îndeplinirea ritmică a sarcinilor de extracție la 
cărbunele brut. îndeosebi în lumina rezultatelor la zi pe 
luna august, ridică probleme stringente. Cu luna viitoare, 
unitățile miniere ale bazinului vor încheia al treilea trimes
tru al anului și vor păși într-o perioadă cu noi exigențe — 
ultimul trimestru — care reclamă pregătiri intense și mul
tilaterale pentru preluarea și realizarea sarcinilor substan
țial sporite ale anului 1970 — ultimul an al cincinalului ac
tual. Aceste pregătiri constau, in primul rînd, in realizarea 
integrală a sarcinilor de plan pe anul 1969 și atingerea, în- 
cepind din ultimul trimestru, a nivelelor de producție pre
văzute pe primul trimestru al anului 1970. Or, față de acest 
deziderat, situația pe bazin se prezintă cu mult sub nivelul 
cerințelor ce stau în fața exploatărilor noastre miniere. Ast
fel, dacă pe primele 7 luni ale anului, bilanțul la extracția 
de cărbune pe bazin indică un plus de aproape 20 000 tone, 
in data de 26 august plusul amintit a devenit o restanță de 
33 500 tone. In ce chip? Prin cele peste 53 200 tone cărbune 
cu care exploatările noastre — cu excepția minei Lupeni 
care are o depășire de 2 800 tone — au rămas datoare sar
cinilor de plan în primele 26 zile ale lunii. Exploatările mi
niere Uricani, Vulcan și Dîlja au „perseverat" in acumula
rea de minusuri, avind rămîneri în urmă de 7 987, 10 420, 
respectiv, 8 413 tone cărbune. In ceea ce privește minele Lo
nea, Petrila Și Aninoasa, prin rămînerile în urmă de 9 100. 
8160, respectiv, 6130 tone, și-au „înghițit" depășirile avute 
pe primele 7 luni ale anului, avind toate datorii față de 
planul la zi, iar mina Paroșeni care acumulase un plus de 
11383 tone de la începutul anului prin minusul înregistrat 
a pierdut în luna august peste jumătate din această depă
șire.

Redresarea impune o analiză profundă asupra cauzelor 
determinante, măsuri multiple și eficace la toate nivelele. 
In ce constau cauzele care au condus la rămînerile în ur
mă ? Există mai întîi o „problemă a efectivelor", atît sub 
aspectul nerealizării efectivului mediu scriptic planificat cît 
și a coeficientului de prezență. In ceea ce privește prima 
latură a problemei, toate exploatările sînt sub plan cu efec
tivele între 62 salariați la Paroșeni și 290 salariați la Lonea. 
Pe bazin, minusul de efectiv se ridică la 911 muncitori. 
Singură, mina Petrila are efectivul mediu scriptic depășit 
cu 29 salariați.
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Angajare totală, pasionată

PI IBAIiCflIIIIJIiWll illlfffilll
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor

Vorbele, angajamentele, ne-au obișnuit să le 
cintărim în cumpăna faptelor. In această lună 
aureolată de marile sărbători a partidului și a 
minerilor, prinosul priceperii, elanului și hărni
ciei zecilor de colective din Valea

In reflexele
„diamantelor” negre

Cei care desferecă izvoarele 
fluviilor de cărbune — minerii 
sectorului investiții de la ex
ploatările miniere din Vale — 
raportează în aceste zile reali
zarea planului pe luna august. 
Sint de menționat:

LA E. M. LUPENI

brigada condusă de Pavel 
Mihuț care a realizat la galeria 
direcțională, stratul 3—5 blocul 
IV orizont 440, planul de lăr
gire și betonarc a galeriei în 
proporție de 135,2 la sută cu un 
randament de 160,5 la sută, 
dind peste prevederile planu
lui 1175 m, ceea ce echivalea
ză cu săparea pe o lungime de 
150 ml a unei galerii cu o su
prafață de 6,2 mp.

Sub conducerea acestui des
toinic brigadier au lucrat frun
tașii : I. Vlad și P. Vereș — șefi 
de schimb, T. Blaj și I. Crișo- 
veanu — ajutori mineri, A. I- 
lonța, V. Boldijar, I. Imbulzan, 
I. Raduli și V. Uncu — vago
netari.

In această lună, datorită pri
ceperii și hărniciei lor, membrii 
acestei brigăzi au fost solici
tați sâ betoneze — și acum o 
fac — importanta galerie de 
coastă între suprafață .și puțul 
Ileana.

+ brigada condusă de Nico- 
lae L'ngureanu și-a propus ca 
pînă la sfîrșitul acestei luni să 
poată raporta o depășire a pla
nului de săpare la galeria di
recțională cu dublu profil, din 
culcușul stratului 5 blocul II 
orizont 400, de peste 
sută. Aceasta înseamnă 
cotind de la începutul 
planul de săpare va fi 
cu peste 1 000 ml ceea ce pre
supune un randament de a- 
proape 153 la sută. La această 
însemnată realizare — care e- 
chivalează cu săparea suplimen
tară a cca. 70 ml galerie cu 
profil dublu de 14,5 mp — au 
contribuit din plin mineri des
toinici ca I. Ungureanu — șef 
de brigadă, Gh. Cornea, N. Lu
ca și D. Boca — șefi de schimb,
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depășit

Jiului angre-
N. Proca și T. 
tori mineri, T. 
și V. Știuleac

Pe primul plan al activității 
organizațiilor de partid

nate pe traiectoria întrecerii socialiste 
mai greu in balanță (iecit angajamentele 
De aceea sfîrșitul acestei luni — ca dată 
daristică — pentru multe brigăzi din multe uni
tăți economice a fost de mult depășit, lată cî
teva dintre aceste destoinice colective :

titatca de energie electrică 
vrată de către termocentrală 
sistemul energetic național, 
la începutul acestui an.

O importanță deosebită 
realizarea acestei producții 
avui-o întreținerea promptă 
de bună calitate a utilajelor 
tehnologice de la sistemul de 
preparare a prafului, de la tur
bine. cazane etc. In acest sens 
e de menționat contribuția 
maistrului Ion Carogea, a lăcă
tușilor Ion Bindea și Nistor 
Voivoi, a sudorilor Petru Șer- 
ban și Matei Sistăr precum și 
a echipei de reparații a turbi
nelor condusă de loan Salteliți.

Bălăucă — aju-
Grigorc, I. Man

— vagonetari.

li- 
in 
de

0 brigada condusă de Ale
xandru Marian care lucrează la 
straiul 5 blocul zero orizontul 
700 în galeria de cercetare.

Alexandru Marian împreună 
cu ortacii săi — dintre care se 
evidențiază șefii de schimb T. 
Marian, M. Bocoș, D. Conț, a- 
jutorul miner I. Pădureanu, va
gonetarii C. Munteanu, T. An- 
dreica, Gh. Brozbă, Z. Bogdan, 
P. Tutuia — și-a propus ca 
pînă la sfîrșitul lunii august 
a. c. să poată raporta de la în
ceputul anului săparea peste 
plan a mai mult de 280 mc. 
Această realizare — ce se tra
duce printr-un avans la săpare 
de 34 ml — va însemna o reali
zare a planului de peste 144 la 
sută în condițiile unui randa
ment superior, de aproape 135 
la sută.

LA E. M. PETRI LA

♦ în culcușul stratului 3 blo
cul III—IV, la tînăra brigadă 
condusă de comunistul Gh. Mol
dovan s-a înregistrat pînă ieri 
o înaintare de 76 ml într-un 
randament de peste 115 la sută.

brigada condusă de Iosif 
Moldovan de la sectorul pre
gătiri, care lucrează la stratul 
13 blocul II din galeria de ba
ză, raportează în aceste zile o 
înaintare suplimentară do 66 
ml.

♦ „ramificația din orizontul 
12 A blocul IV va fi gata în 
curind, cu două săptămîni îna
inte de termen" confirmă Pe
tru Tătaru care conduce bri
gada ce lucrează aici. Este una 
dintre brigăzile ou cea mai bu
nă organizare și respectare a 
normelor de tehnica securității 
muncii, și de aceea i s-a dat în 
sarcină acest greu sector de lu
cru, unde datorită presiunilor 
mari, betonul începuse să fisu
reze periclitînd buna desfășu- ■ 
rare a transportului cărbunelui 
din zona a Il-a.

1 516 914 777 kWh

Fapte forestiere

în
a

Și

In desișul pădurilor din mun
ții ce hotărnicesc orizontul Văii 
Jiului, efervescența generatoare 
de valori a muncii forestieri
lor se măsoară in fapte meri
torii, Iată cîteva dintre ele :

♦ la exploatarea Arcanu, în 
sectorul coordonat de maistrul 
Ion Dănescu, brigada condusă 
de Octavian Popa în această 
lună a doborît și încărcat în 
autocamioane peste 400 metri 
chbi bușteni de fag, raportînd 
îndeplinirea planului lunar de 
(350 mc) la 20 august a.c.

♦ brigada condusă de Vasile 
jis Senatovici care activează în sec- 

• torul Lonea, exploatarea Gîrbo- 
vina și-a îndeplinit în aceste 
zile sarcinile de plan pe luna 
august scontînd ca pînă la sfîr
șitul lunii să realizeze un plus 
de 50 metri cubi de lemn ro
tund de fag.

♦ în sectorul de lucru a 
maistrului Stelian Nicolaescu de 
la exploatarea forestieră Sașa, 
brigada condusă de Nicolae Ru- 
su a raportat în 27 august înde
plinirea pe luna curentă a pla
nului, angajîndu-se ca pînă la fi-

• nele acestei luni să realizeze 
în plus, peste plan, 30 metri 
cubi lemn de construcție 

î rală, 20 metri cubi lemn 
celuloză pentru export și 
metri steri lemn de foc.

Drumețul ce agalc-și mînă 
pașii pe cărările înlorlochea.e 
ale Retezatului, în răgazul 
dintre două popasuri, își va 
roii privirea spre zidurile 
brupte ale băl rinului 
admirlndu-i deopotrivă 
setea și bogăția. Din 
multicoloră va culege 
(el, crizanteme alpine 
lurică; ii va incinta privirea 
caprele negre coborind ie pe 
creste să se adape sau jocul 
nebunesc al păstrăvilor în 
apa de cristal a Bucure!.

Iar sus, sus de toi, pe vir
ilii Teleaga, se va opri o clipă 
în lata plăciior comemorati
ve împlînlate în pieptul dur 
al muntelui, de cîfiv'a uni în
coace cu regularitate, le că
tre sportivi ai sec/lei de tu
rism a A. S. „Minerul" Lupeni.

Anul acesta, misiunea de a 
așeza plăci comemorative în 
Retezat a revenit sportivilor 
losil Gașpar, Ladislau Pancsur, 
Tibenu Oravetz, Ion Suciu, 
Adrian Golgofiu. Pe una ei au 
preferat să o „planteze" la 
poalele vîrtului Bucura, vi
zitat foarte mult de majori
tatea turiștilor prin Retezat. 
Această placă comemorativă 
este un pios omagiu adus a- 
celora care au căzui în zilele 
grevei de la Lupenii lui 1929.

O altă placă comemorativă, 
dedicată celei de a 25-a ani
versari a eliberării României 
de sub jugul fascist a lost a- 
șezată pe creștetul Iorgovanu
lui.

a- 
munle, 
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Eugen POPA

Excursii la

EREN ’69
Numeroși oameni ai muncii 

din Valea Jiului țin să vadă 
Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale — România 
1969 care și-a deschis porțile 
în Capitala patriei noastre. 
Venind în întîmpinarea aces
tei dorinți. Consiliul munici
pal sindical din Petroșani 
organizează mai multe ex
cursii la București. Excursi
ile au loc în zilele de 13, 18, 
21, 25 și 30 septembrie, 2, 7, 
9, 14, 21, 24, 28, 30 octombrie, 
1, 4 și 9 noiembrie.

Transportul ou trenul, plus 
o masă, biletul de intrare la 
expoziție și vizitarea Capita
lei costă 106 lei. Costul unei 
excursii pe același itinerar și 
în același scop cu autocarul 
costă 209 lei din Petroșani 
și 215 lei din Lupeni. Acei ce 
folosesc drept mijloc de 
transport autocarul beneficia
ză în plus de o masă și 
găzduire pentru o noapte. în
scrierile se fac la comitetele 
sindicale din întreprinderi și 
instituții.

din construcții
PROBLEMtLt MAJORt

A/f SANJItRtLUR
_______ ____ ________________________________________

— După cite știm, tovară
șe Dumitru Stancu, lucrați de 
mulți ani in Valea Jiului, pe 
șantierele ei. Ați contribuit e- 
fcctiv la ridicarea noilor edi
ficii care domină azi peisajul 
arhitectonic al Văii Jiului...

— Lucrez de 14 ani in Va
lea Jiului. Am „debutat" la 
Uricani, la construirea orașu
lui nou, iar în privința con
tribuției, pot spune că am 
participat la ridicarea tuturor 
cartierelor noi din municipiu 
în calitate de tehnician în ca
drul serviciului tehnic al 
Trustului, apoi al Grupului de 
șantiere din Valea Jiului.

Interlocutorul nostru, 
bărbat în floarea vîrstei, 
MITRU STANCU, e șeful 
viciului tehnic al Grupului de 
șantiere social-culturale și se
cretarul comitetului de partid 
pe grup. I) întrebăm despre 
roadele constructorilor Văii 
Jiului în decursul sfertului de 
veac care a trecut de la Eli
berare. Rupe o filă de pe ca
lendarul de birou, apucă un 
creion și-n cîteva clipe avem 
cifrele care înfățișează roadele 
vastului proces de renaștere 
al vechilor așezări miniere, 
proces săvîrșit cu alîta dărui
re de colectivul pe care-l re-

un
DU-
5er-

noastre. Și să vorbesc și des
pre conștiința utilității r 
tre. Nu vreau să fac uz 
vorbe mari; dar trebuie 
spun că noi comuniștii 
constructorii, sintem conștienți 
de faptul că muncim intr-un 
sector în care se finalizează 
cit se poate de evident străda
niile consecvente ale partidu
lui pentru ridicarea bunăstării 
oamenilor. Or, a munci cu ar
doare pentru binele și ferici
rea oamenilor înseamnă, de 
fapt, a gîndi și a trăi în chip 
comunist. Pentru noi, aceasta 
e satisfacția care ne alimen
tează pasiunea, energia de a 
construi cit mai mult.

— In anii ce vin, mai precis 
in viitorul cincinal al cărui di
rective au fost elaborate de
Congresul al X-lea al partidu
lui. economia, mai ales capa
citățile de producție ale Văii
Jiului, vor trece printr-o dez
voltare amplă. O dată cu pro
gresul industrial, municipiul 
va cunoaște noi înnoiri și sub 
raport urbanistic. Aceasta Im
plică sarcini sporite și colecti
velor șantierelor socjal-cultura- 
le. Care sînt, după părerea 
dv„ principalele probleme 
le ridică viitorii ani în 
constructorilor Văii Jiului

noas- 
de 
să 

toți

Convorbire cu tovarășul DUMITRU STANCU, 
secretarul comitetului de partid al Grupului 

de șantiere al T.C.H. Valea Jiului

lumina documentelor Congre
sului partidului.

— Neîndoios, din obiectivele 
prevăzute de documentele 
Congresului, sarcini de mare 
însemnătate ne revin și nouă, 
constructorilor de pe șantie
rele social-cul turale ale Văii 
Jiului. Sporirea eficienței ac
tivității de construcții impună 
măsuri multiple, așa cum pre
văd Directivele, pentru acce
lerarea ritmului de execuția 
a lucrărilor, îmbunătățirea ca
lității și reducerea prețului de 
cost. In acest scop, documen
tele ridică sarcini multiple în 
ceea ce privește promovarea 
metodelor avansate de organi
zare a producției, extinderea 
mecanizării lucrărilor, precum 
și a folosirii elementelor do 
prefabricate.

Aceste sarcini au fost- ana
lizate cu multă răspundere în 
adunările comuniștilor și ale 
celorlalți constructori prilejui
te de dezbaterea documente
lor pregătitoare ale Congresu
lui a) X-.lea. Pe baza măsu
rilor preconizate in vederea 
înfăptuirii sarcinilor ce ne re
vin din hotărîrile Congresului, 
începînd din anul 1970, vom

prezintă : peste 18 000 de apar
tamente, școli, complexe co
merciale, spitale, cluburi.

— Au................................
care nu 
multă.»

— Au 
moși din viața mea. 
vința tihnei, ce să vă 
Dar aceasta nu e pentru ziar. 
Ceea ce vă pot asigura cu sin
ceritate, e faptul că atît eu 
cît și toți constructorii Văii 
Jiului am trăit în toți acești 
ani cu satisfacția datoriei îm
plinite, ou conștiința utilității 
a ceea ce fac eu.

— Care e determinanta 
cestei satisfacții ?

— Blocurile, locuințele 
care se bucură mii și mii 
oameni. V-aș recomanda 
fiți printre constructori înain
te de a părăsi un bloc finisat. 
Veți vedea cu cită greutate se 
despart de construcția pe care 
au ridicat-o cu priceperea și 
pasiunea lor. Sau o întrebări 
nu l-ați surprins niciodată pe 
maistrul Albu în fața Casei de 
cultură? Eu l-am văzul. El a 
lucrat efectiv la construirea ei 
și omul se uită la acest edi
ficiu cu o dragoste de părinte. 
Se bucură la orice spectacol 
cînd vede că sute de oameni 
își găsesc clipe de relaxare, 
de bucurie în acest lăcaș la 
ridicarea căruia a contribuit 
din plin. Acestea-s satisfacțiile

♦ Continuare In pag. a 3-a
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fost ani plini, denși, 
v-au oferit tihnă prea

de 
de 
să

...primim „vestea" de la E.C. 
Paroșeni. Cifra reprezintă can- fost anii cei mai fru- 

în pri- 
spun ?

în 238 de zile..,

Tanganicacrocodilii înInfîlnire cu
SPORI
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zile. Este un cilindru din beton, armat gros, lat de 1 m 
lung de 2 m, avind între gratii o distantă de cca. 20 cm. 
această cușcă puteam să stau complet culcat cu înotătoare 
picioare și un aparate lolograltc în mină. Se intra printr-o 
ușă de la unui din capele.

La cererea publicului. Ex
poziția realizărilor econo
miei naționale — ..România 
1969", își prelungește progra
mul de vizitare în zilele de 
lucru cu o oră, adică pînă 
la ora 19. Casele de bilete se 
vor închide cu o jumătate 
de oră înainte, respectiv la 
ora 18,30 în zilele de lucru 
și la 19,30 duminica.

Noul program va intra 
vigoare la 2 septembrie.

HAROUN
TAZIEFF

Programul TV 
pentru 

săptămîna 
viitoare

n Africa trăiește un animal considerat extrem ele pri
mejdios: crocodilul. In fiecare an, acești monștri, 
cure mișună în majoritatea rîurrlor și lacurilor, sfîșie 

mii de băștinași. Cruzimea lor este binecunoscută. Crocodi
lul își trage victimele la fund și le lasă acolo să putrezească 
în mii. Abia după aceea se înfruptă din ele. Crocodilul este 
un animal laș, care nici nu merită să fie comparai cu ceilalți 
locuitori ai junglei.

Ca toată lumea, simțeam și eu repulsie lafă de crocodil; 
și umblam totdeauna cit se poale de prevăzător în apele în 
care știam că se găsesc. O dală, în 1953, văzind cît de lim
pede este apa lacului Tanganica mi-a venit în minte că ar 
fi interesant de urmărit crocodilii chiar în mediul in care 
trăiesc. Oare ei reacționează sub apă ca rechinii? In timpul

călătoriei vasului „Calypso" In Marea Neagră se stabilise că 
rechinii atacă acvanaufii sub apă. Am hotărî! să iac o expe
riență și i-am cerul telegrafic sofiei mele să-mi trimită un 
aparat de respirat sub apă.

Dar distanfa din Europa pînă în inima Africii este foarte 
mare. Cind am primit aparatul, convingerea că aceste anima
le sini inofensive, s-a topit sub exclamațiile Îngrozite și 
povestirile sumbre ale celor cărora le povestisem despre 
intențiile mele, Inert m-am văzul in închipuire, la o adincime 
de 5 m sub apă, pradă pentru o turmă întreagă de crocodili. 
Am început să mă gindesc lot mai serios la mijloacele cu 
care m-aș putea apăra de ei. După multe șovăieli am cedat 
și am ascultat stalurile care mă îndemnau să fiu prevăzător. 
Spre mal multă siguranfă am tolosit o cușcă metalică pe cate 
am schlfal-o eu și au construit-o muncitorii italieni in cîteva

/nlr-o zi am încărcat cușca în jeep și <im pomii la 
drum împreună cu alpinistul Louis Thormos și băști
nașul Melizele. Ne-am îndreptat spre salul M de pe 

coasta de vest a lacului Tanganica. După cum îmi spusese 
oceanogralul Capard, urma să găsesc acolo o apă extrem de 
limpede și cei mai mulfi crocodili.
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Problemele majore ale șantierelor
< Ut mure din pug. 1

lrru« îa construirea locuințe
lor numai din panouri mari de 
ț?rc(abii«’Utr. ceca cc va lăr
gi < .iraeterul industrial al nr- 
tivității de construcții: se va 
extinde mecanizarea lucrărilor 
tare necesită un volum mare 
•Ir muncă. < uin ar fi pregăti- 
rea tcrnsanienle.lor, manipu
larea și transportul tnalcriu- 
♦rlor. In scopul reducerii con
sumurilor de materiale, sc vor 
folosi pc scară mai largă re 
bursele locale pentru materia

lele dc construcții — agregate 
de balastieră, cenu-ă de ter
mocentrală iar producția de 
prefabricate se va realiza in 
ateliere proprii.

— Perfecționarea continuă a 
activității de construcții presu
pune ridicarea calificării oa
menilor. a răspunderii lor fa
lă de sarcini, deci intensifi
carea muncii politico-educati
ve in rimlul constructorilor.
- Mecanizarea lucrărilor, 

perfecționarea procesului teh
nologic nu se poate concepe 
fără cunoștințe profesionale
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Un cămin ospitalier
le1

constata eh iar și la o lui. om harnic și inimos al
exterioarăi. Ridieind cărui glas sc aude .le dîi'ii-

șii zărind antena le ncață pină scara pc ■ ori-
lui deasiipra unei doarelv căminului, cițiva

nu greșești j:iresupunind muncitori au făcut o vizită
arc locuics;c acolo duc inginerului Aurel Brinduș,

iță opulentă.. cu incii- directorul E. M. Lonea. Au
tot mai pronunțate început să explice că viața

•ultivarea sufletului in cămin parca este mai
frazind un marc filo- searbădă in lipsa activități
intic). lor culturale — educative,

■ fugan. n.■fleclări au ele. Aceste -fente** diploma
grad dc valabilitate tice au fost intimpinate dc

apl icăm căminului un zîmbet cc cu greu pu
resv din Ix»nea. Este tea fi ascuns.

dacă 
mum 
o clădire cu două etaje și 
fațada nou zugrăvită. Tre- 
cîftd prin apropiere, cămi
nul parca invită discret la 
vizitare. Intrind. arome is
pititoare ile friptură fac nă
rile să freametc, un prinz 
copios se lasă ghicit Canti
na recent înființată este o 
mindrie și satisfacție pentru 
tinerii muncitori care atri
buie (ca un omagiu bine 
meritat) titlul dc „maestre 
ale artei culinare’* acelora 
cure le pregătesc mincarca. 
Două săli dc mese amenaja
te plăcut si întreținute cu 
grijă, fețele dc masă, tacâ
murile și vesela strălucesc 
dc curățenie. Totul este fru 
mos. -urat, menit să înde 
plinească chiar cele mai a 
cute

n

% ș.
s$ ș

exigențe.
Toate-s bune, spuneau 
muncitori noi veniți, 
nu aveți club. Unde-am 

1 înainte

$
I

doi 
insă 
locuit înainte nu lipsea...

— Răbdare. nu xâ grăbiți. 
Mai inlii să urcăm scările.

La primul etaj am deschis 
două uși do sticlă și i-am lă
sat pe «cei doi nou-veniți să 
privească. N-au rostit decit 
un .,aaa._* admirativ insă 
deosebit dc sugestiv.

Clubul căminului, instalat 
într-o sală spațioasă. are 
mobilier în întregime nou. 
Important este ce se află in 
acest club : o bibliotecă 
letristicâ și tehnica ce 
îmbogățește necontenit, 
televizor plasat la loc 
cinste, șah. remv, table. 
Mindria căminîștilor 
însă televizorul, 
nostru- cum îl numesc ei. 
Cum au ajuns căminiștii în 
posesia unui astfel de club ?

bv- 
. se 

un 
de 

etc. 
este 

,Mirajul

— „Miraj 2‘*. asta c dure
rea. băieți. Așa-i ? O să-l a- 
veți. fiți liniștiți.

Grupul' reprezentativ a 
plecat din biroul directoru
lui eu sufletul cam îndoit. 
Prea au fost intimpinați cu 
căldură, prea li s-au rezol
vat cererile.- Insă promisiu
nea fusese fermă. așa că 
după două zile sala destina
tă clubului a luat o altă în
fățișare. a venit mobilierul 
nou. s-au instalat perdele, 
cov oare.

Toți căminiștii se priveau 
unii pe alții și parcă nu cre
deau. După alte două zile 
coborau in grabă la intrare 
sau priveau prin ferestre. 
Ce se intimpiasc ? Dintr-o 
mașină. Ștefan Duck, șeful 
serviciului administrativ, și 
Gheorghc Pușcu. coborau cu 
marc grijă un televizor. Era 
purtat ca un trofeu și a 
fost instalat chiar atunci.

Așa sc face că la căminul 
muncitoresc din Lonea clu
bul a devenit o reală atrac
ție. Zilnic se găsesc acolo ci
titori pasionați, cufundați în 
lectură, și ignorind ce se pe
trece în jur. amatori de șah 
sau remv. Punctul de atrac
ție este televizorul care a- 
dună eu regularitate in ju
rul lui numeroșii adoratori 
ai fotbalului.

Existența unui club fru
mos și bine întreținut atra- 

■ge tinerii muncitori spre ac
tivități utile lor, le organi
zează viața. In acest fel ei 
simt căminul ca pe o ade
vărată casă a lor. primitor 
și intim. '

T. SPAT/XRU
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adecvate. Am avut in ved r>- 
această necesitato și urmează 
i a pe toate șantierele grupu
lui să organizăm cursuri de 
ridicare a calificării. Concomi
tent. documentele Congresului 
cer fiecărei unități din dome
niul construcțiilor să acționeze 
< u hotărire pentru o mai bună 
gospodărire a materialelor, e- 
liminaroa risipei și diminuarea 
consumurilor specifice, îmbu
nătățirea utilizării timpului de 
lucru. Sini sarcini de răspun
dere care \ izează direct acti
vitatea organizațiilor de partid 
dc pe șantiere. Coca ce urmă
rește comitetul nostru dc 
partid este dezvoltarea compe
tenței. a inițiativei organizații
lor de bază spre a acționa cu 
promptitudine și discernamint 
pentru orientarea forței de 
influențare a organizațiilor dc 
partid spre problemele majore 
din viața colectivelor precum 
și dezvoltarea combativității 
lor. a fiecărui comunist pen
tru eliminarea manifestărilor 
do inerție, risipă sau dc indis
ciplină. in vederea sporirii pu
torii de lucru a fiecărei for
mații dc lucru, a tuturor con
structorilor pentru realizarea 
integrală a sarcinilor sporite 
ce ne revin in dezvoltarea și 
ridicarea nivelului de civiliza
ție al orașelor Văii Jiului.

0 nouă metodă 
de tratament 

asmoterapeutic
Medicii Alexandru și Ana 

Lucia Radian, de la Spitalul 
unificat din Bacău, au realizat 
o nouă metodă de tratament 
asmoterapeutic, în scopul re
facerii camerei anterioare a o- 
chiului operat. Aceasta constă 
în administrarea dc gliccrol, în 
doze și la intervale riguros sta
bilite, care determină reface
rea camerei in decurs de două- 
trei orc. Pînă acum în prac
tica medicală se utiliza, în a- 
cest scop, un tratament cu dia- 
mox și mitriatice, cu rezultate 
inconstante. Experimentată în 
numeroase cazuri pre și post
operatorii. noua metodă s-a 
dovedit eficace. reintervenția 
fiind evitată, iar ochiul vinde- 
cîndu-se rapid. Metoda româ
nească a fost apreciată și peste 
hotare.

(Agerpres)

IN ATENȚIA 
FILATELIȘTILOR

Au fost puse in vînzare pli
curi cu o obliterare specială, 
dedicate primului Festival și 
Concurs internațional dc fol
clor „România '69". Plicurile 
sini imprimate cu emblema 
festivalului, iar marca. în va
loare de 0,55 lei, din seria 
„Costume naționale" emisă în 
acest an, este obliterată cu o 
.ștampilă specială.

(Agerpres)KWWASUAWAVAWWWW'.

CONSEMNĂ

(Urmare din numărul trecui)

Pe scenă

S-AU... NECINSTIT

După cc au primit salariul, 
Alexandru Csalo și Gheorghc 
Pîrvulescu, turbiniști la I.E.C. 
Paroșeni, s-au dus la Vul
can să se cinstească cu un 
păhărel. S-au cinstit cu unul, 
cu două, că nici ci nu mai 
știu cu cite. Apoi, găsind de 
cuviință că localurile din 
Vulcan sînt prea modeste 
pentru marea lor poftă de 
a cinsti ce și-au zis: hai să 
continuăm „bairamul' la Pe
troșani. Zis și făcut. Au ple
cat înspre seară și s-au tot 
cinstit pînă după miezul

nopții. Deși mergeau pe stra
da principală, umblau pe 
două cărări. Ajunși în fața 
blocurilor turn din strada 
Republicii au zărit o moto
cicletă. Și ce și-au zis a- 
tunci cheflii : hai să facem 
dintr-o motocicletă două. 
Și-au început să demonteze 
piesele vehiculului ce apar
ținea lui loan Sîrbu. Prinși 
asupra faptului de lucrătorii 
dc miliție, au încercat s-o 
scalde cum că ei doar s-au 
cinstit. In realitate însă s-au 
(ne) cinstit.

GĂINARUL

Despre cel* ce se ocupă 
cu „șlerpelilur lucrurilor 
mărunte se spune că sin! 
găinari. Evident că denumi
rea vine de la cuvînlul găină. 
Intr-o noapte Mihai Vdslian. 
s-a gîridil să Iacă pe iăina- 
rul. Spre a fi In ton cL de-, 
numirea a dat atacul Io co
toiul de păsări al lui ' loaq 
Cosma, de pe strada lenăchi/ă 
Vâcărescu din Petroșani. Gaz
da însă l-a prins în exercițiul

funcțiunii. Prins la colet îl 
lovește pe proprietar cu un 
topor și-o ia la sănătoasa bu
curos că a scăpat. Vorba vi
ne că a scăpat, deoarece la 
numai citeva ore a lost prins: 
Dc dala asta nw s-a dus la 
cote/ ci a lost dus la mili/ie. 
Ce să-l Iaci, acolo ajung cei 
ce se ocupă de găinării I

Maior I. DURECT
Dumitru CRIȘAN

Viața dc provincie în „țara 
canalelor" devenise insuporta
bilă pentru Mata Ilari gindind 
ia viitorul ei voiaj spre Fran
ța, unde ajunge călărcață la 
celebrul circ Molicre. Arta u- 
nui asemenea gen de acroba
ție o învățase încă în Suma- 

< Ira. Văzind-o intr-un specta
col, patronul, domnul Molicre, 
a sfătuil-o să părăsească ma
nejul și să sc dedice scenei. „Cu 
o siluetă ca a dvs succesul 
este dinainte asigurat* — i-a 
spus cl. Dar Margarctha nu 
știa să danseze. Totuși, amin- 
lindu-și dansurile orientale pc 
care Ic văzuse dc atitea ori in 
Sumatra și lava, s-a hotărit 
să urmezb sfatul și, bineînțe
les, să riște. Dansurile excen
trice ale „Lad.v-ei Maklaud" 
au fost pe placul publicului. 
Și cu toate că ca nu dansa de- 
cit in saloane particulare, pre
sa franceză și chiar rc\ ista en
gleză „King", dornice de se 
zațional, au publicat o 
de recenzii elogioase in 
tură cu evoluțiile puțin 
nuite ale noii stele.

La un asemenea spectacol 
a văzut-o Guinict, care i-a 
propus să apară în muzeul 
său sub numele de Mata 
llfri. Succesul a fost uriaș*.

Ziarele se întreceau in e- 
logierea interpretării dansuri
lor rituale necunoscute și a 
măiestriei execuției lor. Com
pozitorul Massenet, văzind-o 
intr-un spectacol, a fost incin- 
lat și a publicat o recenzie 
entuziastă. La fel de îneîntat 
era și Puccini.

Parisul era la picioarele 
Matei Ilari. Ea primea ono
rarii uriașe, pe care le chel
tuia cu ușurința care o carac
teriza, mai repede decit reuși
se să le ciștige. Trăia într-un 
lux extraordinar, înconjurată 
de nenumărați admiratori. 
Printre aceștia se numărau 
miniștri și generali. Le
genda luase proporții atit de 
mari incit se spunea că prin 
salonul intim al dansatoarei 
trecuse și prințul moștenitor 
al Germaniei, dacă nu chiar 
Kaiser-ul însuși.

Mala Ilari avea o predilec
ție deosebită pentru admira
torii in uniformă militară. In
tr-o bună zi — moment ce va 
reprezenta începutul unui 
drum fatal — ea va fi învi
nuită că întreținea legături cu 
ofițerii pentru a afla de la ei 
secrete militare.

Mata Hari a fost luată sub 
protecția cunoscutului impre
sar Gabriel Astruk, același 
care ulterior a lansat in Eu
ropa occidentală baletele lui 
Diaghilev și pe Șaliapin. Cele 
mai bune teatre din Madrid, 
Berlin și Viena au invitat-o 
să joace pe scenele lor. Pre
tutindeni dansatoarea a obți
nut succese triumfale.

In 1910, pe cînd juca la 
Monte Carlo în rolul Cleopa- 
Irei, ea a părăsit brusc scena, 
dispărind pur și simplu timp 
dc un an și jumătate. Cu tim-

pul și această perioadă de 
dispariție sc va întoarce îm
potriva ci : va fi creată ver
siunea că sc afla la școala 
germană dc spionaj din Bava
ria. Abia de curînd s-a sta
bilit că Mata Ilari a petrecut 
acest an și Jumătate trăind 
liniștită și izolată într-un cas
tel din departamentul Indre- 
cl-Loire. Acolo ca trecea drept 
soția cunoscutului bancher 
Rousseau. care inchiriasc 
castelul special pentru fosta 
dansatoare. Dar, perioada de 
claustrare „aristocratică" se 
termină, deoarece Mala Ilari 
revine la Paris unde sc arun
că intr-o vijelioasă viață mon
denă. Sumele fabuloase chel
tuite de ea pentru lux și pe
treceri înseamnă un dezastru 
pentru Rousseau care dă fali
ment.

Și iată câ din nou Mata 
Ilari a trebuit să se întoarcă 
la vechea meserie. Două sta
giuni a dansat pe scena cele
brei Scala din Milano, ('a dc

adresez dv. personal, vă rog 
să-mj permiteți să-mi revăd 
fiica. Am devenit al it de pari
ziană. incit nu pot să fiu lip 
sită de tact în comportare sau 
în discuții pe orice temă. Spu- 
neți-mi ce trebuie sfl fac. Eu 
vă mulțumesc dinainte pentru 
că îmi acordați ceea cc doresc 
alit de mult.

Cu stimă, 
Margaret ha”

Tratativele cu fostul ci sol 
au continuat destul de mult 
timp. Se spune că el a creat 
mereu noi și noi piedici. In 
cele din urmă Mala Ilari a 
fost nevoită să renunțe la 
ideea dc a-și vizita fiica, pe 
care nu a mai revăzut-o, de 
altfel, niciodată. Apoi a urmat 

. o scurtă revenire la Paris cu 
un scop destul de prozaic — 
să-și ia lucrurile lăsate în 
fosta locuință.

obicci, a cheltuit mai mult de- 
cîl dispunea, incit a intrat din 
nou in dificultăți financiare. 
Artista a fost nevoită să a- 
pară într-o revistă ..La Pa
lermo", susținind cite două 
spectacole pe zi. Apoi a înche
iat un contract cu teatrul ber- 
linez „Metropol", dar, izbuc
nind războiul, spectacolele au 
fost întrerupte. Și aici credi
torii i-au dat prima lovitură. 
In contul datoriilor, tribunalul 
a confiscat averea Matei Ilari. 
Pe Ia mijlocul lui august 1919 
artista a plecat în Olanda, 
unde a dus o viață destul de 
retrasă.

Scrisoarea Margarethei

Ii era dor de fiica ei și a 
încercat să o revadă. I-a tri
mis un mesaj, dar fata nu a 
răspuns, in schimb, a arătat 
scrisoarea tatălui ci. Acesta 
s-a înfuriat și i-a comunicat 
fostei sale soții că dacă do
rește să-și vadă fiica, trebuie 
mai întii să discute cu el. Ma
ta Ilari a acceptat și i-a tri
mis următoarea scrisoare :

„Dragul meu prieten, 
Deoarece mi-ați cerut să mă

Spioană pentru 
Germania ?

Cînd s-a întors, a primit vi- < 
zita neașteptată a unui repre- ( 
zenlant al consulatului ger- x 
man la .Amsterdam — Kra- \ 
mer care i-a pus o serie ) 
de întrebări in legătură cu * 
situația și relațiile ei în Fran- ) 
ța. E| i-a propus sâ devină S 
agent al serviciului de spio S 
naj german și să plece la S 
Paris. I-a oferit un avans <!•• I 
10 000 de franci. Dansatoarea 1 
nu i-a refuzat. „Mi-am amin j 
tit de proprietatea mea con ; 
fiscală în mod ilegal la Ber- ) 
lin și m-am hotărit să accept ) 
acești bani în chip de corn ) 
pensație" — a explicat ea ul- ) 
terior la proces. Cele trei fiole / 
cu cerneală simpatică pe care / 
i le-a dat Kramer, din pru ? 
dență. le-a aruncat. ?

Și totuși serviciul de infor \ 
mâții englez a reușit să afl> S 
de vizita lui Kramer. In orice S 
caz. cînd Mata Ilari a plecat S 
in turneu in Spania, i s-a re S 
fuzat viza de tranzit prin An > 
glia. Englezii au informat pe ) 
aliații lor francezi despre bă ) 
nuielile lor. Cu toate acestea. ) 
Mata Ilari a obținui destul ) 
de ușor viza de intrare pe te- / 
riloriul francez, deși la înce- ) 
pul a fost oprită la frontieră. ) 
Este firesc de presupus că ? 
dacă Mata Ilari se pregătea ? 
intr-adevăr să desfășoare o ' 
activitate de spionaj impotri- < 
va Franței, incidentul de la \ 
frontieră ar fi fost un aver- \ 
tisment suficient și ea ar fi \ 
renunțat să mai plece la Pa- S 
ris. \

După izbucnirea războiului, v 
numele ei nu a mai aphrut S 
in presă. Probabil că fosta S 
dansatoare ar fi fost dată ui- S 
tării, dacă in octombrie 1917 $ 
nu ar fi apărut știrea senza- J 
țională că Mata Ilari a fost ) 
împușcată pentru spionaj în ) 
favoarea Germaniei. Din nou ) 
primele pagini ale ziarelor din ) 
lumea întreagă au început să ) 
scrie despre dansatoarea exo- / 
tică- ?

(Va urma)

Ștefanul este una din coline
le Lupeniului. Dc aici se des
fășoară privirii întreaga pano
ramă a orașului. Prezentul îl 
ai în fată, viitorul il poți în
trezări. Dar trecutul ?

Ramona este o fetiță de 8 
ani. Ea n-arc de unde ști cum 
a arătat orașul ci altădată. Și 
vrea să-1 cunoască cit mai bine. 
Intr-una din aceste zile de va
canță (a trecut în clasa a treia 
cu note dc 10 și... o diplomă 
de merit), Ramona l-a luat pe 
bunicul său de mină și l-a 
condus pînă-n dunga dealului,, 
acolo de unde ca, cit o dc miti-i 
tică, nu trebuie să se uite in 
sus pentru a admira blocurile, 
chiar pe cele mai înalte.

— Bunicule, te rog să-mi po
vestești cum a fost orașul nos
tru atunci cînd erai ca mine.

— Dar cu n-am fost nicio
dată ca tine, fericit, draga mea 
— răspunde bunicul, Francisc 
Vasilczun.

— Dc ce bunicule ?
Bunicul oftează, apoi ii zîm- 

bește fetiței. Dar ca nu se 
mulțumește cu atit. Insistă cu 
întrebările. Bunicului ii trec 
prin față crîmpeie din viață. 
Cu ochii minții își vede întrea
ga sa copilărie.

N-avea decit 4 ani (în 1917), 
cînd tatăl său a murit ihtr-o

explozie, în mină, la fel cu 
alți 58 de mineri. Cum avea să 
decurgă copilăria lui Francisc 
nu-i greu să ne dăm seama 
dacă comparăm pensia mizeră, 
33 lei pe lună, pe care o pri
mea mama și care trebuia îm
părțită in așa fel ca să .ajun
gă" pentru cele cinci guri (el 
mai avea 3 frățiori mai mici), 
cu scumpetea acelor vremi.

— Cînd eram eu atîtica (schi
țează un gest) mai marc ca 
tine — Tși continuă Francisc

16 ani, un băicș bătrîn, care l-a 
cunoscut pe tata, m-o băgat, 
din milă, cu el în baie, adică 
în mină.

— In 1929 a fost grevă, a- 
șa-j bunicule ?

— Așa-i...
— Bunicule, dumneata ai fost 

la grevă ?
— Nu puteam sta de-o par

te. M-am amestecat printre oa
meni, la baie, la Ileana Și, cu 
ei la un loc, am coborît la fa
brica de curent. Aici or cobo-

— Uite, acolo, în casa aia 
mare, din centru o fost jandar
meria. Era cea mai mare și cea 
mai îngrozitoare casă din oraș. 
Noi, băieșii, stăteam în căsuțe 
mici, de colonie. N-aveam nici 
curent, nici radio, nici televi
zor, nici mobile scumpe ca a- 
cuma. Drumul era plin de 
gropi, iar coloniile pline de... 
sărăcie. Orașul era in întune
ric ,și ziua și noaptea.

Altfel arată Lupeniul astăzi. 
Fața coloniilor s-a schimbat. Pe

DIALOG DESPRE TRECUT LA TIMPUL PREZENT
baci gindurile — lucram pe la 
diferiți antreprenori : căram cu 
roaba, cu targa; cu găleata bo
lovani și pietriș pentru pava- 
rca drumului aici, la noi, in 
colonie. Pentru 3, 4 ori 5 lei 
lucram din toate puterile cite 
o zi întreagă. Cînd s-o gătat 
drumu, am început să mă 
„joc" altfel : căram materiale 
pentru acoperirea caselor. Tru
deam din greu dar eram mul
țumit că pot să-mi ajut și eu 
mama, frații mai mici c-un 
ban. In ’29, cînd am împlinit

rit și băieșii de la Aranca, Cla
ra, Victoria și Ștefan. Ce-o ur
mat ai văzut și tu la cinema.

— Bunicule, ce fel de oameni 
erau greviștii ?

— Oameni ca toți oamenii... 
la care le £ra dragă dreptatea 
.și, la nevoie, își dăd^iu și via
ța pentru ea.

Apoi bunicul ii povestește 
nepoatei sale cum i-a cunos
cut mai îndeaproape pe condu
cătorii grevei, cum el le ducea 
unora din ei mîncare la jan
darmerie unde erau arestați.

șosea s-a întins „pinza" asfal- 
tică. O dată cu blocurile, apă
rute ca ciupercile după ploaie, 
s-au înmulțit cartierele, stră
zile. In locurile celor trei pră
vălioare, lucii și ele de sărăcie, 
au apărut magazine moderne. 
Antenele dc radio și televizor 
nu mai sint o noutate pentru 
minerii din Lupeni. Și nici au
toturismele.

— Ori încotro te Vei uita, ori 
cum te vei întoarce, peste tot 
vezi alt Lupeni decit cel pe 
care l-am văzut eu cînd eram

la anii tăi — spune bunicul.
Dar nu se construiesc doar 

obiective, oamenii pot să-și rea
lizeze propriile idealuri. Băieții 
lui Francisc baci au moștenit 
meseria tatălui lor, nimic de 
zis, dar în alte condiții decît 
iată) lor. Și pe alte trepte. Ca
rol este șef de echipă la secția 
puțuri a minei Lupeni, iar cei
lalți doi sînt maiștri, Francisc 
la mina Lupeni, Paul la mina 
IJricani. Nepoții cresc fără 
griji. Tot ce nu putea decît 
visa Francisc baci in copilărie 
și-n tinerețe este astăzi pe de
plin realizabil. In condițiile în 
care „s-a dezvoltat puternic ba
za materială a invățămîntului, a 
ocrotirii sănătății, a științei și 
culturii, fiecare al cincilea ce
tățean este elev sau student, 
toți oamenii muncii au acces 
la comorile artei, științei și 
culturii" după cum reiese din 
Raportul C.C. al P.C.R. pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ccaușescu la cel de-al X-lea 
Congres — și viața copiilor de 
mineri este alta.

— Bunicule îmi cumperi „Nu 
te supăra pe mine".

— Sâ mergem, draga mea. 
La cinci se deschide magazi
nul de jucării.

Petru BREBEN

■ Intilnire cu crocodilii în Tanganica ■

+ Urmate din pag. 1
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fn apropiere de locul unde se varsă Ruzizi am ajuns în 
partea de nord a lacului Tanganica, apoi am trecut printr-o 
minunată corniză pe panta slincoasă la numai cițiva pași de 
opa cristalină După aceea, drumul se îndepărta de țărm 
străbălînd citeva mici șiruri de munți, înlîlnmdu-se din nou 
cu lacul, dar la 300 km mai spre sud, în apropiere de 
Alberville, centrul acestei regiuni. Aici, ca-aproape in toate 
locurile unde s-au instalat albii, frumusețea peisajului a fost 
distrusă

M. este o așezare locală tipică, foarte bine întreținută. 
Colibele de paiantă sînt acoperite cu paie și așezate de am
bele părți ale umu dreptunghi lung, cu pămînt bulă torit, 
plantat cu mangotieri uriași, masivi și luxurianți.

A

/ntîmplarea a făcut sâ dam peste un bătrîn european 
care locuia aici, la 100 de pași de sat. Era un englez 
înalt și slab, care vorbea franceza cu un accent anglo- 

saxon caracteristic. El ne-a închiriat piroga sa mare și a 
aranjat sâ i se instaleze un mic motor. In felul acesta am 
pornii fără prea mare înlîrziere, conform programului meu. 
spre o insuliță de 3 km2, situată la 6 mile spre nord. Capard 
înv spusese că înlr-unul din galfulețele acestei insule mișună 
crocodilii, lucru pc care mi l-au coniirmal și băștinașii, 
ridicînd însă din sprîncene și sco/înd slrigâle de uimire 
„e-e-e l“.

Motorul s-a delectat de două-lret ori. Cu toate acestea, 
după vreo hei ore de plutire pe oglinda lacului am ajuns 
în gollul respectiv, tăiat îri coasta de vest a insulei în lormă 
de semilună. In limp ce ne apropiam, navigînd pe lingă 
coastă, am văzul crocodilii speria/i, care se aruncau repede 
unul după altui în apă. Printre ei se alluu exemplare uriașe

de peste 5 m, de o frumoasă culoare verde. Numai vărîndu-i, 
oricine ar fi intentional să plonjeze s-ar li lăsat păgubaș, 
cuprins de spaimă.

jb m coborît pe mal cușca uriașă și în timp ce Louis, 
M ajutat de tehnicianul negru al englezului, fixa llotou- 

rele cu șuruburi, am pregătit aparatul de respirat. 
Cînd în cele din urmă toiul a lost gala am tras cilindrul 
greu în apă, am intrai în el cîl am putut de repede și am 
tras ușa după mine. Eram gala pentru experiment. Oamenii 
au începui să vîslească, marea pirogă a pornit încet, l răgind 
după ea cușca legată cu un cablu lung de 15 m și care plu
tea la 5 m sub supt ala/a apei.

Privită .dinăuntru" apa nu era limpede. Vizibilitatea fiu 
trecea de 8 m, pentru că în ea pluteau nenumărale corpuri 
semistrăvezii și organisme minuscule, abia vizibile. Mul/imea 
lor forma un lei de ceață ușoară, dar permanentă. Înaintam 
în ritm regulat. Deschideam ochii mari in spatele măștii, 
dornic să zăresc silueta primului crocodil. Atunci am în/eles 
de ce acești monștri sini verzi: apa, care de aJară pare alit 
de albastră, pentru că se relleclă In ea cerul senin, aici era 
verde din cauza algelor microscopice și a planctonului. Pe 
acest fond abia am ii pulul distinge crocodilii ca niște fan
tome verzi.

rimpui trecea, dar de crocodili nici urină. Și cit de 
mult se vorbește de ei in Africa I Se spune că dacă 
cineva cade peste bord este inliăfal imediat de vreun 

crocodil. Cile povești de acest lei n-am auzit I Dar vai, 
nimic nu era adevărat I Numai pești și meduze apăreau și 
dispăreau din cînd în cînd în timp, ce pluteam înaintind 
încet. Mă gindeam că în situa/ia in care mă pusesem pen
tru a a/î/a monștri, semănăm cu un înecat.

După 10—15 minute am simjil câ mă ia cu Irig în închi-

r impui
mult

soarea mea submarină. Apa lacului Tanganica nu este alîl 
dc caldă ca aceea a Mării Negre, și, din cauza imobililălii la 
care mă obliga adăpostul meu, am început în curînd să tre
mur. Sus, Louis și cei Irei tovarăși a'i săi continuau să înain
teze liniștiți de-a lungul coastei insulei, vîslind cu băgare 
de seamă, ca să nu sperie crocodilii ce se prăjeau la soarele 
tropical de .după-armazâ Alunei am observat că uitasem să 
montăm sistemul de semnalizare și că nu aveam posibilitatea 
să le comunic cînd să mă tragă la supralată. z\m încercat 
să lupi cu Irigui conlraclîndu-mi și destinzîndu-mi rapid 
toii mușchii corpului. La început aceste mișcări au fost toar
te eficiente. Pe urmă am obosit și am lost nevoit să înceti
nesc exercițiile încîl mi s-a făcut din nou frig. In butelie 
mai aveam aer pentru două ore, speram Insă că Louis nu mă 
va fine in apă o veșnicie. Au tiecut alte minute neslirșile în 
care am tremurat din ce în ce mai tare, l-'rigul era tot mai 
greu de suportat. Simțeam că înțepenesc. Dacă crocodilii erau 
alit de speria/i de pirogă, incit nici măcar nu veneau să 
privească omul cc li sc olcrea, era puțin probabil ca ei să 
sc apropie dacă momeala ieșea din cușcă. Am deschis deci 
ușa și m-am strecurat afară. Ce bine era să mă pot mișca 
din noul M-am învîrtil pupii la stingă, la dreapta, sperind 
să zăresc în cele din uimă silueta prelungă a unei reptile, 
dar nu am văzul nimic in apa opalesccntâ in afară dc cipva 
pești și meduze minunate și străvezii. Desperat am ieșit Iu 
suprala/ă. m-au tras în pirogă și m-am întins fericit in bălaia 
razelor lierbințl ale soarelui.

Era clar că crocodilii fugeau lu apropierea vasului nostru. 
Continuind să înaintăm am observat dc multe ori ca unii 
dintre ei înotau sco/ind din apă numai ochii .și nările. Trcbu. r 
să privim toarte atent ca su-i deosebim înainte de a .să scu
funda .și de a picii in depurlarc. Louis ,i cu mine. Iar a cușca, 
am făcut citeva încercări repetate să ne apropiem de ei 
aici, iar ulterior în gnllul Baraka, unde uriașele reptile se

găsesc de asemenea în număr mare. Totul a lost insă za
darnic I

^rocodilii s-au dovedit extrem dc fricoși, speriindu-se 
de orice fleac cînd se al/ă pe uscat. Același lucru se 
întimplă și in apă Toată lumea știe cil dc speiiouse 

sînt șopîrlele. Spaima lor se explica prin laplul că au corpul 
mic și fragil. Dar este de ajuns sâ observăm modul laș în 
care ele se apiopie de micile lor victime — o insectă sau 
altă vietate —- să transformăm in imaginația noastră micuța 
șopîrlă de 20 g intr-o reptila di citeva sute kg ca să înțele
gem .psihologia" crocodilului Crocodilul este o șopîrlă 
uriașă dur lașitatea lui nu se mai poale scuza prin slăbiciune. 
Dacă atacă un înotător la suprafață, o lace pentru cu i sc pare 
înlr-adevâr Iară apărare

înarmat cu această teorie m-um scufundat, de astă dată 
Iară frică, cu aparatul de tespiral. Fura Irică și lără prea 
multă speran/u de a intilni sub apă vreunul din aceste ani
male neplăcute. Dar cînd am ajuns in locu
rile unde culoarea verzuie devine violetă, lingă slincile 
abrupte care coboruu în adincuri, am sim/il că mă cuprinde 
o tristețe profundă pentru această lume și o neliniște la 
gindul unei întîlniri bruște cu rivalul cu gură uriașa plină cu 
dinți amenințători. Dorința de a urca sus, dc a lugr era 
aproape irezistibilă. Mă agăprm insă din nou de g i Iul că 
„lor le este și mai l-ică decit mie" 
devătul. In cele din urmă am in|elc 
ia orice speran/u de a-i intimi 
ta castă deziluzie am lias într-un croct dil afla' la 100 m de 
p riga, înainte Cu 11 să dispui a 
lo\ ttrășilor noștri negii, Lour 
plra

și cred că ucesla eslc a- 
s că trebuie să renunțăm 

Ca să mă răzbun pentru

Sub privirile îngrozite ale 
a pion iul, lără aparat de »es- 

ut, Iu o adincime de peste (j m pentru a-l scoale la supra- 
/u/a. Dacă ar li vrut după aceea, cred câ ar II pulul să făcu 
carieră ca .șei sau mare vrăjitor prinlre bășlinașu dc ac .’'.
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Recuperarea restanțelor la extracția de cărbune 
impune mobilizarea imediată a tuturor torțelor

< Ui muie clin pun 1

Neîndoios, este o sil nație 
grea tare necesită o dată cu 
strădaniile pentru completa
rea efectivelor, o preocupare 
susținută pentru folosirea judi
cioasa din plin a efectivelor 
existente, întărirea disciplinei. 
Dar, tocmai această cerința 
primordiala ridică cele mai 
multe probleme activității in 
subteran Din cauza absente
lor de diferită natură, in ca
drul exploataiilor nu au lost 
prestate de la începutul lunii 
J5 000 de posturi din tare 
70 000 numai in cărbune. Or. 
ventru a ilustra ce insetnuăta
ie ar fi avut cele 10 000 de 
posturi e suficient să înmulțim 
această cifră cu pr«ilucti\Ha
te a medie planificată și re- 
zuilă o producție de 45 000 tu
ne cărbune. Cu atit s-ai li 
e.xlras mai mult cărbune dacă 
s-ar fi acționat mai hotărîl 
împotriva absențelor nemoti
vate. a învoirilor, dacă s-ar 
fi respectat inlrutotul graficele 
dc concedii pentru lunile de 
vară. Astfel. în primele două 
decade ncmotivatelc s-au ri
dicat la 898 la mina Vulcan, 
Cj15 la Pamșeni. 534 la Dil- 
ja. 470 la Lonca. la cite 340 la 
Petrila și Vricani. învoirile au 
crescut, de asemenea, aproa
pe la toate unitățile, iar in 
privința foilor de boală. ele 
sini, do asemenea, nejustifi
cat de multe. Așa se explică 
faptul că in luna august coe
ficientul de prezență pe bazin 
este sub cel planificat, că în 
lucrările din cărbune, plasarea 
de efective este de abia 91.01 
la sută, ceea ce are repercu
siuni directe asupra activității 
din abataje. Pe do o parte, 
locurile de muncă sînt plasate 
cu un efectiv insuficient, iar. 
pe dc altă parte, cu oameni 
necoi-c’-punzători din punct de 
vedere al calificării — în ge
neral oameni de Ia regie. De 
a ci. consecințe multiple : ne- 
c.Tinsuri în aprovizionarea to
curilor de muncă cu materiale, 
întreținerea galeriilor, a căilor 
de acces, dar mai ales, defi
ciențe Ia lucrările de bază, 
indisciplină. nercspectarea ci
clurilor. viteze de avansare 
scăzute. și de aici avarii în 
abataje, așa cum s-au petre
cut lucrurile la Dîlja. Vulcan

dc 
cu 

punerii 
prim plan a muncii cu 

— factorul hotăritor al 
Sti- 

•fective-

Petrila. Iată un complex 
probleme care denotă 
prisosință necesitatea 
pe ui 
omul 
procesului dc producție, 
pîmrea producției, a 
lor nu poale fi in nici un caz 
rezumata la lamentări senine 
sau ridicări c\t umeri cu un 
aer resemnat, ci reclamă a- 
propicrc do oameni, muncă 
stăruitoare pentru formarea și 
educarea lor. și urmărirea cu 
receptivitate. cu mai multă 
responsabilitate a soluționării 
multiplelor probleme ce le ri
dică ei in legătură cu desfășu
rarea procesului dc producție, 
mai multă atenție față de
crearea condițiilor optime dc

tă dc 
mod 

reali -

în 
Este 

nu 
ci și șefii 
personalul

tplifnc 
lucru fiecărei brigăzi fa 
calcularea cișltgurUbr in 
echitabil. în funcție dc 
zările formațiilor de 'uc 
dificultățile ce le-au avut 
rcaiîzarr.i preliminarului.

o cerință caro privește 
doar șefii de zone ci și 
de schimb. întreg 
tehnic. însă, cuv intui hotăritor 
in îmbunătățirea muncii edu
cative in riadul colectivelor in 
vederea întăririi disciplinei re
vine jnuncii politice de masă 
desfășurată de organizațiile de 
partid, sindicate și organizații
le I -T.C., puterii lor dc înriu- 
rire pentru crearea in sinul 
fiecărui colectiv a unei opinii 
intransigente față de abaterile 
de orice natură, față de inerția 
și superficialitatea unor cadre 
cu funcții de răspundere in 
munca cu oamenii.

Redresarea situației critice 
în care se află exploatările 
miniere impune, de asemenea, 
eliminarea neajunsurilor de 
care suferă multe locuri de 
muncă din cauza aprovizionă
rii deficitare cu unele utilaje, 
piese de schimb și materiale 
— mai ales de cabluri elec
trice. lanț pentru transpor
toare. elemente pentru locomo
tivele cu acumulatori. stilpi 
metalici și altele. Este un ne
ajuns pentru eliminarea că
ruia Baza de aprovizionare și 
transport din cadrul ~ 
trebuie să persevereze 
sistent. mai eficace. în 
rea unităților miniere 
parațiilor cu piese de schimb 
și unele utilaje, o răspundere 
revine și Uzinei de utilaj mi
nier. In ultimul timp prea s-au

înmulțit scrisorile prin care 
unitățile din bazin reclamă in- 
tirzicrea livrării de către 
U.U.M.P.. a unor piese dc 
schimb și utilaje. In orice caz. 
neajunsurile in aprovizionare 
nu scuză nici deficiențele exis
tente lo exploatările miniere 
în privința întreținerii și re
parării utilajelor. a indisci
plinei in deservirea unor in
stalații «lin cauza cărora s-au 
produs mai multe avarii — 
cazuri recente la Aninoasa, 
Dil.ia. Lonca.

Eliminarea cauzelor com
plexe caro frincază activi
tatea majorității minelor 
impun conducerilor unităților 
miniere să pună pe (apel pro
blema consolidării zonelor de 
producție în sensul ridicării 
pe o treaptă superioară a com
petenței și răspunderii cadre
lor tehnice care conduc si con
trolează procesul de producție 
in cadrul acestora. Stapinirea 
producției in fiecare schimb, 
in fiecare zonă. rezolvarea 
promptă și eficientă a pro
blemelor ce le ridică realiza
rea sarcinilor de plan de către 
șefii de schimb și personalul 
mediu tehnic constituie o con
diție indispensabilă a redre
sării situației exploatărilor mi
niere.

Revirimentul necesită. așa
dar, măsuri tehnico-organizato- 
rice judicioase, multiple. Mo
bilizarea tuturor energiilor co

lectivelor miniere pentru recu
perarea rămincrilor în urmă 
reclamă concomitent o muncă 
politico-organizatorică vie, e- 
ficacc din parlca luturor orga
nizațiilor dc partid, a fiecă
rui comunist pentru dinamiza
rea potentelor dc afirmare, a 
strădaniilor pentru eliminarea 
factorilor — frînă și valorifi
carea tuturor rezervelor inter
ne ale unităților in scopul 
lichidării minusurilor și rea
lizarea ritmică a sarcinilor de 
plan.

Neajunsurile existente in 
prezent nu slăbesc certitudi
nea organizațiilor dc partid, a 
fiecărui colectiv că impasul sc 
poate depăși, că toate unită
țile noastre miniere își vor 
recupera răminerilc in urmă 
și-și vor realiza integral sar r- 
nilc în mod ritmic la fiecare 
indicator. Avem la exploatările 
noastre forțe capabile care se 
consacră cu dăruire realizării 
sarcinilor, avem organizații de 
partid puternice, capabile să 
înflăcăreze colectivele în 
lupta pentru învingerea greu
tăților. pentru realizarea cu 
cinste a sarcinilor dc creștere 
a producției dc cărbune. Efor
turile colectivelor de la ex
ploatări trebuie sprijinite și de 
conducerea C.C.P. incit nimic 
să nu impieteze munca lor 
consacrată recuperării rămine- 
rilor în urmă, și îndeplinirii 
planului și angajamentelor.

TURISMUL,
copil vitreg al sportului ?

C.CP. 
mai in- 
asigura- 
și pre-

Cu puțini ani în urmă, tu
rismul compctițional era prac
ticat în Valea Jiului, la fel ca 
și celelalte discipline sportive, 
de un mare număr de local
nici — tineri și vîrstnici. La Lu- 
peni existau două secții de tu
rism — la Viscoza și la Mine
rul, una la Jiul Petroșani, ai 
căror reprezentanți aveau com
portări bune și foarte bune la 
diferitele concursuri organizate 
pe plan local, județean și chiar 
republican.

Secții de turism cu activitate 
bună funcționau .și în cadrul 
asociațiilor sportive Jiul Petri
la. C.F.R. Petroșani, Minerul 
Uricani și Minerul Vulcan, in 
cadrul altor asociații sportive 
din Valea Jiului. Dar acest fru
mos sport, accesibil tuturor 
viratelor, a fost abandonat. 
Multe secții de turism .și-au în
cetat activitatea iar acelea ca
re mai există organizează spo
radic concursuri, cu participa
re minimă de concurenți și nu 
suficient dc bine inslruiți. Așa 
se face că la recentele compe
tiții organizate au participat un 
număr foarte mic dc turiști ca
re însă nu au știut măcar sâ 
se orienxeze cu busola. Este o 
dovadă că în nici o asociație

sportivă unde mai există secții 
de turism nu se mai țin șe: 
dințe dc instruire pentru cu
noașterea busolei.

Ne aflăm în preajma diferi
telor competiții și campionate 
de orientare turistică : campio
natul municipal — seniori și, 
juniori —, campionatul republi
can de ștafetă (2 băieți + 2 
fete), campionatul republican pe 
echipe — seniori și juniori.

Cu activitatea mai mult de
ck modestă a secțiilor noastre 
de turism (dc fapt doar A. S. 
Voința Petroșani mai are la 
această oră secție dc turism in 
activitate), sintem puși in si:_. 
tuația dc a nu putea participa 
cu echipe complexe, deoarece 
A. S. Voința are doar echipă 
de băieți, nu și de fote.

Intrucit ne aflăm intr-o re
giune cu multiple posibilități 
de participare a turismului, 
sport ce nu necesită mari in
vestiții, este necesar ca toate 
asociațiile sportive din Valea 
Jjului să-și creeze secții de 
turism — spori frumos, ușor, 
odihnitor, generator de sănăta
te — ai căror reprezentanți să 
participe cu deplin succes la 
concursurile organizate.

Slaicu BALO!

SCRISORI
DE CITITORI

Pantofii s-au reparat, dar...
In ziua de 1 iulie a.c., am 

dus o pereche de pantofi pen
tru a fi reparați la unitatea 
nr. 28 -Aeroport” a cooperati
vei „Jiul11 din Petroșani. Ter
menul de executare a lucrării 
a fost dc 12 iulie.

în ziua sortită m-am prezen
tat la unitate unde in loc de 
pantofii mei, nr. 39, mi s-au 
dat o altă pereche cu nr. 38, 
care nu-mi aparțineau. în plus

— erau mult mai uzați de cit 
aceia pe care i-am dat in lu
cru.

Reci am in d înlocuirea pantofi
lor cu alții străini, mai folo
siți și de altă mărime, respon
sabilul unității, Aurel Coțofan, 
și-a adus aminte că ai mei au 
fost eliberați, din greșeală, unei 
alte persoane, pe care s-a obli
gat să o identifice.

De la data de 12 iulie pină

PAROȘEM

r

„TURUL EUROPEI" LA AUTOMOBILISM
80 de echipaje, alcătuite din 160 de piloți vor 

participa la cea de-a 13-a ediție a -Turului Eu
ropei". Startul se va da la 11 octombrie de la 
Erbach-Oldenvald, uimind ca participanții să 
treacă prin 16 țări

Itinerariul va purta caravana automobilistică 
printr-o serie de orașe ca Bolzano, Liubliana.

Belgrad. Istanbul. Teheran, Izmir. București, 
Budapesta, Braga Și altele Concurent» sini aș
teptați să sosească din cursă la 2S octombrie. 
Competiția este deschisă aut •mfibil.’,or cu o ca
pacitate de 1150, 1300 1600 2 000 si peste
2 000 cmc.

TURNEUL FINAL AL „MONDIALELOR" DE ȘAH
In runda a 9-a a turneului final al campio

natului mondial de șah, rezervat juniorilor. Ur
zică (România) a ciștigat în fata cehoslovacului 
Neckar. Alte rezultate : Mckav (Scoția) — Cas
tro (Columbia) 1—0; Karpov (U.R.S.S.) — Ador- 
jan (Ungaria) remiză; Andersson (Suedia) — 
Juhnke (R. F. a Germaniei) remiză; Kaplan

(Porto Rico) — Diaz (Cuba) remiză, in Clasa
ment conduce Karpov (U R.S.S.) cu 8.5 puncte, 
care nu mai po?te pi'Tde ti1'’’l de campion al 
lumii, deoarece mai sînt dc jucat două runde. 
Urmează in clasament Urzică (România) și A- 
dorjan (Ungaria) cu cite 53 puncte. KanJan 
(Porto Rico). Neckar (Cehoslovacia) cu cite 5 
puncte etc.

CAMPIONATUL BALCANIC DE BASCHET (JUNIORI)
La Atena au început întrecerile celei de-a 

VII-a ediții a campionatului balcanic de baschet 
rezervat echipelor de juniori, la care participă 
selecționatele Bulgariei. Iugoslaviei. României, 
Turciei și Greciei.

in prima zi a competiției, echipa României 
a înlilnit formația Bulgariei. La capătul unui 
joc echilibrat, baschetbaliștii bulgari au termi

nat învingători cu scorul de 58—57 (22—31). Cel 
mai bun jucător de pe teren a fost bulgarul 
Peicev, care a înscris 27 dc puncte. Din forma
ția României s-au remarcat Busaru (12 puncte) 
și Teodorescu (11 puncte).

Intr-un alt meci, reprezentativa Greciei a dis
pus cu scorul de 88—52 (45—24) de selecBonata 
Turciei.

TURNEU INTERNATIONAL DE VOLEI (VARNA)
.La Varna a început un turneu internațional 

feminin de volei la care participă echipele R.D. 
Germane, R.P.D. Coreene, Japoniei. Poloniei, 
României, U.R.S.S. și Bulgariei. In primele jo-

ÎNTRECEREA CELOR MAI
In prezența a peste 15 000 de spectatori au în

ceput întrecerile tradiționalului turneu interna
țional de tenis de la Forest Hills, la care sint 
prezenți cei mai buni jucători profesioniști și

curi disputate s-au înregistrat următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Polonia 3—0 (15—11, 15—6, 
15—9); R.P.D. Coreeană — România 3—0 (15—3, 
15—5. 15—1).

buni tenismeni din lume
amatori din lume. In primul tur al probei de 
simplu bărbați, tenisinanul român Ion Tiriac 
l-a învins în patru seturi : 9—7, 7-r-5, 5—7. 8—6 
pe Terry Ryan (Republica Sud-Africană).
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10,00 Limba rusă.
10.25 Limba spaniolă.
10,50 închiderea emisiunii (Ie 

dimineață.
17.30 Atletism. Jocurile bal

canice. Transmisiune dc 
la Sofia.

19.00 Transmisiune dc la Ex
poziția Realizărilor Eco
nomiei Naționale Româ
nia ‘69.

19.30 Telejurnalul «le seară. 
Buletinul meteorologic.

20,00 Aspecte filmate de la 
Festivalul și concursul 
internațional de folclor 

România ’69.
20.15 Cintu Zora Kolinska. 

Program de muzică u 
șoară oferit de Televi
ziunea din Bratislava.

20.30 Film artistic; „Absență 
îndelungată", producție 
a studiourilor franceze.

22,00 Reflector.
22.15 Mult e dulce și fru

moasă. Emisiune de 
limbă română.

22.10 Telejurnalul dc noapte 
și bulei inul meteorolo
gic.

23,00 Publici late?
23.10 Canțonete.
23.25 închiderea emisiunii.

radio

în prezent am fost de nenu
mărate ori la unitatea - res 
poctivă fără însă să reușesc 
să recapăt pantofii.

In ziua dc 19 august mi s-a 
comunicat că persoana căreia 
i s-au eliberat pantofii mei 
este plecată in concediu și că 
nu se știe cînd se va întoarce.

Mă întreb, in ce stare pot fi 
pantofii mei, purtați de o altă 
persoană, de aproape două 
luni de zile ? Pină a afla răs
punsul la ateastă întrebare am 
fost nevoit să-mi cumpăr o 
altă pereche de pantofi...

Eu lucrez la mină și in loc 
ca după serviciu să mă pot

odihni, umblu la unitate, unde 
mi se răspunde invariabil : 
„Cetățeanul in cauză nu s-a 
reîntors ' încă din concediu, 
mai dați pe aici".

în această situație mă adre
sez redacției, cu rugămintea 
să-mi dea o mină de ajutor, 
nc.știind la cine să mai apelez 
pentru a-mi rezolva problema 
pentru tcare am pierdut atîta 
din timpul meu liber, fără nici 
un rezultat.

Aurel C1RCIU, Petroșani, 
str. Independenței nr. 33. 

sc. II. ap. 39
A

închis pentru... inventar
Mai mult de două luni uni

tatea nr. 66 „Autoservire-me- 
naj“ din cartierul Aeroport- 
Petroșani, aparținînd de O.C.L. 
Produse-industriale, stă închisă.

Pe ușa de la intrarea in uni
tate a fost instalat, de la bun

început, un afiș eu inscripția 
„INVENTAR”.

După ce au trecut săptămîni 
dc zile in șir fără ca unitatea 
să fie redeschisă, după ce afi
șul s-a decolorat în așa mă
sură că nu mai -putea fi des

cifrat și, ca urmare a repeta
telor rcclamații din partea ce
tățenilor cu privire la situația 
unității, sub ilizibila inscripție 
„INVENTAR" a mai apărut 
unu care nedumerește in cea 
mai mare măsură și anume 
_Articolele din acest magazin 
se găsesc la .magazinul din 
Petrila*1. Semnează — un revi
zor de gestiune, indescifrabil.

Aducem la cunoștința redac
ției cele de mai sus cu ru
gămintea de a ne răspunde: 
este oare posibil ca un cumpă
rător dc la Aeroport, căruia 
îi necesită un articol de me
naj, sâ se deplaseze tocmai la 
Petrila pentru a-1 procura ? 
Cit timp va mai dura această 
situație și cine se face răs
punzător do faptul că o atît 
de însemnată cantitate de măr- 
'• stă imobilizată în ur 
tea închisă de alita vreme fără 
a fi valorificate ?

Ion D. POPESCU.
Petroșani, strada Păcii, nr. 9
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PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de -dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și 'actualități; 9,30 Mio
rița; 10.05 Selecțiun: din ope
rete: 13^0 Din țările socialis

tic; 11,30 Varietăți muzicale: 
12,00 Muzică ușoară; 12,30 In- 
tilnire cu melodia populară 
și interpretul pref ut; 13,00 
Radiojurnal; 13.10 Mic maga
zin muzical: 14.10 Vreau să 
știu: 14,50 Cintece și jocuri 
populare; 15,00 Automobil 
club: 15,30 Compozitorul săp- 
lămînii; 16,00 Radiojurnal; 
16,30 Ce e nou in județul 
nostru. Hunedoara — august 
1969; 17,05 /Yntcna tineretu
lui; 17,20 Matineu dansant: 
19.00 Gazeta radio; 19,20 Săp- 
tămîna unui meloman; 20,05 
Tableta de seară: 20,10 Ve
dete ale muzicii ușoare; 20,30 
Eminesciana; 20,35 Aspecte 
dc la festivalul șj concursul 
internațional de folclor Ro
mânia 69: 21.10 Revista șla
gărelor; 21,35 Sport; 21,45 
Revista .șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Vă invităm la dans; 
22 55 Moment poetic; 23,00 
Expres melodii: .0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.10 Varietăți matinale: 
7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7,10 Varietăți mati
nale — continuare; 8,10 Tot 
înainte; 9,00 Matineu de ope
ră: 10,10 Radio publicitate; 
10 30 Concert de muzică u- 
șoarâ; 11,30 Bibliotecă de 
poezie românească; 12,03 A- 
vanpremieră cotidiana; 12,15 
Caleidoscop muzical; 13,00 De 
la 1 la 5, emisiune de diver
tisment muzical; 16,00 Radio
jurnal: 17,00 Lucrări de Sa
bin Drăgoi; 17.30 Miine. în 
emisiunile muzicale: 17.35 
Știință. tehnică, fantezie; 
18,00 Varietăți muzicale: 18.30 
Oameni de seamă; 19,00 Cin
tă Claude Francois; 19,20 Re
vista literară radio; 19,50 Or
chestra Cornel Popescu; 20,45 
Scriitori la microfon: 21,05 
Interpreți de muzică popu
lară: 21,20 Seară de operetă; 
22.20 In ritm de tango; 22,40 
Romanțe; 0,02—1.00 Muzică 
de cameră.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul 1 : 5,00; 6,00;
10,00; 11,00; 17,00; 18,00;
20,00; 24,00: 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 6,05: 12,00; 14,00; 
21,00; 23 00; 0.55.

de

• SIMHATA 6 SEPTEMBRIE• JOI 4 SEPTEMBRIE

• VINERI 5 SEPTEMBRIE• MIERCURI 3 SEPTEMBRIE PENTRU,35

• Dl Ml MC A 31 AUGUST • LL.M 1 SEPTEMBRIE Politica repertoriului 
Participă Margareta 
Radu Beligan, lladu 
Leonida leodoresou, 

Actualități

In nora re t ro
ll, 55

PENTRU

8,30 Deschiderea emisiunii. 9.00 
Matineu duminica] pentru co
pii și tineretul școlar. 10,30 
Ora satului. 11.30 Concert sim
fonic — muzică simfonică ro
mânească sub bagheta unor 
dirijori străini. 12,15 închide
rea emisiunii du dimineață 
15.30 Motouros: Campionatul 
mondial — clasa 300 urne. 13,50 
Realitatea nustr. ta TV 
siune magazin. 16,40 
Balcanice dc atletism. 
C.FJL Cluj — Steaua. 
Cronicarul

— Emi- 
Jocurile 
Fotbal: 

19,00 
din Țara de sus 

— Reportaj. 19,30 Telejurna
lul dc seară. Buletin meteoro
logic. 20,00 Seară de teatru. 
Simple coincidențe — de Paul 
Everac. 22,35 Telejurnalul de 
noapte .și buletinul meteo) elo
giu. 22,50 Publicitate. 22,55 A- 
casâ 
Film 
valul 
nai de folclor 
23,30 Jocurile 
atletism (înregistra 
Sofia). 23,45 In. >k 
si unii.

17.30 Buletin de știri 17,35 
Lumea copiilor. J8.05 Micii 
meșteri mari. Finala : Ex Ter
ra ’69 — reportaj filmat. 18,30 
Ateneul tineretului. Șase zile 
în Delta Dunării. 19,00 Criterii 
— Carnet cinematografic. .'9,30 
Telejurnalul de seară. Buletin 
meteorologic. 20,00 Steaua fără 
nume — emisiune-concurs de 
muzică ușoară. 21,00 Festiva
lul și concursul internațional 
dc folclor — România '69. 
21.30 Cadran — emisiune de 
actualitate internațională. 22,00 
Roman foileton. Lunga vară 
fierbinte (XVIII) Prevenirea. 
22.50 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorologic. 23,05 
Publicitate. 23,15 închiderea e- 
misiunii.

anchetă : 
teatral. 
Bărbuță, 
Popescu, 
Ion Caramitru.
teatrale. 18,40 Din lumea știin
ței. 19,10 Prim plan — acad, 
prof. Vasile Rășcanu. 19,30 Te
lejurnalul de seară. Buletin 
meteorologic. 20,00 Festivalul 
și concursul internațional de 
folclor — România 59. 20,15 
Film artistic. Răscoala. 22,00 
Telejurnalul de noapte >i bu
letinul meteorologic. 22^0 Pu
blicitate. 22,30 Cîntoc, joc și 
voie bună. 23,00 închiderea e- 
misiunii.

19,00 transmisiune de la Ex
poziția realizărilor economiei 
naționale — România ’69; 19,30 
Telejurnalul de seară — Bu
letin meteorologic. 20,00 Festi
valul și concursul internațio
nal dc folclor — România ’69. 
20,15 Reflector. 20,30 Tele-ci- 
nemaleca — Veneau spre cor- 
dura. 22,40 Telejurnalul de 
noapte și buletinul meteoro
logic. 23,00 închiderea emi
siunii.

filme

22,50 Publicitate.
la Liviu Rebreanu — 
documentar. 23 10 Festi- 

I și concursul jnternațio- 
— România '69. 
Balcanice de 

ire de la 
•Jcrea emi-

• MARȚI 2 SEPTEMBRIE

17,30 Buletin 
Lumea copiilor, 
sportivi. 17,50 Studioul școlari
lor. Vă place muzica ? 18,20
Criterii. — Gong Dramaturgia 
contemporană in njua stagjune 
— premiere, ?.Iusă rotundă —

dc știri. 17,35 
Cei mai mici

10,00 Limba franceză (re
luare). 10,25 Ce-ați dori' să re- 
vedeți ? Spectacolul de teatru 
Oameni sărmani. Adaptare 
pentru televiziune de Ion 
Barna după Dostoievski. 11,30 
închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,30 Buletin de știri. 
17,35 Lumea copiilor — Poves
tea circului (1). 17,50 Marek 
pistruiatul — Film serial pen
tru școlari. 18,15 Emisiune 
pentru tineret — Lauruuți ’69.

SAPTAMÎNA
VIITOARE

10,00 Limba engleză (relua
re) 10,25 Limba germană (re
luare). 10,50 Ce ați dori să re- 
vedoți ? Vulcanul interzis — 
un film documentar — artistic. 
12,05 Închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,30 Buletin de 
știri. 17,35 Lumea copiilor — 
Hup și Hop — serial de pă
puși. 18,00 Studioul pionierilor. 
Aplauze pentru 
Seleețiuni din 
tural-artistic al 
școlarilor. 18,30
nescu la Arghczi. 18,45 Con
sultație tehnică TV. 19,00 Cro-

mea ideilor. 19,30 Telejurnalul 
de seară. Buletin meteorolo
gic. 20,00 Festivalul și concur
sul internațional de folclor — 
România ’69. 20.20 Filme docu
mentare. 21,30 Pagini din ope
rele compozitorilor francezi. 
22,00 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorologic. 22,15 
Publicitate. 22,20 Teleglob — 
emisiune de călătorii geogra
fice — Mongolia. 22,45 Convor
biri literare. Rcbreanu și con
temporaneitatea noastră. Cărți 
și autori. Actualități literare. 
23,25 închiderea emisiunii.

Film artistic 
cât oare. 21,40 Reflector.
Mult c dulce și frumoasă. Emi
siune de limba română 
conf. dr. Sorin Stati. 22,20 A- 
genda Festivalului și concursu
lui internațional de folclor 
— România ’69. 22,30 Telejur
nalul de noapte și buletinul 
meteorologic. 22,45 Publicitate. 
22,50 Cintă Liane și formația 
Valențiu Grigorescu. 23.10 În
chiderea emisiunii.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Aruncați banca în aer; 
Republica: Armata codoba
turile) din nou in acțiune; 
PETRILA : Surprizele dra
gostei; LONEA — Minerul: 
Ana Karenina; 7 Noiembrie: 
Acuzatul; ANINOASA : Ser
vus Vera; VULCAN : l.-:i dol- 
ce vita, seriile 1 și II; LU- 
PEN1 — Cultural: Neimblin- 
zita Angelica.

colegii noștri, 
festivalul cul- 
pionierilor și 
De la Emi-

10,00 Limba rusă (reluare). 
10,25 Limba spaniolă (reluare). 
10,50 închiderea omisiunii de 
dimineață. 16,30 Lupte libere 
și greeo-romane. Campionatele 
internaționale ale României. 
17,30 Buletin dc știri. 17,35 
Lanterna magică. 18,00- Lumea 
copiilor. 18,30 „Bradul miresei1' 
— emisiune muzical-corcgrafi- 
că. 19.Q0 Transmisiune dc la 
Expoziția realizărilor econo
miei naționale — România 
’69. 19.30 Ti'ujurnalul dc sc«- 
ră. Buletin meteorologic.. 20,00

16,30 Lupte libere și greco- 
romane. Campionatele interna
ționale ale României. 17,30 Bu
letin de știri. 17.35 Filmul se
rial Belle și Sebastien. 18,30 
Bună seara fete; Bună scara 
băieți ! Emisiune pentru 
ret. 19210 Telejurnalul de 
ră. Buletin meteorologic. 
Tcle-encidopedia. 21.00 
nografii contemporane. 
Recital Margareta 
21.55 Telejurnalul de 
și buletinul meteorologic. 
Publicitate. 22,15 Film < 
Răzbunătorii. 23.05 Romanțe 
de George Grigoriu. 23,20 — 
închiderea emisiunii.

Vr^mea
tine- 
sea- 

20,00 
Mo-

21,25 
Pislaru. 
noapte 
. 22.10 
serial.

Stația meteorologică din 
Petroșani ne-a comunicat <'ă 
ieri temperatura maximă a 
fost de plus 18 grade la Pe
troșani și de plus 13 grade 
la Paring.

PENTRU l KMATOAKELE 
24 DE ORE :

Vremea se menține insta
bilă, cu corul mai mult uo- 
rus. Averse de ploaie înso
țite de descărcat i electrice.

g- -j c—: 2-r:
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ILIA ȚA INTERNA Ț ION ALA
APELUL GUVERNULUI 

REVOLUȚIONAR PROVIZORIU 
AL REPUBLICII 

VIETNAMULUI DE SUD
HANOI 28 (Agcrpres). — Cu 

prilejul aniversării Revoluției 
din august împotriva domina
ției coloniale străine și a pro
clamării R.D. Vietnam. Guver
nul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, 
Frontul National de Eliberare 
și Alian|a forțelor naționale 
democratice și pașnice din 
Vietnam au adresat apeluri 
forțelor patriotice, anunță a- 
genția V.N.A.

Subliniind succesele obținute 
în ultimii 24 de ani in lupta 
pentru apărarea independen
ței Vietnamului și împotriva 
agresiunii americane. apelul 
guvernului provizoriu arată că 
imperialiștii americani igno
rează cerința imperativă a po
porului sud-vietnamez de a se 
forma un cabinet de pace la 
Saigon. Guvernul revoluționar 
provizoriu reafirmă fidelitatea 
poporului sud-vietnamez față 
de spiritul Revoluției din au
gust și exprimă convingerea 
că el va reuși să zdrobească 
toate acțiunile imperialiștilor 
americani și ale marionetelor 
lor de la Saigon. Apelul ex
primă mulțumiri țărilor socia
liste. popoarelor și guvernelor 
Cambodgiei și Laosului. pre

• ♦ •

cum și altor țări pentru spri
jinul acordat și simpatia ma
nifestată față de lupta po
porului din Vietnamul de sud. 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu cerc să se dea dușmanu
lui noi lovituri mortale, să se 
continuo actuala ofensivă pină 
la victoria totală.

Persistând în poziția lor a- 
gresivă. se spune in apelul 
F.N.E.. imperialiștii americani 
prezintă la convorbirile de 
pace de la Paris cereri absur
de, in timp ce la Saigon în
cearcă să mențină adminis
trația coruptă pe care între
gul popor sud-vietnamez se 
străduie să o răstoarne . pentru 
a-și exercita dreptul la auto
determinare.

„Cea mai justă cale a regle
mentării problemei vietnameze 
— se spune in apel — este ca, 
după retragerea totală a trupe
lor americane și a aliaților 
S.U.A?. să fie organizate ale
geri generale libere și demo
cratice de către un guvern 
provizoriu de coaliție care să 
dea posibilitatea poporului sud- 
vietnamez să-și hotărască pro
priul regim politic fără ames
tec din afară11.

Dezbateriîe 
Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 28 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate s-a 
întrunit miercuri seara pentru 
a dezbate problema reprezen
tării la O.N.U. a unor state 
mai mici ce s-ar forma în 
viitor și ar solicita intrarea în 
această organizație. Reprezen
tantul S.U.A., Charles Yost, a 
prezentat un proiect de rezo
luție care propune ca secre
tarul general al O.N.U. să fie 
însăi'cinat de Consiliu să în
scrie pe ordinea de zi a viitoa
rei sesiuni a Adunării Gene
rale problema creării „calității 
de membru asociat al Organi
zației Națiunilor Unite". O al
tă propunere americană preve
de constituirea unui comitet de 
experti care să studieze aceas
tă problemă și să raporteze 
consiliului înainte de sfirșitul 
lunii noiembrie.

Reprezentanții U.R.S.S., Ale
xei Zaharov, Marii Britanii, 
lord Caradon, și Franței, Ar
mand Berard, s-au pronunțat 
pentru efectuarea unui stu
diu prealabil asupra modali
tăților de reprezentare a sta
telor amintite.

După 
greva 

generală 
din 

Argentina
RIO DE JANEIRO 28. — Co

respondentul Agerpres. V. O- 
ros, transmite : Greva generală 
de 24 de orc. declarată mier
curi' în Argentina, a afectat 
activitatea mare! majorități a 
întreprinderilor industriale alit 
în capitală. Buenos Aires, cit 
și în orașele de provincie. Par
ticiparea la grevă a fost deose
bit de puternică în industrie, 
la căile ferate, in construcții 
și in porturi.

Acțiunea s-a desfășurat in 
condițiile unor stricte măsuri 
de securitate adoptate de auto
rități care au declarat de alt
fel, greva „ilegală". Ministrul 
de interne, generalul Francisco 
Imaz, a anunțat arestarea a 
14 persoane, acuzate de a fi 
incitat la grevă. Alături de 
majorarea salariilor, greviștii 
au cerut anularea decretului 
prin caro a fost instituită sta
rea de urgență și punerea în 
libertate a celor arestați în ba
za acestui decret.

R. P. BULGARIA: Doi co
loși ai industriei chimice bul
gare : Combinatul chimic de 
la Vrața (sus) și Uzina chi
mică Karl Marx din Reka- 
Devnja, regiunea Varnan.

• •••••
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Pe scurt

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 28 — Corespon
dentul Agcrpres, TI. Liman, 
transmite: In ședința de joi 
a Comitetului pentru dezarma
re, șeful delegației Argentinei, 
Carlos Ortiz do Rozas, a insis
tat asupra necesității dezarmă
rii generale și totale stlb control 
internațional adecvat, subliniind 
avantajele pe care aceasta 
le-ar prezenta pentru dezvolta
rea economică și socială a tu
turor țărilor. El a declarat că 
guvernul său se pronunță ca
tegoric pentru încetarea explo
ziilor nucleare subterane, înso
țită de un sistem do garanții 
susceptibil să asigure securi
tatea întregii lumi și, în mod 
necesar, a statelor ncnuclcare 
in scopuri pașnice trebuie să 
beneficieze toate țările, fă
ră discriminări. Reprezentan
tul Argentinei a avertizat apoi 
asupra pericolului pe care îl 
prezintă armele chimice și bac
teriologice, cerînd să se acțio
neze energic în vederea aboli
rii lor. Refcrindu-sc la demili
tarizarea teritoriilor submarine, 
el a precizat că trebuie să se 
țină seama de jurisdicția națio
nală a statelor riverane, de 
drepturile lor suverane asupra

• •••••• 
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platformei continentale, precum 
și do securitatea statelor ri
verane. preconizînd în acest) 
sens aplicarea unui eventual 
tratat la o zonă de 200 mile do 
coastă.

Șeful delegației olandezo, 
Henri F. Eschanziec, s-a ocupat 
de asemenea, de problema in
terzicerii exploziilor nuclearo 
subterane, dc limitarea pro
ducției de arme nucleare, ea 
și dc prohibirea armelor chi
mice și bacteriologice. El a a- 
firmat că încetarea exploziilor 
nucleare subterane ar constitui 
o măsură colaterală eficientă 
in sensul frînârii cursei înar
mărilor. Vorbitorul s-a pronun
țat in favoarea efectuării unui 
schimb dc date privind dome
niul seismic, sprijinind propu
nerile delegațiilor Canadei, Ja
poniei și S.U.A. Refer:ndu-se 
la limitarea producției de ar
me nucleare, el s-a declarat 
pentru adoptarea unui sistem 
de’ control care ar reveni A- 
gențici internaționale de ener
gie atomică. Evident, a subli
niat delegatul olandez, aceasta 
n-ar afecta de loc marile sto
curi dc arme și materiale fisio
nabile aflate la dispoziția pute
rilor nucleare.

• •••••

SAIGON 28 (Agcrpres). — In 
cursul nopții de miercuri for
țele Guvernului Revolu
ționar Provizoriu au efec
tuat 24 de bombardamente a- 
supra unor obiective ameri- 
cano-saigoneze a anunțat un 
purtător de cuvînt militar de 
la Saigon. El a precizat că 
opt dintre aceste acțiuni stnt

S.U.A.

„Asal(ul“ unui grup 
de senatori 

asupra bugetului militar
WASHINGTON 28 (Ager

pres). — „Senatul Statelor U- 
nite nu dorește să mai accepte 
drept infailibile aprecierile 
Pentagonului sau ale Casei 
Albe privind cheltuielile pen
tru înarmare", a afirmat sena
torul republican Clifford Case 
într-o declarație care marchea
ză pare-se începutul a ceea ce 
agenția Associated Press de
numește „asaltul" unui grup de 
senatori asupra bugetului mi
litar al S.U.A. Clifford Case 
se numără, de altfel, printre 
senatorii care au mai pregătit 
amendamente în vederea re
ducerii unor capitole ale bu
getului militar. El propune 
amputarea a 533 milioane do
lari din alocațiile destinate 
construirii avionului gigant de 
transport „C-5A". Tot Case, 
împreună cu senatorul Walter 
Mondale, propune reducerea 
cu 377 milioane dolari a su
melor cerute pentru construi
rea unui nou portavion cu 
propulsie nucleară. Senatorii 
Vance Hartke și George 
McGovern preconizează, la rîn- 
dul lor. diminuarea cu 238 mi
lioane și respectiv 90,2 milioa
ne dolari a sumelor destinate 
construirii noului avion de 
luptă ..F-14 A“ și a unui nou 
bombardier.

în încercarea de a preveni 

■ Afacerea Matesa, Opus Dei și guvernul spaniol
■

■

■

Islo- 
presa

Pentru prima dală in 
ria regimului franchisl, _ 
spaniolă reclamă demisia mai 
multor membri ai guvernului. 
Faptul pare simptomatic și 
este legat direct de „afacerea 
Matesa" — cazul de corupție 
pe scară mare, in cadrul că
ruia statul spaniol a fost ex- 
crocat de circa 10 miliarde pe
setas sub paravanul unor ex
porturi fictive.

In ultimul său număr, revis
ta flangislă „Sp" afirmă: „A- 
facerea Matesa arată clar că 
echipa care conduce de 10 ani 
viața economică a Spaniei tre
buie să fie reînnoită... Situații 
de acest gen nu s-au pulul 
produce decît datorită orien
tării date economiei spaniole 
de echipa de lehnocrați care 
conduce țara". Este posibil, 
conchide revista, ca alte ca
zuri asemănătoare afacerii Ma
tesa să iie descoperite în în
treprinderile exportatoare din 
Spania. Iar „El Corro Cata
lan" completează; „Noi nu 
vrem să aprofundăm acum cele 
ce se IntîmpJă în sectorul con
strucțiilor navale sau în cel al 
editurilor, sectoare privilegiate

apreciate ca importante, pro- 
vocînd pierderi trupelor ame- 
ricano-saigoneze.

Tot miercuri, aviația și ma
rina americană au bombardat 
zona demilitarizată, iar avioa
nele dc tip B 52 au efectuat 
patru raiduri. în provinciile 
Oay Ninh și Phuoc Long din 
regiunea capitalei.

adoptarea de către Senat a 
acestor propuneri, ministrul a- 
părării al S.U.A., Melvin Laird, 
a afirmat într-o cuvîntare 
rostită la Atlanta că o redu
cere suplimentară a cheltuie
lilor militare „va periclita se
rios securitatea națională a 
S.U.A." și coi care lansează 
asemenea propuneri se în
dreaptă spre „o . linie foarte 
periculoasă". Venind în spriji
nul Pentagonului, Ministerul 
Comerțului al S.U.A. a publi
cat pentru prima oară un stu
diu statistic privind evoluția 
contractelor încheiate de Pen
tagon, studiu care indică o 
încetinire a activității indus
triei de armament. Dar, după 
cum menționează agenția Fran
ce Presse, scăderea comenzilor 
Pentagonului către industria 
de armament se referă la 
armele convenționale și la mu
niții. Dimpotrivă, valoarea con
tractelor pentru armele stra
tegice a crescut cu 43 la sută 
în prima parte a anului. Pu
blicarea acestui studiu pare să 
confirme că în fața presiunii 
existente în Senat in favoarea 
reducerii bugetului militar, 
Administrația ar accepta sa
crificarea unor contracte la 
armele convenționale, fără să 
se atingă de domeniul armelor 
strategice.

5n exportul nostru". Dar unul 
dintre directorii societății Ma
tesa, in prezent încarcerat, 
este girantul unei edituri care 
a obținui anul trecut impor
tante credite de export.

Anumite zvonuri care circulă 
la Madrid pe seama membrilor

externăo t ă

Asociației înalților prelați ca
tolici — Opus Dei — au de
terminat această organizație 
să desminlă categoric că fețele 
bisericești ar ii în vreun fel 
implicate în afacerea Matesa. 
Dar revista „Sabado Grafico" 
are anumite îndoieli. „Este u- 
șor să opui o dezmințire — 
scrie revista respectivă — mai 
ales cînd este vorba despre o 
asociație de inițiați (Opus De') 
a cărei listă de membri n-a 
fost dală niciodată publicității, 
și să susții că cei care au că
zut în „fundul iadului" n-au

Ministrul de externe al Tunisiei declară: 
„Relațiile noastre cu România 

sînt bune 
și le vom păstra astfel"

TUNIS 28 (Agerpres). — De
cizia României de a ridica re
prezentanța sa diplomatică în 
Israel la nivel de ambasadă 
este o problemă care privește 
treburile interne ale acestei 
țări — a declarat Habib Bour- 
guiba jr., ministrul afacerilor 
externe al Tunisiei, intr-o cu
vîntare rostită în fața cadre
lor politice și administrative 
din regiunea Kasserinc. „Rela
țiile noastre cu România sint 
bune și le vom păstra astfel"

Incidente 
între Israel și R. A. U.

CAIRO 28 (Agerpres). — Un 
avion israelian a pătruns mier
curi noaptea în spațiul aerian 
al R.A.U., încercînd să atace o 
tabără militară situată în apro
pierea localității Aysut din Va
lea Nilului, a anunțat un pur
tător de cuvînt militar egip
tean. Ei a precizat că pilotul 
israelian a fost silit să se re
tragă înainte de a putea pro
voca daune sau victime.

Conferință a țărilor 
din sud-estul Asiei

KUALA LUMPUR 28 (A- 
gerpres). — în capitala Mala- 
yeziei, Kuala Lumpur, s-a des
chis miercuri o conferință a 
țărilor din sud-estul Asiei, în 
cadrul căreia vor fi dezbătute, 
timp de cinci zile, probleme 
ale artei dramatice și muzicii 
tradiționale din această re

avut niciodată nimic comun cu 
această asociație". „Sabado 
Grafico" este de părere că a 
stabili legături intre Opus Dei 
și societatea Matesa nu are 
cîluși de puțin un caracter te
merar sau gratuit, deoarece 
„pentru a efectua anumite o- 

perajii economice este necesar 
să ai sprijin puternic in cadrul 
grupului care monopolizează 
sectorul economic". Cînd ase
menea operații au loc in mod 
efectiv, adaugă revista, ^tre
buie s<5 se presupună că o le
gătură există in mod real", fie 
că este vorba de un membru 
al Opus Del, fie de un simpa
tizant. Afacerea Matesa, con
chide „Sabado Grafico", este de 
același ordin ca și scandalul 
Ortega Pardo — numele unui 
membru al Opus Del, care a- 
cum cîțiva ani a fost arestat 

— a declarat, ministrul tuni
sian.

Referindu-se la evoluția si
tuației din Orientul Apropiat, 
el a subliniat că poziția adop
tată dc Tunisia în urma in
cendiului de la moscheea Al 
Aksa „face onoare reputației 
țării noastre". Guvernul tuni
sian, a spus el, a cerut crea
rea unei comisii de anchetă 
internaționale și aplicarea Re
zoluțiilor O.N.U. privind situa
ția din Orientul Apropiat.

TEL AVIV 28 (Agerpres). —ț 
Un comunicat militar dat pu
blicității anunță că o unitate 
de comando israeliană a su
pus miercuri noaptea unui 
bombardament cu mortiere un 
obiectiv militar egiptean situat 
în apropiere de localitatea Ay
sut din Valea Nilului. După 
efectuarea atacului unitatea~s-a 
putut retrage în bune condi- 
țiuni se precizează în comuni
cat.

giune a lumii. în mesajul de 
salut adresat celor 12 delegații 
participante, premierul Turiku 
Abdul Rahman a arătat că 
această conferință constituie în 
același timp un prilej perțtrU 
dezvoltarea posibilităților ' de 
cooperare și în alte domenii 
de activitate.

Caracas in posesia ilegală 
unei mari sume în devize, 
dală reîntors în Spania, ni-

la 
a 
O 
meni n-a mal auzit vorbindu-:, 9 
se despre numele acestuia.

Faptul că presa falangislă a, g 
putut să publice asemenea ar- g' 
ticole — care fără nici o în- g 
doială au fost supuse cenzurii g 
prealabile a ministrului infor- g 
mafiilor, Fraga Iribarne — con- g 
sliluie in opinia observatorilor g 
politici un indiciu cert că, în g 
sinul guvernului franchisl se '■ 
desfășoară in prezent o luptă ■ 
acerbă. După părerea cores- B 
pondenlului la Madrid al zia- B 
rului „Le Monde", apariția a- ■ 
ceslor articole denotă că mi- “ 
niștrii „sociali" vor s<5 profite 
de scandalul Matesa pentru a 
împiedica pe „lehnocrați" să 
formeze un guvern omogen. 
După desemnarea prințului 
Juan Carlos ca succesor al lui 
Franco, operațiune realizată înțj

B

■
_______ _________________ - ■ 
urma Insistențe! tehnocraților)' 
la Madrid au circulat zvonuri J 
că un asemenea cabinet omo- ■ 
gen ar putea să fie constituit ■ 
in luna octombrie a. c.________ “

’ ■Ion BADEA

PREȘEDINTELE R.S.F. IU
GOSLAVIA. IOSIP BROZ 
TITO, a avut -la Split o între
vedere cu conducători ai unor 
întreprinderi, cu activiști pe 
tărîm social-politic și cu re
prezentanți ai autorităților lo
cale din Dalmația. în cursul 
acestei întrevederi au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării 
economice a regiunii dalmate. 
Au fost analizate, în special, 
pers'pectivele de dezvoltare a 
industriei constructoare de 
nave, ale industriei aluminiu
lui. precum și ale turismului. 
Președintele Tito a anunțat cu 
această ocazie că guvernul fe
deral iugoslav va sprijini dez
voltarea turismului în Dalma
ția și in toată zona mării A- 
driatice.

La sfirșitul întrevederii, pre
ședintele Tito i-a informat pe 
interlocutorii săi asupra unor 
probleme internaționale ac
tuale.

ÎNCERCAREA DE A PLASA 
PE ORBITA SATELITUL 
„PIONEER 10“. efectuată 
miercuri seara la Cape Ken
nedy, s-a soldat printr-un eșec. 
Satelitul a fost lansat cu a- 
jutorul unei rachete purtătoare 
de tip „Delta**. Primul etaj al 
rachetei a funcționat, dar al 
doilea a deviat de la traiec
toria prevăzută, trebuind să fie 
distrus.

Biroul vamal al Statelor 
Unite a cerut trecerea în pro
prietatea statului a unui TE
ZAUR AL AZTECILOR RE
CUPERAT în urma cercetării 
epavelor unor corăbii spaniole 
scufundate acum 400 de ani 
de o furtună în apropierea 
țărmului Golfului Mexic. A- 
celași tezaur este reclamat de 
statul Texas, pentru muzeul 
său, precum și de o compa
nie particulară care a con
dus operațiile de recuperare.

Tezaurul reprezintă după 
cum opinează specialiștii, o 
parte a comorii aztecilor care 
au locuit pe teritoriul Mexi
cului de azi, jefuit de con
chistadorii spanioli. El constă 
din obiecte de artă din me
tale prețioase, bijuterii, pre
cum și diferite alte podoa
be, ca și o mare cantitate de 
aur.

La Budapesta s-au încheiat 
convorbirile dintre o delegație 
economică peruviana și repre
zentanți ai organizațiilor de 
comerț exterior și industriale 
ale R.P. Ungare.

După cum relatează agenția 
M.T.I., în urma acestor con
vorbiri A FOST CONSTITUIT 
UN CONSORȚIU UNGAR care 
va participa la crearea în Pe
ru a unei întreprinderi mixte 
ungaro-peruviene pentru ex
tracția și comercializarea me
talelor neferoase și, in primul 
rînd, a molibdenului.

Guvernul englez a hotărî! 
RETRAGEREA CELOR 140 
DE PARAȘUTIȘTI TRIMIȘI 
ÎN INSULA ANGUILLA, în 
primăvara acestui an pentru 
a restabili autoritatea britani
că contestată de guvernul lo
cal, sprijinit de populație. Re
tragerea forțelor britanice de 
pe insulă va fi terminată in 
cursul următoarelor trei săp- 
tămîni. în Anguilla va fi to
tuși menținută în continuare 
o unitate de geniu.

ANSAMBLUL DE TINERET AL MUNICIPIULUI BU
CUREȘTI „DOINA" și-a încheiat turneul în Marea Britanie. 
După frumoasele succese înregistrate la Festivalul interna
țional de folclor de la Billingham, artiștii români au luat 
parte și la Festivalul internațional de cîntece și dansuri 
populare de la Scunthorpe. Repertoriul lor variat, costu
mele naționale și înaltul nivel artistic au atras aprecierile 
elogioase ale publicului și presei locale. Unul din aceste 
ziare, „Northern Echo", scrie sub semnătura cronicarului 
său, Denis McLoughlin „l-am văzut pe români cinci seri la 
rînd și pot spune că acest ansamblu folcloric din București, 
.Doina", este pe departe cel mai bun grup la festivalul de 
anul acesta. întregul lor repertoriu este executat impecabil, 
iar costumele sînt minunate. Energia, grația și sinceritatea 
se revarsă la lumina reflectoarelor ca o vîlvătaie în cascade, 
ineîntind pe spectatori".

In acest an, aproximativ 30 
de mii de tineri și tinere au 
lucrat, în R.P. Ungară în tra
diționalele TABERE DE MUN
CĂ ALE TINERETULUI. Ti
nerii voluntari au participat la 
munci agricole, la construcția 
de canale de irigații, la lucrări 
de întreținere a căilor ferate 
și a șoselelor.

Potrivit datelor preliminare, 
tinerii și tinerele au realizat 
în această vară peste 1,5 mi
lioane ore de muncă.

UN AVION MILITAR 
,.STARFIGHTER“. aparținând 
forțelor aeriene vest-germane, 
s-a prăbușit în apropiere de 
localitatea Recke. în Westfalia. 
Pilotul și-a pierdut viața. Nu
mărul total al avioanelor „Star- 
fighter** prăbușite în R. F. a 
Germaniei se ridică, potrivit 
agenției D.P.A., la 98, iar cel 
al piloților morți la 52.

JAPONIA : Aspect de la marele marș pentru pace des
fășurat la Hiroșima cu prilejul celei de a 24-a comemorări 
a dezastrului bombardamentului atomic asupra localităților 
japoneze la sfirșitul celui de-al doilea război mondial.

LA O LZINA DE MUNIȚII 
DIN NEWHALL. STATUL A- 
MERICAN CALIFORNIA. S-A 
PRODUS O EXPLOZIE, califi
cată de poliție drept acciden
tală, care s-a soldat cu moar
tea unei persoane și rănirea 
altor nouă.

La o altă uzină din aceeași 
localitate, care lucrează de 
asemenea pentru Ministerul 
Apărării al S.U.A., o explo
zie similară a provocat săp- 
tămîna trecută moartea unei 
persoane. Poliția a afirmat că 
nu există dovezi care să ates
te o legătură între cele două 
accidente.

lfegwu Eke, comisar al in
formațiilor, a declarat că gu
vernul biafrez s-a disociat de 
eforturile depuse de fostul 
președinte al Nigeriei, Namdi 
Azikiwe, în vederea realizării 
unei înțelegeri între părțile în 
conflict.

HQUSTON 28 (Agerpres). — 
Rocile care compun solul 
Mării Liniștii, locul unde pri
mii oameni au pășit pe Lună, 
par să fie mult mai vechi de
cît au presupus savanții, pes
te 4,5 miliarde ani, adică a- 
proximativ vîrsta sistemului 
nostru solar, s-a anunțat la 
Centrul spațial din Houston. 
DUPĂ PRELUCRAREA DATE
LOR OBȚINUTE tN CURSUL 
CERCETĂRILOR EFECTUATE 
ASUPRA ESANTIO ANELOR 
ADUSE DE NEIL ARM
STRONG $1 EDWIN ALDRIN, 
s-a constatat că vîrsta diferi
telor exemplare de roci va
riază între 2 și 4,5 miliarde 
ani, unele puțind fi chiar 
mai vechi. Aceasta înseamnă 
că savanții pol să aibă la dis
poziție, prin inlermediul aces
tor mpslre cit și al celor ca
re vor fi aduse de celelalte 
echipaje „Apollo" din diferite 
regiuni ale Lunii, mărturii di
recte, neallerale de nici un 
fel de factori externi, ale pri
melor formațiuni de roci soli
dificate, constituite în mo
mentul formării sistemului so
lar. Pămlnlul și sistemul so
lar, și după cum se pare a- 
cum, însăși Lunafis-au formal 
acum 4,5 miliarde ani. Dar pe 
Pămînt, cea mai veche rocă 
identificată datează de numai 
3,3 miliarde ani, iar partea ex
terioară, accesibilă cercetări
lor a scoarței terestre este 
compusă din straturi separate 
inițial in component! ușbri și 
grei, dar amestecate și rea- 
mestecate ulterior de torțele 
geologice și deteriorate de 
factorii externi, hidro-atmosfe- 
rici, astfel Incit nu mai pot 
oferi o imagine clară asupra 
modului cum au apărut la în
ceputul formării sistemului so
lar.

LEGATURILE RADIO CUj 
SEISMOMETRELE INSTALA
TE PE LUNA de Neil Arm
strong, Edwin Aldrin au lost 
întrerupte din cauza diminuă
rii puterii semnalelor trans
mise de aceste aparate, a a- 
nunțat miercuri un purtător 
de cuvînt al Centrului spațial 
de la Houston. El a menționat 
că datorita acestui fapt înre
gistrările efectuate în ultimele 
zile sint aproape indescifra
bile. Seismometrele vor con
tinua, totuși, a precizat pur
tătorul de cuvînt. să înregis
treze până la sfirșitul actualei 
zile lunare mișcările scoarței 
selenare, urmând ca legăturile 
radio să fie restabilite și aceste 
date să fie transmise după trece
rea viitoarei nopți lunare, cînd se 
speră că bateriile solare vor 
putea furniza suficientă ener
gie pentru ca semnalele seis- 
momotrelor să fie destul de 
puternice și clare.

DIRECTORI L ADJUNCT AL 
CENTRULUI SPAȚIAL DE I.A 
HOUSTON. GEORGE TRIM
BLE, a anunțat că xa renun
ța, cu începere de la 30 sep
tembrie, la funcția sa, pre
cizând că nu s-a hotărit încă 
asupra activității sale din vii
tor. Un alt cadru de condu
cere al Centrului spațial. Wes
ley Hjornevik, director asociat, 
a anunțat că intenționează, de 
asemenea, să demisioneze in 
viitorul apropiat. Aceste de
misii se adaugă numeroaselor 
transferuri cerute de oficia
litățile N.A.S.A. în ultimul 
timp. Se crede cu aceste de
misii se datorează zvonurilor 
din ce in ce mai persistente 
că guvernul va proceda in 
'curând la reducerea bugetului 
cercetărilor spațiale.
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