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AGITAȚIA

VIZUALA

110 kV cu o capacitate 
25 MV A. O dată cu aceas- 
Reghinul a fost conectat 
sistemul national, care 

alimentarea ritmică 
cu

nu o improvizație
tn orașul Reghin. vechi 

centru al industriei de pre
lucrare a lemnului din ju
dețul Mureș, a fost pusă în 
funcțiune, înainte de termen, 
prima stafie de transformare

de 
de 
ta, 
la
asigură 
a industriei și orașului 
energie electrică. Energeticie- 
nii de aici pregătesc o nouă 
etapă de dezvoltare și ex
tindere ' a sistemului energe
tic național în această parte 
a tării. Este vorba de con
struirea unei linii aeriene de 
110 kV între Reghin

Gheorghieni, care va închide 
bucla sistemului national din 
centrul Transilvaniei, obiectiv 
important ce va ( 
cestei zone largi 
de industrializare 
tare urbanistică.

Q
A fost terminată 

fia grupului școlar 
municipiul Pitești, 
vor pregăti tehnicieni în ra
murile de exploatare și 
treținere a materialului

asigura a- 
posibilități 
și dezvol-

construc-
C.F.R. din
Aici se

lanț, de dirijare a traficului 
trenurilor de călători și mar
fă, precum și în problemele 
economico-financiare.

Noua școală feroviară dis
pune de material didactic co
respunzător și de laboratoare 
înzestrate cu aparatură de 
precizie. Absolvenții ei vor fi 
repartizați să lucreze mai ales 
în unitățile 
nale C.F.R.
iova.

Manifestări
artistice

direcțiilor regio- 
București și Cra- cu caracter najional

DIALOG VIU

stimulator de

oarecare, ci un

și pasiuni în

(Agerpres)

Pentru realizarea sarcinilor de plan

energii
munca

In cadrul multiplelor forme și mijloace ale muncii po
litice de masă folosite de organizațiile de partid pentru 
mobilizarea colectivelor de muncă la înfăptuirea sarcinilor 
de producție, agitația vizuală ocupă un loc important. Or
ganizațiile de partid din municipiu, mai ales cele de. Ia ex
ploatările miniere, au cîștigat în domeniul uzitării agitației 
vizuale o experiență bogată, inclusiv convingerea că o con
diție indispensabilă a eficienței acestei valoroase forme a 
muncii politice o constituie caracterul ei viu, mobilizator, 
conținutul ei bogat, axat pe problemele cefe mai stringente 
ale activității colectivelor de muncă. Se cunoaște, adică 
ceea ce e mai important: că agitația vizuală nu este un 
ornament sau un simplu aux.liar formal al muncii politice, 
ci un dialog viu, mereu pe „fază", asupra celor mai arză
toare probleme ce stau în fața colectivelor din unitățile 
economice. Se au în vedere aceste deziderate în organiza
rea agitației vizuale la exploatările noastre miniere ? Am 
căutat răspuns la această întrebare la trei unități : minele 
Aninoasa, Vulcan și Lupeni.

Am întîlnit la exploatările amintite, îndeosebi la Ani
noasa și Lupeni, strădanii evidente pentru transformarea 
agitației vizuale într-un mijloc real, eficient de stimulare 
de energii și pasiuni, de însuflețire a oamenilor în muncă, 
de rezolvare a problemelor cu care se confruntă colecti
vele respective. De la Aninoasa „galeria verde" — aleea 
ce te urcă în incinta minei sub umbra deasă a frunzișului 
de castani e denumită și aleea fruntașilor. Minerii se în- 
tîlnesc aici în drumurile lor zilnice spre mină cu fruntașii 
colectivului precum și cu obligațiile ce le revin în cadrul 
bătăliei cărbunelui de pe fronturile subterane. Panourile 
mari vorbesc detaliat despre sarcinile de plan, despre di
feriți indicatori ce ii are de îndeplinit mina în acest an, 
despre obiectivele de întrecere. Sus, în incintă, în fața clă
dirii administrative e expusă oglinda activității întregii 
exploatări — graficul de producție, completat la zi, care 
înfățișează succesele sau insuccesele colectivelor sectoa
relor, ale formațiilor de lucru, precum și panoul cu căr
bunele rebutat pentru nealegerea șistului vizibil. Păcat insă 
că nu același interes îl dovedesc pentru actualitate, pentru 
asigurarea atractivității prin indispensabilul atribut al nou
lui și colectivele gazetelor de perete — nici a comitetului 
de partid și sindicatului și nici a organizației U.T.C. La pri
ma, articolele nu s-au schimbat din 2 iunie a. c. O fi între
gul colectiv de redacție în frunte cu responsabilul său — 
tovarășul loan Sichitiu — în concediu ? La gazeta tinere
tului n-am putut citi decît titlurile de rubrici: „Știați că", 
„Cu ei ne mîndrim", „Dar cu ei sub care stau lipite niște 
file îngălbenite, cu textele ilizibile. Mai au aninosenii un 
panou satiric pentru „Intîrziați", „Nemotivați", „Chiulangii", 
„Bătăuși". Dar, și aceste rubrici sînt goale, fără nici un nu
me. Nu mai are rost acest panou, de este lăsat în paragină, 
nefolosit ? La nedumerirea noastră președintele sindicatu
lui a găsit o explicație „plauzibilă" : „ploaia de azi noapte 
e de vină, ne-a spălat panourile". (? !)

Merită aprecieri pentru menținerea caracterului mobi
lizator al agitației vizuale și lupenenii. Un panou enorm, 
expus pe loc vizibil, intens circulat, înfățișează angajamen
tele reînnoite ale colectivului minei pentru suplimentarea 
producției de cărbune. Gazeta de perete „Minerul" vorbește 
de asemenea despre hotărîrea cu care- au răspuns minerii 
din Lupeni la chemarea partidului de a contribui la reme
dierea urmărilor calamităților naturale, sporindu-și anga-

I. DUBEK

la mina Uricani este necesară

Intensificarea eforturilor
întregului colectiv

Practica a confirmat că . nu
mai prin participarea colectivă 
a masei de salariați la soluțio
narea problemelor de interes 
major ale întreprinderii, prin 
concentrarea atenției generale 
asupra eliminării tuturor impe
dimentelor care afectează buna 
desfășurare a procesului de 
producție se pot realiza cu suc
ces sarcinile de plan în actuala 
etapă. In această 
vedem mobilizarea 
tuturor salariaților care trebuie 
să privească interesul întreprin
derii ca avînd un sigur numitor 
comun cu propriul lor interes, 
și anume, acela al sporirii pro
ducției, al rentabilizării activi
tății economice pentru creșterea 
continuă a bunăstării generale.

Ne întîlnim în aceste 
pentru a cincea oară cu 
din eficientele forme ale parti
cipării Tărgi, active, nemijloci
te a salariatilor la dezbaterea 
cifrelor de plan pentru o etapă 
urnăătoare — anul 1971 — la 
soluționarea problemelor legate 
de îndeplinirea sarcinilor de 
plan din acest, an. Firește, de 
la alcătuirea lor, adunările ge
nerale ale salariatilor au cîști- 
gat în experiență și, ceea ce 
este deosebit de important, sa- 
lariații au acumulat un plus de 
exigentă, de spirit de răspunde
re fată de îndatoririle ce le

participare 
intensă a

zile 
una

(Continuare in pag. a 3-a)

Lucru intens pe șantierul 17 C.F.R. Peștera Bolii

Mecanizare
In cadrul acțiunii de mo

dernizare a procesului teh
nologic la Exploatarea mi
nieră Lupeni, au fost adop
tate o seric de utilaje noi. 
Recent, în stratul 5, blocul 
5, panoul 7, felia 1 a fost 
introdusă susținerea metalică 
cu stîlpi tip 
Fabrica de 
din Vulcan, 
lucrează la 
gramului de
tru tăierea mecanică cu com
bina KVI3-2 in același loc 
de muncă.

revin. Ne aflăm deci-—- patent 
să afirmăm fără teamă — pe 
o cale sigură a îmbunătățirii 
activității unităților economice. 
Și, dacă pe această cale ascen
dentă există excepții, dacă pe 
alocuri s-au înregistrat rămî- 
neri în urmă față de sarcinile 
de plan, este necesar ca lichi
darea acestora să se afle per
manent în atenția colectivelor 
de salariați, care trebuie să-și

Adunări 
generale ale 
salariaților

intensifice eforturile, acum 
ultimul 
asigure astfel îndeplinirea 
succes 
stat.

La mina Uricani, din darea 
de seamă prezentată în fata 
adunării generale a salariatilor 
am luat cunoștință de cauzele 
care au condus la rămînerea în 
urmă a. colectivului față de pla
nul de producție. Intre aceste 
cauze, indisciplina este obiectul 
multor neajunsuri. Repetatele 
absențe nemotivate, la care se 
adaugă numărul mare de îm
bolnăviri (dintre care multe ne- 
veridiee) au agravat greutăți
le pe care colectivul tinerei 
exploatări miniere le întîmpină, 
și astăzi încă, din cauza fluc
tuației cadrelor. Pe de altă par
te, organizarea defectuoasă a 
muncii în abataje, raioane si 
chiar în zonele de producție a 
adus cu sine scăderea conside
rabilă a -ritmului de lucru. In 
primul semestru al acestui an, 
în condiții tectonice similare 
cu cele ale anului trecut, ba 
chiar cu o dotare tehnică mai 
bogată, randamentele obținute 
în abataje au scăzut, ieșind la

semestru al anului,

a sarcinilor planului

în 
să 
c’J 
de

jveVila numeroase lacune ale 
idirijării activității brigăzilor. 
Rezultatele nu au întirziat să-și 
facă apariția. De la începutul 
anului, mina Uricani a înregis
trat o restanță de peste 33 mii 
tone de cărbune la producția 
netă, precum și un volum de 
660 ml din lucrările de pregă
tire a noilor fronturi de lucru, 
nerealizat. In fața acestei situ
ații, cunoscută de altfel de că
tre toți salariații prezenți la 
adunare, ne-am așteptat ca dez
baterile să fie canalizate spre 
găsirea cît mai grabnică a so
luțiilor utile ieșirii din impas, 
pentru recuperarea neîntîrziată 
a restanțelor și îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Ne-am aș
teptat, la o largă participare a 
salariatilor care, cu combativi
tatea [ie care însăși 
economică a minei o cerea, 
pună 
arate 
făcut 
nu a 
Dar, 
nivelul dezbaterilor nu 
dicat, cu excepția unor 
tori, deasupra nivelului 
nuitelor adunări ale g 
sindicale, problemele aduse în 
discuție fiind însoțite de ace
leași justificări — știute pe de 
rost — considerate de neînlă
turat. Este adevărat, fluctuația 
cadrelor de muncitori a deter
minat în mare parte nerealiza- 
rea sarcinilor de plan, dar nu 
tot atît de adevărat e că aceas
tă. lacună — manifestată nu nu
mai la Uricani — poate fi o 
cauză a ■ lipsei de combativitate, 
poate justifica lipsa acelui de
ziderat 
rîndurilor 
colectivă* 
ționareă 
ale întreprinderii.

Faptul că numeroși 
ai minei nesocotesc 
de a respecta timpul de lucru,

situația 
să 

,(degetul pe rană", să 
deschis ceea ce trebuie 
de acum încolo, ceea ce 
fest bine făcut pînă acum, 
spre surprinderea noastră, 

s-a ri- 
vorbi- 

obiș- 
grupelor

amintit la începutul 
noastre: participarea 

a salariatilor 
problemelor

la solu- 
interne

salariați 
obligația

I. MUSTAȚA

(Continuare in oaq. a 3-a)

IMPORTANT MOMENT
LA MINA

M. Livezeni a 
un important 

început săparea 
către

feri, la E. 
fost marcat 
moment: a 
puțului principal de
brigada lui Dionisie Bartha.

Pînă la sfîrșilul acestei luni

Drum spre
Constructorii șantierului 1 

ridică pe malul pîrîului SJăti- 
nioara clădirea noului liceu al 
Petroșaniului. Acest obiectiv 
— se speră — va fi gata pînă 
la începerea noului an școlar.

Acum, constructorii au înce
put lucrările la drumul de ac
ces -spre noul liceu. Drumul, 
începe din strada Republicii,

LIVEZENI
se va termina săparea și be- 
tonarea primilor cinci metri 
pe adîncimea puțului, după 
care urmează să se introducă 
cofrajul, glisant și podul 
mobil.

noul liceu
pe traseul vechiului curs (ram- 
bleiat), al pîrîului, apoi va urca 
de-alungul apei pe lingă noul 
bloc B16‘ cu 10 etaje 
apartamente, pe lingă 
termică, pînă sus la 
asigurînd o cale de 
confortabilă pentru elevii vii
torului liceu.

și 66 
centrala 

școală, 
acces

SVJ produși de 
stîlpi hidraulici
In prezent se 

întocmii- ■ pro- 
exploatare pen-.

CONCURS

In întîmpinarea celei de-a 
50-a aniversări a Partidului Co
munist Român, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, în 
colaborare cu Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor, Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist și 
alte organizații de masă și ob
ștești organizează, în scopul 
dezvoltării și îmbogățirii conti
nue a activității cultural-artis- 
tice de amatori, următoarele 
manifestări cu caracter națio
nal t Concursul de creație „Va- 
sile Alecsandri" pentru piese 
într-un act. Concursul de crea
ție „Ion Vidu" pentru cîntece 
de masă — ediția 1970, între
cerea pe plan republican a 
brigăzilor artistice de agitație 
de la orașe și sate și Festiva- 

■ Iul național al cineaștilor a- 
matori — ediția a Il-a.

Concursurile, deschise atît 
scriitorilor și compozitorilor, cît 
și oricăror persoane cu apti
tudini în domeniul creației 
dramatice și muzicale, au me
nirea să stimuleze realizarea 
unor lucrări valoroase din

edi- 
tea- 
pa- 

fău-

punct de vedere artistic și e- 
ducativ, inspirate din lupta 
partidului pentru eliberare so
cială și națională, pentru 
ficarea noii orînduiri, din 
litățile contemporane ale 
triei, din viața și munca
ritorilor socialismului. Lucrările 
pentru ambele concursuri se 
primesc pe adresa Casei cen
trale a creației populare din 
București pînă la 1 decembrie 
1970.

O altă amplă manijestare o 
va constitui întrecerea brigăzi
lor artistice de agitație de la 
orașe și sate care se va des
fășura în două faze : etapa de 
masă (august—decembrie 1970) 
și etapa competițională (ianua
rie—aprilie 1971). Abordînd in 
programele lor o tematică strîns 
legată de specificul locului do 
producție, de problemele pc ca
re le ridică activitatea colec
tivelor de muncă respective, 
brigăzile artistice de agitație 
participante la întrecere vor

(Continuare In pag. a 3-a)

mumei
Schimb de experienfă

in sala 
are loc

Mîine, la ora 17, 
clubtilui din Vulcan 
o activitate strîns legată de 
producția minieră și de larg 
interes profesional:

MUZICAL
Colectivul artistic al clubului sindicatelor din Vulcan 

a inițiat și organizat un concurs original pentru iubitorii 
muzicii populare românești. Această manifestare cultural- 
artistică are drept scop, pe lingă cunoașterea comorilor 
muzicii populare, selecționarea eventualelor talente. Con
cursul are loc astăzi în sala clubului, la ora 18.

I

| INDIVID

un

schimb de experiență între 
șefii de brigadă și tehnicie
nii de la toate zonele E. M. 
Vulcan. Discuțiile se vor axa 
în jurul temei „Metode de 
organizare a frontului de lu
cru pentru ridicarea produc
tivității muncii, a eficienței 
economice și pentru o mai 
bună utilizare a fondului de 
timp“, Vor participa ingine
rii Mircea Popescu, Jean 
Hărțău și Ludovic Doczi. In 
continuare va fi organizată 
o seară distractivă.

I

COLECTIVITATE |
Pagina a 2-a

R. P. ALBANIA

a resurselor naturale

S. MORCOVESCU
între

(Continuare în pag. a 4-a)

conditii 
înainte 
hidro- 

cea de

anua- 
ener- 
1971. 
ener- 
adău-

planuri-, 
soaia- 

a-

Preocupări actuale 
in folosirea rațională

Cu un pronunțat relief 
muntos, cu numeroase 
cursuri de apă și cu precipi
tații abundente, Albania se 
numără .printre țările bogate 
în resurse hidroenergetice. 
Or, în ciuda acestor 
naturale favorabile, 
de eliberare singura 
centrală din (ară era 
la Vithkuqi, cu o putere in
stalată de 624 kW și cu o 

1,3 mili-producție anuală de 
oane kWh.

După eliberare, în 
le de industrializare
listă, s-a acordat 0 mare 
tenfie valorificării potenția
lului energetic al tării-, con
struirii de termo și hidrocen
trale. Astfel, la scurt timp 
de la terminarea războiului, 
1947, s-a început construirea 
hidrocentralei ' „Lenin" din 
districtul Tirana, care a fost 
dată în exploatare în anul 
1951. Ea a asigurat anual e- 
conomiei albaneze 22 milioa
ne kWh energie electrică, 
foarte necesară atunci cînd 
industtia din Tirana făcea 
primii săi pași. Realizarea a- 
cestui obiectiv a atras, 
dată, după sine crearea 
cleului de specialiști — 
neri și tehnicieni — 
ulterior au construit, pe 
unor proiecte proprii, 
mari centre de energie.

Din studiile efectuate
timn, reiese că, pe rînrile al-

tolo- 
nu- 

ingi- 
care 
baza 
alte

baneze, pol li construite nu- \ 
meroase hidrocentrale de di- v 
ferite capacități. Drinul și 
Vrosa sînt rîurile care repre- \ 
zintă principala rezervă hi- \ 
droenergetică a tării șl cute \ 
au fost incluse, bineîn- \ 
teles, in vaste proiecte de \ 
exploatare. Planul de expioa- \ 
tare a potențialului rîuiui \ 
Drin prevede construirea a > 
cinci centrale cu o putere S 
globală estimată la 1,3 mili- 
oane kW și o producție 
lă de 6 miliarde kWh 
gie electrică, tn anul 
de exemplu, la sistemul 
getic al Albaniei se va
ga o nouă hidrocentrală a 
flată în construcție la Vau 
i Dejes. Ea va avea o pule-
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‘MInca
Hala . secției de mecanică de 

la F.S.H. Vulcan. De o parte 
și de alta — mașini unelte, în 
fața cărora muncitori harnici 
modelează metalul. Și totuși, 
între mașinile acestea care 
funcționează fără întrerupere 
ore în șir, un strung se odih
nește. Mă apropii. Tn „univer
sal", o bucșă se află în clipele 
agoniei premergătoare „decapi
tării" de către un cuțit anume 
construit. Dai' sentința se ami
nă. Aștept un minut, două, 
cinci, douăzeci și cinci și în 
fine cel care urmează să „exe
cute" micuța bucșă se apropie 
agale, cu pași legănați. Este un 
tînăr, pe nume Sorin Vlădău. 
II cunosc de vreo zece ani. Am 
discutat de multe ori cu acest 
vechi „amic", dar niciodată 
despre locul său de muncă, 
■despre problemele de produc
ție, despre meseria pe care a 
învățat-o în urmă cu cîțiva 
ani la Grupul școlar minier Pe
troșani. 11 cunoșteam ca pe un 
trăiai politicos, amabil. gata 
pricind să-ți vină în ajutor. E- 
ram oonviras că acest tînăr, cu 
părinți harnici și respectați, se 
•bucură de eete mai favorabile 
■precieri și din partea colegi-

CĂSĂTORIA, |{ l ( 11 H A (. I I I
o tranzacție de ocazie ? și masca nevinovăției lui

Orice părinte dorește ca fiut 
sau fiica lui să crească mai 
repede, să primească o educa
ție mai îngrijită, să învețe mai 
bine la școală, să realizeze cît 
mai nau‘11 în viață. Fiecare pă
rinte -este preocupat de viito
rul copilului său incă de pe 
cînd acesta se află în leagăn. 
Cu atît mai mult îi poartă de 
grijă atunci cînd urmează ca 
el șă-și aleagă un drum în 
viață, să-și întemeieze o fami
lie. De modul în care părinții 
știu să canalizeze drumul în 
viață al copiilor lor — de co
mun acord cu ei, bineînțeles 
— depinde cel mai adesea vi
itorul copiilor : în alegerea pro
fesiunii. în întemeierea fami
liei. Nu sînt rare cazurile cind 
această hotărire comună con
duce la realizări dintre cele 
mai bune.

în întreprinderile lui, copi
lul nu trebuie lăsat să facă 
numai ceea ce-i place și ceea 
oe vrea, dar nici nu trebuie 
încorsetat în niște idei fixe ce 
dominau altă dată conștiința 
oamenilor, a străbunicilor noș
tri. Această din urmă caracte
ristică se mai în.tîln.oște azi la 
unii părinți care dictează se- 
nioral copiilor cînd trebuie să 
învețe, ce meserie să-și aleagă, 
cu cine să se căsătorească, cum 
să-și conducă gospodăria, inter
venind chiar în treburile tine
rei familii. Această atitudine 
dictatorială a părinților face 
mult rău copiilor, derogi îndu-te 
pasiunile, visurile, frînmdu-le 
realizarea în viață sau pur și 
simplu ingreunîndu-le convie
țuirea în familie, undo tot ei 
se vor stăpâni. dau lecții, revo
că stări de lucruri, „aranjea
ză" treburi.

întemeierea familiei reprezin
tă un act de înaltă responsa
bilitate civică și morală, la 
baza căreia stă sentimentul 
dragostei și afecțiunii recipro
ce, comunitatea de aspirații și 
idealuri, participarea emoționa
lă intensă la tot ceea ce este 
legat de cele două părți. Poate 
nici un alt sentiment omenesc 
nu cuprinde în sine o mai ma
re concentrare a caracterului 
moral uman ca dragostea. Ade

Frăteste
La comisia de judecată nr.

1 de pe lingă Consiliul popu
lar orășenesc Lupeni s-a e- 
lucidat cazul fraților Hir- 
leț : Traian și Alexandru. 
Aflați în staTe de ebrietate, 
cei doi frați s-au dedat la 
acte huliganice. Ej au oon- 
turbat liniștea la restauran
tul „Cina" din localitate și 
l-au maltratat pe cetățeanul 
Samson Ciurar. In baza ld- 
gii, huliganii au fost amen
dați cu cîte 500 lei fiecare. 
Frățește...

Au recunoscut
După intense investigații, 

au fost trimiși în judecată 
Elisabeta Kalai, Gheorghe 
Bălă și Zoița Vulpescu din 
Lupeni. Ej și-au însușit din 
avutul obștesc materiale 
lemnoase în valoare de pes
te 1 000 lei. In urma perche
zițiilor efectuate, organele de 
miliție din Lupeni au găsit 
materialele la domiciliul ce
lor trei infractori, care și-au 
recunoscut vina.

nu e tîrziu, Sorine ...sa ajungi fi iu ca el
lor din uzină. Eram convins că 
iubește munca la fel ca tatăl 
lui, unul din cei mai buni me
seriași de la U.U.M.P.

Și totuși, acum cunosc un alt 
Sorin Vlădău, unul pe care se
cretarul organizați «O1-1 -T.C. pe 
uzină, Gheorglie Cimpeanu, îl 
caracterizează astfel : „E un caz 
cu totul aparte. Nu ne putem 
plînge asupra modului său de 
comportare în relațiile cu cei 
din jur.. Cind vine vorba însă 
de producție, aici îl citez ca 
prim exemplu negativ. In ge
neral ne putem mîndri cu un 
colectiv fruntaș, dar Vlădău fa
ce excepție. Am încercat to
tul pentru a-1 trezi la realitate, 
dar degeaba. Azi promite, mîi- 
ne o ia din nou pe drumul 
nepăsării". Rămîn surprins, a- 
proape că nu pot să cred, dar 
tovarășul Cirwpeanu îmi argu
mentează cele spuse printr-o 
fișă de salarizare pe luna mai 
a acestui tînăr strungar : chen- 
ziîlă — 200 lei, salariu — ... 3 
lei ! ? ! Nu a intervenit nici o 
greșeală ? Nu, Sorin Vlădău a 
prestat o muncă de slabă ca
litate, rebutînd o serie de pie
se. Au fost zile cînd ceasuri în
tregi nu a făcut nimic.

văratul sentiment al dragostei 
care conduce la făurirea fami
liei implică recunoașterea în 
ființa iubită a unui ansamblu 
de calități fizice Și spirituale, 
a unei înalte fizionomii morale. 
Iată de ce părinții trebuie să 
vegheze cu grijă și responsa
bilitate l-a căsătoria copiilor 
lor, să-i sfătuiască ceea ce e 
bine și rău, dar să nu le dea 
rețete fixe, care le-ar putea 
altera căsnicia.

Este inadmisibil, condamna
bil chiar, pentru un părinte 
eare-și trimite copilul în bra
țele primului venit, orbii de 
frumusețea fizică sau copleșit 
de cadouri și falsă atenție pen
tru ca în scurtă vreme tînăra 
familie să se destrame ca un

• Cine ne aleg... aleșii 
inimii

• O căsnicie fulger 
tranșată la restau
rant

• Atenție la trafican-«
ții de sentimente

fulg de păpădie în bătaia vîn- 
tului. Un asemenea caz. ni-1 o- 
feră pensionara 1 ban Drăghici 
dinx Paroșeni. Și-a crescut cu 
trudă unica fiică pînă la 17 
ani cînd s-a hotărît s-o mă
rite. Ține la ea „Ca la ochii 
din cap*. Și totuși a acționat 
pripit, intr-un moment de mi
nimă luciditate. • .

Aflat în 3 martie-a. c. la 
restaurantul „Tic-Tac" din Pe
troșani, loan Drăghici tranșea
ză căsătoria fiicei sale cu un 
oarecare Valer.iu Vîrjan pe ca
re nu-1 văzuse niciodată La 
„una mică" , omul a „aranjat" 
viitorul fiicei sale deși .nu știa 
absolut nimic despre viitorul 
ginere și nici n-avea să afle 
prea multe. Așa a ajuns'străi
nul Valeriu Vîrjan în casa pen
sionarului loan Drăghici din

CONSECINȚE ALE UNEI EDUCAȚII NECORESPUNZATOARE
•<*
S-ar putea spune despre edu

cație că reprezintă o lungă pe
rioadă de renunțări, strădanii, 
mîhniri, speranțe, mulțumiri. 
Important este ca această pe
rioadă să tie încununată de 
rezultate pozitive, cu adevărat 
revelatoare pentru ptukențele 
spirituale, pentru trăsăturile 
morale și pentru comportarea 
în iamilie și societate a celor 
supuși educației, l'iind o preo
cupare de netăgăduit interes 
social, educația angrenează pe 
fiecare individ, alături de pă
rinți șî pedagogi, în acțiunea 
permanentă de modelare a unor 
caractere pe deplin folosit mre 
societății. Evident, primii răs
punzători de rezultatele educa
ției rămîn însă părinții și pe
dagogii. De tactul și răbdarea 
lor, de intuiția și pregătirea 
lor, de cultura și moralitatea 
lor depinde în cea mai mare 
măsură formația, sau malforma
ția, spirituală a „subiecților" 
educației.

Zilele trecute ne-a căutat Ia 
redacție mama elevului Sorin 
l> ngureanu, absolvent al clasei 
a X-a a Liceului din Petrila, 
Elevul acesta reprezintă, atît 
pentru părinți cît și pentru 
pedagogi, ceea ce se poate 
numi un „caz", despre care noi 
am atras atenția cu mai multe 
luni în urmă. Scriam atunci în 
articolul „Ce se întîmpiă cu

„Secretul" acestui uluitor „re
cord" încerc să-l aflu de la o- 
riginalul performer <

— Cum a fost posibil să 
obții acest rezultat ?

— Ce să-i fac. Nu am scule 
bune. Astea nu sînt condiții.

Un răspuns pe măsura „per
formanțelor". O uzină nouă cu 
utilaj modern și totuși cineva 
se plînge că nu are... condiții. 
Poate sini printre dumneavoas
tră mulți care își pun întreba
rea : din ce trăiește acest tî
năr ? Sorin Vlădău ne răspun
de: «Tata cîștigă bine. Am și 
un frate care lucrează. Puteți 
fi liniștiți, de foame nu ;:m să 
mor*.

Este adevărat, tatăl este plă
tit bine pentru calitatea supe
rioară a muncii pe care o pres
tează. Dar va veni timpul cînd 
el nu va putea să-și mai ajute 
fiul. Fratele își va vedea de 
treburile lui. Și atunci ?

„Voi compurfe muzică ușoa
ră. voi cînta într-o formație 
celebră" — ne răspunde cu se
ninătate Sorin Vlădău.

Pe ce se întemeiază această 
afirmație, nu știm. Nu cunoaș
te nici un instrument muzi
cal, cu atît mai puțin arta de

Paroșeni, bucurîndu-se de dra
gostea naivă a tinerei fete, de 
afecțiunea „socrilor" care nu 
știau cum să-l mai privească 
de fericiți ce erau. Dar lupul 
in piele de oaie — escrocul 
Vîrjan, om fără conștiință, fără 
cel mai elementar bun simț 
— pregătea finalul. După două 
luni de „căsnicie", soțul nede
clarat legal își scoate perechea 
la plimbare în Lupeni. Aici o 
abandonează printr-un șiretlic, 
se întoarce la domiciliul vre
melnic, unde știa că nu se află 
nimeni, fură mai multe obiecte 
casnice, un ceas, o samă de 
bani și dispare fără îrniă pină 
astăzi. In zadar <iu așteptat și 
așteaptă încă tînăra Viorica și 
părinții ei să se întoarcă soțul 
și ginerele flotant. Nimeni pînă 
acum nu a dat de urmele aces
tui aventurier și pungaș. „So
ția" lui și pări-nțri ei. care au 
aruncat-o cu o ușurință soră 
cu prostia în brațele unui ne
cunoscut, nu știu nimic despre 
el în afară doar că îl cheamă 
Valeriu Vîrjan. dacă nu cum
va și acesta este un nume fais.

Tată unde a dus ușurința, 
iresponsabilitatea unui tată, oa
re a tocmit fulgerător, la res
taurant, căsătoria unicei Tui 
fiice cu un om necunoscut, cu 
un pierde vară de pe cine știe 
ce meleaguri. Vor putea fi re
cuperate vreodată sentimentele 
de dragoste și prețuire ale a- 
cestei tinere ? Nu va Famine 
ea ca o pată pe conștiință pen
tru căsătoria nelegitimă de 
două luni cu un om adus plo
con *în casă de tatăl ei ? Gu 
un om despre care nu au știut 
și nu știe nimic ?

Ar- putea fi un model de lua
re aminte pentru mulți părinți 
care-și căsătoresc copiii numai 
după vrerea lor, fără a ține 
cont de sentimentele tinerilor, 
de concepțiile și deprinderile 
lor morale.

Ar putea fi un model de lua
re aminte și pentru mulți ti
neri care se avântă orbește în 
valurile vieții conjugale, igno- 
rind obligațiile elementare pe 
care le implică făurirea unei 
familii.

Ioan Dl RECI

Sorin?" apărut în ,Steagul ro
șit" (din tfi noiembrie 19b9.| 
despre comportarea nepermisă, 
despre .impertinența și afirma
țiile mrimcr'moase dovedite de a- 
cest elev, pentru a ii suprave
gheat și corectat cu atenție de 
iacloriT interesați.

Ce nc-a relatat mama elevu
lui de dala aoeasta ? Sorin a

PRIN ȚARA, CU BANI FURAȚI
Copilul s-a înhăitat cu odispărut de acasă cu 5 000 lei, 

fără să lase vreun indiciu în 
ce parte o luase, {'apia sa re
prezintă o abatere gravă, cu 
mult mai gravă decit cea pe 
care o consemnam în articolul 
amintit, dovedind că elevul, 
departe dc a-și ii corectat de
fectele de educație, căci des
pre acestea este vorba.' a alune
cat pe o pantă cu consecințe 
care pot fi dezastruoase pentru 

* 'întreaga sa viață. Căutînd să 
reconstituim împrejurările fali
tei și eventualii complici ai fu
garului am ajuns la rezultate 
nu lipsite de interes, revelatoa
re pentru „afinitățile elective" 
ale celui în cauză. Astfel am. 

a compune. Stupefiat de ușu
rința cir care tratează viața, de 
ideile sale copilărești, îl pără
sesc urindu-i gînduri mai bu
ne. Reflectez asupra acestui ti- 
hăr care acasă are cele mai 
bune condiții de viață, iar la 
fabrică posibilități numeroase 
de afirmare. Tineri de aceeași 
vîrstă lucrează alături de Sorin 
Vlădău, realizînd depășiri per
manente ale planului de pro
ducție. Printre ei Sorin Vlă
dău se complace într-o delă
sare totală, dăunătoare colec
tivului în mijlocul căruia se 
află, dăunătoare carierii sale. 
Mentalitatea de a se considera 
un întreținut al părinților tre- 
buie părăsită.

In condițiile actuale există 
posibilități sporite de afirmare. 
Fiecare tînăr, conform pregăti
rii pe care o .are. se poate Bace 
remarcat prin eforturi susți
nute. Cunoștințele asimiț-ate pe 
băncile unei școli de ralifț-are 
pot fi aplicate cu surres în 
practică și de Sorin Vlădău. 
Pentru aceasta este nevoie de 
pasiune în muncă, și înainte 
de toate, de o revenire la rea
litate. încă mi e tîrz'ii. Sorine I 

Nteoiae IXMRONT

SINGURUL VINOVAT ?!...
Imagini ca «ceea din fotografie se pot vedea adesea pe 

străzile localităților noastre din Vale. Se văd și se trec cu... 
vederea. Oamenii asistă nepăsători la semeni ai lor pe care 
băutura i-a dobori! la pămint, adormindu-i pe caldarîm. In. 
restaurante și mai ales iu bufetele de toate gradele, omul 
„magnetizat" este servit în continuare pînă-și pierde echi
librul (fizic și psihic). Barmani, ospătari, gestionari igno
rează una din obligațiile ce le sint impuse de legile co
merțului — de a nu-i servi pe cei in stare de ebrietate — 
deși aceasta este afișată la loc vizibil în multe din uni
tățile T.A.P.L. Iar omul care a depășit măsură, căzînd 
victimă alcoolului. nu mai știe oe face. Atunci el •ajunge 
in situația celui din fotografie, colorind a^ț de urii strada, 
orașul... Trecătorul îl vede zdrobit de alcool la orizontala 
caldarîmului, îi face repede o caracterizare, doar \ pentru 
sine, îl compătimește ori îl hulește și trece impasibil mai 
departe. II vede și lătrătorul •de miliție dar nu se ..bagă“ 
să plivească fanma umană de <p buruiană care o colorează 
atît de neplăcut. Toți-dau vină pe el — pe imul care șd-u 
băut mințile. Este, fără îndoială, primul și marele vino
vat penti-u ceea ce face. l)ar ipu-i singurul...

Sigur ca asemenea imagini sint izolate, nu caracteri
zează localitățile noastre, dar ele se int.ilne.se totuși, frec
vent. Și este rău ca lucrătorii din comerț, opinia publică, 
organele de. ordine nu intervin cu oportunitate pentru eli
minarea lor din cotidian, pentru purificare.a atmosferei 
umane de elemente nocive. Este rău. Și nu un rău necesar.

dedus că Sorin Ungureanu a 
plecat însoțit de individul Voi- 
cu Șerbănescu, pare-se anga
jat de citeva luni al minei 1 o- 
nea. Cine este, acest Voicu Șer
bănescu ? După spusele lui, ar 
fi un „mic poet" deoarece do
vedește înclinații literare și, 
chipurile, ar avea un volum ia 
editură. Intim cu poeții X și Y 

din Capitală, el mai este — 
tot după propriile-i cuvinte — 
student ia Facultatea Ae lilo- 
logie, secția fără frecvență. Ce 
este adevărat din această „car
te de vizită", putem deduce cu 
destulă exactitate. Lui Sorin i 
s-a prezentat drept profesor de 
engleză (I). Toate aceste afir
mații ni-1 dezvăluie pe Șerbă
nescu în chip de ' „fabulelor" 
dacă se poate zice așa cule- 
mislic vorbind, individ pericu
los cu scopuri obscure.

Așadar, acesta este însoți
torul lui Sorin (fapt confirmat 
și de cercetările organelor de 
miliție) în periplul neper mis 
prin țară cu bani furați. iA.ri

Sorin Vlădău este un caz izo
lat în rîndul tineretului nos
tru vrednic și talentat. La po
lul opus lui, cu atitudinea sa 
de ignorare a muncii, de indi
ferență fală de cei care îl în
conjoară, de huzur pe spatele 
unor părinți modești și harnici, 
se situează marea masă de ti
neri care știu ce sînt și ce vor, 
învață și lucrează cu sîrguință, 
își fac visuri, năzuiesc spre oe- 
va bun și frumos în viață. Co
lectivele în care muncesc acești 
tineri se mîndnesc cu ei, se 
bizuie pe inteligența lor, pe u- 
meriâ lor puternici.

Baltazar Nyulaș de la 
U.U.M.P. este unul dintre a- 
i-ești tineri înconjurați cu sti
mă de colegi, apreciați de co
lectivitatea in mijlocul căreia 
trăiește și muncește. A absol
vit Școala profesională din Pe
troșani .(ca și Sorin Vlădău) 

,'în 1968 și este, ca și acesta, 
'strungar. Dar cită deosebire în
tre ei... Intre modul de a gîndi 
și de a l-ucra. Pe primul ni-1 
prezintă rîndurile alăturate. 
Nyulaș însă parcă este din altă 
•plămădeală. A vrut de mic să 

mare cu cîțiva ani decit Sorin, 
cu mult mai multă experiență 
de viață, nu lipsit de inteligen
ță și de putere de pe. suasirne, 
se poate deduce că Ser'-ăne->cu 
a 'fost cel care a încurajat fap
ta nepermisă a elevului și, de 
ce nu?, chiar i-a ■ -(e-a* o. 
Făcînd aceste (deocamdată) su
poziții nu dorim să-l disculpăm 

pe Sorin de vina' care-i revi
ne. Dimpotrivă. Să te înhăitezi 
cu indivizi pe care-i cunoști 
superficial, să le urmezi sfatul, 
să furi banii părinților nu sînt 
dovezi de nevinovăție. Un tînăr 
bine educat cedează foarte 
greu unor ispite, și invers. Ori 
ispitele de care a fost sedus 
Sorin •sint cam multe pînă în 
prezent fapt care dă posibilita
tea să tragem concluzia că edu
cația sa este dificultoasă. Să-i 
acordăm, totuși, lui Sorin — mai 
mult din „necesități de meto
dă" — circumstanțele atenuan
te ale vîr.stei sale. Ce facem, 
însă, în aoest caz cu comporta
rea total nninsnira.kă a mamei 

ajungă strungar. La școală a 
învățat cu temei, iar la orele 
practice s-a străduit să cunoas
că cit mai bine strungul. Prac
tica a făcut-o la U.U.M.P., la 
același strung din secția me
canic șef la care lucrează a- 
cum„ după absolvirea școlii. 
Din primele zile de producție 
s-a încadrat în eforturile gene
rale ale colectivului, a primit 
lucrări importante și s-a stră
duit să fie la înălțimea răspun
derii ce i se acordă. Nu a dat 
rebuturi, dimpotrivă — lucru 
de calitate, bucurîndu-se de a- 
prer-ierea șefilor săi. oiștigînd 
un salariu bun. *

Dar pentru Baltazar Nyulaș 
absolvirea școlii pixafestonale 
n-a însemnat totul. A intrat 
imediat la liceul ’seral, azi fi
ind elev în clasa a XLT-a. După 
orele de muncă își ia servieta 
cu căliți și poposește in băn
cile școlii, iar seara zăbovește 
pînă tirziu în to'ărășîa mate
maticii si fizicii. biologiei...

Și încă nu se va opri aici. 
Giiubirile lui mărturisite sînt 
de a absolvi cu succes liceul 
și de a urma Institutul de mi
ne din Petroșani., iar apoi, poa-

In fabrici și în uzine, in aba
taje și pe .șanăiere, la iic.ure 
loc de muncă, oamenii lucrează 
de zor. Zi de zi ei înscriu fapte 
demne de laudă pe vas'tnl șan
tier al construcției socialiste în 
frumoasa noastră patrie. Am 
scris nu o dată și vom scrie oi'i 
de câte ori ni se v,a ivi prile
jul despre vrednicia oamenilor, 
despre pasiunea lor pentru 
muncă, despre dăruirea de a 
face mai mult și mai bine acolo 
unde luoreaiză, știind că este 
spre binele națiunii, spre bine
le lor. Cu atît mai mare este 
entuziasmul oamenilor, abnega
ția lor in mumă, in aceste zi
le ce urmează calamităților na
turale ce. ne-au bîntuit fără mi
lă țara.

Dar nu o dată în drumul spre 
înainte al acestor -oameni se 
interpun indivizi care au prea 
mult timp liber și nu știu cum 
să-l consume. Și atunci caulă 
și găsesc ocupații nu tocmai 
onorabile. O asemenea „oc ipa- 
ție“, pe caie o vom trata în 
rîndurile care urmează. este 
aceea de reclamagiu. In între
prinderi și instituții, la consilii
le populare, la miliție, la tri
bunal stau dosare -doldora cu 
reclam.ații de tot felul. Sigur 
că există destule situații cind 
omul reclamă stări de lucruri 
reale, obiective, din dorința 
sinceră de a elimina deficiențe, 
în difei-itc sectoare de activi
tate. Dar nu la aceștia ne vom 
referi deoarece ei îndepMnesc 
un a< t “de dreptate, de echil ite 
socială, ci la reclamagiii de 
profesie, la cei co caută nod 
în papură, pierzîndu-și vremea 
fără rost, punînd oameni pe 
drumuri, furind din timpul atît 
de prețios al altora.

Vom exemplifica cu cîteva 
cazuri concrete desprinse din
tre coperțile unui dosar al co
misiei de judecată nr. 1 de pe 
lingă Consiliul popular orășe
nesc Lupeni. ..Subsemnata 
Gheorghita Ceafă declar că în 
ziua do... numiții Oprița San
du și Agapia Căldăraru au stri
gat după persoana mea In 'îlti- 
mul hal. De asemenea, după 
fetita mea. Vă rog a lua mă
suri «pentru ca tovarășele de 

sale care se pare că nu a fost 
in nici un fel surprinsă de noul 
prieten al fiului său și n-a că
utat să verifice măcar una din 
afirmațiile acestuia.

Dar să re.amintim mai bine 
cuvintele pe c^re ni le spunea 
cu prilejul precedent mama lui 
Sorin, cuvinte înserate de noi 
în articolul amintit mai sus : 

șleahtă de \ agabonzi și pentru 
a-1 izola noi l-am mutat de la 
Liceul din Petroșani la cel din 
Petrila. Aflu însă de la dv. ră 
in poi‘da interdicțiilor noashe 
el continuă prieteniile nefaste". 
Iată dar cC meteahna s-a repe
tat sub ochii părinților, cu 
toate că aceștia o cunoșteau. 
Este nemotivată credința oe 
care o dovedește mama lui So
rin ciînd afirmă că băiatul său 
este „nevinovat" și doar „prie
teniile nefaste" l-au stricat. So
rin nu mai este la o vîrstă 
(are 17 ani) cînd orice influen
ță nocivă prinde ecou în su
fletul său fără nici o judecată 

te, tot la U.U.M.P. Sigur că 
pină atunci mai este timp des
tul, însă el privește optimist 
în viitor. Și la fel de optimist 
privește în viitor și fratele său. 
Andrei Nyulaș. Andrei este 
rambleator la mina Dîlja și 
elev în anul III seral la Liceul 
industrial minier Petroșani. 
Frații Nyulaș muncesc și în
vață. Acasă se întîlnesc doar 
la masă și seara ia pregătirea 
lecțiilor pentru a doua zi. Ei 
știu că numai așa se vor rea
liza ca oameni domni, folositori 
societății.

In acest an s-au desfășurat, 
după 'cum se știe, concursuri 
pe meserii în fabrici și ‘uzine, 
pe faze, pînă ta nivel repu
blican. La concursul pe me
serii al strungarilor de la Li
zina de utilaj minier Petroșani 
a participat, și Baltazar Nyulaș 
alături de strungari foarte buni, 
cu multă experiență în muncă. 
Probele au fost dificile, juriul 
exigent. Si totuși lor/'l 1 pe 
uzină a revenit unui tînăr — 
lui Baltazar Nyulaș care s-a 
dovedit cel rnai bine pregătit. 
Să fii cel mai bun în meseria 
ta la un asemenea concurs, în 

mai sus să fie aspru condam
nate*. De fapt, despre ce este 
vorba ? Despre o simplă liarfă, 
izbucnită din niște motive ce 
nu merită atenție, pentru care 
Gheorgluța Ceafă monsumă hâr
tie și creion, timp și nervi, o- 
prește din lucru niște oameni 
pentru a cere condamnare-a (!) 
„dușmancelor" ei.

Ub alt motiv, de-a dreptul 
hilar, este c«l pentru care Eca- 
terina Retezau își reclamă so
lul : „Stau împreună cu soțul 
meu de 11 ani și duc o viață 
de chin. Umblă toată ziua pe 
dealuri cu aparatul dc fotografiat 
și cu binoclul, pînd-ind pe cei 
■ce merg să facă dragoste. Mie 
nu-mi dă nici o atenție și mă 
bate. Vă rog să faceți ceva..."

• A ști să lucrezi... pe 
cineva

• Cine seamănă vînt, 
culege furtună...

• Timpul — un pre
țios bun general

Adică ce ar putea tape consi
liul popular dacă soțul Ecatad- 
nei Retezan umblă cu aparatul 
de f®togr®fiat și cu buiuclul pe 
munți, deoarece nicăieri n.u se 
află vreun act care să justifice 
că a fost vreodată maltratată 
de soțul ei ? Să-i interzică omu
lui această pasiune? Nu pre
vede nici o lege așa ceva.

Cazul Elenei Lucaș are alt 
mobil. Ea cerc pui- și simplu 
tovarășilor din comisia de jude
cată să se deplaseze la locul 
sau de munc.ă — serviciul ^de 
reparat v.agonete do 1* mina 
Lupeni — și să cerceteze de ce 
a fost insultată „grav" de căite 
Eugenia Hegyi. In finalul rccla- 
mației petiționara imploră re
zolvarea urgentă a cazului: De 
altminteri, toți cei care reclamă 
ceva încheie prin a solicita să 
se intervină imediat pentru a 
se face lumină, altfel... Și ur- 

*mează uneori câte o amenințare 
că se adresează altor orgune 
„mai competente".

Sînt zeci, sute de asemenea 
petiții, de-a dreptul neserioase, 

critică. Să ni se permită și în 
această privință să cităm din 
articolul amintit : „.„considerăm 
că a căuta să justifici, să în
dulcești asperitățile comportă
rii băiatului, tocmai acum în 
pragul cristalizării caracterului, 
răspunderilor sacrale — spu
neam noi — nu este o dov-adă 
de tact pedagogic". Mai. adă
ugam „profetic" : „Efectele s-au 
văzut. Și ele (atenție '!■) se pot 
repeta la o altă scară, în vti- 
tor..." Ceea ce din nefericire 
s-a și intimplal.

„Educația copiilor — spunea 
Democ.rit — e un lucru gingaș. 
Cînd duce la rezultate bune ea 
n-a lost dec'rl luptă ți grijă ■, 
cind nu reușește, durerea nu mai 
cunoaște margini". La ora cînd 
scriem acest material o mamă 
își așteaptă fiul, a cărui prezen
ță a fost semnalată la un mo
ment dat la Timișoara. Cercetă
rile organelor de miliție se 
vor termina, fără îndoială, cu 
prinderea și aducerea fugarului 
în sinul familiei. S'inlem con
vinși că măcar în acest ceas 
familia va ajunge la concluzii
le care se impun și că Sorin 
11 ngureanu va fi redat școlii, 
socielății, pentru « se pregăti 
să devină om in rînd cu oame
nii.

Constantin J’ASCU 

întrecere cu meseriașii de pri
mă mînă, nu-i tocmai un lu
cru ușor și de neglijat. Dar 
priceperea, calmul, atenția, do
rința de a te ști apreciat, util, 
l-au condus pe uteeisfu] Bal
tazar Nyulaș la succes.

Am stat de vorbă cu el lin
gă strungul său din secția me
canic șef. Discuția ne-a fost 
de multe ori întreruptă de u- 
cenici care-i cereau lămuriri 
interlocutorului nostru despre 
ceea ce aveau de făcut la 
strung. Ucenic el însuși in ur
mă cu trei ani, Baltazar N'u- 
la.ș are el acum ucenici pe ca- 
re-i inițiază în tainele strungă- 
riei. Și nu se poate spune că 
el<” ii nu au ce învăța de la e1 
M»:i ates că și -I continuă s>* 
învețe. 9

Acesta este tînârul strungar 
Baltazar Nyulaș de la U.U.M.P., 
pus alături de tînărul strun
gar Sorim Vlădău de la 
F.S.H.V. Comentariile sînt de 
prisos. Concluziile să le tragă 
cine vrea. Și, mai ales, cine 
trebuie.

Dumitru GIIEONEA

prin oare reclamanții — unii 
deveniți de profesie — aer cu 
tărie „să li se facă dreptate". 
Și nu o dată tocmai ei sînt oei 
care plătesc oalele sparte, de
oarece calomniază, mint, încear
că să-și facă dreptate în detri
mentul unor oameni cinstiți. 
Alteori este necesară multă -- 
po-ate chiar prea multă — răb
dare, tact și înțelegere din par
tea celor care au datoria să re
zolve asemenea reclamațil, pen
tru ca in final, după ce le-a 
trecut cheful dc răfuială# după 
ce s-au săturat de pierdut tim
pul, părțile să se împace și să 
plece de mînă spre case.

Un fapt amuzant in aparen
tă dar trist, la dala rezolvării 
ne-a fost relatat la Vulcan. O 
soție si-a reclamat bărbatul la 
comisia de judecată că a venit 
beat și a blitut-o și cerea sanc
ționarea lui. Comisia a anali
zat cazul, a constatat justețea 
reolamațici și l-a sancționai pe 
pîrît cu o apreciabilă amendă 
ce trebuia plătită de respectiva 
familie. Cînd a aflat soția că ea 
rămînc și bătută și... cu banii 
dati și-a iertat soțul. Comenta
riile sînt -de prisos.

Zilnic se adaugă alte și alte 
reclama ții în dosarele de la 
comisiile de judecată de pe 
lingă consiliile populare din 
întreprinderi și instituții, de la 
miliție, tribunal, organe de pre
să. Iar dintre acestea, mal mult 
de 30 la sută sînt minore, ne
interesante, unele de-a dreptul 
neserioase. Pentru fiecare insă 
se pierde timp — un bun gene
ral atît de prețios — se consu
mă materie nervoasă, se pătea
ză caractere umane. Oare acești 
reclamagii nu au altceva mai 
bun de făcut? Cînd ■ 'n-turile 
colectivității se conjugă azi la» 
timpul construcției socialiste și 
al bunăstării, unii indivizi în
cearcă să-l oprească la chere
mul lor pentru lucruri cafe nu 
merită nici măcar consumul de 
cerneală' și hîrtie. De icecn, 
credem că trebuie readuși la 
realitate de către acel oare au 
misiunea de a face lumină în 
tot felul de cazuri ■c.u care îi 
se adresează.

Valeriu COANDRAȘ
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Cu sinț|i! rece
In urmă cu cî'teva zile, 

■conducind autobuzul cu nr. 
Hl HD 1 (126, prin orașul U— 
ricani. șoferul Matei Pîțigoi 
a evitat un accident fatal. 
In fața mașinii i-a sărit pe 
neașteptate coptlul losfl Ure- 
guș, în vîirstă de 4—5 ani. 
Bind dovadă de calm și sin
ge rece, șoferul afrînat brusc 
și pericolul nu ssa produs. 
Copilul nesupravegheat de 
părinți s-a ales dear cu o 
sperietură, iar șoferul cu u- 
nanime felicitări. Le merită 
din plin. Ce merită. în schimb 
părinții copilului ?

Scandalagiii
Aflați sub influența puter

nică a alcoolului, Dumrtru 
Pucă și Ioan Gabor din Lu
peni au declanșat de curind 
un -scandal de proporții, tre- 
zindu-i pe toți locatarii blo
cului D 4. Au spart geamuri, 
uși, capete... Reținuți de or
ganele.- de miliție, au fost ne- 
voiți sâ plătească amenda de 
3 000 lei.
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Steag ut roșu

(Utmare din Pag. I)

i

Deservirea corectă șî atentă 
a consumatorilor este un cri
teriu care aduce după sine me
ritate elogii acelor salariați din 
comerț care înțeleg |fă-.și în
deplinească astfel o elementa
ră îndatorire de serviciu. In o- 
rașul Vulcan am luat cunoș
tință de asemenea elogii ros
tite de numeroși consumatori, 
la adresa unității nr.' 50

la 25 000 ia 40 000 tone câr
ca dat fiind că de la reîn- 
peste o lună, gazeta să re-

jamentul anual de întrecere de 
bune. Era și mai nimerit, însă, 
noirea angajamentelor a trecut 
Ilecte dăruirea în muncă a minerilor pentru traducerea în 
viață a angajamentelor majorate. Cu atît mai mult cu cil 
gazeta conține și articole cu conținut depășit. Rămîneri în 
urmă fată de scurgerea timpului am constatat și în „Vitrina 
calității". Cîțiva bulgări de cărbune și Șist, iar explicațiile 
— niște hîrtii spălăcite. O fi vitrină dar... nu-i de calitate!

La Vulcan se constată o diferențiere vizibilă în ceea 
ce privește preocuparea pentru a da agitației vizuale o con
sistență care să-i confere o valoare, un conținut mobilizator. 
Agitația vizuală se reduce la panoul cu angajamentele de 
întrecere, graficul de producție necompletat din luna mai 
și un panou cu brigăzile evidențiate pe luna aprilie și- 
cam atit. Gazeta de perete e tot în urmă — abia la ediția 
a 5-a — deci în întîrziere cu două luni.

Unde-s lozincile, chemările care să dinamizeze străda
niile colectivului, să ambiționeze minerii exploatării pentru 
recuperarea rămînerilor in urmă ? In sala de apel n-am 
găsit nici un mijloc de agitație politică, iar în incinta minei 
doar inscripțiile avertizatoare pe teme N.TJS. Neîndoios, și 
acestea-s necesare. Dar colectivul are un plan, a desfășurat 
o activitate de ta începutul anului, are rămîneri în urmă 
are fruntași și eodași. De ce această liniște desăvirșită în 
jurul problemelor Vitzle ale activității minei ?

In fine putem conchide că dincolo de acea preocupare 
devenită deprindere de a avea o agitație vizuală oarecum 
și oarecare <— grafice și panouri cu angajamente, se con
stată mai peste tot în unitățile noastre o automulțumire cu 
totul nejustificată față de calitatea și conținutul agitației 
vizuale. Or, fiecare colectiv, fiecare organizație de partid 
are în față sarcini mari, sporite, are o cale de urmat pen
tru a fi Ia înălțimea indicatorilor, a obiectivelor Ce și le-a 
fixat în întrecere, are de învins obstacole ce constituie fac- 
tori-frînă în îndeplinire» ritmică a sarcinilor de plan, în 
sporirea eficienței activității economice. Aceste sarcini nu 
pot fi realizate, deficiențele nu pot fi învinse deeît prin 
strădania, ambiția, inițiativa și hotărîrea fiecărui colectiv. 
Pentru aceasta colectivele se cer mobilizate, însuflețite, 
puterile lor înzecite, dinamizate. Or, tocmai această mi
siune poate și trebuie s-o îndeplinească și agitația vizuală. 
Pentru aceasta organele de partid, sindicatele trebuie să 
confere agitației un conținut bogat și concret, un caracter 
viu și combativ — intr-un cuvînt o puternică forță de 
îniîurire.

Invitație
J>

la

(Urmare din pag. 1)

contribui la promovarea atitu
dinii înaintate față de muncă 
și colectivitate.. la formarea 
unei puternice opinii de masă 
împotriva manifestărilor retro
grade.

De asemenea, intre 30 sep
tembrie 1970 — 31 martie 1971, 
în cadrul celui de-al Tl-lea Fes
tival național al cineaștilor a- 
matori. membrii cinecluburilor 
și creatorii individuali, vor a- 
vea posibilitatea să prezinte 
reportaje și anchete cinemato
grafice. filme tehnico-.științtfi- 

e. filme documentare și do- 
crimentar-ar.tistice. cu caracter

(Urmate din pag 1)

muncă fără 
conștiinciozi- 
acea zi, că

părăsind locul de 
«-și îndeplini cu 
late sarcinile din 
ee recurge în repetate rînduri 

motivarea unei absente fără 
împotriva acestor salariați 
se la vreo măsură — iată 

mai

la
*'a 
«8 
una din explicațiile cele 
veridice ale rămînerilor în ur
ară înregistrate de la începutul 
anului. Brigăzile de mineri au 
linie de front asigurată, dispun 
și de o dotare tehnică cores
punzătoare. In gestiunea minei 
există chiar utilaje reclamate 
de alte exploatări miniere, dar 
nefolosite aici, la Uricani. Ce 
lipsește deci acestui cdlecliv ?

Din nivelul scăzut al dezba
terilor, din modul în care 
trecut cu ușurință peste aceas
tă mare lacună a 
— indisciplina — ne putem fa
ce o primă idee despre partici
parea efectivă în Drocesul de 
producție. Cu excepția unor 
brigăzi care chiar în condițiile 
unor greutăți obiective dove
desc în continuare o răspunde
re sporită față de sarcinile 
de plan, majoritatea formațiilor 
de lucru nu-și realizează ran
damentele planificate. In tot 
acest timp absențele nemotlva- 
te cresc. învoirile continuă să 
se acorde cu larghețe, însoțite 
de un număr impresionant de 
scutiri medicale. 2 260 zile de 
absențe nemotivate, 1 088 de 
învoiri înregistrate în numai 6 
luni, 
plinei la care se adaugă 
mal puțin de 17 627 
tire medicală. Fată 
vul minei rezultă o 
sentelor de... două 
pe cap de salariat.

s-a

colectivului

acesta e bilanțul indisci- 
”i nu 

zile de scu- 
de efectl- 

rhedie a ab- 
săptămîni 

Aceasta es
te, repetăm, principala cauză a 
nerealizării sarcinilor de plan 
de către colectivul minei. Dat

PROGRAMUL

PENTRU 
SÂPTAMÎNA

VIITOARE

ARTISTICE
animație, 

1969—1970 
participat 
similare, 

să orien-

instructiv'-didactic, de protecție 
a muncii, turistice, sportive, fil
me artistice și de 
realizate în perioada 
și care nu au mai 
la alte manifestări 
Festivalul urmărește
teze preocupările cineaștilor a- 
matori spre abordarea unei te
matici majore, evocînd momen
te importante din istoria po
porului român, a Partidului 
Comunist Român, momente o- 
glindind succesele construcției 
socialiste din țara noastră, pro
filul omului contemporan, as
pecte inedite ale activităților din 
industrie, agricultură, știință și 
artă.

pentru 'înlăturarea ei, salariații 
prezenți, luni după-amiază, in 
sala de ședințe a minei, nu au 
participat efectiv la dezbateri, 
nu au dovedit combativitatea 
necesară pentru curmarea cu 
desăvlrșire a indisciplinei. Du
pă apelurile repetate pentru a 
se înscrie la cuvînt, prea pu
țini salariați s-au dovedit ală
turi de comitetul de direcție al 
minei, hotărîți să acorde spri
jinul atit de util în redresarea 
situației economice. Și, din 
aceștia, prea puțini s-au refe
rit la cauza cauzelor — indis- 
oiplina.

In cadrul dezbaterilor mine
rul Gheorghe Scorpie, șef de 
brigadă, a arătat că se face 
prea puțin pentru creșterea ca
drelor, pentru permanentizarea 
lor în cadrul exploatării. Con
siderăm ca . deosebit de utilă 
propunerea făc.Ută în acest sens, 
de a fi stimulați acei mineri 
care dovedesc un real interes 
pentru formarea noilor anga
jați. Alte propuneri utile pen
tru îmbunătățirea procesului de 
producție au făcut inginerii 
Dumitru Penciu, șeful sectoru
lui de investiții, și Victor Apos- 
tu, șeful zonei a Il-a, referi
toare la dotarea în continuare 
a brigăzilor cu noi utilaje me
canizate. la elaborarea mai mul
tor variante de deschidere a 
noi fronturi de lucru pentru 
alegerea aceleia mai optime, 
precum și minerii Mihai Ceucă, 
Victor Popa, Ioan Bonta și '1- 
tii. In cuvîntul lor Francisc Mi
hai și Victor Radu, șefi ai unor 
sectoare auxiliare, precum si 
Eftimie Mardare, maistru mi
ner la sectqrul de investiții 
s-au referit la măsurile ce tre
buie întreprinse pentru asigu
rarea aerajului minei, îmbună
tățirea transportului, stabilita-

Duminică 26 iulie

9.00 Deschiderea emisiunii.
12.00 De strajă patriei.
13.15 Emisiune in limba ma

ghiară.
17.00 Fotbal: Dinamo Bucu

rești — Steaua în finala 
Cupei României. Tran
smisiune de la stadio
nul 23 August.

18.45 Campionatul balcanic 
de gimnastică modernă.

19.45 Telejurnalul ce seară. 
20,00 O femeie coase balade.

Reportaj TV.
20.15 Desene animate.
20.30 ...In zig-zăg.

Spectacol de muzică, 
teatru, dans și umor.

22.30 Telcsport.
22.40 Program susținut dc 

Ansamblul cubanez de 
dansuri.

22,55 Telejurnalul de noapte.

Trepte buclucașe

T.A.P.L. — braseria „Intim". 
Atenția pe care personalul de 
aici o acordă clienților, corec
titudinea colectivului sînt con
jugate eu o aprovizionare a- 
bundentă a unității cu vinuri 
din podgorii renumite, cu pre
parate culinare proaspete, gă
tite cu mult gust. Prin străda
niile responsabilului braseriei, 
Aurel Isaî, precum și ale sa- 
lariaților Cristian Gronschi, 
Lidia Trandafir, Viorica Rău, 
Profira Ghergheli, planul de 
desfacere al unității este rea
lizat lună de lună, consuma
torii sînt mulțumiți zj de zi.
V 
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„SOLICITUDINE"
VINERI 10 IULIE. Oră o- 

bișnuită pentru personalul u- 
nității de coafură nr. 13 din 
Piața Victoriei. Pe ușa uni
tății intră două cliente a că
ror înfățișare denotă modes
tie și bună-cuviință. După o 
așteptare îndelungată, timp 
in care nu sînt băgate în 
seamă de nimeni, cele două 
cliente părăsesc unitatea.

SIMBĂTĂ 11 IULIE. Dis- 
de-dimineață aceleași cliente 
— Minerva Pascu, soție de 
miner și decina ei Dumitra 
Pătrașcu — își fac din nou 
apariția în unitate, în spe
ranța că vor fi luate în sea
mă. Speranțe zadarnice. După 
o așteptare de o oră, timp 
în care modestele cliente au 
fost martore la ceea ce se 
numește deservire preferen
țială, și-au luat inima în 
dinți și s-au adresat respon
sabilei de unitate. Șefa, e- 
nergică, a admonestat o coa
feză atrăgindu-i atenția că 
cele două cliente așteaptă de 
mult și trebuie servite. Coa
feza. se supără și, după o 
discuție inutilă, le poftește 
pe cele două cliente să le 
servească, un permanent la 
cald. După ce a luat primele

• >

măsuri pentru executarea 
permanentului coafeza și-a 
părăsit clientele, revenind 
tirziu.

LUNI 13 IULIE. Una din
tre cliente, Minerva Poseur 
nemaiputind suporta durerile 
la cap pricinuite de arsurile 
„permanentului" s-a prezentat 
la circumscripția medicală. 
Acum urmează un tratament 
destul de costisitor pentru 
bugetul unei familii modes
te cu trei copii. Medicul a 
sfătuit-o să se adreseze con
ducerii cooperativei „Jiul" in 
speranța că se vor lua mă
suri de sancționare astfel ca 
pe viitor așa ceva să nu se 
mai intîmple. Președintele 
era plecat însă pe teren, iar 
secretara in loc s-o îndrume 
pe clientă la un alt membru 
din conducerea cooperativei 
a invitat-o să revină a doua 
zi.

Deci, „solicitudinea" coafe
zei, „solicitudinea" secreta
rei...

Sperăm că, după ce se va 
înapoia de pe teren și va lua 
cunoștință de cele petrecute, 
președintele cooperativei va 
lua și măsurile ce se impun.

I. MARIN

Cînd, acum vreo 10 ani, au 
fost amenajate treptele pentru 
circulația intre cartierul „Car- 
pați“ din Petroșani și halta 
C.F.R. din Luncă, oamenii care 
circulau cu trenul spre Vulcan, 
Lupeni — și sint mulți din 
aceștia — au primit noul drum 
de acces cu bucurie. Zilnic, pe 
aici trec zeci de oameni, care 
lucrează în schimburi la diferi
te unități economice din ora
șele mai'sus menționate și cir- 

,-culă cu trenul, avind punct de 
urcare sau coborîre în această 
haltă a C.F.R.

Cu vreo doi ani în urmă, 
datorită unor ploi puternice o 
parte din platforma de pămînt 
.și beton a noilor trepte a fost 
distrusă. De atunci, călătorii 
respectivi au făcut numeroase 
sesizări, (chiar în ziar au apărut 
note privind situația respecti
vă) tov. Ion Șodolescu, din ca
drul serviciului gospodărie al 
Consiliului popular a oferit cu 
larghețe promisiuni, dar... trep-

tele respective tot stricate au 
rămas !

O situație oarecum similară o 
au și treptele care duc pe lin
gă sediul O.N.T., .din străduță, 
sus pe strada Constructorul 
spre spitalul unificat. Și ele 
au nevoie de reparații avind 
betonul spart în multe locuri, 
cimentul deteriorat.

In raza atenției gospodarilor 
trebuie să intre și grija pentru 
repararea acestor trepte...

•;>i>.
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NOTE

Cu viteza • ••

Or. Constantin lăpădatu
In ziua de 22 iulie 1970 

s-a stins din viață, în vîrstă 
de 77 de ani, după o scurtă 
și grea suferință, dr. Con
stantin Lăpădatu, Medic E- 
merit al R.S.R., medic pri
mar chirurg, fost director al 
Spitalului Petroșani,

Prin moartea sa, populația 
Văii Jiului pierde un medic 
devotat și competent, iar 
corpul medical, întregul co
lectiv al spitalului din Pe- 
Iroșani, pe acela care zeci 
de ani Ic-a fost îndrumător 
în profesie și pildă vie de 
medic și cetățean.

Fost asistent al Clinicii chi
rurgicale din Cluj de sub 
conducerea prof. dr. Iacob 
lacobovici, doctorul Constan
tin Lăpădatu a venit în Va
lea Jiului în anul 1928, pro- 
fesind medicina neîntrerupt 
pină la sfîrșitul vieții în Spi
talul Petroșani, pe care l-a 
condus cu multă dragoste și 
competență.

Zi și noapte la datorie, nu 
a cunoscut răgaz, făcrndu-și 
din alinarea suferințelor se
menilor săi scopul cel mpi de 
preț al vieții. Totdeauna in 
mijlocul bolnavilor, a fost 
exigent cu sine însuși in pri
mul rind, iar prin pilda unei 
munci neprecupețite a antre
nat întregul corp medico-sa- 
nitar în nobila sa misiune.

Preocupat permanent de 
latura științifică a raedicinei, 
a publicat numeroase lucrări 
în țară și străinătate, fiind 
ales atit in comitetele Socie
tății române de chirurgie, 
cit și ale unor societăți in
ternaționale de chirurgie. In

jurul și cu sprijinul lui s-au 
format numeroase cadre de 
chirurgi care astăzi conduc 
secții mari de chirurgie din 
municipiul și județul nostru.

Membru al Partidului Co
munist Român, a depus o in
tensă activitate social-obșteas- 
că făcîndu-și o datorie de o- 
noare din rezolvarea conști
incioasă a sarcinilor ce > s-au 
încredințat.

Pentru meritele sale deo
sebite în acordarea asisten
ței medicale din Valea Jiu-’ 
lui a fost distins cu titlul 
de Medic Emerit al R.S.R. și 
decorat în repetate rînduri.

Amintirea sa va rămîne 
neștearsă în mintea tuturor 
celor care l-au cunoscut și 
apreciat.

DIRECȚIUNEa'sPITALL LUI 

UNIFICAT PETROȘANI

COMITETUL U.SS.M. 
FILIALA PETROȘANI

— ÎNSEMNĂRILE UNUI ZIARIST AMERICAN (IV) —
ei despre po
ne povesteau

„solidarita-
V ietnamului, 

Laosului și 
care va con-

tea cadrelor tehnice, 
narea cu materiale a 
Soluționarea tuturor 
probleme este în cea 
parte de competenta 
derii, neceșitînd o 
intensă a salariațiior, 
pare activă a acestora ia rea
lizarea sarcinilor de plan. Cu 
un efort de mobilizare, cu spri
jinul și sub îndrumarea direc
tă a,organelor și organizațiilor 
de partid, colectivul acestei 
exploatări- miniere poate ieși 
din impas, să recupereze cît 
mai grabnic rămînerile în ur
mă, creînd astfel premisa rea
lizării cifrelor de plan pe anul 
1971 dezbătute de adunarea 
generală a salariațiior. Acest 
lucru, după cum. a subliniat în 
încheierea dezbaterilor tovară- 

*șul Ionel Cazan, secretar al Co
mitetului municipal de partid, 
este posibil, dar el impune 
o riguroasă analiză a posibili
tăților de care dispune mina, 
o intensificare a eforturilor în
tregului colectiv, o eficientă 
muncă de ridicare a conștiinței, 
de întărire a spiritului comba
tiv al fiecărui salariat.

apro.vizio- 
brigăzilor. 

acestor 
mai mare 
întreprin- 

mobilizare 
o parlici-

A intrat în tradiția mun
citorilor constructori din Va
lea Jiului ca în fiecare an, 
cu prilejul zilei lor, să se 
întilnească pe terenurile de 
sport pentru a-și disputa în- 
tîietatea. Anul acesta între
cerile sportive dotate cu 
„Cupa constructorului" s-au 
desfășurat in zilele de 17—19 
iulie urmînd să cuprindă un 
număr de 7 ramuri sportive

---- ♦

„Cupa 
constructorului"

a revenit
sportivilor

de la T.C.M.M.

O
încheia rîndurlle 

a aminti, organe- 
și alte cauze care 

în Uricani, fluctua-

gs
r.’ melcului!

...încă de prin primăvară, a 
salutară de 

clădiri ce 
de pe stra- 
(lîngă sedi-

Nu putem 
de fată fără 
lor în drept 
determină, 
tia cadrelor. Este vorba de a-
provizionarea orașului cu pro
duse agro-alimentare, de asi
gurarea transportului în comun 
în condiții corespunzătoare, 
buie înțeles că greutățile 
care le întîmpină minerii 
viața orașului afectează 
desfășurare a procesului 
producție și. pentru .înlăturarea 
lor este necesar să se ia mă
suri cît mai grabnic.

■. Tre-
pe 

i în 
buna

de

F

---- 4-----
(atletism, fotbal, popice, tir, 
tenis de masă, șah și volei). 
Ele s-au desfășurat insă doar 
la patru ramuri sportive, res
pectiv la fotbal, tir, tenis de 
rrflîsă și șah. La fotbal, con
structorii din Petroșani au 
dispus cu 6—1 de cei din 
Aninoasa; la tir primul loc 
a revenit lui Ștefan Pop de 
la Constructorul -minier Pe
troșani; la tenis de masă au 
cîștigat, de asemenea, con
structorii din. Petroșani; iar 
la șah, cei din Lupeni.

Obținînd un număr mai 
mare d^ victorii, constructo
rii de la T.C.M.M. Petroșani 
au ciștigat trofeul pus in joc.

fost luată 
demolare 
servea 'de 
da Mihai 
lie C.C.P. 
troșani.

Încet, încet, pereții dărăpă
nați au fost demolați, molozul 
și grinzile transportate, o par
te din cărămidă recuperată. In 
partea dinspre sediul C.C.P. 
s-a făcut cjiiar un mic zid de 
sprijin a platformei terenului 
rămas, urmînd ca peste între
gul teritoriu nivelat să se îm
prăștie zavură (piatră măruntă 
de la cariera Bănița) pentru a 
'da un aspect decent terenului 
respectiv.

Și lucrarea a început, ea fâ- 
cîndu-se însă doar parțial; apoi, 
totul a fost.părăsit !

...Despre necesitatea „croirii" 
unui nou pod de șosea în por
țiunea de lingă școala Dără- 
ngști s-a mai seris în ziar. Din 
primăvară a început umplerea 
șanțului respectiv pentru a se 
deschide o trecere mai comodă 
și rațională — conformă ce
rințelor regulamentelor de cir
culație — care interzice ca pe 
o șosea națională să fie curbe 
în unghi de 90 grade pentru 
autovehicul^ !

Totuși, districtul de drumuri 
Livezeni. care ar trebui să e- 

'■xecute lucrarea de îndreptare 
în acest punct, tără- 
foarte mult realiztT-

măsura 
a vechii 
magazie 
Viteazul

și I.G.L.) din Pe

Discutînd cu 
lilică, aceștia 
deseori despre 
tea popoarelor 
Cambodgiei și 
lupta lor unită,
tinua pină ce toți americanii 
vor fi izgoniți și toată Indo
china va li liberă și' indepen
dentă". In această alianță, ei 
vorbeau despre Norodom 
Sianuk 
ie.

După 
turarea 
gatoriilor se terminase și re
lațiile dintre noi și cei care 
ne-au capturat au început să 
se destindă. Am sesizat pri
mul indiciu într-o noapte, 
cind soldatul care stătea lin
gă mine in mașină, coborînd 
pentru a întreba de 
și-a scos centura cu 
șiere și pistolul și mi 
lăsat în brațe. Apoi am fost 
lăsați în mai multe rînduri 
cu mormanul de arme semi
automate, carabine și mitrali
ere.

t despre
ca despre figura che-

cîteva zile de la cap- 
noasttă, faza inlero-

F LANSA

Staicu BĂLOI

drum, 
carlu- 

le-a

Vineti, 22 mai, în casa 
mare in care stăteam era zi 
de odihnă și de pregătiri, dar 
simbătă urma să fie o zi de 
acțiune, cea mai lungă și 
mai grea. Fiecare părea că 
se pregătește pentru ceva. 
Unul din soldați îți repara 
cămașa. O infirmieră iți um
plea lampa cu cherosen. Al
te trei tinere infirmiere, calme 
și drăguțe in bluzele lor al
bastre și pantalonii de măta
se neagră, ședeau pe dușu
meaua de bambus și-și piep
tănau părul lung, negru, pe 
care îl împodobeau cu clip
suri argintate și și-l potri
veau în cosițe. Mai tirziu, 
în amurg, le-am văzut ple- 
cînd in marș peste cimpuri
le de orez, purtînd pachete 
în spate și arma după umăr.

Simbătă, încă înainte de 
ivirea zorilor, Anh Tu („fra
tele numărul patru", cum ii 
spuneam) ne trezi: „Pregă- 
tiți-vă de plecare!" Ne-a 
adus o gustare de orez și

Ae-um

armelot, 
cu pui

am sosit 
în»

4
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E ETANȘĂ

GĂURIT
desfăcu

a șoselei 
gănează 
rea ei ! o

două exemple de 
se execută cu vi-

\1

Sint doar 
. lucrări, care 
teza... melcului, cu toate că în 
realitate ele âr putea fi ter
minate intr-un răstimp scurt, 
spre folosința oamenilor.

M. ȘTEFAN

aralude. „(ităbiți-vă I 
urcat apoi rn mașina, in mij
locul pachetelor și 
printre ele un coș 
ciripitori.

Uupa cite\a ore
in alt sat, unde ne-am 
grămădit cu toții intr-o ca
să. Se făcuse ziua, ni s-a 
dat un dejun bun. Apia ne 
'întinseserăm pe jos. cina 
am tost anunțați să părăsim 
repede locul. Am fugit, des
călțați, prin spatele casei. 
Soldații și localnicii tugeau 
și ei. Cu noi alerga și o te
mele cu un copilaș la sin. 
Am alergat cale de o milă, 
peste cimpurile de orez aco
perite de apă.
s-au 
după 
șuri, 
altă

. soțttarii noștri 
nitul iuga prin desișuri, încă 
o jumătate de milă. La un 
moment dat am fost separați.

Elicopterele
ivit abia la 10 minute 
ce am ajuns in desi- 
Saldatii au pornit în 
direcție, iar noi și in- 

ne-am conți-

(va urma)

mineri/

W6?KTUBTURTI

DEFECȚIUNILE^

tuburilor

aera:

Luni 27 iulie

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Microa van premieră.

18,05 Emisiune pentru tineret. 
Vum mai învăța tabla 
înmulțirii în anul 
2 000 ?

18,35 Panoramic științific 
19,00 Actualitatea în econo

mie — Reportaj din 
Cluj, Sibiu și Satu 
Mare.

19.20 1 001 de seri — Emi
siune pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
19.50 Agenda politică.
20,00 Roman foileton.

Iluzii pierdute (episo
dul al II-lea).

21,00 Steaua fără nume.
21.50 Teleglob. Itinerar elve

țian.
22,10 Telejurnalul de noapte.
22,25 Rampa.
23,00 închiderea emisiunii.

a» ............ .

Marți 28 ii lie

18.00 Deschiderea emisiunii.
18,05 Emisiune pentru copii 

și tineret.
Ex-terra ’70.
.Jocuri marinărești.. 
Concurs pentru școlari. 
Transmisiune de pe li
toral.

18,50 Actualitatea în econo
mie.

19,20 1 001 de seri — Emi
siune pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20.00 Reflector.
20,15 Seară de teatru. A 12-a 

noapte. — de W. Sha
kespeare.
producție a studiouri
lor engleze.

22,00 Prim plan. Sculptorul 
Milița Petrașcu.

22,35 Muzicorama TV.
Revista actualităților 
de muzică ușoară.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

Miercuri 29 iulie

18,00 Deschiderea emisiunii.
18,05 Universal șotron. 

Enciclopedie pentru co
pii : litera ,T“.

18.30 Cabinet economic TV. 
Pîrghiile financiare — 
instrument și acțiune.

19.20 1 001 de seri — Emi
siune pentru cei miei.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20,15 Festivalul național de 

folclor:
Ediția a -Vl-a. — Tran
smisiune de pe litoral. 
Program susținut de 
Ansamblul folcloric al 
județului Neamț. .

20.35 Tele-cinematecaT O zi 
la curse. Comedia . cu 
Groucho, Chico și Har- 
po Marx.

22.20 Emisiune literară.
22.35 Gala marilor interpreți 

români : David Oha- 
nesian.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

__________________________

Joi 30 iulie

10,00 Reluări la cererea tele
spectatorilor.
Film artistic, Rebecca. 

12,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Deschiderea emisiunii.
18,00 Mult e dulce și fru

moasă.
18,25 La volan. Emisiune pen

tru conducătorii auto.
18,40 Cadran internațional.
19.20 1 001 de seri — Emi

siune pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Roman foileton. Moara

de pe Pad (1).
21.20 Idei contemporane. 
21,50 Poșta TV.
22,05 Din carnetul cu amintiri 

al „Cerbului de aur*.
Recital Amalia Rodri- 
guez.
Selecțiuni din gala la- 
ureaților : Angela Simi- 
lea și Doina Spătaru. 

22,45 Telejurnalul de' noapte.

Vineri 31 iulie

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Sumarul serii. 
Turism-vacanță ’70.

18.20 Căminul.

19.20 1 001 de seri.
Emisiune pentru cei 
mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20,15 Film artistic. Atentatul 
de la Sarajevo. Film 
produs de studiourile 
iugoslave.

21,40 Mai aveți o întrebare ?
22,35 Vernisaj în... x major. 

Emisiune muzical-dis- 
tractivă.

23,00 Telejurnalul de noapte.
/

23,10 închiderea emisiunii.

Simbătă 1 august

15,00 Deschiderea emisiunii. 
Campionatele mondiale 
de eaiac-canoe.
Transmisiune directă de 
la Copenhaga.

17,00 Emisiune în limba ger
mană.

18.15 Bună seara, fete ! Bu
nă seara, băieți !

19,20'1001 de seri — Emi
siune pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial : ’incorup

tibilii. Un nou serial 
de aventuri.

21,50 Fapt divers.
22,00 Parodii muzicale.

Afacerea din strada 
Loureine — de E. La- 
biche.
Parodie muzială de Oc
tavian Sava.

23,05 Revistele săptămînii.
23.15 Telejurnalul de noapte. 

Sport .
23.30 închiderea emisiunii.
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La 23 iulie, potrivit dorinței exprimate de colectivul 
Ambasadei R. P. Chineze la București, lucrătorii ambasa
dei, în frunte cu Cian Hai-fun, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Chineze la București, a prestat o 
zi de muncă la strîngerea recoltei în cooperativa agsicolă 
de producție „Prietenia româno-chineză" din comuna Mun- 
tenii-Buzău, județul Ialomița.

Țăranii cooperatori au făcut oaspeților o primire căl
duroasă, exprimînd mulțumiri pentru gestul prietenesc al 
colectivului ambasadei chineze.

&

<s
VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Criza de guvern 
din Italia

ROMA 23 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: Criza de guvern 
din Italia și întreaga situație 
politică complexă ce o ca
racterizează, înregistrează e- 
voluții ce fac, pentru mo
ment, imposibile orice preve
deri. Renunțarea lui Giulio 
Andreotti la mandatul de a 
reconstitui un guvern de 
centru-stînga, readuce prac
tic criza de guvern la faza 
ei inițială, punînd din nou 
la ordinea zilei necesitatea 
așanumitei clarificări politice 
și programatice între forțele 
coaliției cvadripartite.

romane,
Ion lonițâ

Sosirea la Pekin
și pe

San- 
încă

iulie, premierul 
Alexei Kosîghin, 
pe ministru! eco- 
Iranuluf Ansari 
care face o vizită

Plecarea de la Phenian
a delegației militare

condusa de generalul
PHENIAN 23 (Agerpres). — 

Delegația militară română, con
dusă de general-colonel Ion Io- 
niță. ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, care la invitația generalu
lui de 
trul 
R. P. 
vizită 
joi dimineața Phenianul.

La plecare, delegația milita
ră română a fost salutată de 
generalul de armată Țoi Hiăn, 
de O Jin U. prim-adjunct al 
ministrului și șef al Statului 
Major general, Ke In Thia, mi
nistrul comerțului exterior, Ci

armată Țoi Hiăn, minds- 
apărării naționale al 

D. Coreene, a făcut o 
de prietenie, a părăsit

Mun Dak, ministrul administra, 
ției orașelor, Kim Dea Bon, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, adjuncți ai ministrului 
apărării naționale, generali, ofi
țeri, ostași și oameni ai mun
cii.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Phenian, Nicolae 
Popa, precum și ambasadorul 
R. P. Chineze, Li Iun Ciuan și 
atașații militari acreditați 
R.P.D. Coreeană.

CALEIDOSCOP

23 — Corespondentul 
I. Gălățeanu, trans- 
aceeași zi, 
română 

unde
Huang

delegația 
a sosit 
la in- 

Iung-șen, 
al 
de

PEKIN 
Agerpres, 
mite 5 In 
militară 
la Pekin,
vitația lui 
șeful Marelui Stat Major 
armatei populare chineze 
eliberare, face o vizită de prie
tenie în R. P- Chineză.

La coborîrea din avion, mem
brii delegației au fost salutați 
cu căldură de Huang Iung-șen, 
Siao Cin-kiuan, adjunct al 
ministrului apărării naționale 
și comandant al forțelor mari
time militare, Pin Sao-hui, loc
țiitor al șefului Marelui Stat 
Major, Huan Gi-dun, adjunct al 
șefului Direcției superioare po
litice a armatei. Cian Ci-min, 
comisar politic al Direcției ge
nerale a intendenței, Uan Hui- 
ciu, 'comisar politic al forțelor

aeriene militare, Iu Jui-lin, loc
țiitor al comandantului forțelor 
maritime militare, Ciao Kuan- 
hua, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Li Cian, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior. comandanți ai diferitelor 
arme și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți. de aseme
nea, Aurel Duma, ambasadorul 
României în R. P. Chineză, 
precum și Hyon Jun Guk, am
basadorul R. P. D. Coreene, 
atașați militari acreditați la 
Pekin.

Pentru a primi delegația 
română pe aeroport au fost ali
niate unități ale trupelor 
restre, de marină, aviație 
miliție populară care au 
un călduros bun sosit oaspeți
lor. Oamenii muncii din capi
tala chineză au făcut o caldă 
primire delegației militare < ro
mâne.

Conferinja 
cvadripartită 
în problema
vietnameză

PARIS 23 (Agerpres). — Re
uniunea săptămînală de joi a 
Conferinței cvadripartite de la 
Paris în problema vietnameză 
— a 76-a — a fost din nou o 
ședință de rutină, apreciază a- 
genția France Presse.

Reprezentantul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud, 
Dinh Ba Thi, a subliniat din 
nou că G.R.P. se pronunță pen-

te
și 

urat

4

tru formarea unui guvern 
coaliție al Vietnamului de 
„reprezentînd toate forțele 
litice care se pronunță pentru 
independență, pace și neutra
litate'1. Această poziție a G.R.P. 
a fost menționată, cu o zi în 
urmă, și de ministrul afaceri
lor externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al 
blicii Vietnamului de 
Nguyen Thi Binh, în 
unei vizite la Delhi.

de 
sud 
po-

Repu- 
sud, 

cursul

CINE-L VA ÎNLOCUI 
PE MACLEOD

ROMA (Agerpres). — Patru oameni mascați, înarmați 
pînă-n dinți, au dat zilele trecute o „lovitură" neobișnuită. 
Ei au atacat o mașină care se îndrepta spre sediul Organi
zației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură din 
capitala Italiei, reușind să dispară cu șase saci in care pre
supuneau că s-ar afla bani. Dar, surpriză 1 Sacii conțineau 
doar corespondență oficială adresată F.A.O.

Poliția italiană a anunțat ulterior că mașina pe care 
cei patru gangsteri au folosit-o a fost găsită abandonată 
intr-o suburbie a Romei, Ea fusese, de asemenea, furată cu 
cîteva luni în urmă de la... tin membru al Parlamentului...

TEHERAN (Agerpres). — In regiunea orașului Abadan 
— centrul cel mai important al industriei petroliere din 
Iran — s-a înregistrat în ultimele zile o căldură de 50 
grade C care a provocat moartea mai multor persoane.

In același timp, in regiunea Golfului Persic s-au produs 
puternice uragane. In timpul unei furtuni, un șlep cu patru 
persoane a dispărut în valuri.

LONDRA (Agerpres). — Societatea „British Obroad- 
castind Corporation" a anunțat intenția de a realiza un 
serial de televiziune, după celebrul roman „Război și pace" 
al lui Lev Tolstoi. Filmările vor începe în iulie, anul vi
itor, cele 20 de episoade zirmînd a fi terminate pînă la 
începutul anului 1972. Bătălia de la Austerlitz va fi filmată 
chiar la locul unde a avut loc, la fel ca și celebra bătălie 
de la Borodino.

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Remanierea ministerială la ca
re este constrîns să procedeze 
primul ministru Edward Heath, 
la numai o lună de la forma
rea guvernului său, în urma 
decesului subit al ministrului 
de finanțe, lain Macleod, repre
zintă pentru liderul conserva
tor primul test al omogenității 
echipei la putere și îl pune 
„într-o situație delicată față de 
candidații la această succesiune 
dificilă", consideră agenția 
France Presse.

In ' cercurile politice londo
neze sînt avansate numele a 
trei candidați s Reginald Maud- 
ling, ministru de interne, An
thony Barber, ministru însărci
nat cu problemele europene, și 
Keith Joseph, ministru pentru 
problemele sociale. Toți trei, în 
condiții diferite, pot să-1 înlo
cuiască pe Macleod.

Maudling a deținut deja por
tofoliul fipanțelor între 1962 și 
1964 și se crede că el ar dori 
să-l recîștige. Anthony Barber 
se bugură cel mai mult de în
crederea premierului Heath și, 
pe deasupra, are și experiența 
necesară, fiind în 1962 și 1963

secretar la trezorerie. In sfîrșit, 
Keith Joseph, fost ministru de 
stat la „Board of Trade" (Mi
nisterul comerțului), cunoscut 
om de afaceri, trece drept unul 
dintre „capetele financiare" ale 
guvernului.

Maudling și Barber sînt a- 
mîndoi titularii unor posturi- 
cheie, primul datorită situației 
speciale din Irlanda de Nord, 
care intră în responsabilitățile 
sale, iar cel de-al doilea, din 
cauza inițiativelor europene la 
care s-a angajat Marea Brita
nic. Plecarea lor bruscă din 
posturile deținute acum ar crea 
probleme și mai delicate sub
stituirii titularilor acestoi’ por
tofolii. In aceste condiții, cel 
mai puțin handicapat pare 
Keith Joseph, succesiunea a- 
cestuia la problemele sociale 
fiind mai ușor rezolvabilă.

Primul ministru Edward 
Heath nu va lua însă nici o . 
hotărîre pînă vineri, ziua fune
raliilor ministrului defunct. La 
Londra nu se exclude nici e- 
ventualitatea ca el să tranșeze , 
problema, făcînd apel la o a 
patra personalitate. >

NEW YORK (Agerpres). — Luni s-a încheiat cu suc
ces prima experiență subacvatică efectuată de o echipa de 
femei. In cadrul programului de experiențe subacvatice ce 
se desfășoară în largul coastelor insulelor Virgine, o echipă 
formată din cinci cercetătoare, jn domeniul 
au lucrat la o adîncime de 15 metri timp 
tămini.

oceanografiei
de două săp-

KATMANDU (Agerpres). Numeroase_  persoane au 
pierit în urma ploilor torențiale .care s-au abătut de mai 
bine de o săptămînă asupra capitalei Nepalului și împreju
rimilor ei. Numeroase locuințe au fost distruse sau grav 
avariate. Mai multe căi rutiere Sînt blocate, ceea ce a de
terminat guvernul de la Katmandu să aibă în vedere alte 
posibilități transportare a alimentelor spre regiunea
sinistrată.
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rectă de la Leningrad. 
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Film artistic: „Doi co
lonei" — o producție a 
studiourilor italiene. 
Mai aveți o intre Oare ? 
Ce vreți să știți despre : 
Limbă — limbaj — 
lingvistică.
Invitata noastră — cîn- 
tăreața de muzică u- 
șoară Radmila Mikic 
(Iugoslavia).
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

RIO DE JANEIRO 23 (A- 
gerpres). — Numărul morți- 
lor, celor dispăruți, pre
cum și valoarea pagubelor 
materiale a sporit odată cu i- 
nundarea unor noi regiuni. 
In orașul Recife și îm
prejurimile sale, aproxima
tiv 2 000 000 de locuitori sînt 
sinistrați. Numărul morților 
a crescut în ultimele două 
zile de la 20 la aproximativ 

‘ 100, dintre care mare parte 
sînt copii.

S Institutul de științe spa
țiale și aeronautice al Uni
versității din Tokio a anun
țat că Japonia intenționează 
să lanseze la 19 august un 
satelit pentru efectuarea de 

. cercetări științifice.

CONVORBIRILE
POLONO-VEST

GERMANE
VARȘOVIA 23. — Cores

pondentul Agerpres, Iosif Du- 
mitrașcu, transmite: La se
diul Ministerului de Exter
ne al R. P. Polone, a înce
put joi runda a cincea a con
vorbirilor politice dintre gu
vernele Poloniei și R. F. a 
Germaniei, în vederea for
mulării detaliate a diferitelor 
puncte, ale tratatului privind 
bazele normalizării relațiilor 
dintre cele două țări. Delega
ția poloneză este condusă de 
Jozef Viniewicz, ministru ad
junct al afacerilor externe, 
iar delegația vest-germană de 
Georg Ferdinand Duckwitz, 
secretar de stat în Ministerul 
de Externe. In aceeași zi, șe
ful delegației vest-germane a 
fost primit de Ștefan Jedry- 
chowski, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone, cu 
care a avut o întrevedere.

După cum este cunoscut, 
runda anterioară a convor
birilor, care s-a desfășurat la 
Bonn între 8 și 10 iunie a. c., 
a încheiat etapa prelimina
ră a schimbului de păreri 
dintre Polonia și R. F. a Ger
maniei, efectuat în vederea 
normalizării relațiilor politi
ce. Răspunzind unor între
bări ale ziariștilor la sosirea 
pe aeroport, G. F. Duclcumz 
a subliniat utilitatea convor
birilor anterioare și atmosfe
ra bună în care s-au desfă
șurat și a relevat că este op
timist în ce privește evolu
ția dialogului între cele două 
părți.

Situația din Irlanda
de

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— La 23 
sovietic, 
l-a primit 
nomiei al 
Houshang, 
în U.R.S.S.

• Conferința economică 
maghrebiană, la care partici
pă miniștrii economiei din 
Algeria, Tunisia Și Maroc, 
precum și un delegat din 
Mauritania cu titlul de ob
servator, își continuă activi
tatea în ședințe plenare 
comisii.

• In portul brazilian 
tos au fost descoperite 
două victime ale faimosului 
„Escadron al morții". Cei doi 
indivizi asasinați în portul 
de vehiculare a cafelei au 
pe corp urmele a cîte 40 de 
gloanțe de armă automată, 
aceasta constituind „cartea 
de vizită" a organizației clan
destine care, din 1958 și pînă 
în prezent, a comis peste 
1 000 de crime pentru ,.a face 
dreptate" în cazurile unor 
delicvențî care scăpaseră sau 
fuseseră absolviți de urmă
rile justiției.

BELFAST.23 (Agerpres). 
Guvernul Irlandei de nord 
anunțat interzicerea tuturor 
marșurilor și procesiunilor pînă 
la data de 31 ianuarie 1971. A- 
ceastă măsură se va aplica și 
marșului populației protestan
te programat să aibă loc la 12 
august în orașul Londonderry, 
care ar fi putut să dea naște
re la incidente cu populația ca
tolică nord-irlandeză. Hotărîrea 
a fost luată în cursul unei șe-

a
dințe a Comitetului comun pen
tru securitate, din care fac 
parte reprezentanți ai guvernu
lui din Ulster și comandanții 
trupelor engleze trimise în Ir
landa de nord.

Pe de altă parte, în ultimele 
24 de ore, s-au produs două 
explozii în Irlanda de nord. 
Una dintre ele a provocat ava
rii unui 
fast, iâr 
porțiune 
Dublin.

club catolic din Bel- 
a doua a avariat o 
a căii ferate Belfast—

© Un grup de persoane 
mascate au furat un camion 
încărcat cu bare de aur în 
valoare de 230 000 de dolari, 
care se îndrepta spre un 
magazin de bijuterii din 
Manhattan. După ce l-au go
lit în proporție de aproape 
o treime, hoții au abandonat 
camionul, în care au rămas 
bare în valoare de 160 000 
de dolari. Autorii furtului 
i-au răpit pe șoferul camio
nului și pe ajutorul acestuia, 
eliberîndu-i după cîteva or.e.
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• Miercuri s-a deschis la 
Bruxelles ceă de-a patra 
conferință vest-europeană 
pentru problemele spațiale. 
La lucrări participă delegații 
din 13 țări, precum și obser
vatori din 8 țări.

(Urmare din pag 1)

instalată de 250 000 kW 
va furniza anual însemna- 
cantități de energie elec-

re 
Și 
te 
trică pentru industria grea, 
în special pentru cea meta
lurgică.

Planurile de 
privind dezvoltarea 
mică a țării au în 
în același timp, și descope
rirea și darea în exploatare 
a unor noi zăcăminte minie
re, precum și prelucrarea lor. 
în anii puterii populare a 
fost creată deja o puternică 
industrie extractivă. în pre
zent, există zeci de exploa
tări miniere care livrează o 
cantitate de cărbuni de 162 
de ori mai mare decît 
1938 și minereu de crom de 
62 de ori mai mult. Efortu
rile actuale sînt. îndreptate 
îndeosebi în direcția sporirii 
valorii acestor resurse prin 
prelucrarea lor. Industria cu
prului, de pildă, .prelucrează 
complet întreaga materie 
autohtonă. în cursul viitoru
lui cincinal (1971—1975) noi 
mine, fabrici și uzine ' or 
permite sporirea producției 
acestei ramuri și a ponderii 
sale în economia națională. 
Totodată, se are în vedere 
extinderea activității extrac
tive asupra altor bogății ale 
subsolului albanez, cum sînt 
cromul, azbestul, fosfații, car
bonul etc. Obiectivul cel mai 
important în acest domeniu 
îl va constitui exploatarea

perspectivă
econo- 

vedere.

In

■

feroniche/ului. In afară de 
două mine noi, care vor tur- 
niza sute de mii de tone de 
asemenea minereu pe an, va 
fi construit un mare combinat 
siderurgic, cu o capacitate 
anuală de prelucrare de 
800 000 tone.

în anii puterii populare, 
în Albania au fost puse deja 
temeliile industriei chimice. 
S-au ridicat uzine care prelu
crează țițeiul, pirita, fosfații 
ele. și furnizează însemnate 
cantități de îngrășăminte chi
mice și insecticide, de sodă 
caustică și calcinată, de acid 
sulfuric și 
de amoniu 
chimice.

Pe lingă 
getice și materiile prime mi
nerale, industria albaneză 
pune în valoare și alte 
surse naturale 
linul, nisipul, 
nul și altele.

Se prevede 
struirea unor 
industriale și 
lor existente, 
fională a resurselor naturale 
să fie ridicată, în etapele 
viitoare ale edificării socia
lismului, pe o treaptă supe
rioară. în felul acesta, suc
cesele pe care Albania le ob
ține în valorificarea completă 

„a resurselor sale naturale 
sînt încă o mărturie a posi
bilităților pe care le oferă 
orinduirea socialistă pentru 
dezvoltarea rapidă a econo
miei naționale.

clorhidric, sulfat 
și alte produse

rezervele ener*

ca argila, 
marmura,

re- 
cao- 
lem-

con-ca prin
noi obiective 
extinderea ce- 

exploatarea ra-
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britanic 
delicate 

interne și 
creat o

Graba cu care proaspătul ca
binet conservator 
a abordat cele mai 
aspecte ale politicii 
externe britanice a
oarecare confuzie. Dacă reafir
marea imediată a intenției de 
a menține prezența militară 
britanică la Est de Suez era 
așteptată și a fost primită cu 
resemnare în unele cercuri 
politice, mai ales laburiste, 
este neîndoielnic că anunțarea 
demersurilor actualului guvern 
în vederea ridicării embargou
lui instituit de cabinetul prezi
dat de Wilson (în conformitate . 
cu hotărîrile O.N.U.) asupra li
vrărilor de arme destinate Re
publicii Sud-Africane a consti
tuit „marea surpriză" a guver
nării conservatoare de 
acum. Aceasta mai ales 
rită implicațiilor majore 
care o hotărîre în acest

poate avea pentru situația 
pe continentul african, pen- 
răspunderile internaționale 

care Marea Britanie și le-a
asumat în 
permanent al Consiliului 
Securitate și 
monwealthului.

Dezbaterile din Camera Co
munelor de la începutul aces-

p.tna 
dato-

pe 
sens

. le 
de 
tru 
pe

calitate de membru 
de 

în cadrul Com-

VA RELUA ANGLIA LIVRĂRILE
DE ARMAMENT CĂTRE R.S.A. ?
tei săptămîni și, mai ales, de
clarațiile ministrului de exter- 

Alec Douglas-Home, , 
că, ceea 

putut părea o 
comercială, 

dacă nu de

ne, 
scos în evidență’ 
la început ar fi 
simplă chestiune 
ridică probleme 
neînlăturat, cel puțin de natură 
a împiedica decizii promptei 
Precizările lui Home, care 2 
arătat că „hotărîrea definitivă 
privind livrările de arme va 
fi luată numai după examinai- 
rea atentă a reacțiilor stîrnite 
în țările Commonwealthului" 
constituie un indiciu evident 
că reluarea -livrărilor este 
nată.

între timp, observatorii 
străduiesc să discearnă 
mentele reale din spatele 
clarațiilor și documentelor 
plomatice.1 Desigur, avansurile 
conservatoare găsesc o audien
ță entuziastă la Pretoria. Poate 
un pic prea entuziastă. Căci 
guvernul R.S.A, pare să încer-

au 
ce

ce forțarea notei pentru a obți
ne de fapt o poliță în alb asu
pra viitoarei politici britanice 
în domeniul comerțului 
arme.

cu

amî-

Declarațiile ministrului 
externe conservator în Camera 
Comunelor au evidențiat exis
tența unor divergențe în cabi
netul conservator și anume în
tre premierul Heath, adept al

reluării imediate

.vitale pentru An- 
pe 
nu

e- 
nu

a livrărilor, 
și ministrul său de externe, 
exponent al unei poziții mai 
nuanțate, de temporară espec- 
talivă. Rezultatul a fost un gen 
de ambiguitate care lasă des
chisă posibilitatea oricărei 
voluții. Ceea ce, evident, 
mulțumește pe nimeni.

în orice caz, nota dominantă 
a comentariilor pe această temă 
este pesimismul, in sensui că 
hotărîrea conservatoare pare 
ca și luată și „nuanțările" sînt 
pentru consumul naivilor. „Con
sultările prealabile cu guverne
le țărilor Commonwealthului 
vor avea un efect redus", scria 
ziarul „The Guardian". „El 
(Home),. și colegii săi, s-au ho
tărî! deja și 
Ei doresc să 
' Explicațiile 
pot constitui 
Invocarea necesității apărării, 
cu ajutorul acestor arme, a căi-

asta este evident, 
vîndă arme", 
conservatorilor r,u 
o scuză valabilă.

i

lor maritime „ 
glia", care ocolesc Africa 
la Capul Bunei Speranțe, 
conving pe nimeni, cu atît mai 
puțin pe aceia care se tem — 
și nu fără temei — că ele 
vor putea fi oricind folosite 
împotriva patrioților sud-afri- 
cani și a mișcărilor de elibe
rare națională.

Moțiunea depusă în Camera 
Comunelor de opoziția laburis
tă, chiar dacă va prilejui dez
bateri aprinse, 
duce acum la soluționarea dis
putei dintre partizanii și adver- 

embargoului. 
acestei 

intră 
luni.

nu va putea

sarii ridicării 
Faptul că, la sfîrșitul 
săptămîni, Parlamentul 
într-o vacanță de trei 
lasă în suspensie o problemă 
care va preocupa profund cer
curi largi ale opiniei publice 
și va crea destule dificultăți 
guvernului. Gustul amar al 
criticilor opoziției laburiste, 
care în moțiunea amintită sub
linia că „reluarea livrărilor de 
arme ar însemna o încălcare 
flagrantă a recomandărilor 
O.N.U. și, totodată, ar pune în 
pericol viitorul Commonwealthu
lui", va fi persistent în această 
vacanță parlamentară.

Paul FINANfU

© Miercuri seara s-au în
cheiat dezbaterile din Came
ra Comunelor in legătură cu 
moțiunea prezentată de Parti
dul laburist, în care cere gu- 

’ v'ernului să renunțe la pro
iectul său de a ridica em
bargoul asupra materialului 
militar destinat Africii de 
sud.

• Aproximativ 600 de pe
lerini hinduși care reveneau 
într-o coloană de 24 de au
tovehicule de la templul din 
Badrinath, situat la 400 de 
kilometri de Delhi, au fost 
surprinși pe șoseaua de mun
te pe care o străbăteau de 
apele umflate brusc de ploi 
ale Alaknandei, afluent al 
Gangelui. Apele dezlănțuite, 

autocarele și 
convoiului, tî- 

vale. Cei mai 
pasageri s-au

au răsturnat 
automobilele 
rîndu-le la 
mulți, dintre r__
înecat. Potrivit primelor știri 
sosite din regiunea respecti- 
v?’.. iZ0Jată acum de restul 
țării, sînt speranțe ca apro
ximativ 200 dintre pelerini 
să fi reușit să se salveze.

• La Khartum a fost dat 
publicității un decret al Con
siliului comandamentului re
voluției în care este anunța
tă remanierea guvernului su
danez. .

• In capitala' Etiopiei, 
Addis Abeba, a fost dată 
publicității o declarație a 
Organizației Unității Africa
ne, în care se arată că pro
iectul guvernului britanic de 
a livra arme regimului ra
sist din Republica Sud-Afri- 
cană trebuie considerat drept 
un act ostil față de statele 
și popoarele africane.

© Autoritățile boliviene au 
pus în libertate pe cei 
deținuți politici ceruți 
schimbul eliberării a doi teh
nicieni vest-germani angajați 
ai unei companii miniere a- 
mcricane, 
ai 
„Armata 
nală".

10 
în

răpiți de membri 
organizației clandestine 

de Eliberare Națio-

• La 
miercuri' 
stat in Ministerul Afacerilor 
Externe al R. F. a Germa
niei, Georg Ferdinand Duck- 
witz, pentru a participa la 
cea de-a 5-a rundă a schim
bului de păreri între repre
zentanții guvernelor R. P. 
Polone și R.F.G., informează 
agenția PAP.

Varșovia a sosit 
seara secretarul de
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