
I
X

i

!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA I

I

ANUL XXVII
Nr. 6 449

c
REDACȚIA

Ș5> ADMINISTRAȚIA 
ZIARULUI

Petroșani, strada Republicii nr. 90

SÎMBĂTĂ

25
iulie 19T0

4 pagini 30 bani

J V

7

........... . ........

-

■

.■

's'<-
j <,<-

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Obiectivul colectivului preparației Lupeni
' isi

A

W”

Irf

ir
%

B

..

Centrala cărbunelui Petroșani

SARCINILE
DE PLAN
POT

I
I
I
I
I

ft

' ■ ■'

Foto : Ion LICIU

Q întreprinderea indus
trială „Băimăreana" a trecut 
de curînd la fabricarea u- 
nor piese solicitate. în indus
tria autovehiculelor. Pentru 
început, au fost asimilate 83 
de repere, circa 70 fiind des
tinate autoturismului „Dacia 
1 300“ In viitorul cincinal, 
întreprinderea din Baia Mare 
își va lărgi noul profil, în- 
scriindu-se printre colabora
torii activi ai uzinelor de au
tocamioane și autoturisme ro
mânești.

Bilanțul realizărilor colecti
vului preparației din Lupeni, 
prezentat în fața adunării ge
nerale a salariaților, este po
zitiv, 
sens sînt realizările cu care a 
fost încheiat primul semestru 
din ultimul an al 
cincinal. Să dăm cuvînt 
spre a confirma acest 
Depășirea țață de plan 
ducția neță reprezintă 
tone de cărbune, 
pentru 
spălat 
cestea 
catorii 
tuația 
asemănătoare. Cenușa cărbune
lui specia] reprezintă 8,4 la 
sută, mai redusă cu 0,2 puncte 
fată de norma admisă, iar la 
cenușa globală cu un punct. 
Recuperarea globală (recalcu
lată) realizată indică +21,1 
puncte, la cărbune • special 1,8 
puncte. Cifre pozitive se pot 
arăta și la alți indicatori de 
plan, ele dovedind că la pre- 
paratia din Lupeni s-a desfă
șurat o muncă stăruitoare pen
tru îndeplinirea și depășirea 
tuturor indicatorilor de plan,

Semnificative în acest

pentru a recepționa și spăla 
întreaga producție de cărbune 
fără a produce dereglări 
activitatea minelor pe care 
deservește.

în rîndurile ce urmează 
intenționăm să înșirăm măsn-

în 
le

nu

în
în

darea de seamă prezen- 
adunare de tovarășul 

Ardeleanu, șeful prspa-

Șl TREBUIE
SA FIE
REALIZATE!

Cu toții sîntem edificați asupra bilanțului nesatisfăcă
tor la producția de cărbune brut pe care l-au raportat, pe 
ultimele luni ale semestrului I, unitățile miniere ale Văii 
Jiului. Numai la minele Uricani, Vulcan, Lonea și Bărbă- 
teni, față de sarcinile avute pe cele 6 luni care s-au scurs 
din 1970, a fost consemnată o rămînere în urmă totală la 
producția de cărbune brută de peste 50 000 de tone.

Este cazul să tragem semnalul de alarmă, mai ales că 
(lupă trecerea primelor 22 de zile din semestrul II situația 
a rămas neschimbată, ba pe alocuri se vădesc semne în
grijorătoare in ceea ce privește rămînerile în urmă la 
aceste exploatări. Aproape 7 000 de tone restanță Ia E. M. 
Lonea, peste 6 500 de tone ta E. M. Vulcan, iar la E. M. 
Uricani — ce să mai vorbim — datoria neonorată depășește 
13 000 de tone (abia 68 la sută proporția de realizare a pla
nului, nici o zi de îndeplinire a sarcinei încredințate!). In 
total pe bazin : — 32 556 de tone, „agonisite" în 21 de zile 
ale lunii curente.

Ne dăm seama că o asemenea stare de lucruri nu mai 
poate continua. O cale de ieșire din impas se impune a fi 
găsită de urgență, căutată cu orice preț. Sîntem convinși 
că nu aceasta este oglinda care să ne reflecte munca și ca
pacitățile. Ceea ce s-a făcut pină acum nu e tot ce se poate 
da. Sîntem oameni, sîntem comuniști și e obligatoriu ne
cesar să răspundem în lumina acestor calități strădaniilor 
uriașe prin care o țară întreagă se dăruie acum. Căci, tre
buie s-o spunem deschis, rezultatele obținute de colectivele 
miniere în ultimul timp nu sînt nici Pe departe în conso
nanță cu posibilitățile de care dispun exploatările la ora 
actuală. E un fapt arhicunoscut care nu mai are nevoie de 
demonstrații. Iși face, din nefericire, tot mai mult loc prac
tica vorbelor fără acoperire, a promisiunilor neonorate care 
pot fi „rentabile" pentru moment, în nici un caz însă dem
ne. Altul e fondul nostru n-> care l-am cîștigat și-l îmbo
gățim perpetuu.

Fiecare om al minei, îiecare brigadă, fiecare zonă poate 
și trebuie să dea mai mult. Există — cine contestă acest 
lucru ? — și cauze obiective, unele greutăți care împiedică, 
încă, o realizare normală, sub totalitatea laturilor, a pro
cesului de producție în subteran. Dar a venit vremea ca 
nici să mai îndrăznim a ne gîndi sa acoperim cu ele pro
priile defecte, deficiențele care măi persistă în activitatea 
desfășurată și a căror înlăturare depinde exclusiv de noi. 
„Verigile" : analiză neîntîrziată — rnosuri responsabile și 
eficace — urmărirea atentă, permanentă a concretizării lor, 
trebuie legate intr-un tot unic. Zilnic, schimb de schimb, 
clipă de clipă chiar, pas cu pas, la fiecare loc de muncă, 
se impune să urmărim dacă sînt asigurate toate condițiile 
pentru a realiza integral și exemplar sarcinile și angaja
mentele luate. Comitetele de direcție, întregul corp tehnic 
și ingineresc, toți factorii care conduc și îndrumă procesul 
de producție trebuie să manifeste un interes viu, concret, 
cu efecte palpabile pentru buna organizare a muncii de fie
care zi. Se cuvine să arătăm ce știm și ce sîntem în stare 
prin elocventa faptelor — argumente.

Comitetele de partid ale minelor, organizațiile de sin
dicat și de U.T.C., vor trebui să-și sporească aportul. Exem
plul comuniștilor e factorul dinamizator al tuturor rezerve
lor umane și asta trebuie să se vadă într-una.

Puterea faptelor e singura viabilă. Cuvintele — puse 
unul peste altul — oricît de frumoase ar fi, constituie un 
edificiu fragil care nu poate dura. Ca să dăinuie, văpaia 
cuvintelor este necesar să se bizuie pe trăinicia rădăcini
lor, pe fundamentul brațelor și frunților alăturate.

...A mai rămas o săptămînă plină pină la sfirșitul aces
tei luni de mijloc de vară. Și vara este a roadelor ce prind 
miez bogat. Fiecare om al minei se poate antrena în șu
voiul de rodnicie din preajmă. Abatajele sînt surse nese
cate cu „fructe" ale pămîntului și asta am constatat-o cu 
toții în atîtea rînduri. Colectivele miniere trebuie să se 
strîngă în spiritul celor mai frumoase tradiții ale Văii — 
umăr lingă umăr, efort lingă efort pentru a da un asalt pu
ternic pe frontul cărbunelui. Ziua minerului, aniversarea 
eliberării patriei ni-s sărbători prea dragi și se cuvine sa 
le cinstim cum ne-am obișnuit, adică cu brațele umplute 
cu roade. Minierește !
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• Fabrica , de conserve 
„Zagna Vădeni“, una din u-

nitățile economice ale. jude
țului Brăila,- afectate de i- 
nundațiile din luna mai, și-a 
reluat parțial. activitatea. Cu 
forțe proprii și cu ajutorul 
mai multor întreprinderi in
dustriale din județ au fost 
refăcute halele de producție, 
depozitele de materii prime, 
produse finite și ambalaje, 
căile de transport și de ali
mentare cu energie.

actualului 
cifrelor 

lucru, 
la pro- 

23 957 
special 
iar la 

A-

la 
cocs 1 400 tone, 
normal 19 046 tone, 
sînt depășirile la Indi- 
cantitativi de plan. Si
la cei calitativi eslo

Adunări 
generale ale 
salariaților

&

iile tehnico-organizatorice lua
te de conducerea preparației 
deși ele și-au dovedit pe de
plin eficiența. Merită a fi su
bliniat efectul stimulator al 
noului sistem de salarizare care 
a dus la întărirea răspunderii 
fiecărui salariat 
nirea sarcinilor 
legarea directă 
de salariu de 
ținute în mod

Cu toate rezultatele pozitive 
dobîndite au existat și unele 
deficiente scoase în evidență

pentru îndepli- 
stabilite prin 
a cuantumului 
realizările ' ob- 
efectiv.

atît 
tată 
Victor 
rației, cît și de participanții la 
discuții. Deși au fost luate o 
seamă de măsuri importante 
ca; centrifugarea în întregime 
a specialului 0—10 și 0—3 
mm, înlocuirea egutării la si
lozurile de 0—10 special, ma
jorarea debitului de vid la 
flotație, umiditatea continuă să 
fie depășită cu circa 1,5 puna- 
te la sortul 0—50 mm special, 
sort care are o pondere însem
nată în producția livrată. ®ri, 
umiditatea cărbunelui nu este 
un indicator neglijabil. Insufi
cient s-au redus și defecțiunile, 
electromecanice. în comparație 
cu primul semestru din anul 
trecut defecțiunile mecanice au 

7 
ore, iar cele electrice numai cu 
2 ore. în perioada analizată, au 
avut loc 5 accidente soldate 
cu incapacitate temporară de 
muncă. Doi dintre accidentat! 
sînt ucenici iar unul cu * ve-

scăzut doar cu ceva peste

D. CRIȘAN
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• A fost terminată asfal
tarea drumului Timișoara — 
Jimbolia în lungime de peste 
40 km. Noul drum, care a- 
sigură legături mai bune cu 
întreprinderile industriale și 
unitățile agricole din vestul 
Banatului, va deveni în cu- 

*rînd și o arteră de circula
ție rutieră internațională. j

(Continuare In pag. a 3-a)

Cu destinația
E. M. Dîlja

In curînd E. M. Dîlja va 
recepționa noi utilaje produ
se de Uzina de utilaj minier 
Petroșani. Un siloz dozator 
pentru puțul principal af mi
nei și un dispozitiv de răs
turnat vagoneți au fost rea
lizate de întreprinderea exe
cutoare în termenul stabilit 
prin contract, urmînd ca ele 
să intre în posesia beneficia
rului în zilele ce urmează.

în tabără
23 iulie a.c. 110 pio- 
și școlari au plecat în

Susținere DUMINICA
metalică CULTURAL

Joi 
nieri 
tabăra de vară de la Bogda, 
jud. Timiș. Timp de 14 zile ei 
se vor recrea în drumeții și 
excursii, vor participa la jo
curi sportive și concursuri, 
vor lega noi prietenii.

In vederea creării unor 
condiții optime de exploata
re a zăcămîntului, serviciul 
tehnologic al minei Lupeni a 
coordonat înlocuirea susți
nerii mixte din stratul 5, 
blocul 2, cu una metalică. 
Noua susținere va fi asigu
rată de stîlpi hidraulici cu 
pompă individuală de tipu
rile CS3 — 2M și SAH-3.

SPORTIVA

Un nou abataj la E. M. Lonea
La mina Lonea a fost introdus in exploatare cel de-al 

doilea abataj frontal din blocul 6, zona I, raionul III. Aici 
lucrează brigada de mineri condusa de Simian Balea.

Noul abataj, care are o lungime de front de 50 de me
tri, este echipat cu stîlpi hidraulici tip S-10, grinzi Wan- 
versch și transportor TR-3. Capacitatea proiectată a aba
tajului este de 300 tone cărbune pe zi.

Cu ocazia duminicii cultu
ral-sportive, organizată de 
către Consiliul municipal al 
sindicalelor din Petroșani, ce 
va avea loc la Lupeni, Ia 
ștrandul lermoficat „Prepa
ratorul" în ziua de 26 iulie, 
se va ține un concurs de înot 
pentru juniori și junioare, 
seniori și senioare, precum 
și pentru copii între 10—14 
ani la următoarele discipline: 
voinicește, craul, bras, liber.

Concursul care va începe 
la orele 9 va fi dotat cu 
mii în obiecte, diplome, 
dalii etc.

Înscrierile se fac la 
de bilete a ștrandului.

pre- 
me-

casa

y

Au fost recepționate primele obiective hidrotehnice din Valea Jiului
In aceste zile au fost sem

nate actele de recepție ale 
primelor obiective hidrotehni
ce pe care constructorii șan
tierului I.L.H.S. le execută în 
Valea Jiului. Este vorba de 
captarea prin puțuri forate și 
stația de pompare de la Jieț, 
care asigură localităților Lonea 
și Petrila un debit de apă 
potabilă de 70 litri pe secun-

dă (față de 50 1/sec. cît era 
prevăzut); conducta de aduc- 
țiune a apei potabile Maleia 
— Petroșani care suplimen
tează cu 20 de litri pe se, 
cundă apa potabilă necesară 
petroșănenilor; regularizarea 
la Petrila a cursului Jiului, 
în zona oonfluenței lui cu 
Jiețul, pentru apărarea de vi
ituri a șoselei Lonea — Pe-

trila.
E de menționat că toate a- 

ceste lucrări, care valorează 
peste 4 milioane lei, au. pri
mit la recepție calificativele 
de „bine" și „foarte bine11, 
fiind predate beneficiarului 
(I.G.C. Petroșani) în terme
nele angajate. E o dovadă a 
priceperii și vredniciei con
structorilor.

MwMmH
Atențiune! Trecere — pietoni...

Telefoane : redactor șef - 1638 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221) ; viața de partid 
— interior 
economică 
țămînt — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

71 ; socială - interior 74 ;
- interior 53 ; cultură-învă- 

interior 41 ; administrație —
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CULTURA
ARTA

• Scena — factor educativ, nu amuzament fa
cil (marginalii la spectacolul „Vino-n vale la 
Lupeni”) • La Teatrul de stat „Valea Jiului”, 
așteptînd ridicarea cortinei • Un poem închinat 
frumuseților naturii
Bucura Dumbravă • Pe urmele materialelor 
publicate („Reflecții la o apropiată aniversare”)

„Cartea munților” de

,?
St'

X

>•

***■

/ -f

..

■■

*

£

Vedere din Aninoasa
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(Jz&pejlieri Iru atașe
In parchetul forestier Strîmbu, undeva deasupra bara

jului în construcție de la Valea de Pești, lucrează 20 de 
maramureșeni harnici, făcînd parte din brigada lui Vasile 
Mlejiță.

Fiind plătiți in acord global, acești vrednici forestieri 
execută toate operațiile necesare de la fasonat pină la în
cărcatul lemnului în mașini auto, slujindu-se in acest scop 
de ferăstraie mecanice tip „Drujba", de un funicular Wis- 
sen și un tractor.

In această lună, Vasile Mlejiță cu oamenii pe care îi 
conduce a exploatat 700 metri cubi bușteni de fag, urmând 
ca pină la finele lunii să suplimenteze cantitatea cu peste 
300 mc. Ritmul de lucru al lor este aproape dublu față de 
ritmul obișnuit. Este pe drept o echipă fruntașă a U.E.L. 
Petroșani.

Un imperativ în 
Centrului de contractări,

fafa

achiziții și industria cărnii

ONORAREA
CONTRACTĂRILOR
In societatea noastră princi

piul cointeresării materiale a 
oamenilor muncii în rezultatele 
activității lor are o deosebită 
importanță, imperativul aplică
rii lui decurgînd din cerințele 
legilor economice obiective ale 
socialismului. Cointeresarea pro
ducătorilor agricoli și-a găsit în 
ultimii ani o justă soluționare, 
asigurată prin concretizarea 
măsurilor stabilite de numeroa
se documente de partid și de 
stat.

Formele și metodele de apli
care a principiului cointeresă
rii materiale a producătorilor 
agricoli în cadrul relațiilor de 
schimb dintre oraș și sat au 
suferit o continuă îmbunătăți
re, perfecționare și adaptare la 
sarcinile care au stat în fața 
dezvoltării economiei naționale 
în fiecare etapă parcursă pe 
calea construirii socialismului.

In prezent, în interiorul sis
temului de legătură — bazat pe 
schimbul de mărfuri — dintre 
industrie și agricultură, contrac
tările de animale și produsele 
lor reprezintă una din sursele 
principale ale constituirii fon
dului central al statului la car
ne și lapte. Prin sistemul ca 
atare, statul acordă ajutor ma-

terial contractanților, care con
stă în asigurarea creșterii ani
malelor, garantînd, de aseme
nea, avansuri de 40 la 
valoarea animalului la 
sporuri de preț pentru 
unor cantități cît mai 
cordarea de furaje (porumb și 
tărîțe).

Toate acestea au avut un e- 
cou binefăcător și în rîndul pro
ducătorilor agricoli, respectiv al 
crescătorilor de animale din 
Valea Jiului care, an de an, 
s-au convins, prin elocvența 
faptelor, că valorificarea pro
ducției animale, prin contracta
rea cu statul, răsplătește pe 
deplin eforturile depuse de pro
ducătorii care au contribuit la 
creșterea fondului central 
cărnii.

încrederii acordate i se 
punde cum se cuvine prin 
lizările, obținute în fiecare an, 
privind atît creșterea numărului 
gospodăriilor care au intrat în

sută din 
predare, 
livrarea 
mari, a-

al

răs-
rea-

1
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Ștefan PARDOS, 
director al Centrului 

contractări, achiziții 
industria cărnii 

Petroșani

(Continuare In pag. a

de
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Studiul 
locului 

de muncă - 
un punct 

de pornire 
pentru

sporirea 
vitezelor 

de avansare
Sporirea continuă a vite

zelor de avansare la lucrări
le pentru deschiderea de noi 
fronturi de cărbune este unul 
din principalele obiective pe 
care le întîlnim înscrise pe 
agendele de lucru ale colec
tivelor de ingineri și tehni
cieni din cadrul exploatări
lor miniere. Deci, nu greșim 
dacă, în încercările noastre 
de a ilustra preocupările co
lectivului minei Lonea oen- 
tru organizarea producției și 
a muncii pe baze științifice, 
Începem prin a relata rezul
tatele obținute de brigăzi 
tocmai prin aplicarea măsu
rilor menite să contribuie m 
obținerea unor rezultate su
perioare la operațiunile 
deschidere a fronturilor 
lucru în cărbune.

Ca o primă măsură, pen
tru organizarea judicioasă 
a lucrului la front, pentru 
eliminarea pe cit posibil a 
timpilor neproductivi, s-a în-

de 
de

Ing. Martin BORȘA 
mina Lonea

(Continuare in pag, a 3-a)
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Brâncuși
întotdeauna ca un zeu al zeilor, în 
dorul de întrupare al pietrei și să

Mi l-am închipuit 
stare să însuflețească i 
viețuiască peste vreme.

Nu știu de unde, din care adîncimi ale acestui pămînt 
ii este pornită rădăcina. Știu însă, cred de acuma că Hrân- 
cuși, acest copac împlinit din mii de cercuri, a purces in 
lume, venind de undeva de tare departe și ajungînd undeva 
de tot departe, poate dincolo de marginea cerului — căci 
zeilor le priesc înălțimile.

„Masa tăcerii", „Poarta sărutului", „Coloana infinitului", 
le-am văzut cîndva la Tg. Jiu, am trăit lingă ele momente 
de nemaiîncercat extaz spiritual, simțind deopotrivă cum 
coloana .coboară parcă de undeva din cer, cum „Poarta 
sărutului" îndeamnă la dragoste, cum „Masa tăcerii" te 
poartă cu gindul pe drumuri bătute doar de taine.

Atunci, la Tg. Jiu, nu mi-am putut însă închipui întrea
ga lume, cu toată măreția ei, zidită de Brâncuși. N-am 
crezut că vreodată îmi voi putea purifica sufletul, gîndurile, 
în fala deslușitelor taine întrupate de Brâncuși în mar
mură și metal. Nu d« mult la București, am avut prilejul 
să pătrund în universul brâncușian Exponatele din New 
York, Paris, Philadelphia, Chicago, Washington și din țara 
noastră, adunate poate pentru prima dată la un loc, dezve
leau neostenitul geniu al celui care a fost „bărbatul de la 
Hobița", păstrător de legi și datini românești.

Ca niște aștri cu strălucire deosebită înfrumusețau ori
zontul cunoașterii noastre născuții din piatră și metal, spăi- 
mîntători de vii. „începutul lumii", ..Sculptură pentru orbi", 
„Cap de copil", „Copil dormind", „Muză adormită", „Som
nul", „Supliciul", „Timiditate", „Sărutul". „Orgoliul", „Rugă- 
ciune“.Intre aceștia „Prometeu", „Adam și Eva", „Regele 
regilor". „Principesa X“, „Domnișoara Pogany", „Țestoasa 
zburătoare", „Pasăre în spațiu", „Cumințenia pămîntului" 
aduceau în atmosferă zbuciumul constelațiilor de-a deschide 
noi drumuri de-a lungul și de-a latul universului.

Pentru o clipă am simțit, ca niciodată cu adevărat, pu
terea omului de-a fi stăpînul lumii, de a-i ști mersul tul
burător de-a lungul vremii. Și clipa mi-a sădit în suflet 
o fibră de piatră vorbitoare care asemeni marmurelor Iui 
Brâncuși, nu știe ce-nseamnă șovăiala. Am plecat temător 
și înzdrăvenit de ceea ce am văzut, zicîndu-mi ; „Cu ade
vărat Brâncuși este zeul zeilor. Căci cine altul deeît *1 a 
dat trup începutului lumii, putință orbilor de-a vedea, aripi 
cit cerul păsării măiastre 1“

Radu SELE.1AN

PARTIDULUI
Asemeni sint și eu cu orișicine, 
piciorul, însă-mi calcă mai ușor ; 
nu am aripi dar mă inundă zbor 
și cercuri tot mai largi se scriu în mine. 
Dar vorbele nu-și află largul lor, 
măsura gîndului de care-s pline.
Îmi par întotdeauna prea puține, 
lăsîndu mă să-ți fiu mereu dator.
Aș vrea să spun un ciut cum nu s-a spus, 
să lunece din mine, mai 
de orizontul gîndului 
Dar vorbele nu sună 
ți-n loc de ciut eu îți 
bătaia inimii tot mai

Nceulai CHIRICA
tfe Bucura Dumbravă

LA TEATRUL DE STAT
VALEA JIULUI

liber iu KARPAT1.1N

apariție, că acens- 
se face cu un de- 
poetre.
apreciau de altfel

închin, stingher, 
fierbinte.

Un poem închinat frumuseților naturii
presus 

din mine.

din 
un 

fost
In-

n aștri
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concre- 
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tot ce este legat
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zadar căutată în în- 
dv. înțesate de inco-

președintele comitetului
Lupe ni, 

premiera

face activității 
a U.A.P să își 
contribuind la 

și diversificarea
o stare
— des- 
Filialei

Dintre premierele ce vor 
putea fi vizionate in stagiu
nea viitoaj'e la teatrul „Va
lea Jiului" două au cunoscut 
deja febra primelor pregătiri. 
Este vorba de „Doamna Spi- 
riduș" de Calderon de la Bar
ca și „Pleacă berzele" de Ion 
Minulescu piese care au avut 
prezențe rare în repertoriul 
teatrelor noastre, în special 
„Pleacă berzele" din motive 
mai mult sau mai puțin în
temeiate.

Comedia lui Calderon de la 
Barca, acest reprezentativ 
scriitor al Renașterii spanio
le adăpostește 
abundentului 
nice accente 
a faptelor de 
jumătate a 
XVII-lea. A 
îl prezintă pe Ion Minulescu 
intr-o postură inedită pentru 
masele largi de spectatori, 
teatrul său trecind. pe un 
plan secundar.

Ambele spectacole, sint co
ordonate regizoral de Marcel 
Șoma, scenografia fiind sem
nată de Aurel Florea. Mon
tarea lor și sub aspect regi
zoral și sub aspect scenogra
fic le va detașa fără îndo
ială de reprezentațiile an
terioare, oferind publicului 
surprize plăcute.

in spatele 
umor — puter- 
de ridiculizare 
viața din prima 

secolului al 
doua partitură

In ziarul nostru din 17 iu
nie a.c. publicam articolul 
„Reflecții la o apropiată ani
versare" in care se făceau 
citeva considerații critice pri
vind activitatea pe plan local 
a Filialei din Petroșani a Uni
unii Artiștilor Plastici. Redăm 
în continuare răspunsul pri
mit zilele trecute la redacție, 
din partea vicepreședintelui 
U.A.P. pe marginea 
lui amintit.

„Articolul constată 
de lucruri cunoscută 
creșterea activității

Atenția sporită pe care 
acordă Teatrul „Valea Jiului 
spectatorilor in viitor este 
evidențiată și de prezența 
mior repulați regizori și 
scenografi ce-și vor da con
cursul in montarea unor 
spectacole. Prima piesă ce va 
fi transpusă scenic de maes- 
tra Marietta Sadova, în co
laborare cu pictorul sceno
graf Elena Pătrășcanu — 
Veakis, este tot o comedie: 
„Avarul" de Moliere. Opera 
nu mai are nevoie 
zentare, ea urmind 
nească curiozitatea 
rilor mai ales în 
felului cum actorii 
neni îi vor da viață din co
laborarea cu amintitul cu
plu al regiei și scenografiei.

Alături de Marietta Sadova 
și Elena Pătrășcanu — Vea
kis e posibil să figureze și 
numele lui Radu Penciulescu, 
regizori cu care se duc în 
momentul de față tratative 
ce s-ar putea să izbutească.

Adăugind la toate acestea 
și tendința de împrospătare a 
forțelor actoricești se poate 
descifra intenția, dinamizării 
artistice a vieții teatrului 
petroșănean.

Mircea MUNTEANU 
secretar literar la Teatrul de 
Stat Valea Jiului" Petroșani

U.A.P. din Petroșani, 
tizată in numărul mic 
nifestări plastice și într-o 
suficientă legătură dintre 
tiști și public.

Cauzele acestei situații 
analizate numai în parte 
articolul citat. Se trece 
pede peste unele condiții 
corespunzătoare în care 
pun artiștii din Valea
(și in primul rind lipsa unei 
săli de expoziții), motive care 
influențează climatul artistic și 
așa destul de slab din orașul 
Petroșani. (N.R. Nu contestăm

SCENA
FACTOR EDUCATIV

nu amuzament facil

o experiență

pătrundă

Moș Ion Roată O, Brautlgam

T. SPÂTARU

plasea- 
inapoi, 
de e- 

și dan- 
fru-

o muncă

Pe marginea spectacolului

de idei au 
și de foarte 

cu fapte notabile.
vom a- 
revistă

In ultimul timp se observă 
cu ușurință eforturile celor ca
re activează pe lărim cultural 
și artistic de a-și canaliza în
treaga muncă pe făgașe superi
oare, reelamate de înseși exi
gențele sporite ale publicului. 
Această notă nouă este carac
teristică și artiștilor amatori, 
nu numai profesioniștilor. Este 
un adevărat elan creator care 
încearcă să tatoneze gustul o- 
mului într-o epocă in care au 
avut loc modificări substan
țiale în modul de viață al fa
miliei, în petrecerea timpului 
liber, în deprinderi, totul fi
ind generat de un progres ra
pid și susținut. Cînd mijloacele 
de comunicare in masă (radio, 
televiziune, presă, carte etc.) 
au o asemenea pondere în via
ța de toate zilele, evident că 
rezultatele muncii cultural-artis- 
tice trebuie să se situeze la 
un alt nivel valoric. In acest 
sens s-a parcurs
bogată și fertilă, optica rudi
mentară, penuria 
fost înlocuite — 
multe ori
Prin prisma acestora 
naliza spectacolul de 
folclorică „Vino-n vale Ia Lu
peni" (subintitulat pueril „po
veste de dragoste cu cîntece șl 
dansuri populare" — subintifu- 
lare care ne poartă cu gînilnl 
înapoi cu cel puțin 70 de ani...), 
montat la clubul sindicatelor 
din Lupeni.

In reprezentațiile folclorice 
actuale există tendința de a 
da spectacolelor o linie direc
toare. o osatură mai mult sau 
mai puțin anecdotică pe care 
să se înșire armonios momen
tele artistice. Aceasta pentru 
simplul motiv că prezentarea 
seacă e desuetă, spectatorul do
rește mai multă fluență. Un a- 
semenea pretext a fost jinduit 
și la Lupeni însă lipsa de ima
ginație și prozaismul (autorul 
și regizorul, condensați în Cor
vin Alexe „de ia Teatrul de stat 
Petroșani") au fost tot ce s-a 
putut reține din acel libret.

O intrigă plată și anacronică, 
localizată cu chinuitoare tra
geri de păr (II'-ana. muncitoa
re Ia ..Viscoza" și Marin, mi
ner, se iubesc. însă colectivele 
de muneă sînt îmnotriva căsă
toriei lor, totuși dragostea este 
atit de stabilă incit infringe 
cerbicia colegilor care recunosc 
in final valoarea acestui senti
ment — cam aceasta este, a- 
proximaiiv, schema) la Lupeni 
se desfășoară sub ochii prea în
durători a 
blic. 
amplifică printr-un moment 
autentic folclor 
două 
in 
lici“ 
țoși, cn veșminte extravagante 
etc. Era acesta, oaw cel mai 
indicat procedeu, artistic de a 
face educație? Categoric nu. e 
deiar o găselniță prin interme- 

necesitatea unei săli 
nente de expoziții in Petroșani 
dar subliniem incă o dată 
că sint. totuși, destule condiții 
în această privință nici pe de
parte explorate și folosite).

Conducerea Uniunii Artiști- 
lor Plastiei cunoaște proble
ma ridicată de articol. Situa
ția Filialei U.A.P. Petroșani 
este in atenția biroului execu
tiv al organizației noastre. îm
preună cu organele de partid și 
de stat din Deva, vom căuta să 
coordonăm activitatea celor 
două unități ale U.A.P. din ju- 

diul căreia să se smulgă ieftin 
spectatorilor un haz care lip
sește în rest.

Dacă libretul în sine 
ză omul cu zeci de ani 
spectacolul este salvat 
ternul farmec al muzicii 
sului popular românesc, 
moașe și în urmă cu 30 de ani, 
frumoase Și acum. Din fericire 
libretul, așa cum vom vedea, 
este strivit de autenticul fol-

clor, de interpretarea pasionată 
a soliștilor, tarafului și dansa
torilor. Pentru că la Lupeni se 
află artiști amatori talentați 
de certă valoare. Maria Bogdan 
are naturalețe interpretativă, 
Maria Căldărar cu vocea-i cal
dă și inflexiuni neașteptate (mi
nus ținuta scenică ce va trebui 
corijată), Viorica Lazăr. exu
berantă și firească, Angelica 
Lica. Anuța Dragoș. Văii Gre- 
cu. Sandu Aruncuteanu și toți 
ceilalți fac un grup de soliști 
vocali îndrăgostiți de muzica 
populară, cu calități vocale ca
pabile să trezească emoția ar
tistică. Trebuie să adăugăm 
grația și, totodată, tumultul im
petuos A dansatorilor (remar
cabili lacob Drăgan, Ion Flo
rian, Jimboreanu) instruiți de 
Dumitru Vîloaică. Interpretarea 
înflăcărată, animată de o dă
ruire totală eîntecului si jocu
lui au șters sfiala în fața pu
blicului. au șters aproave în în
tregime banalitatea 
dar n-a 
artistice 
tentă regizorală. Dar idei regi
zorale Corvin Alexa n-a avut, 
dacă ar fi avut era imposibil 
să nu fi ordonat mai riguros 
spectacolul sub aspectul pro
venienței regionale, a melodii
lor șl dansurilor. Melodiile ar
delenești. cele oltenești, bănă
țene și celelalte ar fi apărut 
grupate, nu într-un amestee 
pestriț, costumația dansatorilor 
nu ar fi fost un talmeș-bal- 
meș (ieșiri „subtile" și succe
sive ale „oșenilor" pentru a-șf 
schimba costumele etc.); intră
rile și ieeirile ar fi avut mai

dețul Hunedoara. ilindu-Ie un 
impuls nou, concretizat în 
manifestări comune, desigur 
de mai mare amploare și cu 
un ecou sporit în public.

Anatoi MINDKESCU 
vicepreședinte al U.A.P. 
Așteptăm ca analiza pe care 

conducerea Uniunii Artiștilor 
Plastici o va 
Filialei locale 
arate roadele, 
impulsionarea 
muncii de popularizare a uțtei 
în rîndul maselor din Valsa 
Jiului.

multă precizie, totul ar fi fost 
unitar și omogen, nu impro
vizat. Sub raport regizoral spec
tacolul are multe inadvertențe 
și imperfecțiuni salvate în bu
nă măsură de calitatea inter
pretativă.

Spectacolul-revistă „Vino-n 
vale Ia Lupeni" este mediocru 
însă această mediocritate nu 
este imprimată de artiștii a- 
matori (care, repetăm, sînt ta- 

lentați și au dat tot ce-au avut 
mai bun în ei), ci de compe
tența artistică (inexistentă, de 
altfel) a regizorului-libretist. 
Colaborarea lui cu clubul din 
Lupeni nu e de loc fericită. In 
fata activiștilor culturali de la 
cluburile sindicatelor (și de fapt

Dincolo de revelația întilni- 
, pe care ne-au rezervat-o 

în aceste zile rafturile libră
riilor, cu cartea Bucurei Dum
bravă, reeditarea pentru a 
patra oară (după edițiile 
1920; 1924; 1942) este
omagiu adus celei care a 
poate cea mai înflăcărată 
drăgostită de munții 
falnici, de frumusețile natura
le din zonele montane pe ca
re le-a cîntat cu un deosebit 
patos pînă la sfîrșitul vieții. 
Poate putini știu din genera
ția mai tînără că locul Bucu
ra din munții Retezat precum 
și munții Bucura din masivul 
Bucegi poartă numele autoa
rei „Cărții munților" și că Bu
cura Dumbravă a poposit la 
începutul secolului în Petro
șani înaintea escaladării masi
vului Paring despre care a 
notat cuvinte de nepieritoare 
frumusețe.

„Cartea munților" scrisă de 
Fany Seculici, scriitoare care

Cu citeva zile in urmă asis
tam in Palatul cultural din 
Lupeni la premiera unui 
spectacol folcloric al amato
rilor. Priveam numărul spec
tatorilor și ne gindeam la 
modalitățile în care locuitorii 
orașului înțeleg și susțin e- 
forturite creatoare, dezintere
sate material ale artiștilor 
amatori, animați doar de ideea 
generoasă de a-și aduce o 
contribuție modestă pe altarul 
artei populare. O premieră la 
care sala nu este decit jumă
tate ocupată, iată o realitate 
care se explică doar prin- 
inerția publicului, lipsa de 
înțelegere. Sau desconsidera
rea muncii amatoristice ? Ar 
fi mai grav. Si atunci... To
tuși aceasta pare a fi o tris
tă realitate. Constantin Năs-

Milrai Balaur, Lupeni : 
acord, sinteți un admirator al 
frumuseților naturii și un adept 
al liricii erotice — chestiuni 
de temperament, de altfel — 
insă nu mai sîntem de acord 
cu dv. asupra valorii poetice 
pe care o au cele citeva măr
gele din „colierul" ce vă Îm
podobește arhiva personală. 
Probabil că vă aflați încă sub 
vraja pastelurilor lui Alecsan- 
dri pentru că prea mult seamă
nă cu ele „.mărgelele" dv. Per
severați, numai astfel veți de
veni personal și. in orice caz, 
e absolut necesar să evitați ver
suri de tipul „Te joci cu ea ca 
c-o păpușă" sau „ușurică ca 
fulg". Deocamdată colierul 
mărgele vechi, dar ieftine.

Lazăr II cana, V ulcan : Ne 
miteți balade de tip folcloric 
chinate apelor care au urgisit 

(Dunărea, Șiretul, Mure- 
Prutul) suferind. însă, de 

multă facilitate. Adevă- 
poezie nu este o înșiruire 

de la orice așezâmînt cultural- 
artistic) se ridică în mod con
stant citeva întrebări: ce se 
poate face ? cu cine ? cum ? 
ce rezultate pot fi scontate? 
Cum un activist cultural nu 
este omnipotent trebuie să a- 
peleze la ajutorul cuiva. Și aiei 
intervine discernămîntul valoric 
al alegerii, a cărui absentă 
ce la eșecuri, nereușite. Ia 
periențe triste.

Trebuie sâ se înțeleagă 
faptul că scena nu este un loc 
eare servește doar pentru a a- 
muza facil, scena este un fac
tor de educație, morală și es
tetică. Această funcție ideolo
gici este îndeplinită doar prin 
calitatea manifestărilor arii-zi
ce, nu prin improvizații și su
rogate cu efecte pernicioase și 
aflate Ia periferia artei. Ideea 
valorică trebuia să 
mai viguros în actul selectării 
celor care pot face 
artistică.

și-a împrumutat pseudonimul 
literar de Bucura Dumbravă, 
înainte de toate este străbă
tută de o deosebită sensibili
tate feminină vibrîntl cu o 
amplitudine puțin obișnuită 
în preajma naturii. Este ne
cesară această precizare de
oarece la auzul titlului cărții 
s-ar putea părea unora că es
te vorba de un ghid turistic. 
In ipoteza descoperirii în per
soana Bucurei’ Dumbravă a 
turistei pasionate după tot 
ceea ce este legat de Carp-alii 
noștri și locuitorii săi, cartea 
trimite și spre acest țel cu 
mentionarea de către cei care o 
răsfoim după o jumătate de 
secol de la 
tă trimitere 
osebit simț

Așa cum
la vremea cuvenită Titu Ma- 
iorescu, I.L. Caragiale, Dut- 
liu Zamfirescu, Gala Galactici» 
și mulți alții operele Bucurei 
Dumbravă sînt străbătute de

tase,
sindical de la E.M. 
spunea că pentru 
respectivă au fost luminate 
invitații tuturor șefilor de 
sectoare și altor ingineri.

Unei 
i se 
dacă
Alt argument care
prezența lor: o mare 
dintre interpreți lucrează la 
mină. O curiozitate firească 
față de oamenii din subordine 
(ce lac ei în timpul liber ?) ar 
fi fost un indiciu că intre ca

de exclamații și exprimări 
zinca rde, 
ocazional 
tică (in 
cercările 
rectitudini de limbă) și se că
mine în limitele strimte ale re
portajului subiectiv versificat, 
încercați să pălrundeți în esen
ța poeziei populare, pilduitoa
re prin imaginile neașteptate, 
figurile stilistice și muzicali
tatea naturală,

loan Ghiraș, Petroșani : De
priving ritmului, 
fortuite, prea cău- 
încărcătură poeti- 

trimise au aripile 
i pricina plătitudi- 
î doar două ver- 

,.Mi-e atîta sete / De-o

ficitare în 
cu imagini I 
taie și fără, 
că. poeziile 
frinte și din 
nii. Reținem 
suri :
.scorbură, de-o inimă de-o 'll ra
păn ă !..." Dacă ați reuși să ex
primați această sete de abso
lut în versuri pe măsura se 
timcntului pecare-1 exhibați, 
fi ceva.

capabil 
pentru 

la 
„Cartea munților" 

în care dragos- 
și bunul gust 

pastelul, neobo- 
cunoaștere . >.u

o sensibilitate artistică și un 
fior care nu pot sălășlui decit 
într-un spirit evoluat, 
să înalțe dragostea

' frumusețile naturii pînă 
paroxism, 
este un poem 
tea de ordine 
alternează cu 
sita sete de 
știința istorică. Ea ne edifică 
asupra istoriei turismului ro
mânesc, situîndu-se în fruntea- 
operelor similare din litera
tura noastră. Cartea se a- 
dresează în primul rînd tine
retului. Autoarea ei se apropie 
cu o finele demnă de relevai 
de spiritul fragil al tinărulul 
din toate epocile nu numai 
prin invitația pentru cunoaște
rea munților patriei noastre, 
ei și mai ales pentru pregăti
rea culturală a tînîiruluî, pen
tru apiecierca cum se cuvine 
a frumuseților pe care le ra 
întîlni în- cale.

Nu putem conchide pe mar- 

drele inginerești și muncitori 
mai există o pume de inlil- 
nire, un teren comun in afara 
procesului de producție. Sim
ple ipoteze pentru că invitații 
nu și-au onorat cinstea de 

care s-au bucurat.
La alte spectacole externe 

lumea se înghesuie, 
locale, amatoristice, 
ce ? Firma contează 
loarea pieselor de 
și interpretarea lor ? Mai de
grabă, în cazul amintit, e 
vorba de un simptom al sno
bismului. ghidat, precum 

ginea cărții Bucurei Dumbra
vă fără să transcriem mai jos 
un fragment din aprecierea 
unui remarcabil om de cultu
ră, făcută cu 45 de ani 
urmă : „...ceea cer dă 
o putere de captivase 
pentru cei ce nu cunosc 
rirea sufletească ctnid e 
de cultul natiwlt !n
este A immd d» slavă îl 
dedică munțiler noștri. Puține 
pagini de atîta dragoste co
municativă litaăziu», lor, cu
nosc in lit«s®taa tumtoaa»- 
c*“ (ion Sinrtone-.'uă

Aprașrfwi cu inajuecule 
cuvin și Editurii 
care a dirijai sub 
tiparului această 
carte împreună cu 
tografi Gh. Vulpaș 
drea care au 
tratie bogată, 
ținutuiui ei.

în 
părții 
chiar 
tiresă- 
vorba 

genere, 
imn ui I* slirvă

te
„Stadion" 
teascurile 
frumoasă 

artiștii lo- 
și I. Me-

asigural o Rus
ia nivelu-l cen-

știe, nu de argumente valo-i- 
ce, ci de superficii necanelu 
denie. Ar trebui înțeleasă mai 
profund o chestiune: o parte 
considerabilă dintre soliștii 
pe care ii auzim la radio, te 
levi/.iune sau pe diverse sce
ne profesioniste au fost ama
tori, cindva, cărora li s-a re
cunoscut talentul. Activitatea 
artistică a amatorilor este un 
domeniu al surprizelor și al 
revelațiilor. U rmărinriu-fe re 
zultatele scenice nu este o 
dovadă de lipsă de gust ICtitn 
se crede), dimpot rivă, este 
o expresie a dlscernămintului 
valoric acut, al capacității se
lective individuale. Snobismul 
e o maladie al cărei factor 
etiologic este lenea rațională.

I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
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Examen
vedeafUfeare din pag O de selecmod

mix- mina vulcan

se va ține la Cluj la a 
ce va fi anunțată uite-

18,05
18,15

20.00
20.50

sine nu este alar- 
la

examen pot participa 
care in prezent urrrrea-

adoptat.
noi, mobili- 

preparațiel 
îndrumarea

permanenta a organizație'
partid, va participa activ
tari de mineri și cocsari
reducerea cu 1,5 la sută

ționare
chime de 7 luni in preparație., 
Faptul în
eaant dar el dezvăluie că 
preparația din Lupeni instruirea 
tinerilor muncitori nu se face 
cu suficientă exigentă. în ca
drul adunării, tov. T. Geamănu 
a vorbit despre necesitatea Iub
irii unor măsuri suplimentare și 
eficiente care să ducă la re
ducerea umidității din cărbu
ne. Pentru aceasta la dispozi
ția prim-maiștrilor de la spă
lare și a echipelor de aici se 
vei afla în permanentă 1—2 
sudori care să intervină prompt 
când și unde este necesar. Des
pre reducerea umidității cărbu
nelui, aprovizionarea ritmică 
eu vagoane goale, întărirea 
disciplinei în muncă, asigurarea 
■urmi debușeu pentru 150 200 
t®ne/zi mixte de 0—10 mm, e- 
vitarea stagnărilor la secto
rul de transport, au vorbit cu 
«empetentă, venind cu propu
neri demne de studiat tovarii- 
șft 1. Neagoe, C. Marcu. 1. Spi- 
aîdon, Gh. Enciu, M. Bul.on, 
Gh. Pană și alții.

Fticînd bilanțul activității pe 
primul semestru, analizînd în 
spirit clitic și autocritic activi
tatea, adunarea salariaților de 
la preparația cărbunelui din 
Lupeni a privit cu optimism 
spre jaloanele trasate prin ci
frele, substantial sporite, ale 
planului pe 1971, an cu care 
se deschide o nouă perioadă 
de cinci ani de dezvoltare im
petuoasă și multilaterală a în
tregii țări. Comparativ cu ?970, 
indicatorii tehnico-econ.omici ai 
preparației Lupeni pe amil 
viitor se prezintă astfel t căr
bune supus preparării 2 600 000 
tone, cu 130 000 mai mult decît 
în anul în ours, cu o producție 
zilnică de 3 414 tone. Producție 
netă plus 110 000 tone din care 
40 000 tone spălat pentru cocs 
și 141 000 tone de mixte șiam. 
Diferența substanțială dintre 
producția netă și aceea de 
te — șlam și cocs 
scăderea cu 71 000 
tității de cărbune 
mal. Recuperarea 
recuperarea în special va 
ri de asemenea cu 0,5 
fiecare.

cum se poate
din cifrele comparative, sarci
nile preparatorilor din Lupeni 
cresc în anul viitor în 
substanțial la toți indicatorii 
principali de plan. Pentru asi
gurarea îndeplinirii în mod 
r-xemplar a noilor obiective 
comitelui de direcție a întoc
mit un plan ou principalele 
măsuri ce trebuiesc luate De 
altfel planul a fost supus spre 
dezbatere adunării generale a 
sal aria ti lor. întregit cu propu
nerile făcute de pârtiepargii la 
discuții el a fost

Prin obiectivele 
zatoare, colectivul 
din Lupeni, sub

de 
ală- 

le 
a

importului de cărbune cocsifi
cării, contribuind astfel ia tra
ducerea în viată a angajamen
tului Plenarei Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R., la 
creșterea continuă a eficienței 

sarcină perioa
de Directivele 
X-lea al peirli-

*
17,00

17,05
; - W W

In data de 31 iulie a.c., 
tre orele 3 și 13, in sala 
sei de cultură din orașul 
troșani, Liceul de coregrafie
din Cluj va organiza exame
nul de selecționare de talen
te, în scopul depistării de 
elemente dotate pentru dans 
și balet. Elevii găsiți cores
punzători se vor putea prezen
ta la concursul de admitere 
care 
dată 
rior.

La 
elevi
ză cursurile clasei a IlI-a.

rezultă 
tone a 
spălat 

globală economice — 
nentă trasată 
Congresului al 
dului nostru.

La timp

Sus pe tăpșanul însorit

Onorarea contractărilorStudiul

*

■-7 S'’ L.i

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la Uzina de uti
laj minier Petroșani depun 
eforturi sporite pentru a ono
ra comenzile C.C.P. Cu puțin 
timp în urmă a fost realizat 
prototipul vagoneților de per
sonal cu o capacitate de 12 
locuri. Un lot de 30 tran
sportoare T.R.-2 (tip blindat 
ușor) s’înt în curs de executa
re. O parte din acestea au 
fost predate beneficiarului, 
urmînd ca restul să fie pre
luate de unitățile C.C.P. pînă 
la sfîrșitul acestei luni.

locului (Urmare din pag 1)

de muncă relații contractuale cu statul, 
cit și importantele cantități. în 
sporire continuă, de produse —

lapte 
tu lui.

Din

și carne livrate sta-

tabelul de mai jos reiese 
creșterea numărului la încheieri 
de contracte față de plan ;

(Urmare din pag 1/

prin 
obține: eu 
a\ ansaie

tocmit o cielogramă de lucru, 
la brigada de mineri condusă 
tie Dumitru Cost f naș, 
care se urmărea 
unot viteze de
sporite față de lunile ante
rioare. Impedimentele ce 
apăreau la Incul de muncă 
au fost urmările îndeaproape, 
txistind o reală preocupate 
pentru înlăturarea lor. Re
zultatele nu au întîrziat să 
se arate. Astfel, dacă la în
ceputul anului 1970 viteza de 
avansare obținută la săparea 
și betonarea galeriei di/ec- 

' ționale din culcușul stratului
3, blocul 
a fost de 
pe lună,

, vertiginos,
■ iunie la 
t niari pe 
i Paralel

la front 
i studii

obținerea vitezelor 
de avansare. Unul dintre a- 
cestea se referă tocmai 
impedimentele amintite, 
tarate slabei alimentări 
locului de muncă

I comprimat 
întreprins 
creșterea 
comprimat

■ minimum 
precum și 
pierderilor

• alimentează
ultim studiu a avut 

r bilitate și la lucrările
producție.

Măsurile întreprinse pentru 
continua îmbunătățire a mun
cii, pentru creșterea vitezelor 

l de avansare la front sint 
I rodul strădaniilor colectivu- 
t. lui de ingineri și tehnicieni 
, de la mina I.onca.

VZ, orizontul 530,
62,6 metri liniari 
aceasta a crescut 
ajungînd in luna 

peste 105. metri li- 
lună.
cu măsurile lua'e 

s-au întreprins alte 
care au concurat la 

sporite

la 
du

ll 
cu aerul 

Studiul 
ca efect 

aerului

necesar.
a avut 
presiunii
prin reducerea la 
a ștrangulărilor, 
prin lichidarea 

de pe rețeaua ce 
frontul. Acest 

aplica
ție

Mărfuri noi în magazinele de desfacere locale
I.C.R.M. Petroșani ne infor

mează că recent au fost livrate 
magazinelor 
Valea Jiului 
noi printre 
„Pirett", un

de desfacere din 
o serie de mărfuri 
care: pikup-nri

bogat sortiment de

candelabre și alte corpuri pentru 
iluminat produse de
Timișoara, șervețele
— un nou produs 
produs de „Sinteza" 
vase

„Victori i“ 
parfumate 

cosmetic, 
Oradea, 

emailate din import. Se

așteaptă în viitor sosirea unor 
„roboți" de bucătărie, articole 
cosmetice pentru femei băr
bați, articole din sticlă, porțe
lan și faianță indigene, radio
receptoare „Traviata", auto șt 
portative etc.

PRIVEȘTE CURĂȚENIA
Nu punem la îndoială că 

igiena în localurile publice se 
află... permanent în atenlia ace
lor factori care, prin preocu
pările lor, răspund de asigura
rea unei curățenii depline, a 
unor condiții de deservire a 
consumatorilor ce pot și trebuie

să se numească civilizate. Cu 
toate acestea, cîteva unități 
publice sint veșnic date uitării 
de către conducerile înlrpprîn- 

respective. Sugerăm că 
să fie mai mult spriji- 
muncă de organele In- 

comerciale de stat.

derilor
acestea 
nite în 
specii ei

E vorba îndeosebi de halele 
din Petroșani (partea stingă du
pă intrare), bufetul „yinătorul" 
din Lupeni. Amintim că pentru 
menținerea curățeniei și a unei 
igiene ireproșabile măsurile ce 
trebuie luate în timpul verii 
se cer dublate față de alte pe
rioade ale anului.

Pronosticul hosfru la concursul
PRONOSPORT
30 din 26 iulie '70

Steaua
Gloria Bîrlad
Portul
Politehnica Galați

5. Metalul București
6. Poiana
7. Metrom
g. Minerul Anina
9. C.F.R. Timișoara 

Metalurgistul Cugir 
Vagonul Arad 
Olimpia Satu Mare 
Electroputere Craiova

— Dinamo Buc.
— Ceahlăul
— Oțelul Gl.
— Progresul Br.
— Dunărea
— C.S.M. Sibiu
— Gaz metan
•— Poli. Timișoara 

Arad 
Hd. 
Oradea 
B M. 
Tîrg.

— C.F.R.
— Metalul 
•— Olimpia
— Minerul
— Metalul

Cupa României 
Cu pa

»

J,

de
2
I
1
1

X
1
1
1
1
1
1

X
1

I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
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Scurte știri

TV

grup

SÎMBAtA 25 IULIE
Deschiderea emisiunii. 
Mîcroavanpremieră. 
Emisiune în limba ger
mană; „Șeful sectorului 
suflete" de AI. Mirodan. 
Interpretează un
de actori ai Teatrului 
German de 
Timișoara (partea 1). 
Anunțurî — publicitate.
Campionatul Ijaleasme 
do gimnastică snoriivă 
— exerciții liber alese — 
1 ransinisiwn o de Ia Ti
mișoara.

t»,2» 1031 de seri Emisiune 
pentru cei mici.

t9,30 Telejurnalul de seară. 
Ediție specială „Recol
ta ’70" Buletin meteo
rologie.
Tde-eneiciop edîa.
<ț. Vldoa- Festival na
tional’ de folclor.
Film artistic : „O poves
te mexicană".
Recital cw: Rita Pavo- 
ne, Nancy Sinatra. Mi- 
eM«: Hockey Roberts. 
Teteîiwnalirt de noapte. 
Sport.
închiderea emisiunii.

Stal din

21.Î0

22,4!r

23.35

23.45

Anul Plan Realizat

1966 800 capete 1 230 capete 153.7
1967 1 700 capete 1 929 capete 113,4
1968 1 690 capete 1 988 capete^ 117.6
1969 2 000 capete 2 313 capete 115.6

In vederea unei mai bune 
reașezări a prețurilor de cum
părare a animalelor, precum și 
in vederea atragerii unui nu
măr cit mai mare de producă
tori pentru creșterea animale
lor în condițiuni mai avanta
joase, organele de partid și de 
stat, printr-o hotărire din mai 
1970, au adus noi îmbunătățiri 
în sistemul de contractare a a- 
nimalelor și produselor anima
liere.

Incepind cu data de 1 iunie 
1970, se majorează prețul • de 
cumpărare la bovine adulte cu 
1,70 lei/kg, la calitatea I-a, și 
1,40 lei/kg, la calitatea a Il-a; 
la porcine, se majorează pre
țul de cumpărare, in medie, cu 
1 leu/kg. La lapte de oaie se 
majorează prețul de cumpărare 
cu 0,50 lei/litru, la lapte de 
vacă, cu 0,45 lei/litru, în peri
oada 1 noiembrie — 30 aprilie, 
și cu 0,10 lei/litru în perioada 
1 mai — 30 octombrie. In afa
ră de asigurarea, pînă în pre
zent, a furajelor concentrate 
pentru animalele contractate, în 
baza recentei hotărîri, se regle
mentează noi avantaje producă
torilor contractanți, cum ar fi 1

9 acordarea a 100 kg porumb 
pentru fiecare vacă de la care 
s<-a livrat statului, pe bază de 
contract, 700—1 000 litri lapte și 
150 kg porumb pentru fiecare 
vacă de la care se livrează 
peste 1 000 litri lapte.

• scutirea de impozit pentru

Calitatea
și termenul

Pentru continua îmbunătățire 
a deservirii populației în acest 
an se va executa modernizarea 
unor unități comerciale, aflăm 
de la conducerea O.C.L. Pro
duse industriale din Petroșani. 
Intre acestea, la magazinul de 
articole electrice din strada Re
publicii lucrările au început, fi
ind executate de întreprinderea 
de gospodărie locativă. Față de 
termenul prevăzut în contract 
— 20 august 1970 — lucrarea 
nu se află, însă, într-o fază 
prea avansată, avînd în vedere 
că se lucrează de peste o lună 
de zile, iar volumul executat 
reprezintă, după aprecierile be-

neficiarului, mai puțin de 25 la 
sulă.

Socotim că, in următoarele 
zile este necesară o mobilizare 
mai intensă a forțelor de mun
că ale I.G.L., astfel ea lucrarea 
să fie executată în termenul 
prevăzut, iar ritmul sporit de 
muncă să nu afecteze cu ni
mic asupra calității ei. Oricum, 
calitatea și termenul sint cri
terii ce trebuie îndeplinite cu 
strictețe, ele fiind prilej de ca
racterizare a executantului pen
tru fiecare lucrare la care s-a 
angajat.

un număr de animale egal 
numărul de animale contractate 
de producători.

Fe lingă avantajele sistemu
lui de contractări, la efectele 
pozitive preconizate a se obține 
în anul acesta, în acțiunea de 
contractare pot contribui de
cisiv munca plină de răspun- 

,dere a comitetelor executive ale 
consiliilor populare orășenești 
și comunale, sprijinul și îndru
marea acordate, zi de zi, de 
către organele și organizațiile 
de partid producătorilor, în 
scopul valorificării cit mai a- 
vantajoase a producției marfă 
de lapte și carne. Este știut 
faptul că în fața Centrului de 
contractări, achiziții și industria 
cărnii stă sarcina majoră de a 
asigura, prin contract, cea mai

CU

mare parte a produselor nece
sare aprovizionării oamenilor 
muncii din Va.lca Jiului. De fe
lul cum ne vom organiza ac
tivitatea va depinde realizarea 
și depășirea, planului la carne 
și lapte.

Un rol important în ampla 
acțiune de contractare îl au 
deputății consiliilor populare și 
comisiile permanente care — 
cu prestigiul ce-1 dețin și prim 
exemplul personal — au dato
ria de a arăta producătorilor 
în mod practic în ce constau 
avantajele contractuale șt cum 
pot, prin aceasta, să contribuie 
la creșterea bunăstării gospodă
riilor lor.

Această acțiune — în perma
nență aflată in atenția Comi
tetului executiv ăl Consiliului 
popular municipal Petroșani — 
va da roade bogate dacă noi 
vom insista cu perseverență și 
competență în activitatea depu
să pentru îndeplinirea planului 
de încheieri de contracte pe a- 
nul 1970. Numai astfel ne 
achita cu cinste de una 
marile sarcini puse în 
noastră de către partid și

sportive
• In runda a 8-a a turneu

lui internațional de șah de la 
Amsterdam campionul mondial 
Boris Spasski a obținut o nouă 
victorie cîștigind cu piesele ne
gre la olandezul Donner..
• In cadrul turneului inter

național de baschet feminin de 
la Messina, selecționata Ita
liei a întrecut cu scorul de 63 
—24 (37—12) reprezentativa 
Belgiei.

0 La Bruxelles, în cadrul 
competiției internaționale femi
nine de tenis „Cupa Annie 
Seisbault", echipa Suediei a în
vins cu 3—0 formația Belgiei.
• La Kosice s-au întâlnit 

într-un meci amical de fotbal 
echipa locală V.S.S. și formația 
M.T.K. Budapesta. Fotbaliștii 
cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 2—1 (2—0).

vom 
din 

fața 
stat.

• Turneul internațional de 
șah de la Lublin a fost cîști- 
gat de Espig (R. D. Germană) 
și Szmidt (Polonia) care au to
talizat fiecare cite 10 puncte 
din 13 posibile. In ultima run
dă, Espig l-a învins pe Gromek 
și Szmidt a cîștigat la Tabor. 
Șahistul român O. Troianescu 
a remizat cu Szincel.

DUMINICA 26 IULIE
PROGRAMUL 1 : 6,05 Con

certul dimineții; 7,00 Radio
jurnal: 7.15 De la munte la 
mare: 8,00 Sumarul presei; 
8.10 Avanpremieră cotidiană; 
3,22 De la munte la mare — 
muzică ușoară: 9,00 Radio- 
magazinul femeilor; 9,30 Ora 
satului; 10,00 Cavalcada rit
murilor; 11.15 Întâlnire cu 
melodia populară șl interpre
tul preferat; 12,00 De toate 
pentru toți; 13,00 Radiojur
nal. Sport; 13;15 De toata 
pentru toți... turiștii: 
Noutățile săplămînii . — 
zică 
selă; 
15,00 
15,55

I
I
I

I
I
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„MARELE JOHN
i

— ÎNSEMNĂRILE UNUI ZIARIST AMERICAN (V)
după 

am 
data,să

../le
el, 

timp 
bom-

I
*

I

„Marele John" — acesta este nunu le cu care a.u botezat 
locuitorii din Chicago noul edificiu din Hancock Center. 
Deși este a doua construcție ca înălțime din lume (suprema
ția continuă s-o dețină „Empire Slate Building"' din New 
York), „Marele John" are. o înălțime de loe neglijabilă : 442 
metri și 100 de etaje. Surse avizate apreciază că un apar
tament "in „Marele John" a costat de trei ori mai puțin 
clecit construcția unui apartament cu patru camere din cen
trul orașului Chicago. Primele 43 de etaje ale clădirii sint 
ocupate de birourile diverselor firme, iar restul, pină la 100, 
de locuințe particulare.

S-a pus adesea întrebarea : este necesară construirea 
edificiilor super-etajate ? Computerele au răspuns favorabil 
în urma interpretării următoarelor date : in jurul anului 
2 000, în același spațiu în care trăiesc azi 200 milioane de 
nord-amerieani, va locui o populație dublă. Scepticii au 
mai ridicat și altă obiecție legată de o eventuală depre
siune psiho-sentimentală pe care ar putea-o crea arhitec
tura modernă asupra oamenilor din anul. 2000. Binecunos
cutul arhitect nord-american, Nataniel Alexander Owing 
susține- că arhitectura modernă îl va face pe omul viito
rului mai uman. Prin lucrările sale, Owing dorește să de
monstreze că arhitectura modernă îmbină comoditatea, func
ționalitatea și frumusețea.

13.45
■nu- 

ușoară: 14.00 Unda
14,30 Cine știe cîștigâ; 

Caravana fantezie.! •
Pagini clasice în inter

pretări moderne; 13.30 Doi
ne și jocuri populare; 16.53 
Transmisiune sportivă. Fina
la Cupei României la fotbal i 
Steaua — Dinamo București;. 
13.45 Muzică ușoară interpre
tată de Denise Constantines- 
cu; 19,00 Gazeta radio; 19,20 
Cîn.tă Alain Barriere; 19,30 
Melodia zilei; 19,35 Balade, 
cîntece și jocuri populare;, 
20,05 Tableta de seară; 20,10 
Vedete ale muzicii ușoare; 
20,20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate: 21,00 Mu
zică de cafe-concert: 21,15 
Teatru scurt; 22,00 Radiojur
nal: 22,10 Panoramic sportiv; 
22,30 Album de romanțe; 
22,50 Moment poetic; 23,00’ 
CintecuJ e pretutindeni; 0,03 
—5.00 Estrada nocturnă.

Partizanul care a rămas cu 
mine, căruia noi îi spuneam 
„Twitch", mi-a ordonat 
intru într-o groapă, 
nam liai l“, mi-a spus 
adică „B-52" I La scurt 
am auzit, intr-adevăr,
bar di erele grele zburlind dea
supra noastră. Twitch mi-a 
dat două bucățele de bum
bac și mi-a făcut semn să 
le pun în urechi, să 
ochii și să-mi îngrop 
noroi. Nu știam dacă 
acestea erau pentru 
unui atac al bombardierelor, 
sau pentru că urma să 
împuște. Dar el mi-a 
gîndurile și, arătînd 
tocul desfăcut al pistolului, 
m-a făcut să înțeleg că nu 
era pentru mine, ci pentru

inchid 
fața în 

toate 
cazul

mă 
citit 
spre

avion. Apoi mi-a dat șase 
bucăți de zahăr învelite in 
hlrtie...

Mă ailam pe un mușuroi 
de furnici, la un pas de un 
roi de albine... Am auzit ex
plozia bombelor, timp de ci
teva are. Elicopterele zburau 
loarte aproape de noi. O 
coloană de tancuri se apro
pia, la cîțiva kilometri. Apoi 
zgomotul s-a îndepărtat. Pu
țin mai tîrziu, grupul nostru 
s-a refăcut și ne-am înapoiat 
cu toții. După citeva zile, am 
aliat ce se întîmplase în zi
ua aceea. 110 tancuri și 3000 
de soldați, americani și sud- 
vietnamezi, participaseră la 
o operațiune la circa două 
mile de gropile in care 
adăpostiserăm cu toții.

ne

In noaptea aceea, 
bombardament,, noi trei, 
luai cina, pentru prima 
împreună cu cei care ne-au 
capturat. In. noaptea aceea 
ne-am alăturat eu toții fami
liei casei în care eram găz- 
duiți. In noaptea aceea, noi 
trei am fost tratați din bel
șug cu orez, paste, de pește, 
paste de atahide șl supă de 
pui. Apoi am trecut din mi 
nă in mină vinul din orez — 
cu toții am băut din același 
pahar.

A lost plăcut, dar de scur
tă durată. Partizanul Anh 
Ba ne-a anunțat pe neaștep
tate : „Mincați mai repede I 
Trebuie să plecăm"!

(Va urma)

M. ȘTEFAN

sell im ba
con! rolul

m se desfășoară 
ciclu de operații 
citeva momente

modern„Autoservice“
128 operații de întreținere pe zi.
12 minute pentru a spăla un autoturism și 10 minute 
gresare !
2 boxe de lucru dotate cu aparate de spălare auto- 
dispozitive perfecționate de gresat, aparate pentru

pentru
• 

mate, 
scos șt schimbat ulei, electrocompresor.

9 10 locuri de parcaj permanent pentru mașini.
• Sală de așteptare cu bar pentru conducătorii auto.
• Servicii : spălarea, gresarea autoturismelor, 

rea uleiul.ti, alimentarea cu apă a radiatorului, 
presiunii pneurilor !

Valea Jiului constituie, 
în traficul rutier 
țional, un

na- 
important 

punct de tranzit între Olte
nia și Transilvania, pe șose
lele noastre fiind calea cea 
mai scurtă între Deva, Si- 
meria — Tg. Jiu. Craiova. 
Pe lingă importanța ei eco
nomică. i un obiectiv
turistic permite acce-

sul auto pînă la Lotru, Cîm- 
pu lui Neag, Voevodu și alte 
colțuri pitorești ale Văii noas
tre. Totodată, ca urmare a 
faptului că parcul de auto
turisme a crescut masiv în 
ultimul timp și va crește și 
mai rapid in viitorul apro
piat iar afluxul de turiști 
străini care ne vizitează țara 
cu autoturisme proprii și trec 
pe la noi este mare se creea
ză pentru organele locale o- 
bligația dezvoltării dotărilor 
turistice din acest sector, pro
blema organizării unei largi 
rețele de stațiuni de între
ținere pentru autoturisme, 
ele fiind și rentabile econo- 
micește.

In acest contest, se înscrie 
construirea în Valea noastră, 
la l ivezeni. a unei moderne 
stații de „Autoservice" care 
să facă fată; necesităților de 
întreținere a autoturismelor 
proprietate personală (sau 
din sectorul socialist) ca și 
pentru turiștii... motorizați 
care ne vizitează sau doar 
tranzitează Valea. Jiului.

ce se 
aceste zile 
(in cadrul 

industrie
Autoservice-ul 

deschide in 
la Livezeni 

întreprinderii de
locală Petroșani) este ,o clă
dire modernă, ridicată de

constructorii șantierului Pe
troșani și dotată cu nume
roase utilaje din import. 
Clădirea, într-un ansamblu 
unitar, cuprinde 2 boxe de 
lucru pentru spălat-gresat 
autoturismele, o sală de aș
teptare cu bar pentru pose
sorii mașinilor — care prin- 
tr-un geam vitral pot urmări 
direct operațiile ce se exe
cută la mașinile lor. In ace
lași corp de clădire, mai e- 
xistă un birou, magazie, grup 
sanitar și vestiar cu duș pen
tru muncitori.

Copertinele exterioare; fru
mos executate din beton, o- 
feră un spațiu acoperit în 
fața ușii locurilor de mun
că și protejează circulația 
posesorilor de autoturisme în
tre accesul, la boxele de spă
lat-gresat și sala de aștep
tare- birou. Pardoselile sînt 
făcute cu plăci mozaicate, 
pereții barului acoperiți cu 
lambriuri de lemn iar ta
vanul rabițat și. cu lumină 
fluorescentă.

Boxele de lucre au accese 
directe și ușoare, circulația 
turismelor în incinta stației 
este degajată și. fără ma
nevre complicate iar între 
operații (spălare, gresare sau 
schimbarea uleiului) mașina 
nu trebuie deplasată mult, 
totul cxoeutîndu-se în 
2 boxe alăturate.

zentate în ordinea succesiu
nii lor! Se face întîi spă
larea motorului, apoi a auto
turismului : prespălarea eu 
apă la presiune joasă de 6 
atm., spălarea cu apă la pre
siune înaltă de 20 atm;, șam
pon cu detergenți și frecarea 
cu o mașină specială, spă
larea detergentului cu apă 
la 6 atm.. spălarea părților 
inferioare ale autoturismului, 
spălarea definitivă cu apă la 
20 atm. presiune, uscarea cu 
aer. controlul și retușul spă
lării prin ridicarea autotu
rismului cu un cric hidrau
lic. Acum se face și gresa
rea (schimbarea uleiului — 
dacă se cere — se face îna
inte de spălare); completa
rea apei in radiator și con
trolul presiunii pneurilor se 
execută cu ajutorul coloanei 
de distribuție apă-aer ampla
sată la ieșirea din stație 1

ilele acestea, noua sta
ție „Autoservice* — 
unitate modernă pen

tru întreținerea autoturisme
lor — va intra în funcțiune: 
Faptul că. alături, se află și 
atelierul mecanic al I.I.L. 
unde se pot executa lucrări 
de sudură, strungărie. meca
nică diversă, dau posibilita 
tea de a realiza aici și o 
gamă largă de diverse repa
rații auto. Un argument în 
plus ca antoniobilișfn să a- 
peleze cu încredere la servi
ciile arestul nou „A’itoser-

CLIȘEU : Vedere exte
rioară a noului „Autoservice".
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IIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Prezența României pe scena 

politică internațională a deve
nit o realitate cotidiană, salu
tată și apreciată în cele mai 
largi cercuri ale opiniei publi
ce internaționale. Preocupată în 
cel mai înalt grad de proble
mele păcii și securității inter
naționale, de întărirea forțelor 
socialismului și a frontului an- 
tiimperialist, de destinderea in
ternațională și dezvoltarea co
operării între state, țara noas
tră desfășoară o diplomație ac
tivă și dinamică, în cadrul că
reia a întreprins numeroase ini
țiative constructive ce au gă
sit o largă audiență internațio
nală. „Dacă politica externă. a 
'României se bucură de ecpu în 
multe state, declara recent to
varășul Nicolae Ceaușescu, a- 
cest lucru se datorește faptu
lui că ea corespunde situației 
internaționale de astăzi, că 
principiile pentru care militea
ză țara noastră sînt principii 
care se impun tot mai mult ca 
singurele ce pot asigura o co
laborare rodnică, pașnică între 
popoarele lumii".

Viața demonstrează continuu 
că problemele internaționale nu 
pot fi soluționate decît cu par
ticiparea tuturor statelor — fie 
ele mari sau mici — că țările 
mici și mijlocii, desfășurînd o 
politică consecventă de colabo
rare și pace, pot aduce, îm
preună cu marile puteri, o con
tribuție fructuoasa la soluțio
narea problemelor internațio
nale.

In spiritul acestor realități, 
țara noastră a desfășurat și 
desfășoară o vie activitate in
ternațională.

In cadrul O.N.U., spre exem
plu, numeroasele propuneri ro
mânești s-au bucurat de o înal
tă apreciere. „Inițiativele româ
nești. declara recent secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
au determinat respectul și ad
mirația mea personală față de 
seriozitatea, continuitatea și 
spiritul de consecvență ale po
liticii românești".

Demonstrînd aceeași preocu
pare consecventă față de marile 
probleme internaționale actua
le, România a cerut zilele a- 
cestea înscrierea pe ordinea de 
zi a celei de-a 25-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.
— sesiune a cărei temă este 
„Pacea, justețea și progresul"
— a două puncte î „Consecin
țele economice și sociale ale 
cursei înarmării și efectele sale 
profund dăunătoare asupra pă
cii și securității în lume" și 
„Rolul științei și tehnologiei 
moderne în dezvoltarea națiu
nilor și necesitatea întăririi 
cooperării economice și tehnico- 
științifice între state".

Problema cursei înarmărilor, 
care 'onstituie tema primei 
propuneri, preocupă de mulți 
ani omenirea; implicațiile ei 
directe asupra stabilității și 
păcii în lume nu mai trebuie 
demonstrate. De aceea, țara 
noastră atașează un mare inte
res reducerii și lichidării aces
tei curse iraționale. In prezent, 
arsenalele militare au atins a- 
semenea proporții încît ele su
gerează imaginea unei stări în 
care stocurile de arme și, în
deosebi de mijloace de nimici
re în masă, au depășit de mult 
pragul suprasaturației. Arma
mentul nuclear existent, arma
mentul clasic, chimic și bac
teriologic constituie o amenin
țare permanentă la adresa vie
ții popoarelor și a însăși civi
lizației omenești. Cursa înar
mărilor deturnează în prezent 
o serie de bunuri materiale și 
energii umane spre scopuri ne
productive, constituind una din 
cele mai grele poveri care a- 
pasă asupra omenirii. O scurtă 
analiză a dinamicii și dimensiu
nilor cheltuielilor militare este 
grăitoare în acest sens. Potri
vit unor calcule, de la înce
putul acestui secol pînă la fi
nele deceniului trecut au fost 
irosite pentru înarmare peste 
4 000 de miliarde de dolari. 
Numai în ultimii șase ani au 
fost cheltuite pentru producția

de arme și întreținerea forțe
lor armate 1000 de miliarde 
de dolari. Astăzi, se cheltuiesc 
anual în lume 200 miliarde de 
dolari pentru înarmări. Se a- 
preciază că dacă nu vor fi în
treprinse, fără întîrziere, mă
suri energice de reducere a 
bugetelor militare, de sistare a 
cursei înarmărilor și de dezar
mare, există riscul ca în de
ceniul viitor cheltuielile cu ca
racter militar să înghită alte 
2 500 de miliarde de dolari.

In timp ce imense resurse 
materiale sînt astfel irosite, ță
rile în curs de dezvoltare se 
zbat în sărăcie și subnutriție, 
zone importante ale globului 
sînt private de binefacerile ci
vilizației moderne. Potrivit unor 
statistici, în timp ce pentru 
înarmare se cheltuiesc anual 
200 miliarde de dolari, în fie
care an aproape 10 milioane de 
oameni mor din cauza subnu
triției.

România apreciază că prin 
reducerea cheltuielilor militare 
și încetarea cursei înarmărilor, 
precum și prin înaintarea pe 
calea, dezarmării generale s-ar 
crea importante posibilități de 
susținere a eforturilor tuturor 
națiunilor pentru progres. In 
același timp, lichidarea cursei 
înarmărilor, a bazelor militare 
străine, realizarea dezarmării 
și a retragerii trupelor de pe 
teritoriile altor state ar face 
ca în lume să prevaleze încre
derea asupra nesiguranței, ar 
favoriza soluțiile pașnice în 
dauna forței, ar lipsi cercurile 
imperialiste agresive de mijloa
cele de amestec în treburile 
interne ale altor state.

Examinarea acestei probleme 
ar permite degajarea unor con
cluzii care să slujească stăvi
lirii și reducerii spiralei ira
ționale a înarmărilor.

Cea de-a doua propunere îsi 
evidențiază și ea însemnătatea 
într-o lume în care progresul 
economic este determinat în 
mare măsură de dezvoltarea 
științei și tehnicii. .Stăpînirea 
științei și tehnologiei moderne, 
dat- și accesul tuturor țărilor 
la descoperirile științifice, con
stituie o condiție indispensabi
lă pentru reducerea și lichida
rea marilor decalaje economice 
existente astăzi în lume. Șter
gerea decalajului dintre țările 
dezvoltate și țările subdezvol
tate reclamă o largă cooperare 
internațională, schimburi de in
formații și experiență tehnico- 
științifică. Această cooperare 
poate fi stimulată, în primul 
rind, de O.N.U. și organismele 
sale specializate. Deși s-au rea
lizat în acest sens o serie de 
progrese, imperativele dezvol
tării și diversificării colaboră
rii internaționale au evidențiat 
faptul că formele, metodele și 
instrumentele de cooperare fo
losite pînă în prezent în cadrul 
Națiunilor Unite sînt departe 
de a răspunde plenar nevoilor 
reale, de a favoriza și facilita 
accesul neîngrădit la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne. 
De aceea, țara noastră consi
deră că este necesar să se 
perfecționeze din punct de ve
dere instituțional cooperarea 
internațională în acest domeniu 
vast, să se îmbunătățească ac
tivitățile prezente și de pers
pectivă ale O.N.U. Necesitatea 
unei asemenea abordări este 
reliefată și de preocuparea pen
tru definirea în deceniul viitor 
a programului de acțiuni ale 
O.N.U. în favoarea dezvoltării.

Recentele propuneri româ
nești reprezintă noi mărturii 
grăitoare ale unei politici con
secvente puse în slujba coope
rării și securității internaționa
le, ilustrează o dată în plus 
convingerea țării noastre că a- 
cest organism are, după cum 
sublinia recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „un rol însemnat în 
soluționarea problemelor vitale 
pentru omenire, în salvgarda
rea păcii, în respectarea drep
tului internațional și dezvolta
rea colaborării între popoare".

I. SOCACIU

întrevedere 
între 

Kekkonen 
$i U Thant

WASHINGTON 24 (Agerpres).
— Președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, care face în prezent 
o vizită oficială în Statele U- 
nite, urmează să aibă sîmbătă 
o întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant. In 
cursul convorbirii, vor fi discu
tate în special problema securi
tății europene și propunerea 
finlandeză de găzduire a unei 
conferințe consacrate acestui 
obiectiv.

Președintele Kekkonen a de
clarat că „organizarea unei 
conferințe europene în proble
ma securității va contribui la 
crearea unei atmosfere favora
bile afirmării identității națio
nale proprii a tuturor statelor 
europene". „Este de o impor
tanță vitală, a spus șeful sta
tului' finlandez, de a se lua noi 
inițiative de natură a elibera 
popoarele Europei de teama 
unui război și de a le oferi în
crederea într-un viitor pașnic".

---- 0-----

Rezoluție împotriva 
înarmării R. S. A.
NEW YORK 24 (Agerpres).

— Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat cu 12 voturi 
pentru și trei abțineri — An
glia, S.U.A. și Franța — un 
proiect de rezoluție prezentat 
de cinci țări din Africa și Asia. 
Rezoluția cheamă toate statele 
să respecte embargoul impus 
asupra livrărilor de armament 
către Republica Sud-Africană, 
Consiliul de Securitate a dez
bătut această problemă timp de 
cîteva zilo la cererea grupului 
țărilor africane ca urmare a 
intenției declarate a guvernului 
britanic de a relua livrările 
de armament către Pretoria.

MADRID 24 (Agerpres). 
Fostul ministru spaniol 
finanțe, Mariano Navarro 
bio, a demisionat din postul de 
guvernator al Băncii Spaniei 
pe care îl ocupa din iulie 1965. 
Cu toate că în cercurile oficia
le de la Madrid nu a fost dată 
nici o explicație a acestei ho- 
tărîri, agențiile de presă subli
niază că demisia lui Navarro 
Rubio trebuie pusă în legătură 
cu afacerea „Matesa", unul din 
cele mai mari scandaluri finan
ciare postbelice din Spania. Ea 
urmează unei hotărîri luate 
săptămîna trecută de Tribunalul 
suprem din Madrid care a In
culpat, în mod oficial, pe fostul 
ministru de finanțe, Juan Jose 
Espinosa San

de
Ru-

Martin, și pe fos-

Greva docherilor
24 (Agerpres). —LONDRA

Comisia specială de anchetă 
desemnată de guvern pentru a 
examina cauzele conflictului ce 
a determinat declanșarea gre
vei generale a docherilor bri
tanici a încheiat joi seara au
dierea părților aflate în dis
pută. In timp ce reprezentan
ții „muncitorilor din porturi au 
subliniat că salariile ce le pri
mesc sînt mult inferioare față 
de dificultățile muncii prestate, 
reprezentanții patronatului s-au 
menținut pe poziția de a refuza 
satisfacerea revendicărilor do-

VIZITA LA PEKIN A DELEGAȚIEI 
NOASTRE MILITARE

PEKIN. — Corespondentul A- 
gerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite 1 Joi după-amiază, la Pe
kin au avut loc convorbiri în
tre Huan Iun-șen, șeful Ma
relui Stat Major al armatei 
populare chineze de eliberare, 
și general-colonel Ion Ioniță. 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România.

La convorbiri au participat 
din partea chineză Siao Cin- 
kuan, adjunct al ministrului a- 
părării naționale și comandant 
al forțelor maritime militare, 
persoane 
dere din 
sort și 
tare.

Din partea română au parti
cipat Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului forțelor armate, și 
Aurel Duma, ambasadorul ro
mân în R. P. Chineză.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Seara, șeful Marelui Stat Ma
jor a oferit o recepție în cin
stea delegației militare româ-

cu munci de răspun- 
departamentele de re- 
alte oficialități mili-

ne, condusă de general-colonel 
Ion Ioniță. Au participat Siao 
Cin-kuan, adjunct al ministru
lui apărării naționale și co
mandant al forțelor maritime 
militare, Pin Sao-hui, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, 
Iluan Gi-iun, adjunct al șefului 
Direcției superioare politice a 
armatei, Cian Ci-min, comisar 
politic al Direcției generale a 
intendenței. Uan Hui-ciu, co
misar politic al forțelor aerie
ne militare, Iu Jui-lin, locții
tor al comandantului forțelor 
maritime militare, Ciao Kuan- 
hua, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Li Cian, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, comandanți ai di
feritelor arme și alte persoane 
oficiale. Au fost prezenți. Au
rel Duma, ambasadorul Repu
blicii 
Pekin, 
atașați 
pitala

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o 
dă, de prietenie, 
și Ion Ioniță au

Socialiste România la 
membri ai ambasadei, 
militari acreditați în ca- 
chineză.

atmosferă cal- 
Huan Iun-șen 
rostit toasturi.

ÎMPOTRIVA ADERĂRII ANGLIEI
LA PIAȚA

LONDRA 24 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopeany, 
transmite: Un grup de aproa
pe 50 de deputați, membri ui 
partidului conservator, s-au an
gajat într-o campanie menită 
să determine guvernul brita
nic să-și reconsidere cererea 
sa de a se alătura Pieței comu
ne. Ei au semnat o moțiune 
în care îndeamnă guvernul „să 
nu accepte nici o condiție care 
ar periclita suveranitatea An
gliei și ar împiedica-o să hotă
rască singură asupra politicii 
sale economice și sociale". De 
asemenea, moțiunea menționea
ză necesitatea protejării inte
reselor Commonwealthului și

tul ministru al comerțului, Faus
tino Garcia Monco, de a fi fost 
implicați în deturnarea de fon- _ 
duri, descoperită cu prilejul 
scoaterii la lumină a acestui 
scandal. Tribunalul suprem ' ,a 
cerut totodată Cortes-ului (par
lamentul) să ridice imunitatea 
unui număr neprecizat de depu- 
tați implicați în aceeași afa
cere.

Scandalul Matesa a izbucnit 
în august anul trecut și a dus 
la o remaniere a guvernului 
spaniol. S-a dezvăluit cu acel 
prilej că guvernul a acordat 
credite de export societății 
„Matesa" în sumă de 10 mili
arde pesetas (142 milioane do,- 
lari),

britanici continuă

COMUNA
ale partenerilor din A.E.L.S., ca 
și refuzul de a accepta unele 
condiții de natură să determi
ne creșterea prețurilor și a 
costului vieții.

Această moțiune, printre sem
natarii căreia se numără și 
șase foști miniștri în diferite 
guverne conservatoare, ;e
apreciată de ziarul „Daily Tele
graph" ca un apel adresat gu
vernului „de a apăra suvera
nitatea britanică și dreptul său 
de a hotărî asupra politicii e- 
conomice și sociale".

@ Arheologii sovietici au 
descoperii un oraș străvechi, 
situat la 70 kilometri de Taș- 
kcnl. Se presupune că este 
vorba de Cinakcet — cel mai 
mare centru al statului Iulan, 
care a existat pe teritoriul 
Asiei centrale pe la sfirșitul 
mileniului l și începutul mi
leniului 11 al erei noastre. 
Geografi din Evul Mediu au 
descris orașul Cinakcet ca 
pe un important centru co
mercial situat pe un mare 
drum de caravane ce lega 
O' -'■itui Apropiat de țările 
din Asia de sud-est și de 
Siberia. In cursul săpături
lor arheologice au fost scoa
se la suprafață urme ale zi
durilor de apărare, ruinele 
unor case de locuit din seco
lele XI-XII. vase de lut 
glazurat, unelte metalice, po
doabe.

• Un comunicat oficial, 
publicat la Bangui, anunță că 
Republica Africa Centrală a 
recunoscut Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambod- 
giei, condus de Norodom Sia- 
nuk. ca singurul reprezentant 
legitim al poporului cambod
gian. S-a anunțat, de aseme
nea, că guvernul Republicii 
Africa Centrală și Guvernul 
Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei au hotărît să 
stabilească relații diplomatice „ 
la rang de ambasadă.

0 Apele fluviilor din sta
tul indian Uttar Pradesh, ie
șite din matcă, au inundat 
peste 300 de localități, pro- 
vocînd, moartea a cîteva sute 
de persoane și lăsînd fără 
adăpost mii de locuitori. Nu
meroase autobuze care trans
portau pelerini au fost luate 
de ape, peste 500 dintre aceș
tia pierzîndu-și viața.

In statul Assam, apele 
fluviului Brahmaputra, care 
s-au revărsat, au lăsat fără 
adăpost peste 300 000 de per
soane.

0 Numărul vizitatorilor Ex
poziției Internaționale de la 
Osaka depășise, la mijlocul 
acestei săptămini, cifra de 
37 828 729

• Un prim bilanț al pa
gubelor provocate de inunda
țiile ce au avut loc în regiu
nea braziliană Recife semna
lează moartea a aproximativ 
70 de persoane. în momentul 
de față 
£onă a 
lizeze. 
ajutoare 
10 000 de persoane 
fără adăpost. Pagubele mate
riale, potrivit bilanțului, sînt 
de aproximativ 25 milioane 
dolari.

situația în această 
început să se norma- 
Au fost transportate 
pentru un număr de 

rămase

0 Poliția din orașul bra
zilian Recife a zădărnicit joi 
o tentativă de răpire a consu
lului Statelor Unite din loca
litate. Forțele de ordine au 
deschis focul asupra persoa
nelor care au participat la 
această tentativă. Ulterior, 
poliția a comunicat că a 
arestat trei persoane.

• Gordon Cant, în vîrstă 
de 33 de ani, locuitor al ora
șului Grantham, pretinde că 
a devenit cel mai tînăr bunic 
din Marea Britanie, după ce 
fiica lui, Rosanna Kavanagh, 
de 17 ani, a născut o fetiță. 
Gordon Cant și soția sa, Anne, 
In vîrstă de 34 de ani, au 
Încă șase copii.

• La o licitație de manuscrise rare ce a avut loc la 
New York, o scrisoare nepublicată, semnată de Edgar Allan 
Poe a fost adjudecată pentru suma de 5 250 dolari. Scrisoa
rea datează din perioada în care manuscrisul lui Poe, cu
noscut sub titlul „Pisica neagră", s-a vindut cu... 20 de do
lari. In paginile scrisorii, autorul ii cerea unui editor — 
Erza Holden — 20 de dolari pentru un manuscris, neiden
tificat încă, despre care Poe spune că „este la fel de prost 
ca multe altele (...) dar mai bun decît „Pisica neagră". 
„Pisica neagră” este considerată a fi un pionier al genului 
scurt șl a fost achiziționată de revista „United States Eve
ning Post".

cherilor. Concluziile comisiei 
vor deveni cunoscute, sub for
ma unui raport, probabil la 
începutul săptămînii viitoare.

Intre timp, greva continuă să 
paralizeze activitatea tuturor 
porturilor britanice. Guvernul, 
prin intermediul lui Robert 
Carr, ministrul forței de mun
că și productivității, a reafir
mat că „nu va ezita să folo
sească împuternicirile excepțio
nale ce i-au fost acordate pen
tru menținerea aprovizionării 
cu mărfurile de primă nece
sitate". Cu toate acestea, cei 
36 000 de militari aflați în sta
re de alarmă nu au primit nici 
un ordin de a interveni pentru 
descărcarea navelor, ceea ce 
este interpretat ca reflectînd 
grija guvernului de a nu „în
călzi și mai mult spiritele", în- 
trucît o asemenea măsură ar 
putea antrena greve de protest 
și în alte sectoare economice. 
In cercurile observatorilor din 
Londra se consideră că o hotă- 
rîre a cabinetului 
va fj luată abia 
carea raportului 
anchetă, condusă 
Pearson.

de miniștri 
după publi- 
comisiei de 

de lordul

Augustus Hawkins, repre
zentant democrat al Califor
niei, a declarat de curînd că a 
fost revoltat de scenele pe care' 
le-a văzut în închisoarea pen
tru deținuții politici de la 
Con-Son, din Vietnamul de 
sud. Con-Son este o insulă si
tuată la aproape 220 km sud 
de Saigon.

în mod normal, este imposi
bil să vizitezi Con-Son, unde 
sînt deținute în jur de 10 000 
de persoane. Grație intervenției 
ambasadei Statelor Unite, Haw
kins a putut, totuși, să meargă 
acolo în compania lui Walton, 
principal consilier american al 
poliției sud-vietnameze, ' și a 
lui Luce, care lucrează pentru 
Consiliul ecumenic al bisericilor 
șl care a părăsit in 1967 func
ția sa de director al serviciu
lui voluntarilor internaționali 
din Vietnam în semn de pro
test împotriva politicii Wa
shingtonului.

Hawkins a avut ideea de a 
se duce Ia Con-Son după ce 
anumiți studenți i-au spus că 
prizonierii erau închiși în

în 
de

de praf lu- 
teoretic su- 
producerea 

oxigen ce 
unui

lucru între
6h. Radu îescu

M. Leseciko

U THANT
Comisia 
româno- •*

econo-

și

ROMA 24 (Agerpres). — 
O echipă de savanți italieni 
a făcut recent o descoperire 
care proiectează o nouă rază 
de lumină, de curaj și de 
speranțe în acțiunea între
prinsă de om pentru reduce
rea necunoscutului din jurul 
său. Pentru prima dată 
lume, din eșantioanele
roci lunare aduse de astro- 
nauții americani pe pămînt, 
și din care N.A.S.A. a furni
zat mostre spre cercetare și 
savanților italieni, a fost ex
tras oxigen g'azos. Descope
rirea se va dovedi fundamen-

lală pentru viitorul aslronau- 
ticii. Pînă în prezent, se știa 
că solul lunar conține oxi
gen, dar nu se știa ce meto
dă ar putea ii folosită pen
tru separarea și utilizarea sa 
sub formă gazoasă pentru a-l 
face respirabil sau utilizabil 
ca eventual combustibil pen
tru navele spațiale.

Potrivit savanților italieni, 
20 de kilograme 
nar ar putea fi 
ficiente pentru 
unei cantități de
ar permite respirația 
astronaut timp de 24 de ore.

ECHIPAJUL AMBARCAȚIUNII „RA-2 
PRIMIT DE

24 (Agerpres). 
Thor Heyerd- 
cu echipajul 
de papirus 

primit de se-

NEW YORK
— Navigatorul 
ahl împreună 
ambarcațiunii 
„RA-2", a fost 
oretarul general al Națiuni
lor 
opt 
fost 
de
O.N.U.".

Thant. Celor 
temerari le-a 
medalia „Cea 
aniversare a

Unite, U 
navigatori 
înmînată 
a 25-a

In cadrul unei conferințe 
de presă, Thor Heyerdahl a 
declarat că, în afală de re
zultatele științifice obținute 
în timpul traversării Oceanu
lui Atlantic, călătoria a de
monstrat că opt oameni de 
naționalități, rase, religii și 
opinii diferite pot lucra îm
preună și se pot înțelege, în 
ciuda barierelor artificiale pe 
care oamenii și le impun. 
„Nu ne-am certat niciodată,

a spus Heyerdahl. Singurele 
noastre discuții erau atunci 
cînd unul dintre noi vroia 
să vorbească, iar ceilalți pre
ferau liniștea. Dar asta nu 
dura decît cîteva minute".

Navigatorul urmează să ia 
cuvîntul în fața unei comisii 
a Congresului american des
pre problemele poluării apei 
oceanelor și mărilor. El a 
subliniat, în legătură cu a- 
ceasta că în timpul călăto
riei, echipajului i-a fost a- 
proape imposibil să foloseas
că apa din ocean ca să se 
spele pe mîini într-atît de 
poluată era aceasta de rezi
duurile de petrol și resturile 
aruncate de pe nave. Heyerd
ahl a sugerat că această pro
blemă trebuie să facă obiec
tul unei preocupări interna
ționale.

MOSCOVA 24 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite; In ziua de 24 
iulie 1970 a avut loc la Mos
cova o întîlnire de lucru in
tre tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri ai Republicii 
Socialiste România, președinte
le părții române în 
interguvernamentală 
sovietică de colaborare 
mică, și Mihail Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice în Comisia in
terguvernamentală româno-so- 
vietică de colaborare economică.

Din 
întîlnire 
Cioară, 
al Comitetului 
al Planificării, 
nescu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică 
și tehnică, N. Nicolae. adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, specialiști. Din partea so
vietică au fost prezenți : M. 
Misnik. vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifică
rii. T. Arhipov, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Relații Economice. N. Smelia- 
kov. locțiitor al ministrului co
merțului exterior, A. Zademid- 
ko. locțiitorul reprezentantului 
permanent al U.R.S.S. 
C.A.E.R., specialiști.

partea română la 
au participat Gh. 

prim-vicepreșcdintc 
de Stat 

R. Constanti-

t

SUEDIA : Vedere din ora șui Stockholm, capitala Suediei, văzută de pe dealul Katarina

artlficial“
TOKIO 24 (Agerpres). 

Dintre comunicările științifice 
prezentate în cadrul Con
gresului specialiștilor în pro
blemele metabolismului, ce 
s-a desfășurat în orașul ja
ponez Kumamoto, cea referi
toare la realizarea „sîngelui 
artificial" a reținut atenția 
parlicipanților la congres. O 
echipă de medici japonezi de 
la Universitatea din Kobe, 
condusă de profesorul Tada- 
yoshi Fujita, a reușit să ob
țină singe artificial din com
puși ai carbonului și fluoru- 
lui.

Acest produs obținut pe 
calea sintetică este capabil 
să transporte de două ori 
mai mult oxigen decît hemg- 
globina sîngelui natural. Ex
periențele făcute pînă acum 
pe animale au dat rezultate 
foarte bune.

Profesorul dr. Tadayoshi 
Fujita a precizat, totuși, că 
vor fi necesare noi experien
țe, înainte ca sîngele artifi
cial să poată fi fabricat pe 
scară industrială, deoarece 
anumiți cobai asupra cărora 
s-au efectuat transfuzii l-au 
suportat cu dificultate.

Vietnamul de sud
Baza americană „Ripcord“ 

a fost evacuată
SAIGON 24 

Asediată de trei 
către forțele patriotice, 
de artilerie 
cord", amplasată în zona sep
tentrională a Vietnamului de 
sud, la aproximativ 40 kilome
tri de fosta capitală imperială 
Hue. a fost evacuată 
noaptea. Cei 1000 
litari americani, 
pau de aproape patru 
această bază, au 
la bordul avioanelor și elicop
terelor. In cursul operațiunilor 
de evacuare, a fost doborît un 
elicopter american care trans-

(Agerpres). — 
săptămîni de 

baza 
americană „Rip-

de 
care

fost

joi 
mi- 

ocu- 
luni 

luați

porta muniții.
Știrea a provocat vii 

comentarii în cercurile observa- 
torilox' politici, care consideră că 
„închiderea" acestei baze are 
semnificația unui nou și evi
dent eșec suferit de forțele 

în Vietnamul de sud. 
înfrîngerea de la Khe 
din anul 1968 — subli- 

observatorii — forțele 
au fost puse acum în-

S.U.A. 
După 
Sanh, 
niază
S.U.A.
tr-o situație similară, fiind ne
voite să renunțe la una dintre 
cele mai importante baze pe 
care și le-au construit pe te
ritoriul sud-vietnamez.

Colaborare cosmica 
fără condiții politice

BRUXELLES 24 
— Participanții la 
4-a conferință spațială vest-eu- 
ropeană, reunită în prezent la 
Bruxelles, au hotărît să încea
pă tratative cu S.U.A. în vede
rea examinării posibilităților u- 
nei colaborări în cadrul pro
gramului post-Apollo. Președin
tele conferinței, Theo Lefevre, 
ministru belgian al programă
rii științifice, a anunțat că a 
fost însărcinat să conducă o 
delegație în S.U.A. care va e- 
xamina împreună cu reprezen
tanții guvernului nord-american 
posibilitățile de lansare a unor 
sateliți de telecomunicații vest- 
europeni cu ajutorul unor ra-

(Agerpres). 
cea de-a chete americane, „dar fără nici 

un fel de condiții politice", 
menționa agenția France Presse.

In cursul conferinței au fost 
examinate, de asemenea, dife
rite probleme privind viitorul 
programului spațial vest-euro- 
pean și fuzionarea într-o singu
ră organizație a celor patru or
ganisme spațiale vest-europene 
existente în momentul de față. 
Lucrările conferinței, care ur
mau să ia sfîrșit joi seara, eu 
fost aminate deoarece, după 
cum precizează agenția France 
Presse, un număr de delegații 
au exprimat o serie de rezerve 
față de proiectele de rezoluție 
prezentate spre a fi adoptate.

IN TEMNIȚA DE EA (ONSON
„cuști de tigri”, a căror între
buințare datează din 1860. Wal
ton s-a exprimat pe loc la 
adresa reprezentantului care 
voia să viziteze închisoarea : 
„N-aveți dreptul să intrați 
înăuntru ! Directorul închisorii 
nu vrea. E vorba de prizonieri 
vietnamezi și americanii nu 
au dreptul să vină aici. Aceas
ta înseamnă o violare a suve
ranității vietnameze”.

„Consilierul american” al po
liției știa oare ce avea să des
copere reprezentantul ? Haw
kins a văzut într-adevăr „pri
zonieri deținuți fără proces, în
chiși în mici cuști de așa ma
nieră încît erau paralizați". 
Sud-vietnamezii au vrut să ! 
împiedice să-și continue anche
ta. Dar el iusese informat că 
soțiile temnicerilor îngrămă
diseră lemne în fața porții care 
ducea la cuști cu scopul de a 
le ascunde. El a putut, deci,

să constate iaptele, A văzut, 
astfel, o construcție de un etaj, 
fără fereastră, și deasupra fie
cărei cuști se găsea o cutie 
conținînd var. De asemenea, 
Hawkins aflase mai înainte că

DIN PRESA 
STRĂINĂ 

iiiiiiiiiiiiiiii'iiniînmiM 
varul era deversat pe oamenii 
înlănțuifi. Niciunul dintre ei 
nu putea să se țină in picioare. 
Mai mulți i-au spus că și-au 
pierdut obișnuința de a merge.

Hawkins a vizitat, de aseme
nea, sectorul femeilor: prizo
nierele sînt tratate ca și băr
bații.

La Saigon, Luce a povestit, 
la rîndul său, vizita in închi

soare. După el, din 10 000 de 
deținuți în total, în jur de 500 
sînt închiși în cuști; „mici com
partimente de piatră măsurînd 
mai puțin de 1,50 metri lărgi
me și circa 2,70 metri lungime". 
Fiecare cușcă închide de Ia 3 
la 5 persoane. Luce a făcut cu
noscute strigătele prizonieri
lor : „Ne e foame. Am fost bă
tuți. Sîntem bolnavi și nu avem 
medicamente". Cinci student! 
eliberați, care fuseseră încarce
rați la Con-Son, au declarat 
la rîndul lor: „Aveam cinci 
minute pentru a mînca. Hrana 
era atit de rea încît preferam 
să mîncăm insecte vii. Cînd 
ceream de mîncare se dădea 
drumul varului. Se află aproa
pe 1 000 de supraveghetori în 
închisoare; ei sînt însărcinați 
să bată deținuții".

Responsabilul închisorii n-a 
explicat pentru ce unui prizo
nier îi fuseseră smulse trei de

gete cu ocazia arestării și nici 
pentru ce, printre deținuți, se 
găsesc mai multe fete de 15 
ani și o femeie in vîrstă de 70. 
Majoritatea femeilor sini atinse 
de tuberculoză, de infecții ale 
ochilor și ale pielii și zac la 
sol în timp ce altele se strădu
iesc să le facă vint cu zdrențe.

Autoritățile sud-vietnameze 
n-au comentat încă aceste in
formații, Bunker, ambasadorul 
Statelor Unite la Saigon, a fă
cut cunoscut că va fi deschisă 
o anchetă. Un purtător de cu
vin/ american de la Saigon a 
declarat că existența cuștilor 
era cunoscută, dar a adăugat 
că sistemul penitenciarelor este 
plasat sub responsabilitatea 
sud-vielnamezilor. Totuși, unei 
civili și șapte militari ameri
cani „sfătuiesc" pe vietnamezi 
la Con-Son și în alte temnile, 
iar Washingtonul a acordai un 
ajutor de 442 000 de dolari 
pentru cumpărarea de materia! 
pentru penitenciare. Cel care 
conduce închisoarea de la 
Con-Son este colonelul Nguyen 
Van Ve.
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