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Investițiile miniere din Valea Jiu lui, 
în fața unui obiectiv capital:

Realizarea sarcinilor 

pe anul 1970 

și pregătirea planului 

pe anul 1971

GHEORGHE DAVIDESCU
inginer șef cu probleme de investiții

al Centralei cărbunelui Petroșani
E. M. Lonea. In atelierul de lăcătușerie. Foto : Ion LICIU

în cinstea Zilei minerului

RODUL HĂRNICIEI, Al IHRZENiEI
Intre colectivele miniere ale 

Văii Jiului, cu rezultate de 
prestigiu în acest ultim an al 
actualului cincinal, se numă
ră și acela al zonei a Hl-a de 
la E.M. Petrila. Despre oame
nii de aici, care coboară zi de 
zi în fronturile adîncului să 
smulgă îndărătniciei stratelor 
„pînzele" sau „cuiburile" cu 
„diamante negre", am mai scris 
în cîteva rînduri. Nc-au dat 
impuls hărnicia și dîrzenia lor, 
hotărîrea nestrămutată de a-și 
realiza cu cinste sarcinile și 
angajamentele asumate în în
trecere.

Vă vom reproduce — _ca ar
gument — în mod succint, cî
teva din realizările de pînă 
acum, în raport cu angajamen
tul anual :

Depășirea planului Ia pro
ducția de cărbune : angajament- 
initial anual — 2 500 tone, rea
lizat pînă în prezent — 12 515 
tone !

Ca spor la productivita
tea muncii : angajament 50
kg/post, realizat, după trecerea 
semestrului I, 305 kg/post.

Economii la prețul de 
cost: angajament 20 000 lei/an. 
după primul semestru — 1 200 000 
lei 1

Sînt cifre care se recomandă 
de la sine; ele încorporează 
entuziasmul, dăruirea în muncă 
a colectivului capabil de la zo
na a IlI-a de la mina Petrila.

Dintre brigăzile bune ale zo
nei evidențiem, de data aceas
ta, pe cele conduse de minerii 
Coslică MU rea și Mihai Țiqă- 
eru care, după scurgerea a do
uă decade din luna curentă, 
dețineau plusuri de 500. respec
tiv, 200 tone.

O mențiune specială pentru 
revirul al II-lea al zonei care 
cumulează la activ un spot de 
7 G00 tone (maiștrii coordona
tori Ernest Koszma, Ioan Do- 
bretescu și Silvestru Olteanul.

' Realizările obținute în activi
tatea dc investiții pe semestrul 
I a.c., atît la unitățile miniere 
din Valea Jiului, cît și la nive
lul Centralei cărbunelui Petro
șani, sînt bune și pe măsura 
Eforturilor depuse. Astfel, pe 
centrală, planul pe semestrul I 
a.c. a fost realizat Ia total in
vestiții în proporție de 107,3 la 
sută, respectiv, 51,4 la sută din 
Sarcina anuală, iar la construc
ții și montaje 101,1 la sută, res
pectiv, 50,9 la sută. Valoarea 
totală a investițiilor realizate 
pe primul semestru din acest 
an, comparativ cu cele din a- 
nul trecut, este mai mare cu 
peste 40,1 milioane lei. Desigur, 
în cadrul structurii de plan e- 
xistă totuși și aspecte negative 
ale activității de investiții; li
nii antreprenori (T.C.M.M., I.E. 
Sibiu. Trustul județean de con
strucții) nu și-au îndeplinit sar
cinile de plan, iar E.M. Vulcan 
nu și-a realizat satisfăcător lu
crările miniere în regie proprie. 
Această Situație a fost anali
zată cu factori în cauză, ini ți- 
îndu-se o serie de măsuri din
tre care menționez: intensifi
carea ritmului de montaj a utila
jelor, a lucrărilor necesare pu
nerii în funcție la timp a 
pbiectivelor de investiții de că
tre T.C.M.M. și I.E. Sibiu, creș
terea vitezelor de avansare la 
Sfipa’ea lucrărilor miniere și 
altei'.

Rezultatele bune obținute pînă 
în prezent și măsurile luate ne 
permit să prevedem posibilita
tea realizării în bune condiți- 
uni a planului pe acest an. ® 
atenție deosebită trebuie s-e 
acordăm, în această perioadă, 
punerii la timp în funcțiune a 
Jtăiiectivelor de investiții menite 
șă creeze condiții mai bune 
Activității de producție la mi
nele din Valea Jiului.

Intre obiectivele de investi
rii mai importante care urmea
ză a fi puse în funcțiune în a 
aoua parte a anului menționez: 

jMHnplexul de extracție, sortare, 
wsilozare și încărcate în va
goane de la E.M. Dîlja : mași-
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Manifestare I 
cultural- I 

sportivă J
Consiliul municipal al sin- . 

dicatelor, în colaborare cu I 
Comitetul municipal pentru ' 
cultură și artă și Comitetul | 
municipal U.T.C. organizea- I 
ză, duminică, 2 august, o ma- j 
re manifestare cultural-spor- I 
tivă. .

brumoasa serbare a cinte- I 
cului șj jocului, a sportului, 
va fi deschisă de parada fan
farelor cluburilor din Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa, Petrila, 
Lonea și U.U.M. Petroșani. 
După acest microconcert al 
genului, care va începe la 
orele 9, stadionul Jiul va 
găzdui întreceri la mai multe 
discipline sportive. La start 
se vor prezenta echipele a- 
sociațiilor Minerul, Construc
torul, Preparatorul. Parîngul 
și Jiul.

După-amiază, de la orele i 
16, amatorii de muzică u- I 
șoară, populară și balet vor 
putea aplauda formațiile fol
clorice ale cluburilor din 
Valea Jiului, ale căminelor 
culturale din Cimpa, Jieț, 
Banița. Iscroni, Cîmpu lui ■ 
Neag și ale Casei de cultură I 
din localitate. Concertul de : 
muzică ușoară va fi susținut I 
de instrumentiști și soliști ’ 
vocali de la formațiile Atlas, | 
Canopus, Olimpic și Sincopa. |

In eventualitatea că timpul | 
nefavorabil va împiedica des- | 
fășurarea normală a serbării, « 
țoale activitățile se vor des- I 
fășura in sala mare a Casei 
de cultură și la sediile clu- | 
burilor din Valea Jiului. 

nile de extracție multioablu de 
la puțul nr. 2 al E.M. Petrila; 
instalațiile provizorii de săpare 
de la puțurile de aeraj est U- 
ricani și aeraj nr. 1 Livezeni; 
calea ferată normală de legătu
ră a minei Livezeni cu stația 
C.F.R. Livezeni ; puțul auxiliar 
și funicularul de steril Paroșeni 
și altele. Este de menționat 
faptul că aceste obiective au 
fost analizate cu constructorii, 
cu care prilej au ieșit la ivea
lă unele lipsuri și întîrzieri în 
ceeea ce privește stadiul fizic 
al lucrărilor, a primirii utilaje
lor, necorelării proiectelor cu 
situația de pe teren, neajunsuri 
care au fost sau sînt în curs 
de rezolvare.

Pentru această perioadă 
U.U.M. Petroșani trebuie să-și 
respecte termenele de livrare a 
utilajelor pentru a fi montate 
la timp la lucrările de investi
ții deoarece în primul semes
tru activitatea uzinei în acest 
domeniu nu a fost satisfăcătoa
re, fapt ce a contribuit la ne- 
respectarea punerii în funcțiu
ne a unor obiective de investi
ții cum sînt instalația de să
pare put principal Livezeni. 
puțul auxiliar Paroșeni și alte
le.

Punerea la timp în funcțiune 
a tuturor obiectivelor de inves
tiții, depinde în foarte mare 
măsură de antreprenorul 
T.C.M.M. care trebuie să-si con
centreze întreaga capacitate 
tehnică și de extracție la fieca
re lucrare în parte, la timp, 
pentru a se evita asalturile din 
ultimele zile care preced terme
nul planificat și care conduc la 
neglijarea laturii calitative a 
lucrărilor.

In cadrul centralei s-au luat 
o serie de măsuri (delegați, in
tervenții la forul superior) pen
tru achiziționarea oportună a 
utilajelor pentru care livrarea 
la termenul planificat nu este 
certă, s-au* inițiat discuții cu 
proiectantii pentru clarificarea 
unor probleme ivite în timpul 
e-o-.giei șj s-au făcut interven
ții Io unii antreprenori de spe

Duminică, zi de odihnă. Zi de refugiu din „strîmtoarea" citadină în mijlocul naturii 
reconfortante... ' Foto : N. MOLDOVEANU

cialitate pentru terminarea la 
timp a lucrărilor prevăzute în 
pian pe acest an.

Paralel cu asigurarea unui 
ritm susfinut de lucru ia obi
ectivele începute pentru a pu
tea intra în funcțiune l'a terme
nele stabilite, sarcini deosebit 
de importante revin beneficia
rilor, proiectan/ilor și construc
torilor, iurnizorilor de utilaje 
și organelor de avizare pentru 
pregătirea temeinică și din timp 
a lucrărilor noi ce urmează a 
fi atacate în anul de plan. 
Etapa de pregătire presupune 
dc asemenea, precizarea pe cît 
posibil în cele mai mici amă
nunte, a tuturor problemelor 
legate de elaborarea documen
tației tehnico-economice, de 
contractarea, livrarea și monta
rea utilajelor, de desfășurarea 
activității de execuție, de reali
zarea problemelor mecanice, de 
rodaj tehnologic etc. Altfel 
spus, problemele legate de pre
gătirea investițiilor se cer re
zolvate în concordanță cu pre
vederile noii legi privind orga
nizarea, planificarea și execu
tarea investițiilor. în termene’e 
prevăzute în graficele de reali
zare a lucrărilor.

In scopul creării unor condi
ții corespunzătoare de lucru 
pentru anul viitor, în prezent 
se desfășoară în cadrul C.C.P. 
o amplă activitate, sub toate 
aspectele arătate mai sus. Ast
fel, pînă în prezent s-au înche
iat grafice precontractuale cu 
fiecare constructor în care s-au 
nominalizat toate lucrările noi 
sau în continuare, examinîndu- 
se cu această ocazie modul de 
asigurare cu documentație, am
plasament liber, utilaje, terme
nul de începere și de punere In 
funcțiune și altele.

Pe baza acestor grafice, ur
mează ca pînă la 1 septembrie 
a.c. să se încheie contracte cu 
toți antreprenorii. In ceea ce 
privește asigurarea cu docu
mentație, necesită ca proieote-

(Coniînuare In pag. a 3-a)

A 80 a
aniversare

| a portului 
Constanța

Anul acesta, sărbătorirea 
tradiționalei Zile a marinei 
din prima duminică a lunii 
august coincide cu două e- 
venimente deosebit de impor
tante în istoria dezvoltării 
flotei noastre maritime, a 
activității portuare și comer
țului exterior românesc : îm
plinirea a 80 de ani de exis
tență a portului modern Con
stanța și a 75 de ani de la 
înființarea primei societăți 
naționale de navigație mariti
mă — Serviciul Maritim Ro
mân.

Acum 80 de ani România, 
pornind pe calea spre pro- 
pria-i modernitate, a redes
coperit propriul său mijloc 
de legătură cu lumea : portul 
Constanța, care-și desăvîrșeș- 
te în prezent începuturile 
de-acum opt decenii, desclii- 
zîndu-i perspectiva unui vii
tor măreț în contextul viito
rului strălucitor al patriei 
socialiste.

Nicolae SIM1CN
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■ Citiți, azi, în pagina a 2-a:
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® © ...Să faci oamenii mai buni, mai frumoși ® A primi mai mult decît dai
■ (O știrbire gravă adusă principiului socialist al repartiției și care gene- 
| rează parazitism social) • De la dragoste filială la acte infame • „Vreau

să recîștig încrederea oamenilor”
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PROBITATEA PROFESIONALA -
secrete ale prestigiului fiecărei unități
Vor fi împlinite aceste îndatoriri majore de întregul 

colectiv al întreprinderii de gospodărie locativă ?

Axîndu-și preocupările eu 
mai multă acuitate pe îndepli
nirea sarcinilor de plan, punînd 
un mai mare accent pe promo
varea principiului muncii co
lective, consultarea și atragerea 
unui număr însemnat de cadre 
tehnice, bine pregătite, la solu
ționarea problemelor întreprin
derii. comitetul de direcție al 
I.G.L. Petroșani a putut rapor
ta, după scurgerea celor șase 
luni de muncă din acest an, 
îndeplinirea indicatorilor pro
ducției globale și marfă. Fap
tul în sine constituie o primă 
dovadă a angajării colectivului 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni din această unitate so
cialistă pe un. drum ascendent, 
o dovadă că anumite cerințe pe 
care le ridică viața încep să 
capete tot mai mult, în con-

în excursie
Simbătă dimineața, peste 

50 de tineri din orașul Lupeni 
vor pleca într-o excursie, cu 
autocarul, organizată de co
misia municipală de turism 
pentru tineret. Programul ex
cursiei cuprinde vizitarea dife
ritelor monumente istorice și 
obiective industriale din jude
țul Timiș.

---- 4.-----

PE ȘANTIERE
In prima zi a lunii august 

un grup format din 60 de 
elevi ai liceelor teoretice din 
Valea Jiului va porni spre 
unul din șantierele muncii 
patriotice, aflat pe terito
riul județului nostru. Este, 
vorba de acela de la Pricaz 
— Orăștie. Acestora li se vor 
alătura și elevi care frecven
tează cursurile Liceului in
dustrial Petroșani,

Cei care de astăzi își vor 
etala elanul patriotic carac
teristic tineretului întregii 
țări, completează numărul 
mare al colegilor care au cu
les numai cuvinte de laudă 
pe șantierele munpii patrioti
co în cursul lunilor iunie și 
iulie.

DISCIPLINA,

știința salariaților de aici ade
vărata lor dimensiune, că așa 
cum poate și trebuie să se în- 
tîmple într-o unitate de deser
vire, satisfacerea cererilor oa
menilor muncii a devenit nu 
numai un deziderat al planu
lui ci unul al muncii de fieca
re zi. Desigur, în ansamblul ei,

Adunările 
generale ale 
salariaților

întreprinderea nu mai este a- 
ceea a anilor trecuți cînd cal
varul reparațiilor devenise o 
obsesie pentru prea mulți lo
cuitori. Și, poate cel mai mare 
merit al comitetului de direc
ție care s-a preocupat ca înr 
treprinderea să cîștige în presti
giu în pofida reclamațiilor ce 
curgeau din toate părțile, îl con
stituie insistențele depuse pen
tru cuprinderea în schema în
treprinderii a unor salariați tot 
mai competenți, cu o reală pa
siune de muncă și o vădită pro
bitate profesională. Perseverînd 
în aceste preocupări, cu . sigu
ranță rezultatele economice ale 
întreprinderii se vor înscrie tot 
mai mult pe făgașul cel bun, 
și, an de an, neajunsurile care 
umbresc. pentru moment acti
vitatea întregului colectiv, vor 
dispare.

O a doua dovadă a angajării 
colectivului de aici pe drumul 
ascendent amintit, a constituit-o 
însăși dezbaterea largă prilejui
tă de lansarea cifrelor de plan 

FINALA
„CUPEI M1NERUL“

I Duminică dimineața, la ora 10, stadionul din Petroșani
va primi vizita finaliștilor „Cupei minerul" la fotbal. Ama- 

Itorii de sport au posibilitatea să asiste la evoluția celor mai
bune teamuri ale competiției i S.C.S.M. Petroșani, și Mine
rul Uricani. Organizatorii ne informează, că forma demon
strată de jucătorii celor două echipe în etapele precedente 
constituie o garanție pentru reușita finalei. Rămâne de văzut 
în posesia cui va intra trofeul. „Cercetătorii" sînt deciși să 
cucerească primii lauri sportivi,~în timp ce uricănenii~se și 

| văd cu cupa in mină. In perspectivă o adevărată... finală.

pe anul 1971, în jurul cărora 
au gravitat, spuse cu mult rost, 
idei, propuneri, inițiative meni
te să contribuie la îmbunătă
țirea activității, la înlăturarea 
oricăror greutăți interne care, 
răsfrînte asupra beneficiarilor, 
produc nemulțumiri. Am reți
nut ca deosebit de utile propu
nerile făcute de Aurel Morarii, 
șef de sector în orașul Vulcan, 
care a solicitat o mai largă 
autonomie a sectorului privind 
angajarea și desfacerea contrac
telor dc muncă ale salariaților, 
precum și cele privind întări
rea corespunzătoare a corpului 
tehnic al sectorului cu cadre 
calificate. De asemenea, propu
nerile făcute de Benone Șchio
pii, Sima Șicloșan, Iosif Lucaci, 
Ion AIbu, Mihai Naihof, Ilie 
Butucea, Vasile Pițulescu, Ion 
Vicol și alții, privind creșterea 
indicelui de utilizare a parcului 
auto, întărirea disciplinei în 
muncă, orientarea echipelor 
spre resursele interne ale în
treprinderii, colaborarea mai 
strînsă cu organele locale ale 
puterii de stat. Propuneri utile 
au făcut și loan Zuberecz, șeful 
serviciului aprovizionare al 
I.G.L. care s-a referit la ne
cesitatea amenajării unor spații 
de depozitare corespunzătoare 
•și a unor rampe de descărcare 
a materialelor, ca și Stanislav 
Laig, privind utilizarea mai e- 
ficientă a fondului de timp în 
perioada de vară. Numărul ma
re al salariaților care au par
ticipat la discuții, cîmpul larg 
al problemelor luate în dezba
tere denotă interesul pe care

I. MUSTAȚĂ

(Continuare in. pag. a 4-a)

Al VIITORILOR
IR6IRERI

Să scrii un reportaj des
pre colegii cu care împărți 
tot timpul aceleași bucurii și 
emoții, cu care respiri același 
aer — iată un lucru pe cît 
de greu, pe atît de capti
vant; greu, pentru că îi cu
noști prea bine și nu poți 
ști niciodată precis unde e 
limita între ceea ce trebtiie 
să rămână „între noi", și cap
tivant... tot pentru că îi cu
noști atît de bine, nemai- 
avînd nevoie de investigația 
aceea reportericească ce pu
ne intre tine și subiect o 
barieră oficială.

Să facem dar, obișnuitele 
prezentări. Este vorba despre 
un grup de studenți ai anu
lui IV de la Facultatea de 
electromecanică minieră din 
cadrul I.M.P. care și-a ales 
ca loc de efectuare a practi
cii de vară E. M. Petrila. 
Băieți exuberanți, cu zîmbe- 
tul și privirile senine, căliți 
în „focul purificator" a patru 
ani de examene, care se 
achită cu brio de sarcinile 
profesionale ce le revin, dar 
pe care-i poți întîlni în cli
pele lor de răgaz și „la o 
minge" pe terenul de sport 
al liceului, în holul vreunui 
cinematograf, sau în lăcașele 
acelea de elaborare a ideilor 
profunde, unde aburii cafe
lei joacă rol de catalizator în 
procesul de consumare crea
toare a surplusului de ener
gie intelectuală.

La început, ispita practică
rii in scopuri contemplative 
a cttorva ore de „turism" în 
timpul programului pe dea
lul ce străjuiește incinta mi
nei a fost mare, dar în fața 
disciplinei și sobrietății mun
citorilor din atelier și a în
crederii acordate de condu
cerea minei, ea n-a ajuns 
decît la stadiul de gînd ne
mărturisit

— Tu ce ai de spus Io
nică ?, mă adresez eu unui 
băiat cu ochii albaștrii ca 
nesfîrșita întindere a mării 
lingă care s-a născut și a 
copilărit. II cheamă Ion Tu- 
tan și e. studentul responsabil 
de practică.

— Nu prea multe. In orice 
caz practica, este mai mult 
decît utilă, de aceea ea are 
nevoie de „practicanți" nu 
de „paroliști". Uneori nu 
coincide cu cea adevărată 
pentru că organizarea ei se 
privește și se face superficial. 
Muncitorii cer foarte mult 
de la noi și ar trebui ca 
dascălii care ne pregătesc să 
pună un accent mai mare pe 
acest lucru.

Intr-adevăr, cer mult de 
la noi și mi-arn dat seama 
de acest lucru trecînd prin 
abatajele unde nu poți inain- 

■ta decît tirîș, finind lampa 
într-o mină, iar cu cealaltă 
sprijinindu-te de acoperiș 
sau vatră. Mîinile bătători
te de. muncă și fruntea lor a- 
coperită cu un strat gros de 
sudoare și praf, impun nu 
numai adîncul nostru res
pect, dar și aplicarea pe viu.

Ion Lucian BOLUNDUȚ 
student I.M.P.

(Continuare în oag. a 3-a)
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g n spatele unei tej- 
1 ghele, dintr-un ta
rn ion al magazinului
I de textile nr. 1
■ Petroșani servește

o tînără puțintică 
la trup, cu obrajii rumeni și
cu un zimbet nelipsit de pe bu
re.

— „Ce doriți ?“... „Da, avem. 
Vă place ?“ sau „Nu avem a- 
cum dar vă pot oferi altceva. 
Poftiți" etc., etc.

Pentru un vizitator neavizat 
al magazinului mereu aglome
rat din centrul orașului, 
zența micuței vînzătoare 
neobservată. Poate dacă 
cineva mai multe ore în 
ia unui observator ar fi 
sură să remarce ceea ce 
mulți pare firesc, și pe
dreptate: zîmbetul familiar al 
acestei fete neobosite în a pri
mi cu bunăvoință, cu amabili
tate sute, mii de cumpărători.

Tînăra vînzătoare a fost in
vitata redacției noastre 
pentru un alt motiv, pe

pre- 
trece 

at sta 
postu

la mă- 
pentru 

bună

Insă 
oare

clienjii ei, care au citit afișul 
expus pe raftul uncie servește 
ea, l-au remarcat cu siguranță : 
MARIA ELEKEȘ, această fiică 
de miner din Lonea care a ab
solvit cu doi ani în urmă Școa
la profesională comercială din 
Petroșani, a cîștigat Jocul I pe

perfecționarea ei profesională.
Discuția noastră a pornit de 

la o banală întrebare : Vă pla
ce să lucrați in comerț ?

— Da, foarte mult:..
— De ce ?
— Știți, e greu de explicat. 

Voi încerca totuși. Eu am dat

bîndu-mă pe stradă, să întîlnesc 
clienți de-ai mei, mai ales le- 
mei inbrăcate în rochii confec
ționate din materialele ce i 
le-am recomandat eu. Multe 
îmi zimbesc cu prietenie, unele 
mă opresc chiar și-mi mulțu
mesc fericite că au o rochie

răbdare se poale însă invinge 
și această dificultate.

— Dar sînt dificili unii și-n 
alt sens : sînt arjăgoși, grăbiți...

— Ei da. Dar și atunci tot 
răbdarea își 'spune cuvîntul: 
cer scuze celor la rînd și îi ser
vesc pe cei grăbi/i. Aceasta

caz n-am de cîștigat nici eu, 
nici ei.

— Și atunci?
— Atunci... respir adine și 

am un procedeu cu care n-am 
dat greș niciodată, repet în si
nea 
de fier, timbește !“ Și zîmbesc,

mea ■■ „fi calmă, ai răbdare

să-i fac și pe alții să zîmbeas- 
că, să-i iac, deși au intrat mo- 
horîji In magazin, să plece cu 
zîmbetul pe buze, să le treacă 
supărarea. Să-i faci pe oameni 
să nu fie supăraji nu înseamnă 
oare că le faci un bine ?! Or, 
dacă i-aș servi ursuză, ca din

Să faci oamenii mai bunii mai frumoși
județ la concursul „BUNA DE
SERVIRE", organizat de G.C. 
ai U.T.C. și se pregătește să-și 
etaleze 
la faza 
curs.

Cum
Bineînțeles prin strădania 
pasiunea pe care le 
pregătirile pentru o 
competiție, prin conștiința fap
tului că participînd la concurs 
n-are decit de cîștigat pentru

calitățile 
pe țară a

a cîștigat

profesionale 
aceluiași con-

concursul ?
Și

presupun 
asemenea

prima dată admitere la liceu. 
N-am reușit. Insuccesul m-a 
descurajat, m-a supărat chiar. 
Acum însă sînt hotărltă, îi voi 
urma totuși.

— ...Și veți părăsi tejgheaua ?
— Nu, asta n-am s-o iac. 

Tejgheaua, contactul zilnic eu 
clienții mi-ar lipsi. Pentru mi
ne deservirea clientului e mai 
mult decit o deprindere, decit o 
satisfacție. Cum să vă spun ? 
Se-ntimplă ca duminicile, plim-

inimoasă, că materialul li se 
potrivește. Sinceră să fiu, nu, 
numai că sînt fericită, dar prind 
curaj și mă străduiesc să aleg 
cu și mai multă grijă materiale 
pentru clienții mei.

— Poate uneori e dificil...
— Uneori da, pentru că sini 

și clienți dificili. Mai ales unii 
bărbați care, să mă ierte, 
cam „nepricepuți" și niciodată 
nu știu ce vor, ce le stă bine 
soțiilor lor. Cu înțelegere și

îs

cînd e cazul...
— Și cînd. e cazul ?
— Adevărul e că trebuie să 

ti foarte atent la psihologia 
cumpărătorilor, să-i fnțelegi, să 
le intuiești starea sufletească. 
Unii vin obosiți, direct de la 
serviciu, aiții-s mohorlfi. Cine 
știe, au necazuri, au avut poa
te o ceartă. Vin la tejghea, vor
besc de la început urii, porniți 
pe harță. Dacă le răspund la 
fel, cearta e gata. Or, In acest

topesc, 
mai In

iar zîmbetul, răbdarea, 
dezgheafă fețele cele 
cruntate.

— Dar vă este ușor 
biți Întotdeauna ?

— Nu chiar. Uneori 
sînt supărată și eu. Se-nlimplă 
să am o migrenă. Dar îmi im
pun zîmbetul și în nici un caz 
nu-mi exteriorizez necazurile. 
De ce e vinovat clientul că eu 
am o supărare ? Dimpotrivă, 
mă bucur cînd văd că reușesc

să zîm

poate

obligație, numai ca să scap de 
ei, cum din păcate sînt servită 
ti
st, nu i-aș intriga mai mult ?

— Vă plac oamenii veseli ?
— Nu neapărat. Din fire nici 

eu nu-s exuberantă, sînt des
tul de Închisă cînd nu-s ia tej
ghea. Dar să vă răspund la în
trebare : îmi plac oamenii mo
dești, și-mi displac, deși mă a- 
muză lntr-un fel,' lăudăroșii. 
Pe multi îi aud în autobuz cum

eu de cite o cofetărea-

se laudă cu ce au făcut, cu ce 
au realizat. Sînt caraghioși de-a 
dreptul 1 Cred că fiecare om. 
cînd își pune ambijia la bătaie, 
poate face mai mult decit se 
crede în stare.

— Și dumneavoastră v-a|i 
pus ambijia să vă faceți o „o- 
ceh'stă" bună ?

— Da. E o meserie pe cate o 
iac cu plăcere, chiar dacă pre' 
supune să spăl geamurile ma
gazinului sau să stropesc și să 
mătur în faja lui. Munca nu e 
o rușine, cînd o faci cu plă
cere...

...Să ajuți oamenii să se îm
brace frumos, deci să-i faci mai 
frumoși; să zîmbești oameniloi 
pentru a le trece supărarea, 
deci să-i faci mai buni — e mai 
mult, intr-adevăr, decit o de
prindere, o pasiune — e un 
Ideal chiar, pentru care tînăra 
vînzătoare cu zîmbetul neobosit 
merită stima noastră !

Ion DLHEK

repartiției și care generează parazitism social ■

A PRIMI MAI
MULT RECIT DAI

reprezentind 29 958 iei ; 
Alex. Laszlo, cu 

curse, reprezentind 97 322 
maistrul Ioan Buda, cu 
curse, reprezentind 26 788 
maistrul Ion luhasz cu 
curse, reprezentind 25 345

lei ș.a. De menționat că, prin 
întocmirea fictivă a actelor de 
transport, s-a ajuns și ia o 
normare în plus ’a benzinei a-,

— care 
valoare

curse, 
maistrul
4 216
lei;
1 205 
lei ;
1 114

natura
elibe-

eabilitînd munca 
prin umanizarea 
relațiilor de pro
ducție, socialismul 
a făcut din ea ba
za unei noi mora

lități și unicul criteriu al repar
tiției produsului social potrivit 
principiului: „de la fiecare du
pă capacitățile sale, fiecăruia 
aupă munca sa".

R'-abilitarea muncii și, o dată 
■ u ea. a demnității umane, 
presupune insă nu numai asi
gurarea dreptului la muncă — 
o muncă garantată și plătită 
potrivit cu cantitatea și cali
tatea ei — ci și obligația fiecă
ruia de a contribui cu întrea- 
ga sa putere de muncă la pro
gresul întregii societăți. Această 
obligație decurge din 
noilor relații sociale,
rute de exploatare, din faptul 
că fiecare membru al societății 
noastre socialiste are dubla 
calitate de proprietar și pro
ducător, și ca atare el „poar
tă răspunderea — cum se ara
tă in recenta lege privind or
ganizarea și disciplina muncii 
— în fața societății atit pentru 

.înfăptuirea obligațiilor perso
nale de serviciu cit și pentru 
contribuția la îndeplinirea sar
cinilor unității în ansamblu..., 
pentru asigurarea ordinii . și 
disciplinei în producție* pentru 
apărarea și întărirea proprietă
ții .socialiste".
' Umanismul socialist înseamnă, 

deci, valorificarea resurselor 
Individuale pentru sine și pen
tru societate. El este ostil ori
cărei forme de parazitism so
cial. oricărei știrbiri aduse prin
cipiului socialist al repartiției.

Din moment ce — așa 
spunea Marx, referindu-se 
acest principiu — „fiecare 
ducător primește, după ce 
făcut scăzămintele. exact 
cît dă", a lua mai mult decit 
dai înseamnă a înșela pe cei
lalți, a diminua veniturile tu
turor. Prin urmare, .parazit so
cial este nu numai cel ce nu 
muncește, ci și acela care pri
mește mai mult decit merită.

Ignorarea sau 
acestui „simplu 
adevăr" — indiferent 
pe care acestea le îmbracă — 
reprezintă, deci, încălcări,, cu 
implicații grave, ale unor prin
cipii ce exprimă chintesența 
spiritului de dreptate socială. 
Iar atitudinea de toleranță față 
le leneși, chiulangii și necin

stiți — dornici de căpătuire — 
este ea însăși un act antisocial.

Următorul caz — puțin obiș
nuit prin proporțiile sale — este 
concludent sub toate aspectele 
discutate, confirmînd o dată în 
ulus și un alt adevăr : că aco- 

) unde climatul legalității nu 
"ste asigurat infracțiunea 
daunele provocate de ea 
'ului obștesc sint 
In cursul anilor 
Preparația Coroești 
autobasculante ale 
auto — Vulcan (aparținind de 
.Autobaza D.R.T.A. Petroșani) 
pentru a transporta șistul re
zultat din spălarea cărbunelui, 
de la silozul funicularului 
digurile de la iaz (1—2

Cu ocazia efectuării 
transporturi. datorită 
manopere frauduloase 
de 64 șoferi, în cîrdă.șie 
mulți angajați cu funcții 
'■•ispundere aparținind Prepara- 
tiei Coroești, s-au acordat și 
olătit 8183(1) curse în plus, 
față de cele real efectuate, în 
valoare de 183127 lei. în dau
na Centralei cărbunelui Petro
șani. Din această sumă. 
.2 717 lei reprezintă beneficiul 
ilicit al șoferilor, iar diferen
ța, îmbogățire fără justă cauză 
pentru Autobaza D.R.T.A. Pe
troșani. Astfel — pentru a da 
numai cîteva exemple — s-au 
acordat și plătit în plus, șofe
rilor : Carol Albert. 1 472 curse 
in valoare de 29 344 lei, Liviu 
Stan. 696 curse în valoare de 
13195 lei; Nicolae Maier, 608 
curse în valoare de 11 941 lei ; 
Cornel Fuier. 360 curse în va
loare de 9 585 ș.a. Dintre a.nga- 
jații Preparației Coroești, com
plici sau coautori la întocmi
rea actelor fictive, cităm pe! 
șeful biroului administrativ, 
Mihai Gheviza, cu 1 480 , de

cum 
la 

pro
s'au 
atit

disprețuirea 
și evident 

formele

și 
avu- 

inevitabile. 
1968—1969, 
a folosit 

coloanei

pe 
km), 
acestor

unor 
comise 
cu mai 

de

ferente curselor fictive 
se ridică la 1 730 1. în 
de cca. 5 000 lei.

Cum a fost posibilă 
cerea unor daune atit 
semnate Centralei cărbunelui 
Petroșani ? Ce nerespectări de 
lege au creat 
acestor fraude ?

© Necesarul 
lante D.R.T.A. 
pe bază de comandă scrisă ci 
prin telefon. Nu s-a urmărit 
prezența autobasculantelor, din 
care cauză unele din ele, deși 
în reparație, au fost pontate. 
De asemenea, în unele zile nu
mărul lor a fost prea mare, 
iar în altele, insuficient. Sar
cinile de mai sus reveneau șe
fului biroului administrativ, 
Mihai Gheviza.
• In registrul de poar 

au fost înregistrate zilnic 
mașinile intrate și ieșite, 
ceasta sarcină 
contractuale.
• Nu s-a 

transporturilor 
zile și mașini, din vina maiștri
lor loan Buda, Ioan luhasz și 
Alexandru Laszlo. Un timp, 
pontarea s-a făcut de muncitori 
necalificați, cu creta pe tablă 
sau în niște caiete improv.zate* 
Din lipsa evidențelor nu s-au 
putut face, la sfirșitul lunii, 
confruntările cu bordercurile 
de decontare primite de la 
autobaza D.R.T.A. Petroșani. 
In felul acesta s-a ajuns la 
plata unor transporturi efectua
te pentru alte unități decit 
Preparația Corocști (4 843 lei).
• Confirmarea foilor de 

parcurs de către maiștrii sus 
menționați, certificarea 
ții datelor trecute în 
sarcină ce revenea lui 
Gheviza — se făceau 
pe foi incomplete, ceea 
permis șoferilor să le 
pleteze cu datele ce le conve
neau. Mai mult : viza de cer
tificare au aplicat-o și alți an
gajați. fără împuternicire.
• Viza de control preventiv 

S-a aplicat tot formal, neob- 
servindu-se certificarea defec
tuoasă de mai sus (pe foi cu 
date incomplete și lipsa 
calitate in aplicarea vizei 
certificare). Lipsa 
contabilului șef Aristide Milo- 
sav și șefului serviciului conta
bilității. Cornelia Tomuș.
• Au existat relații neprin

cipiale între unii șoferi și cei 
patru angajați ai Preparației 
care controlau foile de parcurs 
(maiștrii Iuhas, Laszlo și Buda 
precum și șeful biroului admi
nistrativ, Gheviza). Iată ce 
declară, în acest sens, Mihai 
Gheviza : „în multe rînduri au 
fost văzuți la restaurantul 
„Straja" din Vulcan, la masă, 
șoferi care lucrau la șist 
maiștrii Buda și Laszlo... 
mai multe rînduri am fost și 
eu cu ei".

De asemenea, o parte din 
transporturi au avut drept o- 
biect nu șistul pontat la cursa 
respectivă ci lemne pentru 
angajați. Șoferul Liviu Stan a 
adus in repetate rînduri țuică 
pentru șeful formației P.C.I. 
Ștefan Haneș care de mai multe 
ori a certificat cantitățile de 
șist din foile de parcurs, în 
locul lui Mihai Gheviza. Sur
prinde și un alt aspect al ca
zului relatat : atitudinea fac
torilor de conducere ai Prepa
rației Coroești. Intr-adevăr, 
despre ce fel de preocupare 
față de apărarea avutului ob
ștesc poete fi vorba în prezen-

climat prielnic

de autob.iscu- 
nu s-a făcut

revenea

ă nu 
toate

A-
pazei

ținut evidența 
efectuate pe

realită- 
foi — 

Mihai 
formal, 

ce a 
coțn-

de 
de 

aparține

și
în

N. MOLDOVEANUPregătiri pentru operație

Clara, în 
Hoban și

niște ochi 
de

•••

ța atîtor nerespectări de lege ? 
Cum a fost posibil ca prejudi
cii atit de însemnate, întinse 
pe o perioadă de aproape doi 
ani, să. scape vigilenței condu
cerii unității ? Mai poate fi 
vorba despre eficiență econo
mică, despre rentabilitate, atit 
timp cît beneficiile sînt grav 
afectate de anomalii în rapor
tul dintre muncă și retribu
ție, iar indisciplina financiară 
nu poate fi prevenită din cauza 
formalismului ce 
resortul contabil

Evident, lipsa 
răspundere și a 
podgresc s-au instalat, in locul 
legii, in multe compartimente 
de activitate ale Preparației Co- 
roești. Și intr-un asemenea cli
mat al ilegalității, neprincipia- 
lității și formalismului, necins
tea, fenomenale de parazitism 
social și dorința de căpătuire 
cresc ca ciupercile. De aceea, 
răspunderea 'clor vinovați 
cazul de față trebuie să 
exemplară. Exemplară din 
țiuni preventive, pentru 
niciodată astfel 
nătoare să nu

domnește 
financiar ? 
simțului 
spiritului gos-

de faptă dău- 
se mai repete.

MANIU,DAVID 
procuror șef 

Procuratura locală Petroșani

o dată, contrari- 
ați, slupefiați, a- 
sistăm încă la 
incredibile do
vezi ale neome
niei.

mea șade un om...In fața
cu fața suplă și ridată. La
crimile, oftaturile adinei, toate 
gesturile lui trădează amără
ciune, durere, deznădejde, iar 
vorbele-i tărăgănate redau 
fapte de-a dreptul monstruoa
se.

...Sînt tatăl lui Stan Vasile, 
•șofer la Fabrica de pîine, cel 
pe care l-ați pus in ziar in 
luna februarie că mă bate. 
Acum am venit din nou. Ace
le cîteva rînduri n-au schim
bat nimic. Nu au ajutat nici 
comisia de judecată, nici an
gajamentul scris 
luat 
într-una. 
moartea.
m-a acoperit cu o ușă, așa a 
tăbărît pe mine cu picioarele. 
Ieri m-a bătut din nou, uita- 
ți-vă. rănile. A turnat și ben
zină pe mine, iar apoi a 
nit cu chibritul să-mi 
foc. Vecinii i le-au scos 
mină. De ce mă bate ? 
să-i dau bani. Eu, bătrîn 
suferind să-i dau bani 
pensia mea de 900 lei ! 
ce să-i dau ? Pe nevastă-sa a 
alungat-o de acasă. Trăiește 
cu o concubină din vecini. 
Copilul mai mare, in vîrstă de 
4 ani, îl țin eu. De celălalt 
nu are habar. Cu mine are 
ce are. Zice că nu-s tatăl lui. 
Mai mult chiar, îmi adresea
ză cele mai grave insulte și 
Învinuiri.

Mă uit la bătrînul așezat în 
fața mea. Are 51 de ani dar, 
după înfățișare, arată mai 
mult de 70. Ne-ntinde o foaie 
de hîrtie pe care scrie i 
„Angajament. Tată, uite eu 
îmi iau angajamentul în 
scris, dacă tu retragi dosarul 
să nu ne mai judecăm, eu sînt 
de acord să-ți las copilul, nu 
îți mai greșesc cu nimic și 
dacă se va putea îl înfiezi, iar 
eu te rog vino acasă să facem 
cele 
mai 
mea, 
pilul
din nou procesul. Eu atîta vă 
rog să mergeți la miliție, tu 
cu Petru, (fratele bătrînului

ce și 
la miliție. Mă 

mă amenință 
In iarna

l-a 
bate 

cu
aceasta

ve
dea 
din
Ca •
și 

din 
De

bune... Și dacă se va 
întimpla ceva din cauza 
sau vreau să-ți iau co- 
eu zic să-mi gedeschizi

N.N.) și iertați-mă...“ Aceasta-i 
o parte a angajamentului 
luat în februarie a.c. de 
sile Stan în fața tatălui 
și a miliției.

— Și dumneavoastră...
— Eu 'l-am iertat. Ce

E unicul meu

Va- 
său

să 
fac ? E unicul meu copil. 
Speram că totul se va aran
ja, că vom trăi în pace. Dar 
acum nu știu ce să mai fac. 
Mă omoară. Am venit să mă 
ajutați. De nu, plec pînă 
București...

...Am descins, împreună 
organele de miliție, pe

la

cu 
o 

stradă periferică a orașului : 
Dărănești nr. 11. Aici e locu-

a două tabere: unii țin 
fiul, alții cu tatăl său. Măr
turiile devin contradictorii și 
înverșunate. Din noianul de 
fapte -și acuzații invocate, u- 
nele stupide'de-a dreptul re
zultă un singur efect: discor
dia se întețește. Cu- excepția 
Paraschivei Costea ceilalți 
vecini trec cu tăcere peste 
faptul cel mai grav, cel mai 
meschin și anume că fiul îl 
bate, îl maltratează pe tatăl 
lui. Aveam senzația că pe cei 
mai mulți ii amuză de-a drep
tul discordia dintre fiu și 
tată, că în loc să aplaneze 
conflictul, să restabilească li

DRAGOSTE FILIALA

ACTE INFAME
ința pensionarului 
Stan. Peste drum, în 
unei grădini, locuiește 
acestuia, la concubina 
Elena Borza. II găsim ac^să. 
Dorim să aflăm mobilurile 
faptelor sale infame. Deși 
mîna-i tremura, ne privește 
cu o mină de om nevinovat, 
erijîndu-se în ipostază de vic
timă a pornirilor tatălui său.

— Mă alunga de acasă cînd 
eram copil 
supărat că 
soția. Dacă 
ar fi pace, 
ține la ea.
dă. Eu îi dau bani 
copil. Iar cînd mai cer și eu 
cîțiva lei, că am nevoie, sare 
la mine, mă bate.

— Deci, el te bate, nu tu pe 
el...

— Da, așa e !
— Nu l-ai bătut niciodată ?
— Nu !
Discutăm cu cîțiva vecini. 

Ne dăm seama de existența

Augustin 
fundul 

fiul 
lui,

mic, mă batea. E 
mi-ărti alungat 

aș aduce-o înapoi 
Aceasta pentru că 
Copilul nu mi-1 

pentru

niștea și decența in familia 
Stan, din mărginire și cinism, 
ei generează circumstanțe a- 
gravante în penibila discor
die.

Pe mama lui Vasile, Ileana 
Stan, o găsim la preparația 
Petrila unde lucrează ca
muncitoare de cind i s-a îm
bolnăvit soțul. Reținem 
spusele ei că Vasile îl 
intr-adevăr pe tatăl său, 
ales pentru bani. A fost 
în familie pină 
s-a încurcat cu 
Aici, în familia 
asmuțit. Aceasta

In fine nu insistăm asupra 
anumitor amănunte penibile. 
Ceea ce e esențial și mai con
damnabil în situația dată, sînt 
consecințele grave, dușmănia 
între un tată și un fiu, faptele 
inumane, infamante 
degenerat discordia 
dezonorantă pentru 
lor familie. Faptul 
conflict o fi avut surse dina-

din 
bate 
mai 

pace 
cind Vasile 
Elena Borza, 
acesteia 

îl strică.
e

în care a 
dintre ei, 

întreaga 
că acest

inte determinate de deficien
țe educative, de climatul fa
milial în care a fost prescyt 
Vasile — deficiențe de care 
nu e străin nici capul fami
liei — nu poate fi exclus. 
Dar, cert e că Vasile a ajuns 
cu sufletul otrăvit, la acte i- 
responsabile prin care a otră
vit viața părinților și a copi
lului său rămas la bunici și 
și-a destrămat familia sub in
fluența nefastă a concubinei 
sale. Elena Borza.

Că poate ajunge un tînăr 
în toată firea, in vîrstă de 23, 
de ani, să-și piardă mințile 
acest hal, simțul datoriei 
liale, al răspunderii față 
familia și copiii săi, să 
preteze la fapte inumane 
toate din cauza 
unei ființe perfide — 
dreptul incredibil. Și 
așa s-a întîmplat. Un 
năr, meseriaș apreciat 
un individ fără 
fără scrupule, 
în mod firesc : unde a fost 
oprobriul public, ajutorul oa
menilor in mijlocul cărora a 
muncit și a trăit Vasile Stan? 
Unde au fost tovarășii de 
muncă, organizația U.T.C. din 
întreprindere ? Unde au fost 
șefii lui de la fabrica de 
pîine în perioada de cînd e 
angajatul acestei unități ? Un 
singur om a fost mai apropiat 
de Vasile, șeful lui direct — 
Gheorghe David. Dar și aces
ta, după scandalul din iarna 
trecută, cînd Vasile și-a luat 
angajamentul că se îndreaptă, 
n-a mai 
ația lui 
cea mai 
această 
n-ar fi 
intre semeni, 
ajute, să-1 oprească de 
fapte necugetate, contrare 
perceptelor morale ale socie
tății noastre. Cu ocazia discu
țiilor ce le-am avut la re
dacție, Vasile ne-a asigurat 
că s-a împăcat cu tatăl său, 
că nu va mai produce neîn
țelegeri în familie, că o va 
părăsi pe concubină, se 
muta la un coleg de serviciu 
și-și 
creșterea 
pil. Va fi 
demnitate,

în 
fi
de 
se 
Și 

„mrejelor" 
e de-a 
totuși, 

om tî- 
ajunge 

demnitate, 
Ne întrebăm

discutat despre situ- 
familiară. Concluzia 

tristă : parcă în toată 
perioadă Vasile Stan 
trăit între oameni, 

în stare să-1 
opreaseă de la 

necugetate.

va

va ajuta părinții 
propriului 
în stare ?
voință ?

in 
său co- 

Are atîta

I. D.

’ minora Gyorgy 
Clara am cunoscu
t-o în biroul că
pitanului Avram 
Hoban de la Miliția 
din Petroșani. Ele

vă in clasa a VI-a de la Școala 
nr. 5 Petroșani, ea va fi tri
misă la un institut de. reeduca
re pentru infracțiunea de furt 
calificat și repetat. Dar să 
vedem cum au decurs faptele. 
Intr-o dimineață din luna mai 
1969 Clara, care, nu se dusese 
la școală, așa cum făcea adese
ori, a pătruns în locuința ve
cinului de scară S. A. cu aju
torul unei chei mincinoase. A

triști, 
basma, 

curat.

s-a agățat disperată.
O am în față pe 

biroul căpitanului 
încerc să stau de vorbă cu ea. 
E o fată înăltuță cu 
mari, triști, nespus
cu părul ascuns sub 
îmbrăcată modest dar 
lși mușcă buzele cărnoase, îriă- 
bușindu-și plînsul.

— Spune-mi Clara, cînd ai 
intrat prima dată in casa 
vecinului și ai furat erai con- 
știmă de urmările faptei tale ?

— Nu... Am fost mai întîi 
curioasă și pentru că știam de 
faptul că una din cheile noas
tre se potrivea la ușa veci-

Vreau să reciștig
încrederea oamenilor"
cotrobăit neslingherită printre 
lucruri, s-a uitat prin dulapuri, 
sertare, apoi a „reținut" pentru 
ea 200 lei și niște obiecte, 
pus apoi ordine cum s-a 
ceput in lucrurile, răvășite 
închis ușa, refugiindu-se în 
ia ei pentru a contempla , 
feul“ care i-a căzut cu 
ușurință în brațe. A mai 
dit ea și alte împrejurări priel
nice pentru o nouă escapadă, 
dar acestea nu s-au ivit decit 
în februarie 1970 cînd, intro- 
dueîndu-se cu aceeași cheie în 
casa lui S. A., a pus ochii (și 
apoi mina) pe un album cu 

de artiști, vederi din 
străinătate și alte.

ză 
pri- 
și a 
oda- 
„tro- 
atita 
pin-

portrete 
țară și din 
cîteva mărunțișuri. Vederile 
și fotografiile artișt''or le-a 
împărțit colegilor, fapt care a 
atras atenția fetiței lui S. A., 
de vîrstă cu Clara și colegă cu 
ea la aceeași școală. Fetița a- 
ceasta a relatat cele observate 
părinților, ei: au anunțat orga
nele de ordine și Clara a apă
rut în fața instanței. Sentința 
am anticipat-o mai sus: inter
narea intr-o școală de reedu
care.

Veți spline că prejudiciile 
materiale aduse lui S.A. sînt 
de mică importanță și, poate, 
trebuia încercată o altă nmsură 
educativă, mai puțin senară, în 
ce o privește pe Clara. Așa ar 
fi dacă la cele relatate, mai sus 
nu s-ar adăuga și alte „amă
nunte". Astfel. Clara care are 
acum 15 ani, este, de abia în 
clasa a Vi-a, pe care o repetă 
a treia oară. Prin noiembrie 
anul trecut ea a cunoscut pe 
Augustin, un băiat de 19 ani 
cu care s-a împrietenit. „Guști", 
a convins-o repede să întrețină 
relații sexua’e cu el In mo
mentul în care era anchetată 
fata contractase și o boală ve
nerică. Acestea sînt cîteva din 
„amănuntele" care completează 
portretul Clarei.

Cum a ajuns aici 
Trebuie să o spunem 
conjur: cu largul și 
nobilul concurs al ;
Dar să scormonim puțin fapte
le pentru a reconsiitui mediul 
în care a fost „implantztă" a- 
ceastă ființă și în care s-a dez
voltat ea o străină, 
natural, Iosif Tizson, 
convins al lui Bachus, 
de Clara cînd fetița 
8 luni, cedîiul-o
Gyorgy care a înfiat-o. In noua 
ei familie, Clwa a fost lipsită 
de o adevărată și binefăcătoare 
dragoste părintească, fiind o- 
bișnuită să nu dea socoteală 
nimănui de felul cum se joacă 
și cum învață. După moartea 
tatălui adoptiv mama înfietoare 
a început să trăiască in concu
binaj cu... tatăl natural al Cla
rei. Iosif Tizson. Fata a fost de 
nenumărate ori martora unor 
scene penibile petrecute intre 
cei doi concubini, care se 
îmbătau pe rînd ori deodată și 
se certau fără nici o jenă in 
fața copilei. Pe deasupra, ma
ma adoptivă este și bolnavă 
de nervi, cu crize destul de 
dese care au zdruncinat și 
mai mult echilibrul sufletesc, 
și așa destul de fragil, al fe
tii, făcînd-o să fugă în mod 
repetat de acasă, să doarmă pe 
unde apucă etc. In 
mat de promiscuitate 
întilnirea cu Guști i 
Clarei ca o salvare

Clara ? 
fără în- 
condam- 

părinților.

Tatăl ei 
un adept 

s-a scăpat 
avea abia 

familiei

acest cli- 
morală, 

s-a părut 
de care

nului, am inh'at la el, am vă- C 
zut pozele, mi-au plăcut și... C 
le-am luat. Bani nu am furat. C

— Dar în dosarul tău scrie L 
clar, ai furat 200 lei.

— De ce nu spui adevărul? 
intervine blajin căpitanul Ho- (( 
ban.

— Eu... (și lacrimile au în- 
ceput să se rostogolească grele ’) 
pe obrajii de copil maturizat *» 
înainte de vreme), n-am avut. ’) 
niciodată nimic. Ai mei nu S 
mi-au cumpărat jucării. Mama A 
vitregă m-a bătut des fără să J 
ațn vreo vină, m-a aruncat a- 
fară din casă. De mai multe > 
ori. am încercat să mă apropii ) 
de. mama mea bună, care nu J 
mai trăiește cu tata de mulți' 1 
ani, dar ea nu m-a primit în Z 
casă și mi-a adresat cuvinte r 
grele.

— Dar școala nu te-a învăța’ Z 
nimic bun ? < *

— La școală nu m-am prea ( 
dus pentru că trebuia să'fac •[ 
ordine acasă, să spăl, să gă- 1, 
te.se. După ce l-am cunoscut 
pe Guști n-am mai mers deloc 1, 
Za școală. Nu mă mai atrăgea 11 
învățătura. Guști s-a purtat ' ( 
omenește cu mine. De cite 
mă dădea mama afară 
casă dormeam la el.

Și-a șters lacrimile, a 
un moment să se calmeze.

— Părinții au știut că 
iești cu un băiat ?

— La Jnceput nu, apoi 
aflat. Le-am spus eu. Nu j 
le-a păsat. Doar in momentul 
în care le-am cerut permisiu
nea de a mă căsători cu Guști 
ei s-au opus cateonric. In ra
dar am încercat să-i convină 
că doresc mult aceasta, că vor 
scăpa de mine dacă își vor da 
consimtămîntul (fiind. 
am nevoie de consimțămîntul 
lor), că voi începe altă viață 
N-au vrut. Atunci, împreună 
cu Guști, am încercat să ne 
luăm viața.

_  ? .i
— Da. 

cantitate 
A m fost 
timp de .. __ ____t
fost transportați la spital 
după cite vedeți, am scăpat.

— in spital, nu te-ai gîndit 
la faptele voastre, la viața 
care te așteaptă de acum îna
inte ? Cum ți-ai imaginat vii
torul după nliten întîmnlări 
prin cite ai trecut ?

— M-am gindit mult, mult. 
Pe de o )iarte îmi părea bine 
că sini în viață, pe de alta. . 
Apoi, m-am resemnat și m-am 
lăsat în voia soartei. Acum, în 
schimb, simt că am început .să 

Domnul, 
m-a ajutat mult in 

Mi-a vorbit 
ințelcgere. mi-a explicat 
acolo unde voi fi trimisă 
vor învăța o meserie se 
purta omenește cu mine.

ert 
din

stat

tro

cu 
prea

pii nora

ne-am otrăvit cu o 
mare de piramidon. 
insă deseoperiți 
mama lui Guști,

la 
am
fi,

mă vindec sufletește 
că pitan 
privința aceasta, 
cu 
că 
mă
vor
Cînd voi pleca, domnule căpi
tan ?

— Mîine sau poimâine. ii 
răspunde cel întrebat. Apoi 
căpitanul cu o undă de îngri
jorare în ochi: te vei purta 
bine acolo ?

— Da, cu siguranță. Doresc 
să încep o viață nouă, să re
cuperez timpul pe care l-am 
pierdut. Nu e prea tîrziu, la 
vîrstă mea, îmi spuneați. să 
reciștig încrederea oamenilor.

Constantin PASCU
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Realizarea sarcinilor f! urmele materialelor ifele
pe anul 1970 și pregătirea 

planului pe anul 1971
/Urinare din pag 1)

Ie de execuție întocmite sâ fie 
revizuite pînă la 1 octombrie 
a.c. în scopul încadrării lor în 
indicii de consum de metal, 
lemn, ciment, diminuării inves
tiției specifice și reducerea pon
derii de construcții. Acțiunea 
tie contractare a utilajelor este 
in plină desfășurare, pînă în 
prezent fiind contractate deja 
70,6 la sută din volumul prevă
zut pentru anul 1971.

In anul viitor urmează să se 
termine și să intre în funcțiune 
o scrie de obiective industria
le de mare importantă pentru 
activitatea de producție prin
tre care amintesc : instalațiile 
de extracție cu schip de la 
E.M. Vulcan. ITricani și Ani- 
noasa, statia de sortare, în.dlo- 
zare și încărcare a cărbunelui 
8a E.M. Vulcan, instalația defi
nitivă de extracție de la putui 
auxiliar Livezeni, instalația de 
înhaldare a sterilului din Incin
ta principală Livezeni, comple
xul baie și lămpărie, centrala 
termică și L.E.A. 15 KV pentru 
E.M. Bărbăteni și altele.

Vor fi atacate o serie de obi
ective importante de investi
ții cum sînt: modernizarea și 
amplificarea instalației de pre
parare de la Lupeni, drumuri 
de acces la minele Bărbăteni și 
Livezeni, puțul principal cu 
schip de la E.M. Petrila menite 
să contribuie la creșterea ni
velului tehnic al activității de

producție la minele din Valea 
Jiului.

Pregătirea planului de inves
tiții în bune condiții comportă 
o activitate complexă de mare 
răspundere, la care colaborează 
pe lîngă factorii direcți (benefi
ciar, proiectant, constructor) și 
alții indirecți, cum sînt furnizo
rii de utilaje din țară și din 
import, antreprenorii de specia
litate și alții. De aceea, corela
rea și chiar sincronizarea tu
turor acestor factori se face de 
multe ori nu prea ușor și nu 
fără o serie de intervenții, dis
cuții, îndeosebi asupra terme
nului de livrare a utilajelor. a 
celui de punere în funcțiune, a 
lucrării în ansamblu. Mai tre
buie menționat faptul că acțiu
nea de pregătire a planului de 
investiții nu se termină o data 
cu contractarea lucrării, ci ca 
continuă în scopul respectării 
la timp a tuturor clauzelor pre
văzute în contract, pînă ce obi
ectivul de investiții și-a atins 
parametri prevăzuti în proiect.

Consider că, ampla acțiune 
care se desfășoară în cadrul 
Centralei cărbunelui Petroșani 
pentru pregătirea planului de 
investiții din anul viitor, va 
contribui în bună măsură la 
modul cum vor fi realizate sar
cinile de plan din primul an al 
cincinalului 1971 —1975 și de 
aeea noi ne străduim, ca bene
ficiar și executant, să ne achi
tăm corespunzător de această 
sarcină.

Divertisment pe
Articolul cu titlul de mai 

sus, apărut în ziarul nr 6 429 
din 2 iulie a.c., releva 'o serie 
de aspecte negative privind de
servirea consumatorilor de pro
duse lactate în unitatea nr. 7 
a O.C.L. Alimentara, din stra
da Republicii nr. 90 Petroșani. 
Referindu-ise la deficiențele 
semnalate conducerea O.C.L. 
Alimentara Petroșani ne-a răs
puns :

„Tot ce s-a arătat în cuprin
sul articolului este adevărat. 
Slnt puține circumstanțe atenu
ante ce se pot acorda persona
lului de la unitatea în cauză, 
dintre care totuși ar trebui să 
amintim două :

1) Livrările de produse lac
tate de către I.C.I.L. se fac în 
salturi și foarte rar la nivelul 
comenzilor. Aceasta ar explica 
lipsa unor produse solicitate de 
consumatori.

2) Cu lingurile a fost dotată

Pledoarie pentru
In ziarul nostru nr. 6 379 din 

5 mai a.c. a apărut articolul 
cu Uliul de mai sus în care se 
argumenta necesitatea construi
rii unei autogări intr-o parte 
mai puțin aglomerată a orașu
lui, decit Piața Victoriei unde 
funcționează azi în condiții cu 
totul necorespunzătoare.

Referindu-se la cele cuprinse 
in articolul citat. Comitetul e- 
xeculiv al Consiliului popular

Pasarela va fi
Articolul „Ajutați-i. pe tre

cători" releva urmările unei 
slabe preocupări fată de întreți
nerea in bune condițiuni a pa
sarelei, de intensă circulație, 
care leagă Piața Victoriei de 
statia C.P.R. Petroșani.

In răspunsul său, conducerea 
Secției L/4 Petroșani ne arată 
că cele relatate in ziarul „Stea-

o temă de inovație
unitatea de nenumărate ori î 
ele au fost însă înstrăinate, ori 
rupte (cele din material plastic).

Pentru restul problemelor tra
tate în articol se fac vinovate 
șefa de unitate și vînzătoarele 
de la raionul lactate, în a că
ror obligativitate intră deser
virea sectorului cu consum pe 
loc. Nu mai puțin este vinovat 
și merceologul de sector, care 
nu a urmărit apl icarea în tocmai 
a instrucțiunilor date de servi
ciul comercial, în vederea unei 
bune deserviri a clientului. Pen
tru aceasta merceologul Florian 
Văduva a fost sancționat cu 
„mustrare scrisă".

Gestionara unității, Elena 
Micu, și vînzătoarea de la raio
nul de lactate. Rozalia Ilinca, 
care au avut mai multe sancți
uni și penalizări, au fost sancți
onate cu un ultim „avertisment", 
urmînd ca la prima abatere să 
li se desfacă contractul de mun
că.

o nouă autogara
al municipiului Petroșani ne 
răspunde :

„Problema ridicată privind 
aglomerația excesivă din Piafa 
Victoriei esle îndreptățită și 
in prezent este in atenția noas
tră spre a ii rezolvată in mod 
provizoriu. Problema construi
rii unei autogări in Petroșani 
nu este in prezent posibilă, a- 
ceasta făminind in atenția 
noastră pentru viitor'.

bine întreținută
gul roșu' nr. 6 439 din 24 iulie 
ax. corespund realității și că 
pînă la aprovizionarea cu ma
terialul necesar (dulapi de ste
jar) in care sens a făcut demer
suri 'la "organele de resort, va 
reviz.ui mai des podina pasare
lei pentru a nu se mai repeta 
asoeclele relatate.

VINERI 31 IULIE
18,00

*

*

Deschiderea emisiunii. 
Sumarul serii. 
Turism-vacanță ‘70. 
Căminul.,
1 001 de seri — emisi
une pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Aspecte de la 
moviada" internațională 
de box.

20,15 Film artistic „/ 
tul de la Sarajevo" 
producție a 
lor iugoslave.

21,40 Mai aveți o întrebare? 
Emisiune de cultură 
științifică.

22,35 Vernisaj în... X major. 
Emisiune muzical-dis- 
tractivă..

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

j
.Atenta- l 

sjevo" — ! 
studiouri- !i ț

)

*J

Scurte știri sportive
• Jucătorii români Ilie Năs- 

tase și Ion Țiriac s-au califi
cat în optimile de finală ale 
turneului internațional de tenis 
de la Indianapolis. Țiriac l-a 
învins cu 6—4, 6—0 pe ameri
canul Jim McManus, iar Năs- 
tase l-a eliminat cu 6—1, 6—4 
pe mexicanul Marcelo Lara.

• Echipa de fotbal a Iraku
lui, aflată în turneu în R. D. 
Germană, a jucat cu formația 
Dynamo Dresda. Intîlnirea s-a

încheiat cu scorul de 4—2 (1—8| 
în favoarea fotbaliștilor ăl* 
Dresda.

• Cîștigînd cele două par» 
tide aminate, marele maestr* 
american Boby Fischer a treou* 
în fruntea turneului internați*» 
nai de șah de la Buenos Aire*, 
cu 5,5 puncte din 7 posibil*. 
Fischer l-a învins pe Florin 
Gheorghiu în 35 de mutări, 
după care a câștigat partida cu 
Miguel Quinteros.

Preocupările 
de azi 

și orizontul 
de mime
(Urmare din pag. I)

la fața locului, atunci cind 
vom fi ingineri, a ceea ce 
profesorii ne-au învățat în 
timpul orelor de curs și 
laborator.

S-a făcut ora 2. Sintem li
beri și fiecare se gîndește 
cum să-și organizeze cit mai 
plăcut după-amiaza. Știm cu 
toții că Iosif Lazăr va merge 
la club să joace șah, fiind 
unul din cei mai valoroși 
șahiști din Valea Jiului, știm 
că Dinei Manea va picta, 
iar Ludovic Talpai se va 
apuca de învățat. Mai are 
niște examene pe care, bol
nav fiind, a trebuit să le 
amine. Nu mă voi referi la 
latura sportivă a activității 
sale, pentru că despre asta 
s-a mai scris, oprindu-mă 
doar la cea profesională. E 
un foarte bun coleg, Lajos. 
Și modest. Nu practică de 
loc vedetismul, așa cum fac 
unii.
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VOINEASA, JUD. VÎLCEA
Primește înscrieri pentru Școala tehnică de maiștri mineri — curs 

ral — care se deschide la Voineasa la 15
înscrierile se fac pînă la 25 august

Examenul va avea loc la 1 septembrie 1978

Condiții de înscriere:

septembrie 1970.
1970.

se-

— Dar dumneavoastră, ce 
impresie v-au lăsat băieții 
tovarășe inginer ?

— Practica studenților a-
nului IV electro a pus în 
evidență o pregătire teoreti
că bună, care îmbinindu-se
cu cunoștințele 
aici. facilitează 
viitorilor ingineri

dobîndite 
profilarea 

electrome
canici In subteran au fost 
cunoscute utilate moderne, 
printre care foreza „Haus- 
serr", instalația de automa
tizare de tip celulă separa
toare. precum și instalația 
de extracție cu elemente, de 
automatizare de la puțul
centru, îmi spune inginerul
Dorin Popescu, îndrumătorul 
practicii din partea exploată
rii miniere.

Ar fi atitea de spus des
pre colegii mei de practică... 
Dacă acum mă opresc aici 
este pentru că mi-am propus
să revin curind asupra aces
tui subiect

PROGRAMUL

PENTRU 
SĂPTĂMÎNA

VIITOARE

Liceul industrial 
minier

Petroșani
ANGAJEAZĂ

începînd cu data de 15 septembrie,
• Un maistru miner pentru îndrumarea practicii în 

atelierul de duigherie a elevilor de anul II, specialita
tea „exploatări miniere" - cu jumătate normă ;

® Doi maiștri electromecanici mineri — cu norma 
întreagă — pentru. îndrumarea instruirii practice a elevi
lor din anul IV, în atelierul de mașini și utilaj minier ;

© Un inginer în specialitatea „exploatări miniere” 
— cu norma întreagă ;

© Un inginer in specialitatea „electromecanică mi
nieră” — cu norma întreagă ;

Informații în legătură cu condițiile de angajare și 
salarizare se pot obține de la secretariatul liceului (zilnic 
între orele 8—15), cu sediul în Petroșani, strada M. Emi- 
nescu nr. 17.

CENTRALA 
CĂRBUNELUI 
Baza de aprovizionare 

și transport 
PETROȘANI

5i

angajează de urgență: 
muncitori pensionari, temporar, pentru constru
irea unui zid de sprijin pe malul drept al pîrîu- 
lui Bănița, în zona depozitului Varnița.

Informații suplimentare — la sediul
B.A.T., din strada Mihai Viteazul nr. 3 
Petroșani.
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Șantierul Valea Jiului
ATRAGE ATENȚIA LUCRĂTORILOR DE PE ȘANTIERE ȘI LOTURI DE A RESPECTA 
CU STRICTEȚE INSTRUCȚIUNILE P.C.I. ȘI DE A LUA TOATE MĂSURILE CE SE IM- 
PUN PENTRU A NU FAVORIZA PRODUCEREA DE INCENDII.

Cauzele care ar putea duce la producerea incendiilor:
• SE EXECUTĂ SUDURA FĂRĂ RESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR P.C.I. ;
• NU SE ȚINE SEAMA DE DISTANTA DINTRE GENERATOR, TUBUL DE OXI

GEN ȘI LOCUL DE SUDURĂ;
• SE FAC INSTALAȚII ELECTRICE PROVIZORII NECORESPUNZĂTOARE ;
• SE ÎNCALCĂ DISPOZIȚIILE REFERITOARE LA FUMAT, ARUNCÎNDU-SE 

RESTURI DE ȚIGĂRI APRINSE LA ÎNTÎMPLARE ;
• SE MENȚIN ÎN FUNCȚIUNE SOBE DETERIORATE SAU SE LASĂ FOCUL 

NESUPRAVEGHEAT;
• SE BLOCHEAZĂ CĂILE DE ACCES CU DIFERITE MATERIALE 1NGRE- 

UNÎND EVENTUALE INTERVENȚII ÎN CAZ DE INCENDII;
• SE TOPEȘTE BITUMUL ÎN APROPIEREA MATERIALELOR INFLAMABILE;
• SE INSTALEAZĂ REȘOURI IMPROVIZATE ÎN ÎNCĂPERI ȘI IN VAGOA

NELE DE DORMIT;
• SE LASĂ CUPLATE BATERIILE DE LA ACUMULATORI LA MAȘINI;
• SE FAC FOCURI PE ȘANTIERE ÎN APROPIEREA MATERIALELOR INFLA

MABILE ȘI SE LASĂ NESUPRAVEGHEATE;
• SE DEPOZITEAZĂ CARBID LA LOCUL

ESTE NECESAR PENTRU O ZI.

vechime (ca miner) și 7—8 clase.
vechime (ca miner) și liceu teoretic.
vechime (ca miner) și școala profesională de mineri.

• 5
• 3
• 3
Cei care vor reuși la examen urmează să fie transferați, asigurîndu-

li-se cazare și post.
Informații zilnice : la telefon I.C.H. Lotru — Invățămînt.

ani 
ani 
ani

DE MUNCĂ, MAI MULT DECÎT

Măsuri ce se impun a fi luate pe șantiere și loturi
CONFORM DIS-• INSTRUIREA LUCRATORILOR DE LA LOCUL DE MUNCĂ 

POZIȚIUNILOR DATE;
• COMISIILE TEHNICE SĂ-ȘI DESFĂȘOARE ACTIVITATEA ÎN MOD 

CONCRET;
• SĂ SE APLICE NORMATIVE REPUBLICANE PENTRU PROIECTAREA ȘI 

EXECUTAREA CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL 
PREVENIRII INCENDIILOR.

Respectînd instrucțiunile P.C.I., contribuim la apărarea avutului obștesc.

DUMINICĂ 2 AUGUST

16,00 Viața satului.
11.15 In reluare la cererea 

telespectatorilor. Carna
val cu Harry Belafon- 
te; Microrecital. Lu
minița Dobreseu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.15 Emisiune în limba 

maghiară.
14.45 Televacanța.
15.30 Campionatele mondiale 

de caiac-canoe.
17.30 Atletism „Cupa Euro

pei" — semifinale.
19,40 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic. Heidi. 

Producție a studiouri
lor britanice.

21.45 Marea. Reportaj filmat 
de la serbările marine.

22,10 Invitații noștri.
23,00 Telejurnalul de noapte ; 

Sport.

LUNI 3 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
18,05 „Minitehnicus ’70".
18,35 Panoramic științific. 
19,00 Actualitatea în econo

mie.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19,26 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Agenda politică.
20,00 Roman foileton. Iluzii 

pierdute (III).
21,00 Selecțiuni din Festiva

lul internațional de 
muzică ușoară — So
pot 1969.

21.30 Rampa.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Fotbal. Retrospectivă

Mexic ’70. Meciul Ro
mânia — Anglia, re- 
conientat „la rece“ după 
62 de zile de la dis
putarea lui.

23,40 închiderea emisiunii.

MARȚI 4 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpreiuieră.

18,05 Dialog cu sala.' Emisiu
ne pentru tineretul șco
lar.

18,35 Studioul artistului ama
tor. Estradă. Muzică u- 
șoară și cuplete satiri
ce și umoristice.

19.20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Seară de teatru. Lucea

fărul — de Barbu Ște- 
fănescu Delavraucea.

21,40 Acvanautică.
22,10 Anunțuri — publicitate.
22.20 Studio dans Tv.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

• ' 1 ......" I,-

MIERCURI 5 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Universal șotron. Enci
clopedie pentru copii.

18.30 .Atletism : România — 
S.U.A. (feminin).

19.20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,15 Telecinemateca : Barbă- 

Albastră.
21,50 Anunțuri — publicitate.
21,55 Cărți și idei. Pavel A- 

postol — „Trei medita
ții asupra culturii”.

22.20 Gala marilor interpreți 
români ; Arta Florescu.

22,45 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii,

MU ILL ....... ....... ..........................

JOI 6 AUGUST

10,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Roman 
foileton. Iluzii pierdute 
(I).

11,00 „Errare humanum est?”
16,05 Volei feminin : Româ

nia — Cehoslovacia.
17.30 Emisiune in limba ma

ghiară.
18,00 Mult e dulce și fru

moasă.
18.30 Atletism : România — 

S.U.A. (feminin).
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

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

de pe Pad.
21,10 Cererea lui Dumitru 

Andrei. Reportaj Tv de 
la Porțile de Fier.

21.30 Anul Beethoven (Inter- 
viziune).

21.50 Teatru scurt.
22,25 Cadran internațional.
22.50 Telejurnalul de noapte.

VINERI 7 AUGUST

16.00 Deschiderea emisiunii.
Volei feminin : Româ
nia — R.D.G.. Trans
misiune directă de la 
Constanța.

18,00 Turism — Vacanta 
’70.

18.20 Căminul.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic. Prieteni 

fără grai.
Un film de aventuri, 
coproducție remâno-ca- 
nadiană.

21.25 Mai aveți o întrebare ? 
Recorduri umane.

22.25 O interpretă îndrăgită
a cîntecului popular 
românesc: Marioara
Tănase.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

SIMbAtA 8 AUGUST

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

18.15 „Ex-Terra ’70" — con
curs pentru pionieri și 
școlari. (Finala).
Transmisiune directă 
din Parcul Herăstrău.

19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopcdia.
20.55 Pasărea măiastră — re

portaj.
21.15 Film serial. Incorupti

bilii (11).
22,05 Telespectacol prin co

respondență.
22,45 Revistele săptămânii.
22.55 Of, inimioară. Cîntece 

de pahar și tie petrece
re.

23.15 Telejurnalul de noapte. 
Sport.
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de Consiliul de Securitate
NEW YORK 30 (Agerpres). 

— întrunit pentru a examina 
situația din Namibia, Consiliul 
de Securitate a adoptat miercuri 
seara un proiect de rezoluție, 
prezentat de cinci țări (Burundi, 
Finlanda, Nepal, Sierra Leone 
și Zambia), care cere tuturor 
țărilor să retragă orice recu
noaștere directă sau indirectă 
a autorității Republicii Sud- 
Africane asupra Africii de sud- 
vest (Namibia). In favoarea 
rezoluției au votat 13 membri, 
iar alți doi 
Franța) s-au 
tul cheamă, 
te statele să
un fel de relații economice cu 
flamibia în condițiile menține
rii autorității guvernului sud-a-

(Marea Britanie și 
abținut. Documen- 
de asemenea, toa- 
nu promoveze nici

frican asupra acestui teritoriu, 
Consiliul de Securitate a a- 

doptat, totodată, cu 12 voturi 
și 3 abțineri, o rezoluție pre
zentată de Finlanda care solici
tă Curții Internaționale de Jus
tiție de la Haga să definească 
consecințele juridice pe care le 
are pe plan internațional con
tinuarea prezenței Africii de sud 
în Namibia.

După cum se știe, Adunarea 
Generală a O.N.U. a retras la 
27 octombrie 1966 mandatul în
credințat Africii de sud asupra 
Namibiei de către Liga Națiuni
lor. Guvernul de la Pretoria a 
refuzat însă să aplice preve
derile acestei hotărîri și a res
pins toate demersurile făcute ca 
Africa de sud-vest să fie pusă 
sub mandatul O.N.U.

Ședința pentru dezarmare 
la

' GENEVA 30 
La Geneva s-a 
o nouă ședință 
'pentru dezarmare, 
îântul, reprezentantul Poloniei, 
AV. Natorf, s-a pronunțat pen- 
Ftru participarea celor două

(Agerpres). — 
desfășurat joi 
a Comitetului 

Luînd cu-

ierți parnciipared cciul uu-uci 
fătate germane la lucrările Co- 
fmitetului. Totodată, el a sub
liniat necesitatea imperioasă a 
^organizării unei conferințe pen- 
ftru securitatea europeană. Toa
rte forțele politice responsabile 
ain Europa, a declarat W. Na- 

, torf, par să-și dea seama că 
’structurile politice ale conti
nentului european, rezultate din 

"ultimul-război mondial, nu pot 
fi modificate cu forța fără a 
distruco totul.

In numele unor țări nean
gajate membre ale Comitetu
lui, reprezentantul Suediei a 
prezentat un document de lucru 
prin care se propun unele a- 
mendamente la proiectul de 
tratat privind denuclearizarea 
teritoriilor submarine prezentat 
concomitent de U.R.S.S. și 
S.U.A. In document se cere, 
între altele, inserarea în pro
iectul de tratat a unei clauze 
care să oblige părțile semna
tare șă continue negocierile în 
vederea realizării unei demili
tarizări totale a teritoriilor sub
marine. Se fac, de asemenea, 
unele sugestii privind modali
tățile de control al îndeplinirii 
clauzelor Tratatului.

VIAJA INTERNAȚIONALA
Vizita 

delegației 
militare
române
în R.P.
Chineză

PEKIN 30 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, tran
smite : Joi după-amiază, la Pe
kin au continuat convorbirile 
dintre Huan Iun-sen 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 
din partea chineză Siao 
kuan, adjunct al 
părării naționale, 
forțelor maritime 
soane cu munci 
din departamentele de 
și alte oficialități militare, iar 
din partea română general lo
cotenent Ionel Vasile, adjunct 
al ministrului forțelor armate, 
general maior Constantin Opri
tă, adjunct al secretarului Con
siliului politic Superior al Arma
tei, și ambasadorul Aurel Du
ma.

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

participat
Cin- 

ministrului a- 
comandanh.il 

militare, per- 
de răspundere 

resort

Tratative între fărîle membre ale C.E.E 
cu S.U.A., Anglia și Japonia în problema 

restricțiilor comerciale
GENEVA 30 (Agerpres). — 

Vineri și sîmbătă, la Geneva 
vor avea loc tratative între 
reprezentanți ai țărilor mem
bre ale Pieței comune europene, 
S.U.A., Marea Britanie și Japo
nia pentru a se ajunge la un 
acord în problema reducerii 
restricțiilor comerciale în rela
țiile dintre aceste state,
pîndu-se în cadrul unui inter
viu de această problemă, The- 
odorus Hijzen. director general 
al departamentului pentru co-

Ocu-

merțul exterior 
clarat că „deși 
se aștepte la miracole sau chiar 
hotărîri ferme de pe urma aces
tei reuniuni, trebuie întreprins 
ceva pentru a se împiedica e- 
fectul de bulgăre de zăpadă a 
măsurilor protecționiste în co
merțul dintre statele 
tive".

Referindu-se, pe de 
te, la dezbaterile din 
sul S.U.A. în vederea
gerii importurilor, Hijzen a de-

al C.E.E., a de- 
nu trebuie să

respec-

altă par-
Congie- 
restrîn-

z \

Intensă activitate 
diplomatică 

in Orientul Apropiat

DISCIPLINA 5

clarat că o asemenea măsură 
face ca „evoluția comerțului 
mondial să devină alarmantă". 
El a menționat că Statele Unite 
intenționează să ridice bariere 
nu numai în calea 
de textile, dar vor 
cote protecționiste 
altor importuri din 
pene, în special 
oțeluri și echipament electronic.

In legătură cu reuniunea de 
la Geneva, ministrul economiei 
al R.F. a Germaniei, Karl 
Ier, a declarat miercuri la 
că Intențiile S.U.A. de a 
importurile unor mărfuri 
putea să ducă la o reacție în 
lanț, ce s-ar transforma într-un 
adevărat război comercial".

(Urmare din pag. 1)

I-a manifestat adunarea gene- 
’rală a salariaților pentru în- 
’dreptarea unor stări de lucruri 
liegative. Intre aceste stări ne
gative primează indisciplina, o 

Cracilă căreia cu toate eforturile 
Repuse comitetul de direcție 
’Tnu a reușit să-i găsească anti
dotul. De multe ori controlul 
echipelor de lucru nu este fă- 

’cut cu rigurozitatea cuvenită, 
4>ermițînd unor salariați să se 
^comporte după bunul lor plac, 
^ă execute lucrările în mod 

.. O vină evidentă a 
întreprinderii constă 
că pentru curmarea 

de la disciplina 
i s-au luat măsuri ju-

’Superficial. 
Conducerii 
fn faptul 
^baterilor 
Vnuncii nu 
jpicioase atît pe linie adminis
trativă (sancțiunile au devenit 
ineficiente, pierzînd.u-și carac
terul lor mobilizator) cît și pe 
linie de salarizare prin extin- 
s,derea cu mai mult curaj a mun
ții în acord global. Viitorul tre
buie întimpinat luînd măsuri 
Categorice încă din prezent pen
tru creșterea necondiționată a 
cointeresării materiale a mun
citorilor în executarea unor lu
crări de bună calitate și în ter- 
fcienul prevăzut, pentru stimu
larea inițiativei personale, cre- 
îndu-se un cadru optim de a- 
firmare tuturor meseriașilor.

Deci, disciplina trebuie să 
devină obiectivul nr. 1 al preo
cupărilor comitetului de direc- 

. ție, sub îndrumarea comitetu
lui de partid din cadrul între
prinderii. O dată împlinit acest 
deziderat, fără îndoială bilan
țul realizărilor I.G.L. va fi îm
bogățit, calitatea lucrărilor va 
conferi mai multă autoritate 
celor care le execută determi- 
nînd un plus de încredere din 
partea beneficiarilor și, în fi
nal. prestigiul colectivului va 
cîștiga în notorietate. Dar, ne
îndeplinind acest deziderat ma- 
«jor, măsurile organizatorico 
luate se vor dovedi de prisos. 
Cu adevărat, după cum s-a a- 
firmat în adunarea generală, în 
zadar se va introducp un regim 
de muncă prelungit, dc 10 orc, 
pentru executarea unor lucrări, 
dacă în actualul regim se lu
crează efectiv cu mult mai pu
țin de 8 ore. Tot așa cum, pen
tru întărirea disciplinei, în za
dar se vor aplica măsuri-de 
sancționare unor muncitori pen
tru diferite nereguli, dacă alți 
salariați — maiștri, tehnicieni 
— nu sînt sancționați cores
punzător pentru abateri grave, 
total nepermise.

Din partea Direcției județene 
dc gospodărie comunală și lo- 
cativă la adunarea generală a 
participat tovarășul Ionel Jur- 
ma, contabilul șef al direcției, 
care a asigurat adunarea gene
rală dc sprijinul pe care-1 va 
acorda și în continuare forul 
tutelar, colectivului din Valea 
Jiului. Totodată, vorbitorul a 
recomandat ca întreprinderea 
dc gospodărie locativă să so

preocupe mai mult pentru valo
rificarea rezervelor. interne, 
pentru utilizarea judicioasă a 
fondurilor de mică mecanizare 
sau a celor necentralizate desti
nate îmbunătățirilor tehnologi
ce. In acest sens este așteptată 
mai multă inițiativă care tre
buie să compenseze lipsa de 
dotare, în prezent statul nostru 
făcînd eforturi continue pentru 
recuperarea pierderilor provo
cate de inundații.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul ing. 
Glieorghe Feier, secretar al Co
mitetului municipal de partid 
care a făcut recomandări deo
sebit de prețioase adunării ge
nerale. Comitetul de direcție al 
I.G.L. s-a prezentat cu un bilanț 
bun — a spus între altele vor
bitorul — ta realizarea căruia 
a contribuit majoritatea sala- 
riaților. Specificul deosebit al 
întreprinderii, faptul că sala- 
riații săi se află permanent în 
fața unui mare număr de ce
reri ale oamenilor muncii, con
feră un merit în plus al colec
tivului că a reușit să Ie satis
facă în mare parte, în 
condiții mai bune decît în anii 
precedenți. Este adevărat că po 
alocuri mai apar unele cazuri 
izolate, dar prin strădaniile tu
turor, prin seriozitate în mun
că < le pot fi evitate. Pentru a- 
ceasta e necesară intensificarea 
preocupărilor de fiecare zi ale 
comitetului de direcție, sub con
ducerea și îndrumarea comite
tului de partid, cu sprijinul or
ganizațiilor de sindicat și ale 
U.T.C. pentru creșterea gradu
lui de conștiință al salariați- 
lor, a răspunderii lor față de 
sarcinile ce Ie revin, pentru în
lăturarea fenomenelor de biro
cratism ce se manifestă uneori, 
pentru creșterea calității lu
crărilor și în final, pentru sa
tisfacerea cu operativitate a ce
rințelor privind întreținerea 
fondului locativ al municipiu
lui. Vorbitorul a recomandat 
comitetului de direcție al I.G.L. 
să se preocupe îndeaproape de 
extinderea acordului global 
pentru creșterea gradului de 
cointeresare în muncă a mun
citorilor, și, prin serviciile de 
resort să se facă o temeinică 
analiză a necorelării ce există 
între unii indicatori (producti
vitatea muncii și cîștigul me
diu realizat) obținuți în primul 
semestru. De asemenea, a re
comandat conducerii întreprin
derii să dovedească mai multă 
receptivitate față de cererile 
și sesizările oamenilor muncii, 
și ale presei locale, cărora tre
buie să le răspundă cu promp
titudine însușindu-și cu obiecti
vitate semnalările critice ce 
sînt aduse pentru unele stări 
de lucruri.

Cit privește realizarea sar
cinilor de plan, a spus în înche
iere vorbitorul, in cadrul între
prinderii sînt create toate po- 
sibilităț'le ca ele să fie îndepli
nite și chiar depășite.

CRIZA 
POLITICĂ 
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CAIRO 30 (Agerpres). — Ac
ceptarea de către Republica A- 
rabă Unită și Iordania a „pla
nului Rogers" de soluționare a 
crizei din Orientul Apropiat a 
declanșat o intensă 
diplomatică în 
arabe.

Astfel, după 
să la Damasc, 
personal al 
R.A.U., Hassan

vizita întreprin- 
reprezentantul 

președintelui 
Sabri El Kholi,

a sosit joi la Beirut, unde a fost 
primit de șeful statului liba
nez, Charles Helou, și de pre
mierul Rashid Karame. In a- 
ceeași zi, ministrul dc exterrio 
al Republicii Arabe Unite, 
Mahmud Riad, a plecat spre 
Sofia — prima etapă a turneu
lui său de zece zile care va 
cuprinde, de asemenea, Istan- 
bulul și Budapesta.

In scopul explicării poziției 
Sudanului față de planul ame-

rican, o delegație a acestei 
a sosit joi la Cairo.

Irakul, care, după cum 
știe, a exprimat o opinie 
gativă față de „planul Rogers",
și-a trimis, de asemenea, emi
sari în unele țări arabe. Mi
nistrul irakian al muncii și 
problemelor sociale, Mourtada 
Al-Hadithi, a fost primit la Da
masc de șeful statului sirian, 
Noureddiene El Atassi. De la 
Damasc, ministrul irakian a. so
sit în aceeași zi la Amman, 
unde a fost primit de regele 
Hussein.

Delegația Comitetului Central 
al Rezistenței palestiniene, ca
re a sosit miercuri la Cairo, a 
continuat convorbirile cu ofi
cialitățile egiptene în legătură 
cu modalitățile de reducere a 
tensiunii intervenite ca urmare 
a suspendării, cu două zile în 
urmă, a emisiunilor unor pos
turi de radio palestiniene din 
capitala R.A.U.

ROMA 30. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Prima fază a consultă
rilor premierului desemnat, E- 
miliio Colombo, în vederea re
zolvării crizei de guvern din 
Italia, s-a încheiat joi seara cu 
rezultate considerate, în gene
ral, încurajatoare. Această a- 

• preciere, după cum se sublinia
ză în' cercuri apropiate premie
rului desemnat, trebuie însă în
țeleasă în sensul că nici unul 
dintre partidele coaliției de 
centru-stînga nu a ridicat obiec
ții de principiu, care să împie
dice desfășurarea tratativelor.

Din declarațiile unor lideri 
ai Partidului socialist și Parti
dului socialist unitar făcute 
imediat după întîlnirile cu pre
mierul desemnat, rezultă însă 
că delimitarea cu mai multă 
precizie a divergențelor nu în
seamnă nicidecum și înlătura
rea lor.

hnsiunea a scăzut, dar 
neliniștea

importurilor 
să impună 
și asupra 
țările eu'o- 

încălțăminte,
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ROMA 30 (Agerpres). — Se va ajunge să se găsească 
(sau să se extragăj apă pe Lună ? Aceasta este întrebarea 
pe care și-o pune 'în prezent profesorul italian Giovanni de 
Maria, care de curind a reușit să extragă, pentru prima 
oară în lume, oxigen gazos din eșantioanele de roci lunare 
furnizate de N.A.S.A.

Intr-un interviu acordat săptămânalului din Milano „Eu- 
ropeo", profesorul Giovanni de Maria a afirmat că „viitoa
rele călătorii spre Lună vor fi privite cu un mare interes, 
fiind vorba mai ales de obținerea unor eșantioane lunare 
din profunzimea solului Selenei. E probabil ca în rocile 
mai profunde să se găsească apă, în timp ce la suprafață 
aceasta s-ar fi putut evapora sub influența radiațiilor so
lare, a acțiunii vîntului solar, a vidului etc.“. Potrivit pă
rerii tînărului savant italian, astronauții vor trebui să „fo
reze solul lunar sau să coboare în cratere, a căror parte 
inferioară n-a fost atinsă de radiații. Ar fi interesant ca un 
astronaut să poată ridica roci din aceste cratere, roci care 
ar putea să conțină în compoziția lor chimică saw să „adă
postească substanțe volatile de tipul hidrogenului sau chiar 
apă".

Referindu-se la experiențele care i-au permis să ex
tragă oxigen din rocile lunare, profesorul de Maria a arătat: 
„la început metoda utilizabilă pe Lună pentru obținerea oxi
genului o va constitui vaporizarea. Problema de fond este 
de a întrebuința sursele de energie care există pe Lună, și 
în special energia solară". Asupra acestui punct profesorul 
de Maria a indicat utilizarea oglinzilor pentru descompu
nerea și transformarea prafului lunar în gaz și recuperarea, 
în felul acesta, a oxigenului.
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• Comisia , ■■ .clică a Sena
tului S.U.A. a aprobat un i- 
mendament constituțional prin 
care se acordă femeilor din .A- 
merica aceleași drepturi ca și 
bărbaților. Acest amendament 
care se află pe agenda con
gresului de 47 de ani, a stîrnit 
de fiecare dată, în timpul dez
baterilor în congres, j opoziția 
unor cercuri politice americano. 
Faptul se explică, după apre
cierea observatorilor, ■ prin ace
ea că amendamentul implică 
abrogarea unor legi federale 
sau locale care consemnează o 
serie de discriminări între băr
bați și femei, îndeosebi în di
ferite sectoare ale economici. 
La Washington se apreciază 
că Senatul ar putea lua în dez
batere acest amendament în 
cursul toamnei.

® Comisia națională algeria
nă însărcinată cu studierea or
ganizării întreprinderilor de 
stat, prezidată de șeful statului, 
Houari. Boum-cdiene, și-a înche
iat lucrările. Ea a adoptat o 
„cartă a organizării socialiste" 
a întreprinderilor de stat, țâre 
consfințește „drepturile inalie
nabile ale celor ce muncesc" si 
definește noile structuri orga
nizatorice ale unităților econo
mice. Se prevede constituirea în 
toate întreprinderile de stat a u- 
nor adunări ale muncitorilor 
și instituirea unor consilii de 
conducere din care să facă 
parte și reprezentanții acestora..

® Marea Britanie a hotărît 
să recunoască Republica Ar 5- 
bă Yemen, a anunțat Foreign 
Office-ul, Stabilind relații diplo
matice cu guvernul de la Sanaa.

După cum precizează comu
nicatul Ministerului de Externe 
al Marii Britanii, hotărîrea a 
fost luată în urma consultări
lor cu guvernele altor țări in- 
tereSate și a fost comunicată 

prin am- 
Yemen, 

interesele

tereSate și a fost 
guvernului republican 
basadorul italian în 
care reprezenta și 
britanice.

de infor- 
de-

® Agenția libiana 
mâții anunță că printr-un 
creț al Comandamentului Revo-

LOS ANGELES 30 (Ager
pres). — Linda Kasabian, 
principalul martor al acuză
rii în procesul intentat „fa
miliei" de hippies condusă 
de Charles Manson, și-a con
tinuat depoziția, relatînd des
pre uciderea, la mai puțin 
de 24 de ore de la episodul 
„Sharon Tate", a proprieta
rului unei rețele de super- 
magazine, Leno Labianca, și 
a soției acestuia. Au partici
pat la această a doua „expe
diție" însuși Charles Man- 
son, care fusese nemulțumit 
de felul „dezordonat" in ca
re adepții săi îi executaseră 
cu o seară înainte 
dinele. înainte de a 
ge la vila victimelor, 
latat Linda Kasabian, 
son a fost 
ucide, fără 
parent, un 
lanul unei

cesta a scăpat ca prin minu
ne, demarînd în viteză la 
semnalul verde al semaforu
lui lingă care oprise și ne- 
permițînd astfel lui Manșon 
să se apropie la o distanță 
convenabilă.

Potrivit spuselor Lindei 
Kasabian, soții Labianca au 
fost uciși de protagoniștii se
rii precedente, Manson rezu- 
mîndu-se la a lega miinile 
victimelor și la a-i explica lui 
Watson cum să procedeze.

Ajuns în această fază, 
cesul a oferit, pe de altă 
te, un element nou: 
Linda Kasabian, cit și
catul ei, Gary Fleischman, au 
primit numeroase amenințări 
cu moartea. Una dintre aces
tea a fost proferată chiar de 
Charles Manson, care este a- 
șezat în sala tribunalului la 
numai cîțiva metri de mar
toră.
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luției Libiene, miercuri a fost 
creat un tribunal al poporului 
care va judeca pe autorii com
plotului antiguvernamental 
coperit recent în această 
Tribunalul este plasat sub 
ședinția maiorului Bouchir 
uadi, membru al Consiliului 
mandamentului Revoluției, 
cuprinde patru judecători.

des- 
țară. 
nre-
Ho-
Co- 
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• Puternicul cutremur de 
pămint care a avut loc joi 
dimineața in Iran a afectat 
regiuni întinse din provincii
le Gorgan și Khorassan. Re
giunea cea mai lovită de cu
tremur se situează in partea 
de est a lanțului muntos Al- 
borz, intre orașele Gombad- 
Gabuz și Bojnurd. Cele mai 
mari distrugeri s-au înregis
trat in orașele Marayeh Ta- 
peh, Chahrud și Sab Evar. 
Potrivit primelor informații, 
peste 50 de persoane au fost 
ucise, iar numărul răniților 
se ridică la aproximativ 100.

® Un purtător de cuvînt 
Foreign Office-lui a anunțat 
guvernul britanic a hotărît 
recunoască pe noul sultan 
Mascatului și Omanului, Qabus
Ben Said, instalat la. Salalah 
după „revoluția de palat" din 
23 iulie, care s-a soldat cu ab
dicarea fostului 
Ben

Si 
că 
să 
al

un purtător de cuvînt militar a- 
'merican, cartierul general al 
diviziei 101 aeropurtate, situat 
la 23 kilometri de orașul Hue, 
a fost bombardat. De asemenea, 
purtătorul de cuvînt saigonez a 
indicat că patru asemenea ia
tacuri au fost îndreptate asupra 
pozițiilor ocupate de trupele 
saigoneze.

Bombardierele americane au 
continuat raidurile lor asupra a 
patru provincii din Vietnamul 
de sud, situate la nord-vest Și 
sud-vest de Saigon.

a par- 
respins 
voturi 

de ne
prezidat

RIO DE JANEIRO 30. — 
Corespondentul Agerpres, 
Vasile Oros, transmite: Du
pă două săptămîni de tensi
une politică, situația din Bo
livia pare să revină la normal. 
Președintele Boliviei, gene
ralul Alfredo Ovando Can
dia, a reușit în ultimul mo
ment, în noaptea de 
spre miercuri să evite 
clanșarea unei crize
chise ca urmare a ocupării 
încă de săptămîna trecută a 
Universității San Andreea 
din La Paz de către grupuri 
extremiste de dreapta. Lide
rii sindicali și ai unor gru
pări politice de stînga hotă- 
rîseră, numai cu cîteva ore 
înainte, să realizeze în cursul 
după-amiezii de miercuri 
marșul de protest împotriva 
ocupării acestei instituții, deși 
guvernul interzisese manifes
tarea și d ■ 1 -rase că va re
prima sever orice nerespec- 
tare a stării de asediu institui
te . săptămîna trecută. Orga
nizațiile de stînga, sindicate
le, muncitorii și studenții 
și-au manifestat însă hotărî
rea de a evacua elementele 
de dreapta.

In cursul după-amiezii dc 
marii situația părea să fie 
explozivă. Evenimentele se 
precipitaseră, începînd de 
luni seara, o dată cu prezen
tarea demisiei de către mi
nistrul informațiilor, Alberto 
Bailley, care adresase cu a- 
ceastă ocazie un apel de a se 
trece la arliune îmootriva e- 
lementelor de dreapta din gu
vern. Bailley a susținut 
cuzațiile formulate 
denți împotriva Iui 
că ar ..proteja" ocuparea u- 
niversității în scopul provo
cării unor reacții de răs
puns a forțelor de stînga, 
pentru a se folosi de acestoa 
ca un pretext în vederea re-

alizării țelurilor lor. Șeful 
statului a reușit să-l determi
ne, însă, marți seara pe Bail- 
ley, să revină asupra hotă- 
rîrii de demisie.

Observatorii politici 
at act cu interes de 
că șeful statului și-a 
mat marți seara încrederea 

1 într-un ministru care, în scri
soarea sa de demisie, de
nunțase în mod public acele 
grupuri din sînul 
lui și al armatei 
rea să impună o 
colonială". Acest 
cum și atitudinea fermă de J 
sprijinire a președintelui < 
Candia, luată de generalul J 
Juan Jose Torres, fostul co- ( 
mandant al forțelor armate, 
au creat un cadru favora
bil activității comisiei 
mediere constituită din 
prezentanți ai 
cercurilor studențești și 
rului.

In cercurile 
La Paz nu se 
apariția unor 
prevăzute în 
ației din Bolivia. Pnnlru po
litica boliviană trei aspecte 
continuă să fie apreciate ca 
neliniștitoare. Este vorba în 
primul rînd de reapariția gru
purilor de guerilă, < 
arestările unor lideri 
de stînga, precum și 
crudescenfa agitației; 
țești, intensificată de; 
cui direct al elementelor de 
dreapta care par sa mizeze 
pe provocarea unor ciocniri 
armate. Intr-un gsemeneă 
context, mai ales în cazul 
prelungirii măsurilor excep
ționale, s-ar putea oferi apă 
la moara celor ce cer guver
nului să conducă cu „o mi
nă de fier". Observatorii nu 
exclud astfel posibilitatea 
survenirii unor situații 
previzibile.

DAR ES SALAAM 
pres), — In ultimele 
forțele Frontului de 
din Mozambic și-au 
cat activitatea, declanșînd atacuri 
asupra pozițiilor fortificate de
ținute de trupele colonialiste 
portugheze pe întreg teritoriul 
Mozambicului — arată un co
municat difuzat în capitala tan- 
zaniană de Frelimo. „Punctele 
cele mai fierbinți" din Mozam
bic se află în provinciile Nias- 
sa și Cabo Delgado, unde patrio- 
ții lansează aproape zilnic, 
atacuri asupra taberelor milita
re portugheze, provocînd pier
deri considerabile trupelor ina
mice, 
peste 
ghezi

alții răniți 
desfășurate 
regiuni.

Comunicatul menționează, pa 
de altă parte, că zona aflată 
sub controlul Frontului de Eli
berare din Mozambic se extinde 
continuu. In localitățile elibe
rate, organele puterii populare 
instituite de Frelimo se preo
cupa intens de inițierea unor 
măsuri în vederea eliminării 
treptate a consecințelor domi
nației coloniale. Sînt construite 
școli și diverse alte instituții 
publice; de asemenea, se de
pun eforturi pentru îmbunătă
țirea asistenței sanitare șl pen
tru aprovizionarea populației 
cu alimentele necesare.

Solidaritatea P. €. din Spania 
cu muncitorii

I’ARIS. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal. trans
mite : Ziarul „L’Humanite“ de 
goi publică un comunicat al 
Partidului Comunist din Spa
nia în legătură cu incidentele 
desfășurate la Granada, în 
cursul cărora au fost uciși trei 
muncitori. După ce se spune 
că „încercările de a frîna cu 
ajutorul violenței schimbările

democratice pe care le cerc via
ța riscă să facă inutile efor
turile tuturor acelora care, la 
fel cu noi, doresc ca ele să sa 
înfăptuiască fără grave convul- 
siuni", documentul exprimă 
profunda solidaritate de clasă a 
Partidului Comunist din Spania 
cu muncitorii din Granada, vic
time ale represiunii.

tătii o declarație prin care de
mască bombardamentele efec
tuate la 23 și 25 iulie de av!- 
oane americane asupra zonei 
demilitarizate.

• Consiliul Revoluției și gu
vernul algerian s-au întrunit 
miercuri scara într-o ședință 
comună, prezidată de șeful sta
tului, Houari Boumediene.

Comunicatul dat publicității 
la Alger la încheierea ședinței 
comune a Consiliului 
ției și a guvernului 
dorința Algeriei de a 
și consolida cooperarea 

în toate domeniile, pe ba- 
rcspectării suveranității ce- 
două țări Și a intereselor 

reciproce.
In același timp, documentul 

relevă hotărîrea Algeriei de a 
promova o colaborare multila
terală cu țările maghrebiene.

ța 
za 
lor 
lor

a Rcvolu- 
exprimă 
continua 
cu Fran

® După nouă zile de dez
bateri, miercuri au luat slîrșit 
la Buenos Aires lucrările Co
mitetului special de coordona
re a țărilor Americii Latine 
(CECLA) la care au partic-'pat 
reprezentanți din 22 de țări sud-^- 
americane. Discuțiile s-au axat, 
în principal, asupra barierelor 
ridicate de Piața comună în 

- fața exporturilor de mărfuri 
latino-americane și a posibilită
ților de sporire a colaborării pe 
plan economic între America 
Latină și Europa occidentală.

® Camera Populară 
lamentului indian a 
miercuri seara, cu 241 
contra 134, o moțiune 
încredere în guvernul 
de Indira Gandhi. Moțiunea fu
sese prezentată de un 
deputați din rîndul 
membri ai Partidului 
Unit 
tanții 
și ai 
lui".

Rezultatul confruntării din ca
drul Camerei Populare - 
marcă observatorii politici 
demonstrează că guvernul, con
dus de Indira Gandhi 
mele social-economice 
de acesta întrunesc 
majorității deputaților.

și susținută de 
partidului „Jan 
„Organizației

1 grup de 
opoziției, 
Socialist 

reprezen- 
Sangh" 

Congresn-

ra-

și refor- 
inițiate 

sprijinul

de drept roman, 
literatură latină, la 
luat parte 
numeroase 

și Americii 
la

specia- 
țări ale 
și-a în- 
Rio <le

• Populația de culoare, din 
orașele americane Hartford (sta
tul Connecticut) și New Bed
ford (Massachusetts) a partici
pat în ultimele 24 de ore la noi 
manifestații de protest împotri
va unor acțiuni represive ale 
poliției. Intre manifestanți și 
forțele de ordine s-au produs 
ciocniri, soldate cu rănirea mai 
multor persoane. Cîteva zeci de 
negri au fost arestați.

® Primul colocviu inter
național 
limbă și 
care au 
liști din 
Europei
cheiat lucrările 
Janeiro. Din Republica Socia
listă România a participat la 
dezbateri profesorul Barbu 
Nicolau, de Ia Universitatea 
din București, care a susținut 
în limba latină lucrarea „De 
cursu honorum instrumento 
gloriae", apreciată unanim de 
participant.

In cursul 
locviului s-a 
tre altele, și 
dierii limbii 
niversitatea federală din Rio 
de Janeiro.

dezbaterilor co- 
subliniat, prin- 
necesitatca stu- 
romane Ia U-

® Furtunile care s-au abătut 
în ultimele două zile asupra El
veției răsăritene au provocat 
grave inundații într-o serie de 
regiuni. Șoselele și liniile fera
te au fost tăiate în mai multe 
puncte din Oberlandul bernez. 
călătorii fiind transportați . cu 
bărcile și .autocarele.

suveran — Said
Taimur.

S.U.A., acordă împuterniciri sporite or- In cursul 
spre joi,

nopții de mier- 
forțele patrioti-

® Purtătorul de cuvînt 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R.D, Vietnam a dat publici-

curi
ce sud-vietnameze au continuat 
atacurile cu mortiere și rache
te asupra pozițiilor amaricano- 
saigoneze. După cum a anunțat

Q Președintele S.U.A.,

Țipatul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

® Președintele S.U.A., Richard Nixon, a semnat mier
curi la San Clemente (California) legea privind instituirea 
unor măsuri pentru contracararea criminalității în capitala 
federală a Statelor Unite, Washington. Legea, prima de 
acest fel din istoria 
ganelor judiciare și polițienești în vederea combaterii acti
vității crimei organizate, precum—și a altor manifestări de 
acest fel. Ea ăr urma să servească drept model pentru 
adoptarea unor legi cu conținut similar de către organele 
legislative ale tuturor statelor membre ale federației.
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