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Întărirea
DISCIPLINEI
DE PARTID

sarcină
de mare răspundere 

a tuturor
comuniștilor

in etapa actuala de dezvolta
re multilaterală a României so
cialiste, cînd rolul conducător 
.al partidului crește hotârîtor, 
o deosebită importanță o are 
dezvoltarea democrației interne 
de partid, participarea efectivă 
a tuturor comuniștilor la înae- 
plintrea exemplară 
încredințate.

Avînd iu atenția 
cerința deosebit de
comitetul de partid al E. M. 
Vulcan, biroul său, s-au preocu
pat de îndrumarea efectivă 
organelor și organizațiilor 
partid, in vederea creșterii 
punderii comuniștilor fată 
sarcinile ipciedintate, fată 
întărirea disciplinei de 
și de stat. Întreaga muncă po- 

spre 
în

carc

a sarcinilor

sa această 
importantă,

a 
de 

ras- 
de 
de 

paitid

litică a fost îndreptată 
sporirea combativității 
transigenței față de cei 
nesocotesc cerințele disciplinei, 
normele de conviețuire socială, 
legile statului, stabilindu-sc în 
același timp măsuri corespun
zătoare care să ducă la întări
rea disciplinei, a creșterii răs
punderii în toate domeniile de 
activitate.

Pentru cuprinderea acestor 
sarcini, membrii biroului comi
tetului de pârtiei’ au lost re
partizați ne zone și sectoare, 
pe organizațiile de bază, spre a 
ajuta concret la rezolvarea sar
cinilor de partid și economice, 
Ia aplicarea în viață a holărî- 
rilor de partid, în această di
recție apreciem activitatea des
fășurată de comuniștii Alexan
dru Plic, Stelian Nuță, Anghel 
Hogman, Nicolae Macavei. Au
rel Brînzeu, Euaen Karpati, 
loan Visan și alții care se 
achită cu simț de răspundere de 
sarcinile încredințate. La fel, 
în cadrul plenarelor comitetu
lui de partid, a ședințelor 
birou au fost analizate 
mai importante probleme 
activității de partid și 
mice, 
respvnzătoare care să 
finalizarea acțiunilor ce au fost 
întreprinse. Asemenea măsuri 
au fost Uale de comitetele dc 
partid 
snort, IX 
tl-a. de 
XI aeraj 
se poate 
este bună.
ședințele de comitet se pregă
tesc cu răspundere, iar la re
zolvarea problemelor .sînt an
trenați toți comuniștii. întregul 
orcan de partid.

Ca urmare a măsurilor luate 
de comitetul de partid, s-a asi
gurat o repartizare mai judici
oasă a membrilor de partid pe 
locuri de muncă și schimburi, 
s-a 
tatea comitetului 
și a comitetului U.T.C. 
mobilizarea salariaților 
neretului la rezolvarea 
melor maiore ce s-au 
Ia nivelul exploatării, 
sectoarelor, și 
în repetate rînduri 
nostru de partid, împreună 
conducerea exploatării și 
mitelul sindicatului, au organi
zat discuții cu activul de par-

și

de 
cele 
ale 

econo- 
s-ttU stabilit măsuri cn- 

asigure

la sectoarele XII tran- 
neneral, VIII și zona 

organizațiile de bază 
si X rambleu, unde, 
spune că activitatea 

adunările generale,

îmbunătățit simțitor activi- 
sindicatulni 

privind 
și a ti- 
proble- 
ridicat 

zonelor, 
a schimburilor, 

comitetul 
cu 

co-

tid, sindicat și U.T.C., cu facto
rii de răspundere din 
zonelor și sectoarelor 
creșterea răspunaerii 
pe 
de 
în 
ei.

Cu toate acestea, ni auivita- 
tea noastră mai există rezerve 
serioase, acestea oglindind u-se 
în rezultatele economice, care 
nu suit deloc mulțumitoare, ne- 
ridicindu-se la nivelul indica
torilor de plan stabiliți și nici 
a posibilităților umane și ma
teriale de care dispunem. Nein- 
deplinirea planului de produc
ție. se datorește, în bună parte, 
numărului mare de absențe ne
motivate de la serviciu, a unor 
avarii la utilajele din o., ire a 
unor surpări destul de frecven
te în abataje, a nestăpînirii 
procesului tehnologic de unele 
cadre tehnice. Așa de exemplu, 
de la începutul anului s-a în
registrat un număr de peate 
4 093 om/zile absențe nemoti
vate din care cele mai mul’e 
la zonele 1, Iii, sectorul Vil 
investiții și sectorul de trans
port. Neplăcut este faptul că 
există și unii membri de par
tid care absentează nemotivat 
ca de exemplu Eugen Chițimia, 
Mihai Bugan, loan Ady, Gheor
ghe Bălan, Petru Alincăi și alții 
iar organizațiile de partid nu 
au luat nici o măsură față de 
abaterile lor. S-au înregistrat în 
această perioadă, ca 
nerespectării N.T.S., 
accidente în muncă 
privește fluctuația 
situația este tot critică ; de 
începutul anului au fost anga
jați 550 muncitori și 
581.

Cu toate că o parte 
probleme au fost 
cadrul comitetelor 
în unele organizații de bază, 
constată însă că nu peste tot 

s-a desfășurat o susținută mun
că politică, nu s-au urmărit în
totdeauna măsurile politice 
tehnico-organizatorice ce 
stabilit la 
raioanelor.

Una din 
importante 
organelor 
partid, o constituie îmbunătăți
rea permanentă a muncii poli
tico-organ iza torice, a vieții in
terne de 
climat cît 
ca fiecare 
participe 
sarcinilor 
exemplu în aplicarea prevederi
lor statutare, respectarea legis
lației socialiste, a comportării 

. în familie și societate. Cu toa
te acestea in activitatea unor 
comitete de partid și organiza
ții de bază mai există încă se
rioase lipsuri, activitatea accS- . 
tora, neridieîndu-se la nivelul 
cerințelor actuale. Uncle co

cadrai 
pentru 

acebijr a 
- sarcinilorlinia îndeplinirii

plan și întărirea disciplinei 
muncă sub toate aspectele

urmare a 
numeroase 
iar în ce 
salariaților 

la

au plecat

te 
în 
Și 
se

din aces- 
analizate 

de partid

nivelul zonelor
Șl 

s-au
și

malproblemele cele 
care stau în atenția 

și organizațiilor de

partid, crearea unui 
mai favorabil pentru 
membru de partid să 
activ la îndeplinirea 
încredințate, să fie

Inq. DUMITRU ALBESCU, 
secretarul comitetului 

de partid 
al E. M. Vulcan

(Continuare In pag. a 3-a)
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STĂRUINȚA PENTRU REA
LIZAREA INTEGRALA A IN

DICATORILOR DE PLAN

de preparatori din 
toate motivele să 
de ceea ce a în- 
în prezent — bază

15 769 tone 
o depășire

APORT DEPLIN ÎN CREȘTE
REA RANDAMENTULUI PRE

PARĂRII

și lag, la 
pe unde pî- 
varsă aproa- 
Jieț. Voinic,

U.U.M.P. Secția scularie. La strung — Francisc Barth

La plenara Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R. din 
februarie a. c. s-a subliniat, 
printre altele, și necesitatea 
creșterii continue a eficienței 
economice . a activității prepa- 
rațiilor Văii Jiului, a sporirii 
cantității și calității cărbune
lui cocsificabil. Sub impulsul 
acestor imperative, îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor și anga
jamentelor luate în întrecere 
a devenit principalul obiectiv 
al activității do zi cu zi a co
lectivelor aparținînd unităților 
respective.

Bogat este bilanțul realizări
lor care aparțin colectivului de 
muncă al preparației Lupeni, 
după trecerea a 7 luni din a- 
nul curent I Față de nivelul 
planificat, producția netă pre
zintă o depășire de peste 24 000 
tone de cărbune, ceea ce în
seamnă o realizare, pe 7 luni, 
a acestui indicator în proporție 
de 102,3 la sută. Spălatul nor
mal a fost realizat intr-un pro
cent ridicat — 110,3 la sulă, 
adică la un spor de 16 400 to
ne, iar la specialul pentru cocs 
se raportează un plus de 1 400 
tone.

Indicatorii calitativi ai bi
lanțului reflectă o situație si
milară. Preocupahea, interesul 
mapr al colectivului de prepa
ratori pentru obținerea unui 
cărbune spălat cit mai bun 
s-au convertit intr-un punctaj 
superior : astfel, cenușa cărbu
nelui special destinat cocserii- 
lor a fost îmbunătățită cu 0,2 
puncte, iar recuperarea globală 
— recalculată — se bucură de 
o depășire apreciabilă : 1,5
puncte I Asta înseamnă că 
muncitorii, inginerii și cadrele 
medii tjjinice de aici au stă
ruit, în egală măsură — fapt 
lăudabil — pentru realizarea 
integrală a indicatorilor de 
plan prevăzuți, nepierzîndu-se 
nici o clipă din vedere scopul 
principal al strădaniilor: ono
rarea cum se cuvine a sarci-

0 MINERULUI!

la datorie
nii de a recepționa și spăla 
întreaga cantitate de cărbune 
furnizată de minele în cauză.

Colectivul 
Lupeni are 
fie mîndru 
făptuit pînă 
certă pentru realizări viitoare 
și mai prestigioase.

Iată și indicatorii realizați, 
în jceeași perioadă, pe care 
ni-i raportează colectivul pre
paratorilor din Petrila ;
• producția netă: + 10 849 

tone;
• special pentru

,d- 2 695 tone;
• brichete: + 

(ceea ce reprezintă 
cu 769 tone a angajamentului 
anual 1);

îmbunătățirea cenușii glo- 
cu 0,4 puncte și a recupe- 
respective cu 1 punct; 
reducerea umidității glo- 

cu 0,3 puncte;
mărirea randamentului

bale 
rării

& 
bale
•

spălării cu 1,2 puncte.
Organizarea mai bună a lu

crului pe parcursul schimburi
lor, folosirea la un grad ridicat 
a instalațiilor și utilajelor din 
fluxul preparării, evitarea ori
căror întreruperi neproductive 
— iată cheia de boltă a suc
ceselor repurtate de harnicii 
preparatori petrileni.

Dintre colectivele bine înche
gate ale uzinei, și-au făcut sim-

Produsele fabricii s

9 ba fabrica chimică „Sin- 
tofaim" din Capitală a intrat 
in producție Înainte de ter
men, o secție pentru produ
cerea unui valoros sortiment 
de coloranți, denumit in ter
meni tehnici azonaftol, des
tinat vopsirii bumbacului și 
celofibrei.

® Acțiunea de asociere a 
cooperativelor agricole de 
producție a cunoscut in ul
tima vreme un ritm rapid de 
desfășurare. Numeroase coo
perative agricole de produc
ție. situate pe teritoriul ace
leiași comune sau în comu
nele învecinate, s-au asociat 
în vederea organizării de u- 
nități economice pentru a fo
losi astfel mai rațional și e- 
ficient resursele umane, ma
teriale și financiare, și in 
special pentru a introduce 
tehnologiile moderne în pro
ducție.
• Și-a redeschis porțile 

Muzeul „George Enescu" din 
Capitală.

Mărturii, adunate cu pio
șenie, reconstituie în chip 
impresionant personalitatea 
complexă, viața și opera u- 
unuia din cei mai de seamă 
reprezentanți ai artei și cul
turii românești moderne. Un 
sugestiv mapamond, care o- 
cupă un întreg perete, evocă 
lungile 
timp de aproape șase decenii 
prin cele mai mari centre 
muzicale ale lumii de către 
virtuosul violonist, compozi
tor și dirijor.

itinerarii parcurse

Dacă cifrele ar putea 
vorbească, ne-ar dezvălui, 
siguranță, sumedenie de 
mănunte privind modul 
care au fost clădite fărîmă 
cu fărîmă, ne-ar spune des
pre oamenii care, clipă de 
clipă s-au străduit cu mi
gală și pricepere să le în
frumusețeze, să le însufle
țească într-un fel, pentru ca, 
măcar o frîntură de clipă 
să poată fi în stare să dez
văluie cîtă trudă, cîte gîn- 
durj s-au consumat pentru ca 
ele să însemne ceva. Și acest 
ceva, exprimat sec de cifre, 
ascunde în limbaj mineresc, 
mii de tone de cărbune ex
trase peste plan, înseamnă 
randamente sporite, viteze 
de avansare neobișnuite, în
seamnă în ultimă instanță 
ordine, disciplină, respect 
reciproc și bineînțeles, per
severență, dăruire și pasiu
ne — trăsături de caracter 
întîlnite în zilele noastre la 
mulți, foarte mulți mineri, 
mare parte dintre ei deve
nind stegari de neînvins ai 
întrecerii socialiste, ai rezul
tatelor de prestigiu, zorind 
în continuare spre culmi tot 
mai înalte.

Și în acest an. multe bri
găzi de la toate minele Văii 
Jiului prin strădanii și efor
turi susținute, au obținut re
zultate valoroase 
tuează în fruntea 
socialiste.

Astfel, brigăzile 
taliști, 
Szabo, 
tache Zaharia, Ion 
III, au realizat avansări de 
65 ml/lună, 38,5 ml/lună, 25 
ml/lună și, respectiv 28,5 
ml/lună obținînd randamente

de 7,20 tone/post, 8.78 to- 
ne/post, 9,1 tone/post și, res
pectiv, 7,40 tone/post. Rezul
tate meritorii au obținut mul
te brigăzi de ia înaintări in 
galerii, ca de exemplu cele 
conduse de Dumitru Costi- 
naș, Emil Kopandi, Constan
tin Peloiu, Iosif Laszio, Con
stantin Sirop și Mihai Dor- 
ner cu avansări lunare de 
160 ml, 108 ml, 128 ml, 120

PUTEREA

care-i si- 
întrecerii

de from 
conduse de Carol 
Aurel Cristea, Cos- 

Miclea

ml, 108 ml și, respectiv, 
106 ml.

Regretam la început nepu
tința de-a vorbi a cifrelor. 
Și pe bună dreptate. Altfel 
am ști de pildă cîți stropi 
de sudoare au înfierbîntat 
fruntea și obrazul lui Con
stantin Sirop, să zicem, pî
nă ce a reușit să-și 
nizeze astfel lucrul în 
îneît să realizeze, de 
invidiată, viteza de
tare de peste 4 ml/zi. Am

orga- 
front 
multi 
înain-

înt garantate, dar
CINE GARANTEAZA REPARAȚIILE
EXECUTATE DE COOPERATIVA ?

țit din plin aportul schimburile 
îndrumate _ și coordonate de 
maiștrii Ilie Mincoff (spălăto
rie). loan Oșan (uscătorie), su
praveghetorul lacob Rusan (se
parație), șefii de echipă Bazil 
Grif (haldă), loan Gurcă (sec
ția flotație), Adalbert Pop (în
cărcare), echipele de întreține
re conduse de către Liviu Kiss, 
Sabin Hancheș și Dumitru Șer- 
dean.

CREȘTE EXTRACȚIA ÎN 
SORTURI SUPERIOARE

Preparatorii de la Coroești 
au depus eforturi susținute în 
ultimul timp pe linia creșterii 
capacității de preparare, mă
ririi siguranței în funcționarea 
utilajelor și raționalizării unor 
circuite din cadrul fluxului. 
După trecerea primelor 7 luni 
din anul în curs, la această u- 
nitate s-a supus preparării o 
cantitate mai mare cu 15 000 
tone decît cea prevăzută, iar 
în producția netă realizată 
specialul și spălatul normal in
tră cu sporuri dc peste 4 700, 
respectiv, 16 950 tone.

Recuperarea globală a fost 
îmbunătățită cu 0,7 puncte.

Evidențiem echipele conduse 
de Nicolae Iclănjan, Ștefan 
Berdi și Timotei Trif, de la 
secția brichetaj, Sigismund 
Gonczi, loan Ologu și loan 
Matei, de la spălare, Constantin 
Uifălean, de la întreținerea 
pompelor.

T. MULLER

BADEA
PĂDURE

Prin natura lucrurilor fie
care unitate producătoare de 
bunuri de larg consum se stră
duiește să asigure acestora îm
bunătățirea continuă a parame
trilor de funcționare, să câș
tige astfel tot mai mult încre
derea cumpărătorilor. Desigur, 
miile de articole de folosință 
îndelungată care părăsesc fa
bricile indreptindu-se spre uni
tățile comerciale nu pot fi ve
rificate sub aspectul funcțio
nal bucată cu bucată, contro
lul calității lor efectuîndu-se 
prin sondaj asupra unor anu
mite eșantioane, după legile 
prevăzute de standardele de 
stat. In această situație c po
sibil ca unele bunuri de larg 
consum să fie cumpărate de 
populație cu vicii dc fabrica-

tic, mai mici sau mai mari, 
care* nu ies la iveală decît 
după o perioadă de întrebuin
țare. Ce se face în aceste ca
zuri ? Ce măsuri se întreprind 
pentru a veni în Sprijinul a- 
cclor cumpărători care. în 
schimbul sumelor plătite au 
intrat în posesia unor articole 
de avantajele cărora nu se pot 
bucura ? Continuînd strădanii
le de care aminteam la înce
putul rîndurilor noastre, produ
cătorul a. contractat cu unită
țile cooperației meșteșugărești 
repararea bunurilor de folo
sință îndelungată, obligindu-se 
ca în termenul de garanție 
(recunoscut și însușit de pro
ducător) să suporte gratuit orice 
defecțiuni de fabrică. Pînă aici 
toate bune. Cooperativelor meș-

teșugărești le revine obligația 
expresă de a veni în sprijinul 
fabricii, de a grăbi cît mai 
mult repararea produselor de
fecte, astfel îneît eforturile 
producătorului să nu fie um
brite de o eventuală lipsă de 
solicitudine din partea mese
riașilor, întrebarea care se ri
dică în continuare vizează toc- 
țnai acest aspect al solicitudi
nii : unitățile cooperației meș
teșugărești satisfac cu promp
titudine cerințele cumpărători
lor ? Se achită de îndatorirea 
contractuală ce o au față 
fabricile producătoare ? Iși 
lătură strădaniile lor, de zi 
zi, .strădaniilor depuse de 
lectivele fabricilor pentru 
cîștiga încrederea masei
cumpărători, pentru a conferi

de 
a- 
ou 

co- 
a 

de

un plus de prestigiu bunuri
lor de larg consum ale indus
triei noastre ușoare ?

„După patru luni de cînd am 
cumpărat mașina de spălat Al- 
balux 2 — ne scrie cetățeanul 
llie Bălășoiu din Petrila — i 
s-a defectat motorul de la cen
trifugă. M-am prezentat cu ea 
la atelierul de mecanică fină 
al fostei cooperative „Jiul" din 
Petroșani, (în prezent Coopera
tiva „Unirea") unde am fost 
anunțat că pînă în 26 ianua
rie a. c. motorul va fi înlocuit. 
Intr-adevăr, fabrica producă
toare a trimis la timp un mo
tor nou iar mașina a fost re-

I. MUSTAȚA

(Continuare In pag. a 3-a)

ști de asemenea de cîtă răb
dare a dat dovadă Aurel 
Cristea pînă cînd toți orta
cii din brigadă s-au deprins 
să respecte ciclul prevăzut 
de desfășurarea lucrului în 
abataj. Am fi aflat cîte tone 
de perseverență a emanat 
cu brațele și cu sufletul Cos- 
tache Zaharia, care, venit la 
Paroșeni în vremea cînd tre
burile mergeau la întîmpla- 
re, dintr-o mină de „neomo
geni" a scos o brigadă cum 
puține sînt în Valea Jiului. 
Dar cîte n-am afla dacă ci
frele ar fi însuflețite, dacă 
ar avea glas. Cîte secrete nu 
nj s-ar dezvălui, secrete ca
re, datorită modestiei celor 
care le poartă, minerii șefi 
de brigăzi ai Văii Jiului nu 
le puteam afla niciodată. 
Parcă-1 aud pe Costache Za
haria, că-mi spunea, într-o 
discuție pe care am purtat-o 
împreună cu cîteva luni în 
urmă :

— Am făcut tot ce-am pu
tut. De fapt asta nu-i alt
ceva decît împlinirea dato
riei față de partid, față de 
țară, față de noi înșine. Cînd 
ne angajăm să facem o trea
bă apoi, în ruptul capului 
trebuie s-o ducem la capăt. 
Altfel se cheamă că nu a- 
vem cuvînt.

Intr-adevăr, numai prin 
respectarea cuvîntului dat, 
perseverînd, folosind între
gul potențial de care dis
pun, brigăzile de mineri ale 
minelor din Valea Jiului pot 
și trebuie să urce neconte
nit noi culmi ale rezultate
lor de 
dească 
miner.

prestigiu, să dove- 
puterea cuvîntului de

Radu SELEJAN

I I II II IIIIII I
III 

J

Să bați vreme de douăzeci 
de uni aceleași drumuri și să 
nu te plictisești ci, dimpotri
vă, de fiecare dată să între
zărești ineditul mereu altul, 
de-a lungul potecilor ce se 
cațără către piscurile munți
lor, înseamnă mal mult decît 

tun tapt obișnuit care i 
poale întîmpla orișicui.

Pe brigadierul silvic 
Moian, născut și crescut
Cimpa, l-am intîlnit pe hota
rul dintre brad 
cabana „Slivei" 
rîul Țiganului se 
pe neoservat în 
bine dispus, cu zece ani mai 
tînăr de cit îl arată 
nul, Ion Moian, de 22 
bate drumurile ce-i 
„împărăția" de la un 
la altul, cîte cel puțin 
pe zi, fără să simtă ostenea
lă, fără să știe ce-i aia plic
tiseală. Șase mii de hectare 
încărcate de aur verde, de 
la Voevodu la plaiul lui Glo- 
dean, despre care se spune 
că a fost om vjednic, tăind 
primul drum de la Jieț la 
Lotru peste vîrful Capra, pe 
deasupra crestelor de munți,

buleti- 
de ani 
străbat 

capăt 
15 km

cam alîta măsoară postata 
de pădure pe care Motan, 
împreună cu pădurarii Ale
xandru Negoi, Gheorghe Ca- 
lotescu și Mihai Gherasim o 
au în primire, răspunzînd 
pînă la unul cum ne-a măr
turisit brigadierul, de fiecare 
din cei peste treizeci de mi
lioane de copaci, brazi și 
fagi, care-i populează hota
rele.

Zilnic, de dimineața pînă 
seara, brigadierul Moian cu 

/toți cei 57 de ani pe care-i 
are, trece în revistă avuția 
ce-i este dată în primire. 
Zilnic, rotindu-și privirea de 
la un munte la altul, de la

R. BRÂDEANU

(Continuare In pag. a 3-a)
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sihiți
în întregime electrificată

Locuitorii comunei Bănița apreciază electrificarea în 
întregime a localității dor drept cea mai de seamă realizare 
din istoria locurilor pe care trăiesc și muncesc. Prin grija 
partidului și statului nostru, s-au alocat însemnate fonduri 
pentru electrificarea comunei, la care locuitorii au adăugat 
cite o modestă sumă de bani și multe sute de ore de mun
că patriotică. Avindu-i mereu în frunte pe deputați, pe gos
podarii comunei, pe primarul Ioan Vladislav, cetățenii nu 
și-au precupețit eforturile, au muncit cu tragere de inimă 
și astfel lampa cu petrol a dispărut din fiecare casă, lu
mina electrică a dat năvală cu 220 volți. Acum, locuitorii 
Baniței pot urmări în cele mai bune condițiuni programele 
de radio și televiziune, se pot bucura de ajutorul aparatelor 
de uz casnic, nu se mai intîlnesc pe ulițe noaptea în întu
neric, ci la lumina becului electric, care arde în cele mai 
îndepărtate margini ale comunei ce se întinde pe o supra
față de 70 kilometri pătrați.

Locuitorii Baniței aduc mulțumiri organelor municipale 
de partid și de stat pentru sprijinul acordat la electrifi
carea comunei lor și le asigură de mobilizarea lor generală 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor ce le stau în față 
în acest ultim an al cincinalului.

Izidor POENAR
deputat

I
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VALENȚELE
— Ce vă place mai mult in 

minerit, tovarășe Croitoru ?
— Să stau in capătul aba

tajului și să privesc „trenul" 
încărcat cu cărbune, șerpuind 
de-a lungul frontului.

jtelă vezi de-a lungul fron- 
tului, de o sută de me- 
tri, șerpuind fără sfirșit 

printre stîlpii de metal un șu
voi negru, sclipitor, cu mii de 
creste — e un spectacol de-a 
dreptul fascinant pentru orici
ne... dormite pentru cel care 
vede în acest spectacol subpă- 
mîntean materializarea roade
lor minții și brațelor sale!

Dar lumea adincurilor mai 
oferă, citeodată, fortuit, spec
tacole de altă natură...

ă ne-nchipuim o pădure 
asupra căreia se abate 
o furtună nocturnă, asu

pra căreia a coborît un nor 
pietrificat și-o apasă cu imen- 
sa-i greutate. Deși trosnește în
fiorător, pădurea se apără, re
zistă. Pină la un moment dat, 
pină cind intr-un loc unde a- 
păsarea e mai mare, copacii 
cedează iar tavanul enorm se

prăbușește în jos cu bubuituri 
și trosnete.

ar să revenim: nu-i vor
ba de nici o pădure, nici 
de vreun nor pietrificat.

E vorba de un mare abataj 
frontal asupra căruia apasă 
imensitatea muntelui și care, 
favorizat citeodată de o infil
trație de apă, mai joacă cite 
un renghi omului. Doborînd cî
teva trunchiuri din pădurea 
metalică, roca reușește să se 
prăvălească în abataj și să 
producă, ceea ce minerii nu
mesc surpare. Muntele nu se 
mulțumește însă cu atit. Pune 
in mișcare tot abatajul făcînd 
ca pădurea de stîlpi de fier 
să-și piardă poziția verticală, 
să se miște din loc. Pericolul 
extinderii surpării devine imi
nent. Și totuși, abatajul tre
buie salvat I In fața naturii 
dezlănțuite ar fi firesc ca o- 
mul să se retragă, să se apere 
pe sine. Firescul își pierde însă 
în acest caz valabilitatea obiș
nuită. Atunci, în acest moment 
neașteptat, neprevăzut și apă
rut în pofida tuturor precau

țiilor riguroase, intră în ac
țiune mai mult ca oricînd, pri
ceperea, tenacitatea, solidarita
tea minerească — valori intrin
sece omului din adîncuri care 
devin unicele forțe capabile să 
înfrunte muntele.

O asemenea surpare s-a pe
trecut în urmă cu cîteva săp- 
tămîni și-n frontalul pe ca- 
re-l conduce minerul Nicolae 
Croitoru de la mina Paroșeni. 
Surparea s-a petrecut chiar în
tre schimburi, pe o porțiune 
unde tavanul fusese fisurat din 
cauza infiltrațiilor,

— Și ce ați făcut ?
— Ceea ce trebuia: am sal

vat abatajul. Am pierdut noi 
cîteva schimburi, dar abatajul 
a fost repus în funcțiune.

implu spus, minierește. 
Dar această simplitate 
înmănunchează tocmai 

valorile de care vorbeam: pri
ceperea, tenacitatea și prezen
ța de spirit a șefului de bri
gadă — în primul rînd 1 — și 
a minerilor Eugen Sticlarii, 
Gheorghe Topliceanu și Gheor
ghe Tomiuc, care au pătruns 

in abataj, pină la zona ava
riată, și cu precizia și promp
titudinea pe care o cer aseme
nea momente, au fixat trun
chiuri intermediare de lemn 
intre stîlpii de fier, au stă
vilit mișcarea rocii din tavan, 
asigurînd remedierea surpării. 
Reușita a mai avut o premisă : 
solidaritatea întregii brigăzi ca
re a acționat în momentele 
critice, cu precizie și hotărîre,

PRESTIGIULUI
ca un singur om.

m abuzat, poate de un 
fapt nesemnificativ, im
propriu brigăzii de care 

vorbim. Brigada lui Nicolae
Croitoru, unul din colectivele 
de frunte ale tinerei exploa
tări, are ca atribute caracte
ristice tocmai ordinea, pricepe-, 
rea, vrednicia minierească, ca
re exclud „evenimentele" for
tuite. Dar deși unic, faptul des
cris a pus în evidență, tocmai 
prin caracterul lui neprevăzut, 
de „caz limită", maturitatea, 
valențele morale și profesio
nale ale colectivului de oa

meni pe care îl formează bri
gada, capacitatea lui de a în
frunta forțele adincurilor și 
în momentele de criză. Și încă 
un argument in favoarea aces
tei afirmații. In pofida deran
jamentelor tectonice, a faliilor, 
infiltrațiilor și ondulațiilor 
stratului, abatajul, lung de o 
sută de metri, avansează în a- 
celași ritm — sigur și fără con
tenire — transformind zi de zi, 

ceas de ceas peretele negru, 
dur, în șuvoiul șerpuitor care 
produce satisfacțiile împlinirii 
și reușitei inimosului brigadier, 
ortacilor lui. Fiind vorba de 
reușite, să mai înșirăm citeva : 
colectivul brigăzii e titularul 
unui record de 64 metri la vi
teza de avansare, autorul unei 
depășiri de aproape 1000 tone 
de la începutul anului, a unor 
indicatori de certă valoare în 
folosirea utilajelor moderne. 
Din luna iulie, abatajul dotat 
cu susținere și transportoare 
moderne, a mai asimilat un 

utilaj de preț: combina mi
nieră. Că au fost în brigadă 
ezitări, manifestări de neîncre
dere in noul utilaj, este ade
vărat. Sînt oameni care pină 
nu se conving „pe viu" de un 
adevăr, nu dau crezare jrromi- 
siunilor. Și, totuși, oamenii au 
prins încredere mai înainte 
ea utilajul să facă „minuni". 
A hotărit aici cuvîntul briga
dierului, domol și niciodată în 

contradicție cu faptele. Nicolae 
Croitoru i-a convins asupra a- 
vantajelor noului utilaj, el i-a 
instruit — după ce în preala
bil a învățat și el — să-l ma
nevreze, să-i dea maximă uti
lizare în ruperea fîșiilor. Și așa 
cum tot sub grija lui, în bri
gadă au crescut răpitori de 
mina-ntii ai stupilor metalici, 
ca Vasile Sandu, s-au format 
și combainieri iscusiți ca Pe
tru. Ghiuca, Anton Tatolici, 
Gherasim Rusu și ajutorii lor, 
Ion Dominteanu, Eugen Haleș- 
tean, Francisc Tamaș.

xistă, însă, în brigadă, 
în afara priceperii și is
cusinței, și o altă deter

minantă a faptelor de destoi
nicie : ambiția unanimă — ge
neratoare de energii și pasiuni
— a afirmării, respectul pen
tru prestigiul colectiv, repulsia 
față de bicisnicie și indolență
— sădite in conștiința fiecărui 
miner tot de Croitoru.

— Totul e să te apropii de 
oameni, ne spunea brigadierul, 
să-l cîștigi pe om de partea ta 
și să-i vorbești pe „limba lui". 
Și aceasta e posibil intr-un 
singur fel: să respecți oame
nii. Doar așa vei ajunge și 
tu respectat.

L-am întrebat pe minerul 
Valeriu Naherneac, unul din 
componența brigăzii, de ce sus
ține că Nicolae Croitoru e cel 
mai bun brigadier pe care l-a 
cunoscut în cei 10 ani de cind 
lucrează în mină. Ne-a spus 
următoarele :

COLECTIV

— Pentru că nea Nicu al 
nost’ știe să vorbească cu oa
menii; deși e calm, liniștit în
totdeauna, știe să te facă să 
roșești pentru o faptă nedem
nă de un miner, de renumele 
brigăzii. Dar încă ceva: ceea 
ce spune sau cere altora, o 
face și el. Nu cere nimănui 
să facă mai mult decit face 
el. Dimpotrivă...

amenii țin la brigadie
rul lor, țin unul la al
tul, la prestigiul lor co

mun; țin la demnitatea de mi
ner — nu prin vorbe ci prin 
faptele lor destoinice din a- 
dincuri. Și e firesc ca Osmoza, 
bărbăția, ambiția de afirmare 
ce-i leagă să biruie orice ob
stacol ivit în cale, să atingă 
orice țintă pe care și-o fixează 
brigada in escaladarea cotcloi 
vredniciei.

Ion DUBEK

MUNCA CINSTITA, PASIONATĂ— 
izvor de satisfacții 

și bunăstare
Nu ne-a lost de loc ușor să-l 

găsim pe maistrul principal 
Petru Voina ele la secția me
canică a U.U.M.P. Cu toate că 
ere un birou unde-și păstrea
ză documentele, maistrul nu ză
bovește aici decit puține mi
nute pe zi. Restul și le consu
mă In secție ta diferitele lo
curi de muncă ale muncitorilor 
clin subordine. Ca un argint 
viu, deși a trecut de mult de 
prima tinerețe, trece de la o 
mașină la alia, de la un om la 
altul, riă indicații, ascultă cu 
răbdare doleanțele oamenilor, 
.se străduiește să le rezolve cit 
mai operativ trebuințele de pro
ducție. L-am „descoperit" totuși 
și l-am reținut cîteva minute 
în biroul său. Am discutat des
pre multe aspecte din munca 
secției, din viata sa de meșter 
și de pedagog a multor genera
ții de ucenici care s-au adăpat 
ele la izvorul cunoașterii pro
fesiunii aici la U.U.M.P.

— Atunci, in 1937 cînrl am 
intrat eu ca ucenic la uzina 
aceasta, meseria se fura. Fu 
am furat-o repede și bine și 
după 4 ani eram meseriaș de 
nădejde. Am muncii întotdea
una cu tragere de inimă, poate 
nu totdeauna sătul, dar eram 
satisfăcut că din mîinile mele 
iese ceva bun, util oamenilor.

In 1948 a devenit maistru, 
după ce a urmat vreme de 4 
ani cursurile serale ale școlii 
de maiștri din Petrbșani. De 
atunci, de 22 de ani el nu 
numai muncește, dar ii învață 
și pe alții meserie, coordonează 
activitatea unei secții cu greu
tate in angrenajul U.U.M.P. — 
secția reparații mecanice, unde

se execută piese de mare im
portanță ale utilajelor miniere 
care aduc la ziuă cărbunele. 
Dacă ar sta să se gîndească 
bine ciți ucenici i-au trecut 
prin mină, cum se spune, nu
mărul acestora s-ar ridica a- 
proape la 1000. Mulți dintre ei 
sînt astăzi șeii de echipe, mai
ștri, ingineri, oameni cu respon
sabilități majore la locurile lor 
de muncă. Dintre toți maistrul 
Petru Voina .și i-a amintit în 
grabă doar pe .șefii de echipe 
Nicolae Laurențiu, Ion Fănică, 
Petru Farcaș, Vasile Voiculescu, 
pe maiștrii Gheorghe Cioarcă, 
Ion Hebedean, Iosif Steiner, 
Ion Gălițan. toți oameni de nă
dejde la U.U.M.P.

Maistrul principal Petru Voi
na nu a fost niciodată un indi
vid izolai în colectivitatea în 
care a trăit și muncit. Nu s-a 
preocupat niciodată doar de 
propria persoană. Nopți și zile 
întregi, luni și ani la rînd l-a 
stăpinit gîndul să ușureze 
cumva munca oamenilor, să 
adauge, ceva în plus mașinilor, 
care să-l ajute pe muncitor, 
să-i reducă eforturile manuale 
suplimciTlare, Căutările Iui, spi
ritul de inițiativă s-au concre
tizat în numeroase inovații 
aplicate alît în uzină, cit și în 
unele exploatări miniere. 8' 
nu-i lucru puțin să știi că da 
torilă ție o mușină funcțiunea 
ză mai bine, un om lucrează 
mai ușor, rezultatele muncii 
tuturor sini mai mari, că eco
nomia țării prosperă și prin 
contribuția ta. oricît de modes
tă ar fi ea.

Cu asemenea meșteri price- 
puți, trup din trupul uzinei în

care lucrează, colectivul 
U.U.M.P. nu se poate decit min
ări. Succesele obținute de mais
trul principal Petru Voina în 
producție și-au găsit răsplata 
meritată in numeroasele premii 
și distincții ce i-au fost acordate.

Succesele nu l-au* mulțumit 
niciodată pe neobositul meșter, 
anii mulți de producție nu l-au 
plictisit. Lucrează și azi cu a- 
ceeași pasiune și vigoare ca 
acum 20 de ani. Și cind te 
gîndești că unii tineri se sa
tură de muncă înainte de a o 
cunoaște bine. Ei nu iac insă 
parte din familia personajului 
nostru. Cei din familia lui sînt 
plămădiți din același aluat cu 
tatăl lor. Fiul, Petru Voina, a 
promovat in anul V la I.M.P, 
Facultatea de electromecanică. 
A fost tot timpul bursier și 
după absolvirea institutului va 
rămirie aici, în Vale, să pună 
umărul lingă umărul marelui 
detașament de mineri din ba
zin. Și Lucia Voina va îmbră
țișa lot o meserie apropiată mi
neritului. Si l°t la I.M.P. Dar 
pină alunei mai este. Deocam
dată este elevă în clasa a 
Xll-a la Liceul teoretic din 
Petroșani și pină la admiterea 
în. facultate are în față absol
virea liceului, pentru care nu-și 
face de pe acum probleme. Mai 
ales că îi place să învețe. A 
avut de la cine moșteni această 
deprindere. De la mereu tină- 
jui și simpaticul ei tată — mai
stru principal la secția meca
nică a U.U.M.P. — Petru Voina, 

'fruntaș Intre fruntași.

Dumitru GHEONEA

— Ai luat „O viață" de Maupassant ’!
— Eu prefer o viață... de cafenea.

Desen de Ion LICIU

Rîndurile care urmează ar 
putea fi baza unui scenariu de 
film care să trateze ușurința 
întemeierii unei familii și ușu
rința destrămării ei, care să 
avizeze tineretul că întemeie
rea unui cămin este lucrui cel 
mai serios din viață și nu un 
joc de șotron care se termină 
repede cind partenerii s-au 
plictisit. Despre ceea ce înseam
nă o familie, despre importanta 
întemeierii și consolidării ei, 
despre o multitudine de aspec
te care fac fericită viața în 
doi sau duc la dezmembrarea 
căsniciei s-a scris nu o dată în 
presă. Nu vom reveni cu ase
menea lucruri. Vom sublinia 
doar ușurința cu care unii ti
neri pornesc Împreună în viață, 
ușurința cu care părinții își 
căsătoresc copiii, iar mai apoi 
îi învrăjbesc pe însurăței, con- 
ducindu-i la despărțire.

Cu șapte luni de zile în ur
mă tinerii Ella Pop și Ion Mu- 
re.șan din Lupeni spuneau „da" 
în .fata ofițerului stării civila, 
unindu-și sentimentele, pornind 
in viată în același ritm al bă
tăilor inimii. în acea clipă so- 
lenjnii, cu sărutări, flori și fe
licitări, nimeni nu s-a gindit 
că lînăra familie va fi repede 
pustiită de furtuni. Dar lucru
rile s-au întîmplat așa. După 
7 luni de căsnicie, după ce via
ta le-a fost luminată de un 
moștenitor, cei doi soți au 
ajuns la ceea ce nimeni nu 
credea : despărțirea. Clipele în
cărcate de ură și dispreț între 
soți erau tot mai frecvente, im
pulsurile tatălui Ellei de a-1 lă
sa pe Ion — tot mâi insistente. 
Cei doi au fost chemați la co
mitetul orășenesc de part'd in 
dorința de a canaliza lucrurile

pe iăgașul bun al împăcării și 
înțelegerii reciproce. In loc 
să-și recunoască fiecare greșe» 
Iile, să se gîndească mai bine 
la viitorul lor, al copilului lor, 
cei doi și-au aruncat cuvinte 
de loc potrivite, au mărturisit 
motivele care i-au împins la 
despărțire și au plecat nu la

LUNI
DE
CĂSNICIE

braț, ci distanți ca doi străini. 
Motivele sînt minore: Fila
nu-și lasă soțul să-și vadă ma
ma, îl acuză că se comporlă 
urît cu ea („Deși nu mă bate, 
nu bea, nu fumează" — cuvin
tele ei), că are salariu mic 
I 450 lei — n.r.), că e bolnăvi
cios. El (soțul) nu dorește des
părțirea, a încercat prin toate 
mijloacele să redreseze situația 
în care au ajuns dar, ațîtată de 
tatăl său, Ella nu vede in față 
decit despărțirea „pentru a-și 
căuta un soț ca lumea, bun. 
grijuliu, lingă care să-și. poală 
continua viața" (expresiile din-

tr • ghilimele ii aparțin Eilei 
Mureșan).

Nu vom trage concluzii, n» 
vom pleda pentru dreptatea u- 
unuia sau altuia dintre cei doi 
soți. ci pentru consolidarea 
familiei socialiste, pe care cei 
doi tineri au considerat-o, pro
babil. un joc, o aventură, dar 
care lasă acum urme: adinei iu 
viata lor și, mai ales, asupra 
unui copil nevinovat.

Cit de bine se vor fi cunos
cut Ion cu Ella in urmă eu 
șapte luni dacă s-au plictisit 
așa de repede unul de altul? 
Vor fi întemeiat ei familia pe 
baza unor sentimente de dra
goste, de afecțiune reciprcxă 
sau au făcut-o din anumite o- 
bligații ori interese ? Dar păr’n- 
tii fetei cum au judecat atunci 
dacă astăzi Francisc Pon dccîr- 
ră cu mînie : „Un asemenea om, 
ca Mureșan, nu-mi trebuie tn 
casă. E un derbedeu, un... Fiica 
mea e cumsecade, s-a purtai 
frumos cu el. N-o las să mai 
trăiască cu el orice-ar fi..."

Doi tineri, care în urmă ou 
șapte luni spuneau „da* in ta
ta ofițerului stării civile, linin 
du-și sentimentele, porn’nd in 
viață în același ritm al bătăi
lor inimii, au ajuns acum să se 
urască, să-și arunce vorbe de 
ocară, să-și destrame căminul. 
Iresponsabilitate, ușurință, e- 
goism. poate chiar frivolitate — 
iată motivele care au condus 
la dezbinarea unei căsnicii după 
nșinaj șapte luni de la înteme
iere. Aviz color care priv£i' 
viața de familie ca pe ceva 
simplu, ca pe un lucru pe 
care-1 poți face oricînd sî ori
cum. Si nu-î de loc asa.

G. DINU 
V. COANDRÂȘ

RĂTĂCIND
PE POTECILE VIEȚII...

Căpătuială di n... picături
Să ne închipuim, pentru mo

ment, că sîntem Grigore Con- 
stantînescu, muncitor forestier 
in Parchetul Valea Popii și că, 
înt.r-una din serile trecute, eu 
gîtlejul uscat și dorința de des
tindere. am poposit-la bufetul 
— cu rezonanță poetică — 
„Zori de zi" din orașul J?etrila. 
Din clipa aceea, ceva s-a schim
bat : din om al producției, am 
devenit consumatorul T.A.P.L. 
Petroșani. Intrăm, în astfel de 
ocazii. într-un alt sistem de 
relații, într-un mic. univers în 
care, normal, ar trebui să do
mine atitudinea civilizată și de
servirea cinstită a consumato
rului, ca să-i „pice bine" ceea 
ce înghite și... plătește. In rea
litate, întîlnești cu totul „altă 
lume". alți oameni și alte mo
ravuri. Scena la care asiști — 
și cite din acestea nu sînt — 
te umple de indignare și amă
răciune : ai cerut, la bar, 300 
ml „Bitter", la 3 pahare; ală
turi, alte două pahare cu co
niac solicitate de încă doi con
sumatori. Măsori conținutul pa
harelor — fără a fi mișcate 
pină atunci — și constați. ca 
într-un număr de prestidigita
ție. că ceea ce ai cerut, că ceea 
ce ai plătit, nu se potrivește : 
la primul pahar de „Bitter", 
lipsesc 7 ml; la cel de-al doi
lea, — 10 ml; la cel de-al trei
lea, 9 ml; la cel de-al cinci
lea (cu coniac), 10 ml; (al pa
trulea — a scăpat „teafăr"!). 
In total, la 300 ml comandați, 
30 ml diferență în minus ceea 
ce înseamnă peste 10 la sută 
din consumație și un plus co
respunzător în gestiunea baru
lui ! O bagatelă — vor zice 
unii. Așa a gindit și barmana 

Elisabeta Ghizdeanu, abila 
„prestidigitatoare" (deși — a 
se reține — este barmană de 
numai 3 luni!). Drept pentru 
care, nemulțumită de cîștigul 
mic al operațiunii de... ampu
tare a consumației, s-a gindit 
să „opereze" și asupra prețu
lui, ^,rotunjindu-l". A „ciupit", 
astfel, 0,00 lei de la primul 
consumator și 0,40 lei de la 
ceilalți doi. Adică 1 leu.

„Salubrizarea11 moravurilor din comerț
—-------------------------------------------------- --- ------ 5

„Ei, și ? Pentru acest mărun
țiș și citeva picături de al
cool mai puțin, se face atita 
caz ?*. Așa o fi gindit .și Vio
rica Spoeală, barmană la bu
fetul „Mureșul" din Lupeni —- 
căci, în aceeași seară, era prin
să și ea, in flagrant delict de 
căpătuială cu... picătura, în dau
na consumatorului Ion Cim- 
poeș.

Mă întreb : oare, acesta, ca 
.și Grigore Constantinescu sau 
alți consumatori in situația lor 
— și nu puțini ! — tot așa or 
fi gindind ca și cele două bar- 
mane ? Ne îndoim. Ne îndoim, 
în ciuda unor ..generoși" ce a- 
fișează atitudini tolerante față 
de asemenea acte etichetate de 
ei. drept... bagatele, deși sînt 
victime sau le observă doar.

Ne îndoim, pentru că o ju
decată sănătoasă nu se poate 
împăca cu o astfel de „filozo
fie" a bagatelei care vede nu
mai „picătura" sau „mărunți
șul", in sine, ignorind esen

țialul. Se ignoră, astfel, frec
vența ridicată a acestor mici 
„ciupeli" care transformă can
titatea de fapte mărunte, in
tr-o calitate nouă : picătura de
vine „ocean" iar faptul mă
runt, pericol social. Pericolul 
constă în proprietatea „ciupe
lii" de a genera ’căpătuiala 
pentru unii — deci, parazitism 
social — în dauna venitului 
celorlalți, de o manieră insi

dioasă. înșelătoare, căci leza
rea se face „pe nesimțite".

Se ignoră, însă, și un alt 
aspect ținînd de etica profesio
nală și de prestigiul unității 
comerciale respective. Căci a- 
ceste beneficii cu... picătura 
constituie fermentul cel mai 
periculos al vicierii relațiilor 
din sinul unui astfel de co
lectiv de muncă, plusurile rea
lizate pe spinarea consumato
rului împărțindu-se, de regu
lă, între responsabil, barmani 
și ospătari.

Evident, într-un asemenea 
climat, „ciupeala" devine, cu 
timpul, delapidare, cel lezat 
fiind de data aceasta nu con
sumatorul ci patrimoniul ob
ștesc. Iată de ce împotriva a- 
cestor fenomene — străine con
cepțiilor noastre și modului de 
viață comunist — trebuie să 
manifestăm o preocupare spo
rită în direcția salubrizării 

moravurilor în unitățile comer
ciale precum și o combativi
tate fermă, necruțătoare împ'b- 
triva elementelor necinstite dor
nice de căpătuială prin orice 
mijloc.

In această ordine de idei 
sînt deosebit de grăitoare a- 
precierile făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea cadrelor de bază din se
curitate, miliție, procuratură și

•justiție din aprilie a. c.. atunci 
cind — referindu-se la așa-zi- 
sele infracțiuni „mărunte" — 
atrăgea atenția asupra unei 
„anumite indulgențe in aplica
rea măsurilor... împotriva în
șelării consumatorilor de că
tre elemente necinstite" și că 
„este necesar să acordăm o a- 
tenție deosebită... asigurării 
pretutindeni a deservirii cin
stite și în cele mai bune con
diții a populației", subliniind, 
totodată, ideea că în sectorul 
desfacerii produselor de con
sum „întîlnim încă un mare 
număr de infracțiuni care pină 
la urmă, se răsfrîng nemijlo
cit asupra nivelului de trai al 
oamenilor muncii".

Urmînd indicațiile date, cu 
același prilej, de către secre
tarul general al partidului nos
tru, se impune luarea unor 
măsuri a,pte să curme starea 
de lucruri semnalată în rîn- 
durile de față, și anume I

• Intensificarea activității 
educative in rîndul personalu
lui din unitățile comerciale și 
ih special din cadrul T.A.P.L. 
Petroșani.
• Alegerea cu mai multă 

grijă a cadrelor gestionare ce 
îndeplinesc funcția de barman.
• Organizarea de controale 

sistematice din partea factori
lor de conducere ai unităților 
comerciale, asupra modului 
cum se respectă regulile de 
comerț și deservirea civilizată 
ă consumatorilor.
• Organele de urmărire cit 

și Inspecția comercială de stat 
să-și intensifice activitatea de 
depistare a elementelor necin
stite din sectorul comerț iar 
judecarea acestora să se fiică 
la fața locului și cu publici
tate lărgită.
• Prin toate mijloacele cu

noscute sa se dezvolte o opi
nie de masă mai fermă și mai 
combativă în sensul demască
rii și sesizării organului de ur
mărire, a elementelor necinstite 
și a practicii de înșelare a con
sumatorilor.

In problema „salubrizării" 
moravurilor din sectorul co
merț, întreaga activitate pre- 
ventiv-educativă trebuie să 
aibă un caracter permanent și 
nu unul de „campanie", ca pi
nă acum. Este un imperativ 
care se impune nu numai din 
rațiuni preventive ci și din ra
țiuni de etică. Orice concesie 
sau spirit de toleranță ce s-ar 
manifesta în această direcție, 
sînt de natură să aducă numai 
și numai prejudicii mersului 
nostru înainte.

David MANIU 
procuror șef 

al Procuraturii locale Petroșani

Cind spunem „individ", 
avem în vedere pe cineva 
luat separat, ca ființă de sine 
stătătoare. Dacă e vorba de 
colectivitate, atunci înțelegem 
grupări de oameni care tră
iesc și muncesc laolaltă. Ca 
indivizi, oamenii se deosebesc 
unii de alții, fiecare alcătuind 
un mic univers pentru sine, 
cu construcția lui fizică, cu 
conformația lui spirituală, cu 
lumea lui de ginduri, deprin
deri, preocupări.

In condițiile societății noas
tre socialiste, fiecare individ 
este în permanență suscepti
bil de perfecționare, se poate 
afirma plenar pe scara de 
valori umane, își poate rea
liza cele mai îndrăznețe vi
suri. Pentru aceasta este ne
cesară pasiune, dăruire, per
severență, dorința de a mun
ci și a învăța.

In cele ce urmează nu vom 
vorbi despre cei pătrunși de 
asemenea sentimente și res
ponsabilități. Ei alcătuiesc 
majoritatea în țara noastră. 
Ne vom referi însă Ja cei pu
țini certați cu munca, eu mo
rala, cu viața cinstită. Intre 
aceștia și-a tăcut loc și perso
najul rînd urilor noastre, pre
zent .și în imaginea alăturată, 
Silviu Roșu. Are 28 de ani și 
o meserie frumoasă : lăcătuș 
mecanic. I.a 19 ani a devenit 
muncitor calificat dar ii re
pugna munca. Angajat în 
1961 la Combinatul siderurgic 
din Reșița s-a tinut de coțcării 
în loc să lucreze cinstit în 
producție. S-a apucat de fu
rat. însușirea unei bici
clete i-a adus un an și jumă
tate de închisoare. După ispă
șirea pedepsei, părinții il 
cheamă spre plaiurile natale 
— ale lașului — și se anga
jează buldozerist la I.M.T.F. 
Iași. Din prima lecție n-a re
ținut nimic și în toamna ci
nului 1962 poposește din ncu 
la închisoare, pentru 3 luni, 
în urma unui furt de conserve 

dintr-un magazin alimentar. 
O vreme iși vede . de treabă 
la I.M.T.F. Iași, dar în 1964 
iar își dă în petec. Produce 
un scandal de proporții intr- 
un tren și pentru infracțiunea 
de huliganism este condamnat 
la 3 ani închisoare. Lecția as
pră, de durată n-a folosit to
tuși lui Silviu Roșu. Tot 
pentru acte de huliganism, 
provocate pe străzile lașului,

în 1968 este trimis din nou la 
închisoare. de data aceasta 
pentru 5 am de zile. Prin a- 
pariția noului cod penal pe
deapsa i se reduce la 2 ani. In 
octombrie 1969, Silviu Roșu 
revine din detenție, părăsește 
plaiurile moldovene și ia di
recția Valea Jiului. Se înca
drează ca muncitor la mina 
Vulcan, primește locuință. își 
aduce aici soția și pe cei doi 
copii ai lor și începe o nouă 
viață. Se părea că totul e bine 
că Roșu s-a trezit la rea
litate. Cîștiga bani frumoși, 
familia era mulțumită, urmele 
negre se ștergeau ușor de pe

cartea lui de vizită atit de
pătată. Dar parcă un glas din 
infern îl îndemna la rău.
Nechibzuit ca de atîtea <ii.
Silviu Roșu a căzut din nou
în greșeală. De fapt n-a căzut, 
s-a aruncat singur. In ziua de 
27 mai a. e. fură de la locul 
său. de muncă o trusă cu scule 
în valonie de aproape 2 000 
lei. Silviu Roșu va apare pen
tru a cincea oară în fața ’b- 
stanței de judecată.

Faptele acestui tinăr sini 
incalificabile. De aproape 10 
ani el își consumă timpul plin 
închisori, făcînd insupcrtuliilă 
viața soției și a ■‘OpiilOr lor, 
croind greutăți .oleetiveior 
în care s-a angajat de atîtea 
ori. temporal'. Este un bărbat 
tmăr. puternic. u forță de 
muncă, dar nu se gîndește la 
viață, la viitorul lui și al co
piilor lui, comite infracțiuni 
dintre cele mai josnice — fur
tul, huliganismul își iro
sește cei mai frumoși ani din 
viată'pentru niște treburi atit. 
de murdare. Silviu Roșu este 
primul și marele vinovat pen
tru toate faptele sale. Dar 
oare cei din jurul său. 'Olei- 
tivele în care a muncit l-au 
ajutat eu ceva pe acest om ? 
L-au înconjurat cu grija și 
responsabilitatea pe care 
funcțiile lor le implicau 7 
Au încercat măcar o dată să-l 
dojenească, să-l sfătuiască, 
să-l sancționeze cu blam pu
blic, să-l facă să înțeleagă ă 
drumul pe care merge este 
greșit, prăpăstios chiar ? Se 
pare că în acest caz colec
tivele nu și-au oferit mîinile 
lor in ajutor, lăsînd un indi-, 
vid tinăr, un om util societă
ții, să rătăcească fără busolă 
pe potecile vieții. Nu este 
încă tîrziu ca Silviu Roșu să 
fie readus la linia de plutire 
a muncii cinstite, a vieții 
ordonate.

IOAN DURECT 
maior <le miliție
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întărirea
disciplinei

de

soitele de partid și organizații 
de baza se ocupă în mod for
mal de pregătirea și conținutul 
ședințelor de comitet, al alu- 
-năidor generale. Datorită fap
tului că ne ocupăm insuficient 
de întărirea disciplinei de par
tid, la zonele I și 111 a'
membri de partid care 
participă la adunările g«
râie, nu-și îndeplinesc obl
țiile statutare, ceea ce dc
dește o slabă munca poli 
din partea organizațiilor 
partid din aceste zone. Ele 
au pus în discuție pe acei 
varăși care pun mai 
teresul lor personal 
daloririle statutare, 
faptului că unele 
de partid nu au desfășurat 
muncă politică stăruitoare, 
fost cazuri cînd unii 
cu munci de răspundere au avut 
abateri de la normele eticii 
noastre sociale. Este suficient 
să arătăm in această direcție pe 
tov. Gheori'he Ciobănoiu, Nico- 
!ae Oprea. Nicolae Petrul, 
Gheorghe Slabu și alții. Aseme
nea cazuri se datoresc faptului 
că organizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C. au rămas pasive 
fată de asemenea comportări, 
nu le-au combătut cu toată tă
ria și nu au actional la timp 
pentru a le preîntâmpina.

Ca o încălcare a disciplinei 
de partid este și faptul ă 
unele cadre cu munci de răs
pundere, care fac parte din or
ganele de conducere nu spi’j'i- 
nă suficient activitatea politică, 
nu răspund dorit la „voia în- 
tîmplării" la s<'!’citările comite
tului de partid sau ale birou
rilor organizațiilor de bază. In 
această direcție putem exempli
fica pe tov. Ioan Filimon, Nico
lae Ionașcu, Mircea 
M:hai Blaga.

Sîntem conștienți 
întărirea disciplinei 
a vieții de partid este ne'•'sar 
a .se acorda un ajutor mai sub
stantial si ma: eficient organi
zațiilor de partid de către 3nem- 
brii 'cirmdui comî*''*>'liii de par
tid.

n prezent organele și orga
nizațiile de partid au sar. ni 
■niuli.ple care imoun îmbunătă
țirea stilului si metodelor lor 
de muncă, aplicarea de masuri 
potrivite pentru îmbunătățirea 
muncii de educare a membrelor 
de partid, a cadreloî de con
ducere, a tuturor oamenii-r 
muncii. Prin intensificarea con
trolului la nivelul tuturor co
mitetelor de partid si a oiga- 
nizaliilor de bază, prin organi
zarea unor expuneri cu carac
ter educativ, specific pentru 
fiecare sector de activitate, -ă 
creăm o puternică opinie de 
masă împotriva manifestărilor 
de indisciplină, să întărbn răs
punderea fiecărui comunist fa
tă de sarcinile încredințate. Or
ganele și organizațiile do partid 
vor acorda o atentie deosebi
tă studierii si însușirii temeini
ce de către membrii de pirtid. 
de către toti oamenii muncit a 
documentelor de partid si dn 
stat stint fiind faptul că numai 
o muncă politică susținută poa
te valorifica imensele valori 
umane și materiale ale colec
tivului nostru.

presus 
decH

Datorită 
organizații 

o 
311 

tovarăși

Băltălescu,

că 
de

pentru 
parlicl>

PĂDURE

Â-

ce

mai 
de

de
Și

curățaj numai 
și scoarjâ, cînd 
îl schimbă in iei 
minunății. Asia a

pădurea-i
î/mâ1 rea-"ă 
al munte-

SUBMARIN
IN JAPONIA

•>

■» -

UșOtl-

restaurant subma- 
inaugurat în curind

BADEA

IUtmare din pag. 1)
Capra lui Dulia, la Colul Ur
sului, la Poiana Muierii, pei
sajul i se pare altul decit in 
ziua ce-a trecut, pădurea i 
se pare că foșnește altlel, 
murmurul rîurilor că-i altui. 
Și acest lucru îl simte ie 
cîteva mii de zile. Ce ex
poziție ar li ieșit, oare, dactJ 
Moian, vreme de atita amar 
de ani ar fi pictat zilnic cile 
un tablou după chipul și a 
semănarea simțămintelor 
le-a nutrit privind munții și 
ascultând piraiele ? Unică și 
nemaipomenită, aș zice eu 
Numai că, un asemenea lapt 
e o iluzie ca și părerea că, 
de unde bradul începe să 
urce pieptiș muntele, începe 
o lume învelită în tainele 
pămhitului și-ale soarelui 
care nu cred să ajungă vreo
dată, cită vreme 
încă in viată, să 
pieptul împietrit 
Iui

Numai că Ion 
cest cu adevărat 
dure, a trăit fiecare 
nea zi cu intensitate, 
du-i celei de începui 
nou, jumătate din 
ceasurilor trecute-, și 
tinereții n-a mai fost o iluzie.

Moian, a- 
Badea Pă- 

aseme- 
dăruin- 
de an 

povara 
elixirul

M-am despărțit de Badea 
Pădure dus pe gind'.iri, invi- 
diindu-l și compătimindu-l în 
același timp. Cînd să ne 
stringent mîinile l-am intie- 
bat ce gîhduri nutrește pen
tru mineri. A privit o clipă 
iscoditor către Paring, apoi, 
luîndu-și ochelarii de pe ochi, 
mi-a spus :

— ,Am auzit că în subte
ran, în abataje se bagă slîlpi 
de oțel, care-s mai tari 
(in mai bine mina să nu 
surpe. Tare fericit am să 
cînd bradul o fi scutit 
mai piară în fundul 
tulul. Altceva-i cînd 
în casă, preschimbat 
bilă. Așa că asta le 
eu, să schimbe cit mai 
grabă bradul pe oțel, 
păcat, zău îi păcat să se pră
pădească al îl a amar de lemn 
luat din pădure aproape cum 
îl tai. 
crengi 
bridle 
lei de 
una. Sigur că le doresc mult, 
mult spor la muncă și-i in
vit în zilele lor de repaus, 
să bată drumurile astea 
munte, pline dc sănătate 
voie bună.

Promitindu-i că-1 voi 
căuta, ne-am despărțit 
acest brigadier, cum zic, cu 
adevărat, Badea Pădure, rupt 
parcă dintr-un vîrf de munte 
cit qîndul că oricum trebuie 
să Io transmit minerilor cele 
auzite. Și-o fac pe această 
calo, îndemnindu-i și eu, 
caute potecile dintre 
patru vîrfuri de munți.

RESTAURANT

RIPAHMIILE executate

D[ cooperativa?
(Urmare din pag 1)
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16,00 Deschiderea 
Volei feminin : 
nia — R.D.G. 
misiune directă 
Constanța.
Turism-vacanță '70. 
Desene animate. 
Căminul.

emisiunii. 
Româ- 
Trans-

19,15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00

21.25
22.25

pămîn- 
îl vezi 
în mo- 
doresc 

în 
Că-i

Primul 
rin i a li 
în Japonia, in preajma loca- 
lilății Kagoshima. Restauran
tul esle construit pentru a 
primi 108 persoane și este 
dotat cu imense ferestre, plin 
care consumatorii pot admira 
panorama adincurilor de Un
gă insula Sakurajima. Resta
urantul face parte dinlr-un 
complex turistic în formă de 
turn, denumit „Turnul Sim- 
bolului“, care străpunge ma
rea piuă la o adincime.de 
48,5 metri.

parată în termen. Dar, repara
ția (înlocuirea motorului ars) 
a fost efectuată de un practi
cant care, din neatenție, a 
produs un al doilea defect: a 
spart capacul de material plas
tic care îndeplinea două ro
luri și anume conecta moto
rul la sursa de curent și, tot
odată, acoperea centrifuga, pen
tru a evita ca apa să stropeas
că alături de mașină. In acest 
caz înlocuirea capacului degra
dat uu intra in obligațiile fa
bricii. Am căutat în unitățile 
comerciale un capac pentru a-I 
înlocui cu cel spart, dar 
zadar. I-am întrebat pe 
la atelier (șef de secție 
Florea) ce-i de făcut și 
răspuns că practicantul 
spart capacul va trimite 
soare la fabrică, solicitând un 
capac de schimb al cărui cost 
îl va suporta. Am așteptat trei 
luni de zile dar, fie că prac
ticantul nu a expediat scrisoa
rea, fie 
ficient 
mașina 
pe mai 
operativei. In fața acestei si
tuații m-am decis să scriu eu 
o scrisoare fabricii, fapt pe ca
re l-am și făcut, iar după 3 
săptămîni capacul mult solici
tat (in valoare de 14 lei) mi-a 
fost expediat pe adresa mea“.

Se cuvine, o dată ajunși în 
acest punct, să facem o primă 
observație în atenția conducerii 
cooperativei. Ne era total ne
cunoscut faptul că pentru ob
ținerea unor piese de schimb 
se stabilesc relații directe în
tre salariații cooperativei și fa
brică, 
prin 
numele 
a purta 
ne vom 
practici 
rea cu multă ușurință a unor 
abuzuri in numele unității so-

in 
cei de 
Traian 
mi s-a 
care a 
o scri-

că nu a redactat-o sli
de explicit, cert ț că 
de spălat s-a odihnit 
departe în atelierul co-

că se expediază scrisori 
care se solicită piese in 

cooperativei, dar fără 
antetul acesteia. Nu 
opri asupra

(care permite săvîrși-
accstei

cialiste respective). Ne între
băm doar ce s-ar întîmpla da
că practica ar fi extinsă și 
meseriașii cooperatori ar începe 
fiecare să ceară fabricilor atî- 
tea piese cîte pot strica într-un 
an ?

Dar să continuăm scrisoarea 
lui I. B.

„M-am prezentat cu capacul 
nou, la atelier, pentru a-1 mon
ta și a ridica în sfirșit mașina 
de spălat. De data asta mi s-a 
oferit o altă surpriză. Meseria
șii atelierului au încercat să 
lipească capacul spart și, la 
fel de neatenți ca prima dată» 
au stropii cazanul în interior 
cu acizi corozivi care au pro
vocat ruginirea parțială a a- 
cestuia".

Comentariile sint de prisos.
Ultimele observații cu care 

își încheie cetățeanul Ilie Bălă- 
șoiu scrisoarea se referă la alte 
aspecte ale lipsei de solicitudi
ne. Drept răspuns la nemulțu
mirile clientului (devenit în 
ochii cooperatorilor un „preten
țios") lui I. B. nu i s-a mai 
asigurat transportul mașinii de 
spălat la domiciliu. Dp aseme
nea, la reclamația adresată în 
scris prin care și-a exprimat 
toate aceste nemulțumiri, con
ducerea cooperativei a găsit de 
cuviință să nu-i răspundă și 
să nu dispună nici o măsură 
disciplinară pentru ca aseme
nea fapte să nu se repete în 
viitor.

Executarea la timp și în bu
ne condițiuni a reparațiilor în 
garanție este o obligație de 
prim ordin a cooperativelor 
meșteșugărești. Ea decurge atît 
din clauzele contractuale stabi
lite între fabrică și coopera
tivă, cît și din îndatoririle co
operativelor de a nu umbri cu 
nimic eforturile producătorilor 
de bunuri destinate masei de 
cumpărători. Căci în zadar unii 
construiesc, dacă în urma lor, 
alții strică...

SCHIMB
DE EXPERIENȚA

Din inițiativa Comitetului 
orășenesc U.T.C. Vulcan, a 
avut loc un schimb de ex
periență între comitetele co- .j 
ordonatoare U.T.C. din .dou5< 

>ni
Șei-1"*

r ordonatoare U.l.U. țlin 
mari unități industriale, 
orașului — mina l’arbșs 
preparația Coroești. 
bul cțe experiență de

șeni a avui ca temă stilul 
de muncă al organizațiilor 
U.T.C. în mobilizarea tinere
tului la realizarea sarcinilor 
de plan, sporirea răspunderii 

-Tinerilor fata de respectarea 
SciitntF ■ disciplinei de muncă și ridi- 

laiPaFo- i carea calificării profesionale.

I
I
I
I
I
I
II
I
I
I

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Dreptul de a le naște 
(6—9); Republica ; Adio Te
xas (6—9); PETRILA : Moli 
Flandeis (5—7); LONEA — 7 
Noiembrie: Bunicul Kilijan 
și eu (6—8); Minerul : Visul 
d-lui Gentil (6-9); ANI- 
NOASA : Memento (6—7); 
VULCAN : Simpaticul domn 
„R" (6-9); LUPENI — Cul
tural : Marile vacanțe (6—9); 
BARBATENI : Ceasul căpita
nului Enrico (6—7); PARO- 
ȘEN1 : Păcatul dragostei 

-(6—10); URICANI : Marusia 
și Napoleon (7—8).

SÎMBAtA 8 AUGUST

PROGRAMUL I : 
Muzica dimineții: 
Muzică și actualități; 
diojurnal; 9,30 Miorița; 
Piese instrumentale: 10,30 Din 
țările socialiste; 11,05 Uverturi 
și fantezii de estradă: 11.45 
Sfatul medicului; 12,00 Cvar
tete din opere; 12,15 Melodii 
de Aurel Manolache; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,10 Avanpremieră

5.05—6,00
6,05—9,30 
7,00 Ra-

10,05

cotidiană; 13,22 Muzică 
ră; 13,30 Radioclub turistic: 
13,42 Muzică populară; 14,00 
Radioexpediție pionierească; 
15,00 De la 3 la 7. Emisiune 
de divertisment muzical; 16.00 
Radiojurnal; 
dio; 
tece 
lare;
20,10 
gheziana;
preferate; 21.00 In jurul glo
bului; 21,15 Formațiile Cornel 
Popescu și Alexandru Imre;
21.30 Moment poetic; 21,35 So
listul 
22,00 Radiojurnal; 22,20 Sport;
22.30 De toate pentru toți, 
riștii; 23,00
1.00—6,00 Estrada noturnă.

19,00 Gazeta ra-
19,20 Șlagăre; 19,35 Cîn- 
de nuntă și jocuri popu-
20,05 Tableta de seară; 
Muzică ușoară; 20,20 Ar-

20,25 Zece melodii

serii: Hugues Aufray;

Jtu-
Expres melodii;

PROGRAMUL II : 7,00 Ra
diojurnal; 8,10 Tot înainte; 
10,0.5 Radio.enciclopedie pentru 
tineret; 11,35 Șlagăre de ieri, 
interpreți de azi; 14,08 Pagini 
muzicale de mare popularitate; 
16,00 Radiojurnal; 17,05 Antena 
tineretului; 17,35 Teatru serial; 
18,20 — 365 de cîntece; 19,50 
Noapte bună, copii; 20,00 Capo
dopere ale secolului XX; 22,00 
Romanțe.

PROGRAMUL

PENTRU 
SĂPTĂMÎNA

VIITOARE

DUMINICA 9 AUGUST

S»,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață.

10.00 Viața satului.
11.15 In reluare la cererea 

telespectatorilor : Reci
tal Margareta I’islaru.; 
Recital Udo Jurgens.

12.00 De strajă patriei.
10,00 Fotbal : Retrospectivă 

Mexic '70. (Aspecte de 
la meciul România — 
Cehoslovacia).

19,10 FLORI DE MINĂ — 
EMISIUNE CONSA
CRATĂ ZILEI MINE
RULUI.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 ORIZONTUL UNU —

REPORTAJ DIN VA
LEA JIULUI.

20.30 Concert : Salvatore A-, 
damo la București.

21.45 Luna-Parc (reportaj).
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Telesport.

LUNI 10 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Volei feminin : Româ
nia — Polonia (Turneul 
internațional de la 
Constanța).

J9.00 Panoramic științific.
19,20 1001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
19.55 Reportaj TV — De la 

Năvodari în sus.
20,10 Roman foileton. Iluzii 

pierdute (IV).
21,15 Baschet masculin : Ro

mânia — Selecționata 
universitară a S.U.A. 
(Repriza a Il-a). Trans
misiune de la comple
xul sportiv I'loreasca.

21,45 Parada vedetelor.
22,25 Telejurnalul de noapte.
22.35 Rampa.
23.00 închiderea emisiunii.

Film artistic : „Prieteni 
fără grai". Un film de 
aventuri. coproducție 
româno-canadiană. 
Mai aveți o întrebare ? 
O interpretă îndrăgită 
a cîntecului popular ro
mânesc : Marioara Tă- 
nase. 
telejurnalul de noapte, i 
închiderea emisiunii.

18,00
18,10
18,20

\

*

*

*

*

*

22,45
23.00

DRUMUL AȘTEAPTA FAPTE!
Ați fost vreodată in satul Coa.,ta din Pe

troșani, care se întinde spre Paring, ince- 
pind de la cartierul Aeroport? Dacă e vreme 
de ploaie nici nu încercați. Drumul e des
fundat. Localnicii — care aduc lapte și alte 
produse pe piața Petroșaniului — numai ei 
știu cum răzbesc. Drumul a fost bun piua 
nu de mult. Dar o dată cu circulația trac 
toarelor pe șenile, ale constructorilor liniei 
aeriene de înaltă tensiune, ce, trece prin a- 
propiere, au venit și necazurile. I.mia este 
gata, dar e... gata desfundat și drumul de 
șenilele tractoarelor! Să cauți vinovatul ? E 
greu.

Sătenii au hotărît să contribuie cu pro-' 
priite forțe la îmbunătățirea drumului. N-ar. 
trebui, decit vreo 25 de autobasculante cu 
-gură, de la centrale termice, sau cu piatră 
de la Ranița și problema ar fi rezolvată. Ei, 
sătenii, ar imprâștia-o unde trebuie. Cu toate 
insistențele lor la Consiliul popular n-au 
reușit să obțină ajutorul mult sperat. Se 
așteaptă oare o „odisee" la fel cu cea a dru
mului de acces spre Dilja Mare ? Credem că 
im ar folosi nimănui, ci din contră ar fi 
nefavorabil pentru unii și rușinos pentru alții.

Drumul așteaptă fapte!
M. PAUL

SPORT • SPORT • SPORT SCURTE

Prieteniei

I

modern a 
Warendorf 
victorie a

La indi-

• Intr-un meci amical de 
fotbal disputat la Sczeezin, e- 
chipa locală Pogonj a invins 
cu scorul de 4—1 (3—0) for
mația daneiă Freja Bunders.

Vasile Tămaș 
a cîștigat, 

la Cluj,

In cursul săptămânii. tre
cute, Asociația sportivă a Ar
matei Cluj a organizat un 
concurs de tir dotat cu „Cu
pa Prieteniei". Au participat 
trăgători cu arcul din mai 
multe orașe ale țării. La ca
pătul întrecerilor, trofeul pus 
in joc a revenit reprezentan
tului Asociației sportive Pa- 
ringul Petroșani, Vasile Tă- 
maș.

Pronosticul nostru la concursul Pronosport 
nr. 32 din 9 august 1970

Handbalistele de la Jiul 
și-au reluat antrenamentele

Revenit din Iugoslavia, unde 
a condus într-un turneu de 5 
zile reprezentativa feminină de 
tineret a țării, antrenorul Eu
gen Bartha a făcut ieri apelul 
elevelor sale de la Jiul Petro
șani cu care a reluat antrena
mentele in vederea noului

campionat al cărui start se va 
da la 30 august. Antrenorul 
handbalistelor de la Jiul pri
vește cu încredere noul sezon 
competițional, sperînd să obți
nă un loc superior celui înre
gistrat în campionatul recent 
încheiat.

1. Ceahlăul
2. Portul

Oțelul Galați 
Flacăra
Gaz metan 
Poiana
C.S.M. Reșița
Metalul
Metalul
Chimia 
Metalul

12. Olimpia
13. Minerul

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Cugir 
Hunedoara 
Rm. Vîlcea 
Tîrgoviște 
Satu Mare
Baia Mare

— Chimia Sv. C’
— Poli. Galați
— Progresul Br.
— Metalul Buc.
— C.S.M. Sibiu
— Metrom
— Poli. Timișoara
— C.F.R. Timișoara
— C.F.R. Arad
— Electroputere Cv.
— Progresul Buc.
— Vagonul
— Olimpia Ord.

• In cadrul unei gale de 
box desfășurate la Madison 
Square Garden, din New York, 
pugilistul de culoare George 
Foreman (campion olimpic la 
categoria grea la Ciudad de 
Mexico) l-a învins prin ko teh
nic în repriza a 3-a pe cana
dianul George Chuvalo. Aceas
ta este cea de-a 22-a victorie 
consecutivă (și a 19-a înainte 
de limită) obținută de Foreman 
ca profesionist.

• Campionatele internațio
nale de tenis ale Bavariei au 
continuat ta Miinchen progra- 
mind și primele partide din 
proba de dublu bărbați. Cuplul 
român Ilie Năstase — Ion Ți- 
riac a învins cu 6—1, <>—3 pe
rechea Schroder (R.F.G.) — 
Schoenberger (Austria). Iugo
slavul Pilici în pereche cu aus
tralianul Davidson au întrecut 
cu 6—2, 6—3 cuplul Kuki (Ja
ponia) — Warwick (Republica 
Sud-Africană).

* Cel de-ul 17-lea campio- 
at de pentatlon 
at sfirșit la

(R.F.G.) cu o dublă 
sportivilor maghiari.
vidual, pe primul loc s-a cla
sat Peter Kolemen (Ungaria) 
— 5 220 puncte.

MARȚI 11 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
18,05 Subteranele Lotrului — 

emisiune pentru tineret.
18,25 Cu cintecul în vacanță.
18.45 Actualitatea in econo

mie.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Seară de teatru : „Pa

cea" de Aristofan.
20.45 La Fîntîna Dorului.
21,05 Prim plan : Acad. Cris- 

tofor Simionescu.
21.30 Muzicorama TV.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.10 Fotbal : Retrospectivă 

Mexic ’70. Aspecte de 
Ia meciul România — 
Brazilia.

23.10 închiderea emisiunii.

MIERCURI 12 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
18,05 Vacanță în Deltă — e- 

misiune pentru tineret.
18.30 Cabinetul economic TV. 

Informație, evidență, 
răspundere.

19,15 Anunțuri — publicitate. 
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Telecinemateca. Cheia

— film cu Shopia Lo
ren și William Hol Jen. 

21,50 Instantanee muzicale 
cu : Marina Voica și 
Cristian Popescu.

22.10 Ora editorului.
22.30 Gala marilor interpreți 

români': Mihai Constan- 
tinescu.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

JOI 13 AUGUST

10,00 Reluări la cererea tele
spectatorilor „Iluzii 
pierdute" (II).

11,00 Cintă fanfara.
11.25 Închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază.
18,00 Mult e dulce și fru

moasă.
18.25 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

18.40 Cadran internațional.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Roman foileton. Moara 

de pe Pad (III).
21.40 Seară de operetă :

Voievodul țiganilor.
22.40 Viața literară.
23,10 Telejurnalul de noapte.

--------------------------------------- ,
VINERI 14 AUGUST

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Căminul.

18,00 Jocurile balcanice de 
atletism. Transmisiune 
de la Stadionul Repu
blicii.

19,20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară-
20,00 Film artistic : „Să trăim 

pînă luni".
21,35 Imn patriei — emisiu

ne de versuri și mu
zică.

21.50 Mai aveți o întrebare ? 
Din secretele vieții.

22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBAtA 15 AUGUST

17,00 Jocurile balcanice de 
atletism. Transmisiune 
de la Stadionul Repu- 

* blicii.
18,15 Bună seara, fete! Hu

nă seara, băieți!
19.30 Telejurnalul de seară.
20.50 Cînt și .joc pe-ntinsul 

țării.
21,20 Saltul căprioarei. Re

portaj despre dezvolta
rea orașului Piatra 
Neamț.

21.40 Film serial : „Incorup
tibilii".

22.40 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23,00 Din carnetul cu amin
tiri al „Cerbului dc 
aur". Recital Connie 
Francis.

23,45 Închiderea emisiunii.

adincime.de
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V/AIA INTERNAȚIONALA
«am

VIENA 6 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, a adresat o scrisoare tu
turor țărilor membre ale Na
țiunilor Unite, în care le in
vită să participe la cea de-a 
4-a conferință internațională 
asupra folosirii pașnice a e- 
nergiei atomice, programată să 
aibă loc la Geneva între 6 și 
11 septembrie 1971, s-a anunțat 
la sediul Agenției internațio
nale pentru energia atomică de 
la Viena. Primele trei confe
rințe de acest fel, organizate 
în 1955, 1958 și 1964, au fost 
consacrate, în special, studierii 
aspectelor științifice și tehnice 
ale folosirii energiei atomice.

Pentru cea de-a 4-a conferin
ță, Adunarea Generală a O.N.U. 
a prevăzut o participare mai 
largă, subliniind, într-o rezolu
ție adoptată în 1967, că ..dato
rită extinderii aplicațiilor prac-

tice ale energiei atomice și a 
necesității de a se asigura o 
largă răspîndire a acestor a- 
plicații, este de dorit reunirea 
unei conferințe a cărei ordine 
de zi să intereseze atît pe oa
menii politici, cit și pe econo
miști, planificatori și tehno
logi".

Ordinea de zi provizorie, e- 
Iaborată în colaborare cu 
AIEA, prevede examinarea ur
mătoarelor probleme : 1. Ener
gia nucleară și aplicațiile ei 
speciale; 2. Combustibili, cicluri 
de combustibili și alte mate
riale nucleare; 3. Probleme de 
sănătate, de securitate și de 
drept referitoare la energia nu
cleară; 4. Aplicațiile izotopilor 
și radiațiilor; 5. Probleme ad
ministrative și internaționale 
referitoare Ia energia atomi
că; fi. Tehnologia nucleară și 
țările în curs de dezvoltare.

GENEVA

Ajutoare pentru ionele

sinistrate din România
Guvernul Uniunii Birmane 

donat un cec în valoare 
1 000 lire sterline pentru 
torarea zonelor sinistrate 
România.

a 
de 

aju- 
din

Q
Crucea Roșie din Danemarca 

a acordat un ajutor în . valoare 
de 100 000 coroane daneze, con- 
stînd 
mente

din aparatură și 
medicale.O

R.F. a Germaniei

instru-

au fost 
partea 
Firma

Din 
anunțate donații din 
unor firme și instituții. 
„De.mag" a donat 6 compresoa- 
re vibratoare pentru construc
ții de străzi, în valoare de 
aproximativ 70 000 mărci; fir
ma „Rheinstal" a donat 25 000 
mărci, iar firma „Miag" suma 
de 10 000 mărci. De asemenea, 
firma „Deckel" a donat 71 e- 
lectromoto-are, o mașină de șle
fuit interior, 1,3 tone oțel pro
filat și alte materiale diverse, 
firma „Hellige" a donat 5 aoa- 
rate pentru analiza apei pota
bile. firma constructoare de 
ma«!r,i „Peter Bauer" din Koln 
a donat 2 remorci mari pentru 
camioane de transport, iar fir
ma „Unilever" din Hamburg, a 
donat 8,5 tone cutii cu supă 
concentrată și 7 tone săpun.

în același scop — concernul 
„Touristik Union International" 
din Hanovra a donat 5 000 
mărci, iar firmele „Kocks" si 
„Webaso" au donat cîte 3 000 
mărci.

de
215

urmă- 
parti- 

Asociația

Q
„Asea" — Stockholm 
709 motoare electrice

Firma 
a donat 
cu puteri variind între 0,17 și 
60 CP (circa 1 milion coroane 
suedeze). Au mai făcut donații 
următoarele firme din Suedia : 
„Esab" — 5 aparate de sudură, 
cu accesoriile necesare ; „Atlas- 
Copco" — 2 motoperforatoare, 
precum și 5 seturi scule ma
nuale. cu accesorii; „Flygt 
Pumpar" — 18 pompe submer
sibile ; „Pumpex" — 2 pompe 
submersibile de evacuare tip 
Pumpex 2 000 și Pumpex 700.

Asociația de prietenie Marea 
Britanie— România a donat 
suma de 400 lire sterline, iar 
„London Cooperative Society 
Ltd", din Marea Britanie, 150 
lire sterline. Tot din Anglia, 
firma „Bovril" a suplimentat 
donațiile anterioare cu încă 
125 tone de conserve alimen
tare. De asemenea, ing. Paul 
Laptev din Londra a donat su
ma de 500 dolari S.U.A., iar un 
grup de cetățeni englezi, 
origine română, a donat 
lire sterline.

Q
Au mai făcut donații 

toarele firme și persoane 
culare din Austria :
băncilor autriece și a bancheri
lor din Viena („Verband der
osterreichischen Banken nnd 
Bankiers"! — 100 000 șilingi; 
firma „Vogel-Stockerau" — 10 
ponjpc centrifuge cu o treaptă 
tip E și.V, în valoare de circa 
60 000 șilingi; ..Union Carbide 
Austria" 
odată, inginerul Schuster 
Ried Im Innkress 
donat un aparat 
pentru filtrarea și 
apei, împreună cu 
plăci filtrante și 100 kg lauril- 
dezinfeclor ; Sachsenheimer 
Salzburg și cetățeanul austriac 
Josef Sponreg din Wattens au 
donat cîte 3 000 șilingi.

1*».

Din Japonia au făcut donații 
firmele : „Nissho Iwai Company" 
— 1 000 dolari ; „Kehara Sh?- 
kai Ltd" — 1 080 000 yeni; 
„Sumitomo Metal" — 200 000
yeni ; „Nipnon Miniature Be
ring" — 100 000 yeni.

Reverendul Teofil Talpesh, 
pastorul Bisericii baptiste ro
mâne din Windsor (Canada), a 
donat suma de 1 000 dolari.

O
Ansamblul muzical „Sanqer- 

gruss Kummelchor" din Ncti- 
Isenburg Hessen, care între
prinde, un turneu în tara noas
tră, a prezentat Ia Sibiu un 
concert în beneficiul zonelor 
sinistrate.

GENEVA 6. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : In ședința de joi a 
Comitetului pentru dezarmare, 
șeful delegației române, amba
sadorul Ion Datcu, a consacrat 
intervenția sa problemelor de
ceniului dezarmării (1970—1980) 
proclamat la cea de-a XXIV-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

El a arătat că însemnătatea 
deosebită , pe care România o 
atribuie programului deceniului 
derivă din poziția sa fermă în 
favoarea dezarmării generale 
și, înainte de toate, a dezarmă
rii nucleare. Guvernul român 
consideră că este imperios ne
cesar să se imprime un ritm 
nou tratativeloi- dezarmării, o- 
rientîndu-le asupra problemelor 
de fond, să fie angajate neîn- 
tîrziat negocieri intense, de na
tură să ducă, în cel mai scurt 
timp, la realizarea unor mă
suri practice de sistare a cursei 
înarmărilor, a unor pași efi
cienți în direcția dezarmării.

Programul deceniului, a spus 
ambasadorul Ion Datcu, trebuie 
să cuprindă un ansamblu coe
rent 
timp 
Iul ui 
rală. 
niul 
începutul său, pași efectivi pe 
calea reducerii și încetării 
cursei înarmărilor,, a înfăptuirii 
dezarmării.

Este timpul ca, procedînd cu 
toată răspunderea, să se pă
șească pe făgașul înfăptuirilor 
practice, să se treacă la nego
cierea unor acorduri trainice

de măsuri eșalonate în 
și circumscrise precis țe- 
final — dezarmarea gene- 
Este important ca dece- 

să marcheze, chiar de la

și echitabile de dezarmare ca
re să ofere fiecărui popor cer
titudinea păcii și securității 
sale, garanția de nădejde că 
poate să-și dedice toate ener
giile și resursele muncii paș
nice și bunăstării, la adăpost 
de pericolul războiului, a celui 
atomic, în primul rînd.

Programul deceniului va tre
bui să înscrie dezarmarea ge
nerală ca obiectiv fundamen
tal, cu componenta sa princi
pală, dezarmarea nucleară, pre
cum și o suită de măsuri par
țiale, să fie corelat cu ansam
blul preocupărilor comunității 
internaționale pentru întărirea 
păcii și securității în lume, cu 
cel de-al doilea deceniu al Na
țiunilor Unite pentru dezvol
tare. Este esențial să se creeze 
premise corespunzătoare pentru 
asigurarea participării la ne
gocierile de dezarmare a tu
turor statelor interesate.

Negocerile de dezarmare și 
orice instrument internațional, 
în acest domeniu, a spus în 
continuare reprezentantul ro
mân, trebuie să se afle în stric
tă conformitate cu dreptul sta
telor la independență și suve
ranitate națională, la existență 
de sine stătătoare, fără nici un 
amestec din afară, precum și 
cu dreptul lor egal la pace și 
securitate în relațiile interna
ționale.

Intre măsurile de încetare a 
cursei înarmărilor și de dezarș 
mare, o importanță deosebită 
o prezintă negocierea unui tra
tat de dezarmare generală, ca 
obiectiv fundamental; îngheța-; 
rea și reducerea bugetelor mi-

litare ale tuturor statelor; acor
darea unor garanții ferme de 
securitate statelor neposesoare 
de arme nucleare; asumarea, 
printr-un instrument internațio
nal cu forță obligatorie și vo
cație universală, a unor anga
jamente 
la forță 
folosirea 
sub nici
prejurare, în treburile interne 
ale altor state, interzicerea e- 
fectuării de manevre militare 
pe teritoriul altor state, inter
zicerea creării de noi baze mi
litare și amplasării de noi ar
me nucleare pe teritorii străine, 
măsuri de lichidare a bazelor 
militare pe teritoriile altor sta
te și retragerea trupelor în li
mitele frontierelor naționale; 
măsuri de lichidare a blocuri
lor militare; măsuri de dezar
mare nucleară ca interzicerea 
experiențelor subterane cu a- 
semenea arme; interzicerea fo
losirii armelor nucleare; înceta
rea fabricării de arme nuclea
re, inclusiv a producției de

ferme de nerecurgere 
sau la amenințarea cu 

forței și neamestec, 
o formă și nici o îm-

materiale fisionabile speciale 
destinate scopurilor militare și 
transferarea stocurilor de a- 
semenea materiale spre utilizări 
pașnice, reducerea și, în ulti
mă instanță, lichidarea arse
nalelor nucleare și a mijloa
celor de transportare a lor la 
țintă; scoaterea în afara legii 
și distrugerea celorlalte arme 
de nimicire în masă; reducerea 
armamentelor convenționale și 
a efectivelor forțelor armate; 
măsuri eficace de dezarmare 
și securitate pe plan regional, 
îndeosebi crearea de zone de- 
nuclearizate în diferite 
ale lumii, însoțite de 
ferme de securitate.

In încheiere, șeful 
ției române a relevat
Comitetului pentru dezarmare 
ca, prin eforturile tuturor mem
brilor săi, să alcătuiască pro
gramul deceniului solicitat de 
Adunarea Generală a O.N.U., 
pentru a-1 supune spre dezba
tere și definitivare celei de-a 
XXV-a sesiuni a acesteia.

regiuni 
garanții

delcga- 
datoria

Situația din Uruguay

— 13 000 șilingi. Tot- 
din 

(Austria) 3 
transportabil 
dezinfectarea 
mai multe

Formarea noului
ROMA 6 — Corespondentul. 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Criza de' guvern din I- 
talia, declanșată la 6 
prin demisia cabinetului 
dus de Mariano Rumor, 
încheiat. Prezentîndu-se 
după-amiază la Palatul 
nale (sediul președinției 
blicii), Emilio Colombo 
clarat șefului statului că 
tă mandatul de a forma 
vernul, prezentîndu-i, totodată, 
lista noului cabinet. Președin
tele republicii, Giusepe Sara- 
gat, a semnat apoi decretul de 
acceptare a demisiei guvernului 
Rumor și cel privind numirea 
cabinetului Colombo.

Noua echipă guvernamentala 
— cea de-a cincea din actuala 
legislatură parlamentară începu
tă după alegerile din mai 1968

iulie 
con- 

s-a 
joi 

Quiri- 
repu- 

a de- 
accep- 

gu-

guvern italian
— se deosebește de cea pre
cedentă doar prin titularul mi
nisterului trezoreriei, Mario 
Ferrari Aggradi, care preia mi
nisterul deținut timp de șapte 
ani consecutiv de către Emilia 
Colombo, precum și prin numi- 

' rea lui Matteo Matteotti ca 
titular al Ministerului Turismu
lui și Spectacolelor, în locui 
lui Giuseppe Lupis. In noul gu
vern, Partidul democrat-creștin 
deține 16 portofolii, P.S.I. — 6. 
P.S.U. — 4 și P.R.I. — unul.

Joi seara, guvernul a depus 
juiămîntul, iar vineri se va în
truni în prima sa ședință pen
tru a numi pe subsecretarii de 
stat.

Dezbaterile în parlament asu
pra programului guvernamen
tal și acordarea votului de În
vestitură vor începe luni.

MONTEVIDEO 6 (Agerpres).
— Organizația ilegală 
maros" a 
Uruguayan 
care cere 
a tuturor deținuților politici 
din țară pînă vineri la mie- _ 
zul nopții (ora locală) în schim- ' 
bul eliberării celor doi diplo- 
mați răpiți
— consulul 
liei, Aloysio 
consilierul 
Mitrione. „Dacă nici o hotărîre 
pozitivă nu va fi luată, noi 
vom considera afacerea înche
iată și vom face dreptate", se 
arată într-un mesaj al orga
nizației „Tupamaros" difuzat 
la postul de radio Montevideo. 
In mesaj se precizează că „în 
caz de acceptare vom aștepta 
pînă la miezul nopții de marți 
11 august, pentru a proceda la 
efectuarea schimbului".

Joi dimineața, președintele 
Uruguayului, Jorge Pacheco A- 
re.co, a convocat guvernul pen- 
țiiu a discuta situația creată 
în, lumina ultimatumului pre
zentat de răpitori. Ulterior, se
cretarul de presă al Președin
ției republicii, Hector Georgi, 
a anunțat că guvernul a ho- 
tărît în unanimitate să refuze 
orice formă de negociere cu

Tupa- 
adresat guvernului 
un ultimatum prin 

punerea în libertate

săptămîna trecută 
general al Brazi- 
Dias Gomide, și 

american Daniel

organizația „Tupamaros" pen
tru îndeplinirea condițiilor pu
se de" aceasta în schimbul eli
berării diplomaților răpiți.

In cercurile politice din ca
pitala Uruguayului amenința
rea cuprinsă în ultimatum, 
este interpretată ca vizînd ho- 
tărîrea autorilor răpirii de a 
proceda la executarea captivi
lor în cazul refuzului de sa
tisfacere a condițiilor puse pen
tru eliberarea diplomaților ră
piți. Agenția U.P.I. menționea- 

■nul a refuzat 
trateze direct 
„Tupamaros", 
guvernamen-

ză că deși guveri 
în mod oficial să 
cu organizația 
înalte oficialități 
tale acționează febril pentru a 
căuta o soluție care să ducă 
în cele din urmă la îndeplini
rea condițiilor puse de organi
zația „Tupamaros", fără a a- 
fecta însă prestigiul guvernului.

—♦—

Sistemul
de rachete

Ravagiile
uraganului Celia

WASHINGTON 6. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: Uraganul 
Celia, care după ce a traversat 
Marea Caraibilor s-a abătut 
luni și marți asupra unei por
țiuni a coastei de sud a State
lor Unite, a provocat 32 de 
victime omenești — și pagube 
materiale în valoare de sute 
de milioane de dolari. Statul 
'Texas a fost cel mai greu lo
vit de uragan, care se deplasa 
cu o viteză de 200 km. pe oră. 
Cel puțin 12 localități au fost 
distruse total sau parțial. Pre
ședintele Nixon a declarat a- 
ceastă regiune „zonă de dezas
tru", alocînd fonduri pentru a- 
(utorarea sinistraților, repara
rea arterelor de comunicație 
ele. Numai in stațiunea clima
tericii Corpus Christi (335 000 
locuitori) pagubele materiale 
provocate de furia dezlănțuită 
a uraganului însumează peste 
U0 milioane dolari, a declarat 
primarul Jack Balckmon. „Tră
iesc. de peste 70 de ani pe a- 
fste meleaguri, spunea pen- 
tionarul M. Latham, dar nici
odată nu am mai văzut o ast- 

de dezlănțuire a furiilor 
9arbe ale naturii. Celia nu vî- 
fiia ca toate celelalte uragane, 
fi urla înfiorător și sălbatic 
tevastind totul în calea sa”.

Toate localitățile afectate sînt 
pustii. Ici și colo lucrează cite 
o echipă de salvare, căutind 
tub dărimături pe cei dați dis
păruți tn Sandia, Port Aran
sas și Corpus Christi, suflul u- 
raganului a demolat și clădiri 
solide cu mai multe, etaje, 
făgirie-norii din oțel și beton 
tu suferit grave avarii. Stră- 
tile uu dispărut complet sub 
Mrimuturile caselor. Copacii au 
(ost scoși din rădăcini, iar stil- 
pii firelor electrice și de co
municații au fost rupți și pro
iectați la sute de metri depăr
tare. Iu radele porturilor Gol
fului Mexic, toate ambarcațiu
nile și vasele, mici au fost dis
truse sau grav avariate, Al
tele au fost scufundate. Sute 
de autoturisme parcate pe străzi 
«au aflate în garaje au fost 
rostogolite și minate de furia 
uraganului în apele golfului 
tau In șanțurile șoselelor. Cul
turile au fost total sau grav

compromise. Ghemotoace albe 
de bumbac pot fi văzute la 
100 km depărtare de planta
țiile din care au fost smulse.

Din ordinul autorităților lo
cale, intrarea în regiunile si
nistrate a fost interzisă pentru 
toate persoanele în afară de 
proprietarii fostelor imobile. 
Militarii Gărzii Naționale și 
poliția locală păzesc localită
țile împotriva jefuitorilor. Si- 
nistrații, care s-au adăpostit 
luni și marți în alte orașe sau 
moteluri aflate în afara zonei 
bîntuite de uragan, au început 
să se întoarcă în localitățile 
lor devastate pentru a-și adu
na lucrurile pe care le mai 
pot găsi printre dărimături.
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încheierea conferinței

In amintirea victimelor
de la Hiroșima

HIROȘIMA 6 (Agerpres). 
— Cu prilejul împlinirii la 
6 august, a 25 de ani de la 
lansarea primei bombe ato
mice, în Parcul Păcii din 
Hiroșima a avut loc joi un 
mare miting la care au luat 
parte aproximativ 30 000 de 
persoane.

La ora 8 și 
a.m. (miercuri 
GMT) mulțimea 
Parcul Păcii a 
moment de reculegere în 
mintirea celor 200 000 de vic
time ale bombardamentului 
atomic care a avut loc exact 
la acea oră, în urmă cu 25 
de ani. Cp acest prilej, pri
marul orașului, Setsuo Ya
mada, a dezvelit o placă cu 
numele altor victime, recent 
identificate, ale' dezastrului 
de la 6 august 1945, fixată 
pe monumentul ridicat în a- 
mintirea acestora în parcul 
central al orașului. El a dat 
apoi citire unui apel pentru 
interzicerea folosirii armelor 
nucleare și instaurarea păcii 
în întreaga lume.

15 minute
— 23h 
adunată 
păstrat

15’ 
în 

un 
a-

de la
TRIPOLI 6 (Agerpres). — Lu

crările conferinței miniștrilor a- 
părării și de externe ai Libiei, 
Republicii Arabe Unite, Ior
daniei, Sudanului și Siriei s-au 
încheiat joi la Tripoli. La con
ferință nu au participat repre
zentanții Algeriei

Agenția 
delegațiile 
niană au 
siunii de 
tantului secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, 
suspendată în luna martie a.c.

Comunicatul final al confe
rinței urmează să fie dat pu
blicității ulterior, a anunțat 
ministrul iordanian de exter-

și Irakului. 
Reuter precizează că 
egipteană și iorda- 

salutat reluarea mi- 
mediere a reprezen-

Cu același prilej, a fost 
proiectat un film docurnentar 
realizat imediat după bom
bardament. Imaginile de 
coșmar ale dezastrului, re- 
prezentînd ruinele fumegîn- 
de ale orașului, mii și mii 
de cadavre carbonizate, i-au 
cutremurat pe cei prezenți, 
printre care se aflau și unii 
supraviețuitori ai infernului 
declanșat acum un 
secol de explozia 
bombe atomice.

sfert de 
primei

k

studențiMai multe mii de 
japonezi au organizat în a- 
ceeași dimineață un marș pe 
străzile orașului Hiroșima, 
cerînd încetarea războaielor 
de agresiune, interzicerea ar
melor nucleare, desființarea 
bazelor militare americane 
din Japonia și anularea Tra
tatului de securitate japono- 
american. Intre demonstranți 
și cei 1 000 de polițiști care 
au încercat să-i împrăștie 
s-au produs incidente.

ne, Anton Attallah, într-o de
clarație făcută presei. El a pre
cizat că dezbaterile miniștrilor 
de externe și ai apărării din 
cele cinci țări arabe nu s-qu 
referit la inițiativa americană 
de pace, deoarece această ches
tiune nu a fost inclusă pe or
dinea de zi. Atît ministrul de 
externe iordanian, cit și pur
tătorul de cuvînt al delegației 
egiptene, în declarații făcute 
ziariștilor după conferință, 
■și-au exprimat sprijinul față 
de reluarea misiunii de me
diere a reprezentantului secre
tarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring.

A

In Irlanda de nord „liniște 4

SB?

VIETNAMUL DE SUD: In foto: Un tanc și arme capturate de ostași ai 
provincia Quang Tri.

HEINZ KUHN, PRIMUL MINISTRU al guvernului lan
dului Renania de Nord-Westfalia, și-a încheiat miercuri 
-vizita în Polonia, informează agenția PAP. In ultima zi a 
șederii sale, Heinz Kuhn a făcut o vizită lui Tadeusz Mar
kowski, ministru ad-interim al industriei grele.

Aceiași agenție relatează 
nistru adjunct al comerțului, 
primit pe Hermann Hocherl, 
german din partea partidului 
Socială, care se află în vizită

că Marian Dmoehowski, mi- 
exterior al R. P. Polone, l-a 
deputat în Bundestagul vest- 
de opoziție Uniunea Creștin- 
în Polonia.

APROXIMATIV 2,5 MI♦
LIOANE DE OI AU PIERIT din 
cauza secetei în regiunea aus
traliană New South Wales, a 
anunțat ministrul agriculturii, 
Geoffrey Crawford. El a preci
zat că pierderile cauzate cul
turilor de grîu se vor ridica la 
aproximativ 40 de milioane de 
dolari. Crawford a menționat 
că va cere guvernului federal 
să acorde ajutoare, așa cum a 
procedat și după 
anul 1965.

Potrivit părerii 
seceta este acum 
put.

seceta d’n

specialiștilor,
abia la înce-

SATUL TWIFU DIN PAR- 
CENTRALĂ

atacat de o
TEA
fost
fanți. Animalele ieșite din fire 
au distrus satul
rile. Locuitorii au fost nevoifi 
să ceară ajutor grabnic guver
nului.

A GHANEI a 
turmă de ele-

și semănătu-

< Japonia a reușit să 
lanseze prima rachetă meteo
rologică. Prima tentativă lie 
acest fel, care a avut loc la 
15 iulie, s-a soldat cu un in
succes din cauza defectării 
sistemului de parașutate 
sondei meteorologice.

Racheta lansată 
de la centrul din 
(nord-estul Japoniei), s-a ri
dicat pînă la o altitudine de 
50,5 km în 100 de secunde. 
După atingerea acestei înăl
țimi, sonda meteorologică a 
fost parașutată spre sol. în 
timpul coborîrii au fost efec
tuate măsurători ale tempe
raturii straturilor de aer, di
recției curenților etc.

4 GUVERNUL COLUMBIAN 
A PROMULGAT UN DECRET 
care reglementează aplicarea 
legii naționalizării minelor, sta
bilind procedee de recuperare 
de către stat a 
ce vor rămîne 
timp de doi ani. Legea preco
nizează naționalizarea tuturor 
bogățiilor subsolului. Ea a fost 
aprobată de Congresul Națio
nal la sfîrșitul anului trecut, 
iar decretul reglemente iză 
doar forma de aplicare a ei.

zăcămintelor 
neexploatate

< NINA FILIPPOVA, O TÎ- 
NĂRÂ LOCUITOARE a colho, 
zului Vatutin din 
Belgorod (U.R.S.S.), a 
patru gemeni — trei fete
băiat. Copiii au avut la 
fere o greutate relativ 
cel mai „mic" dintre ei 
ririd peste un kilogram, 
mele zile, cvadrupleții 
hrăniți cu o sondă, în 
însă ei au început să 
lapte din biberon.

regiunea 
născut 

și un 
naș- 

mare, 
cîntă- 

în pri- 
au fost 
prezent 

sugă

■sms

miercuri 
Ofunalo.

TREI AUTOTURISME 
FI AT-124 S — SEDAN, care 
au pornit la 24 iunie din ora
șul sud-african Capetown, tra- 
versînd întregul continent a- 
frican 
Triest. 
drumul 
vegia).

Cei șase membri ai temerarei 
expediții speră să încheie par
curgerea celor 40 000 de km 
dintre Capul Bunei Speranțejși 
Capul Nord în termenul de 7O 
de zile, pe care și l-au propus 
inițial.

au sosit miercuri la 
Ele își vor continua 
spre Capul Nord. (Nor*

4 MEMBRII PARTIDULUI 
REVOLUȚIONAR DOMINICAN 
care vor accepta să colabore
ze cu actualul guvern vor fi 
excluși, a anunțat liderul P.R.D., 
Juan Bosch. în felul acesta, 
Bosch, care a deținut într-o pe
rioadă funcția de 
al Republicii Diminicane, 
capăt zvonurilor din 
Domingo privitoare la 
bilă colaborare între 
Revoluționar Dominican 
ședințele actual al țării, . 
Balaguer.

președinte 
, a pus 

Santo 
o posi- 
Partidul 
și pre- 

Joaquin

Safeguard 
în dezbaterea

Senatului
S. u, A.

WASHINGTON 6 (Agerpres). 
— Senatul american și-a conti
nuat dezbaterile în problema 
sistemului de rachete antiba- 
listice „Safeguard", 
amendamentul propus 
torii Pohn Sherman 
republican, și Philip 
mocrat, care cere, î 
renunțarea la acest 
„în cazul în care se va hotărî 
dezvoltarea sistemului, al că
rui cost se ridica la aproxima
tiv 50 miliarde dolari, a arătat 
Hart, fiecare nouă escaladate 
mai curînd va diminua securi
tatea S.U.A. De altfel, a adău
gat senatorul, există indicii că 
Pentagonul a hotărît deja tre
cerea la un sistem mai avan
sat, așa-numitul proiect „Ha’rd- 
site", ceea ce dovedește că 
specialiștii militari nu au nici 
o încredere în programul ac
tual și că acesta va fi demo
dat înainte chiar de a fi în
cheiat". Amendamentul, care, 
potrivit agenției Associated 
Press, are șanse de a fi adop
tat, va fi supus la vot la înce
putul săptămînii viitoare.

abordînd 
> de sena- 

Cooper, 
Hart, de- 

în esență, 
program.

♦ FIRMA FORD A ANUN
ȚAT MAJORAREA CU 5 ȘI 6 
LA SUTĂ, î-ncepînd de anul 
viitor, a prețurilor tuturor au
tomobilelor sale. Agenția U.P.I. 
subliniază
diciu din
(după un anunț similar al cor
porației „Chrysler") că modele
le
în
de

că este al doilea in- 
această săptămînă

anului 1971 vor cunoaște
S.U.A. substanțiale majorări 
prețuri.

JI

BELFAST 6 (Agerpres). — In 
Irlanda de nord- se constată o 
oarecare atenuare a încordării. 
Pentru prima oară de la de
clanșarea, în urmă cu o săptă
mînă a actualelor tulburări. 
Belfastul a petrecut o noapte 
ceva mai liniștită. In schimb, 
în alte localități ale provinciei 
tulburările persistă. La London
derry, trupele britanice au in
tervenit din nou în noaptea de 
miercuri spre joi pentru a dis
persa un grup de tineri cato
lici adunați în districtul Bog- 
side, unde după cum a decla
rat un purtător de cuvînt al 
armatei, „au fost operate cî- 
teva arestări". La Coalisland, 
localitate situată la 48 km vest 
de Belfast, în fața comisaria
tului local de poliție a fost or
ganizată o demonstrație de pro
test împotriva întemnițării u- 
nora dintre demonstranți.

La Belfast, Comitetul Central 
de apărare cetățenească (orga
nizație catolică pentru dreptu
rile civile) a arătat, într-o de
clarație dată publicității, că în
cearcă să obțină o întrevedere 
cu ministrul apărării al Marii 
Britanii, lordul Carrington, pen
tru a discuta situația 
truoasă 
rută ca 
doptate. 
formele, 
te, se
ne-am întors la situația din 
august 1969".

Pe de altă parte, agenția 
UPI anunță că trei parlamen
tari nord-irlandezi, membri ai 
Partidului unionist, au semnat 
o rezoluție prin care cer de
misia primului ministru James 
Chichester-Clark. Rezoluția ce
re, de asemenea, demisia tutu
ror 
care au susținut 
inspirată" a 
cursul anului 
și a șefului poliției, 
Young, și a comandantului tru
pelor britanice dizlocatc în Ir
landa de nord, Ian Freeland. 
Aceștia din urmă sînt acuzați 
de a fi furnizat guvernului 
„informații eronate", datorită 
necunoașterii situației reale din 
provincie.

membrilor Parlamentului 
politica ne- 

guvernului din 
trecut, precum 

Arthur

„Turnul Eiffel
rezistă încă

un secol"
dezas- 

și primejdioasă" apă- 
urmare a măsurilor a- 
„La un an de la rc- 
și promisiunile făcu- 

spune în declarație.

4. CIOCNIRI VIOLENTE 
ÎNTRE POPULAȚIA DE CULOA
RE ȘI POLIȚIE s-au produs 
ieri în orașul american Lima, 
statul Ohio. Tulburările au 
fost declanșate de împușcarea 
de către un membru al gărzii 
naționale a unei femei de cu
loare. Primarul orașului, Chris
tian Morris, a instituit restric
ții de circulație și a interzis 
vînzarea armelor de foc și a 
benzinei.

PARIS d (Agerpres). — 
„Turnul Eiffel rezistă bine și 
poate dura încă un secol". 
Aceasta este părerea factori
lor responsabili ai societății 
care administrează cel mai 
vizitat monument francez. 
Precizarea a fost făcută în 
urma publicării în presa 
franceză a unei știri potrivit 
căreia monumentul „ar fi 
condamnat la moarte prin 
ruginire" Se menționa chiar 
necesitatea demolării lui în 
următorii 50 de ani. Totuși, 
in scopul conservării cele
brului edificiu, a fost ela
borat un program de reno
vare. In acest scop a fost 
alocat un fond a cărui su
mă totală se ridică la 
3 200 000 000 franci vechi.

Conceput de inginerul Eif
fel pentru „utilitate științi
fică", turnul — înalt de 320 
de 
de 
la 
să

0 ARHEOLOGII ITALIENI afirmă că au descoperit un 
oraș antic a cărui vechime ar fi de peste 3 000 de ani. Fă- 
cînd o serie de săpături pe valea rîului Pad, ei au recoltat 
o serie de probe materiale referitoare la existența unor a- 
șezări datînd din epoca bronzului și pînă în secolul V al 
erei noastre. Fotografiile aeriene ale zonei excavațiilor au 
permis scoaterea la lumină a unor ziduri, clădiri, morminte 
și chiar a unui amfiteatru. Arheologii sint de părere că lo
calitatea antică descoperită ar fi una și- aceeași cu cetatea 
Otesia descrisă de istoricul roman Plinius în cartea sa „His- 
toria naturalis". Plinius vorbește despre tribul otesini ale 
cărui așezări le semnalează de-a lungul malurilor rîului 
Pad.

Potrivit opiniei experților, descoperirea Otesiei poate fi 
trecută pe locul al doilea, după cea a orașului etrusc Spina, 
în ierarhia marilor descoperiri arheologice moderne.

metri și cîntărind 7 000 
tone — n-a încetat de 

inaugurarea sa, în 188!), 
stîrnească pasiuni și con

troverse. Încă de la construi
rea lui a circulat o petiție 
care cerea distrugerea „uria
șului sfeșnic" imediat ce 
construcția va fi terminată. 
Ilustrul octogenar a rezistat 
mai. multor asalturi: un es
croc l-a vindut unui naiv 
bogătaș; in 1958 o mașină in
fernală era gata să explode
ze în apropierea lui. Fără 
îndoială că turnul Eiffel va 
continua să fascineze pe cei 
ce sint îndrăgostiți de Paris 
și... va tenta pe disperați. 
(Pînă în prezent 350 de per
soane s-au sinucis, aruncin- 
du-se de pe turn).

I
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