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Strins uiiifl
In jurul partidului, pășim 

cu încredere înainte,
pe drumul făuririi 
soclcfă(li socialiste

multilateral dezvoltate
S-a împlinit un an de la un eveniment de 

o excepțională însemnătate istorică în viața 
partidului 
nostru, a 
partidului.

Anul ce 
purtat in 
acum cu și mai multă tărie valoarea excep
țională a Congresului pentru destinele na
țiunii și patriei noastre socialiste, pentru 
înfăptuirea țelului nostru suprem: construi
rea societății socialiste, a bunăstării și civiliza
ției. Hotărîrile Congresului, mărețul program 
de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate au conferit pentru întregul par
tid, pentru întregul nostru popor perspec
tiva clară, vastă și realistă a viitorului Ro
mâniei socialiste, a constituit un puternic 
imbold în muncă, în dăruirea noastră ple
nară pentru înfăptuirea politicii 
Timpul relativ scurt care a trecut 
greș a confirmat în mod strălucit 
clarvăzătoare asupra importanței 
lui de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu : ....Putem spune
fără greș că actualul Congres al partidului 
marchează o etapă nouă, calitativ superi
oară a dezvoltării partidului nostru, a acti
vității de construcție socialistă în România". 
Intr-adevăr, programul îndrăzneț, vast și 
profund realist pentru făurirea societății so
cialiste mult'lateral dezvoltate în patria 
noastră, un program fără precedent în is
toria țării, demonstrează mai presus de toate 
forța conducătoare a partidului, capacita
tea sa de a călăuzi destinele națiunii, de a 
aplica creator învățătura marxist-leninistă 
la complexitatea condițiilor făuririi societății 
socialiste în țara noastră. Mărețul program 
elaborat de forumul comuniștilor a deschis 
insuflețitoare perspective pentru toate dome
niile activității materiale și spirituale, a 
determinat creșterea intensă și multilaterală 
a forțelor de producție, ridicarea calitativă 
a întregii activități economice, perfecționa
rea continuă a conducerii și organizării eco
nomiei naționale. Mari progrese au înregis
trat știința, învățămintul și cultura, ele con
tribuind efectiv la perfecționarea întregii 
vieți sociale, la înflorirea multilaterală a 
personalității omului — constructor al so
cietății socialiste. Marile obiective elaborate 
de Congres sînt subordonate țelului suprem 
al partidului : ridicarea nivelului de trai al 
poporului, înfăptuirea repartiției sociale în 
spiritul dreptății și echității sociale. Cores
punzător noii etape, Congresul a indicat 
căile lărgirii democrației socialiste, a parti-

comuniștilor români, a poporului 
patriei : Congresul al X-lea al

a trecut, înfăptuirile ce le-am re- 
spiritul hotărîrilor Iui subliniază

partidului, 
de la Con- 
aprecierea 
Congresu-

cipării maselor la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului, la conducerea treburilor 
țării.

Sărbătorind aniversarea împlinirii unui an 
de la Congresul al X-lea al partidului, mi
nerii, preparatorii, energeticienii, construc
torii, toți oamenii din Valea Jiului fac bi
lanțul înfăptuirilor lor rodnice pe calea 
dezvoltării și înfloririi economiei țării. în
suflețiți de mărețele previziuni ale Congre
sului, colectivele de muncă din municipiul 
Petroșani s-au dăruit plenar în cursul anu
lui ce a trecut de la Congres, au muncit cu 
forțe sporite, cu inițiativă și entuziasm pen
tru înfăptuirea sarcinilor puse de partid în 
fața economiei municipiului. Faptul că pro
ducția globală industrială pe întreg munici
piul a crescut cu 7,6 la sută față de nivelul 
realizărilor anului trecut, producția marfă 
industrială cu 7,3 la sută, productivitatea 
muncii cu 3,4 ia sută, faptul că în perioada 
ce a trecut de la Congres au fost date în 
funcțiune obiective industriale de mare în
semnătate ca mina Bărbăteni, 
brichete de I 
hidraulici de 
tății minelor 
a numeroase i 
tre care peste 
xul comercial și de deservire de Ia Vulcan 
și altele sînt dovezi grăitoare ale ritmului 
înalt de dezvoltare a municipiului nostru, 
ale grijii pe care o poartă partidul și sta
tul nostru pentru înflorirea economico-socială 
continuă a bazinului carbonifer Valea Jiu
lui, ale angajării populației municipiului 
nostru în opera desfășurată plenar de în
tregul nostru popor, sub 
văzătoare a partidului, de 
ții socialiste multilaterale.

Victoriile strălucite ale _ _ 
însuflețit de traiectoria luminoasă a noii 
noastre istorii prefigurate de mărețele hotă- 
rîri ale Congresului al X-lea, drumul nos
tru mereu ascendent spre împlinire și bu
năstare demonstrează realitatea cea mai preg
nantă a istoriei noastre contemporane — 
unitatea de nezdruncinat dintre partid și 
popor, încrederea nețărmurită a oamenilor 
muncii în politica partidului, hotărîrea sa 
de a o înfăptui neabătut.

Profund devotați politicii partidului, oa
menii muncii din Valea Jiului aniversează 
împlinirea unui an de la Congresul al X-lea 
și întimpină apropiata sărbătoare a jubileu- 
iui de 50 de ani de existență glorioasă a 
partidului cu noi și strălucite înfăptuiri în 
edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

fabrica de 
la Coroești, fabrica de stîlpi 
la Vulcan, dezvoltarea capaci- 
existente, darea în funcțiune 

obiective social-culturale, prin- 
■ 1 200 de apartamente, comple-

conducerea clar- 
făurire a societă-

poporului român.
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ZILEI

Viitoarele
fronturi

se hotărăsc
azi

T. M.

Beneficiul științei

că
do
are-

va sfredeli 
pînă la 500.,, 
harnicii pu

să îndepli-
• Ortacii conduși de Borjoga sînt mîndri : peste 6 metri săpare și 23 

metri betonare, spor într-o singură lună !

• Angajamentul brigăzii lui Balint: cel puțin 30 de metri să coboare în 
adîncuri, în august. •

Ziua minerului, de care ne 
despart nu prea multe ore, 
sărbătoarea eliberării, ce-i 
va urma în curînd, stimulea
ză și pe colectivul de muncă 
al minei Livezeni, mobilizîn- 
du-I' in eforturile convergen-

te. către realizări tot mai 
concludente, pentru onorarea 
exemplară a angajamentelor 
luate in Întrecerea socialistă.

Complexul lucrărilor de 
deschidere care se execută 
la E. M. Livezeni, în momen-

tul de față prezintă o deose
bită importantă pentru viito
rul acestei mine tinere. Pri
mele abataje vor produce din 
plin in 1972 și existenta lor 
e hotărită de modul în sare 
se muncește azi. Minerii de

capabili și destoinici, 
cunosc acest lucru. Iar fap
tele săvîrșite la fronturi de 
către ortacii lui Vasile Bor
joga sau Gheorghe Balint 
arată că ei le știu foarte bi
ne... Brigada celui dinții, în 
luna iulie, a realizat în cir
cuitul pujului auxiliar din 
incinta principală, la orizon
tul 300, un spor de 6,5 metri 
săpare și 23,3 metri betona
re, peste sarcinile încredin
țate. Cei 15 ortaci ai lui 
Balint au ajuns, deja, alaltă
ieri la cola 380 metri, cu 
frontul puțului auxiliar Li

vezeni est care 
rocile din adine 
în luna curentă 
țari s-au decis
nească, cel puțin, 30 metri 
săpare, betonare și amena
jare, așa că cel puțin cu cite 
2 metri pe zi vor trebui să 
coboare spre bogățiile de 
sub pămînt... Cei 10 metri de 
săpare obținuți in primele 5 
zile ale Iui august arată 
faptul va fi posibil. E o 
vadă și nu putem să nu 
dem în ea.
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Itinerar

cultural

sportiv

la
sfîrșît

de
sâptămînă

. „Procedeu de pușcare cu nor sti.ngator...“ 
>n Nimic senzațional in această lucrare științifică 
h decit, poate, strania împerechere de rimă a ul

timelor cuvinte desprinse parcă dintr-o poezie. 
Senzaționalul există totuși, se află undeva pe 
aproape. Lucrarea — ca atîtea altele 
în 
în
cu

! — va purta 
curînd efigia unei instituții, unice în țară, 
care știința a fuzionat cu tehnica, ingineria 
medicina și psihologia, iar spiritul inventiv 
ne repetăm pentru a treia oară — a fuzionat 
un adine spirit umanitar : STAȚIA DE CER-eu

CETARI PENTRU SECURITATEA MINIERA. 
Un nucleu dc oameni, care împinge tot mai 
mult in trecutul amintirilor spectrul hidos al 
fatalității, al accidentelor, care transmite in 
aceași măsură viitorului o inestimabilă infuzie 
de încredere.

Meseria de cercetător se confundă pa undeva 
cu aceea a inventatorului. Valențele cercetăto-. 
rului minier sporesc față de ale altor domenii 
similare, poate prin aplicabilitatea lor imediată 
sau, poate, tocmai prin faptul că terenul lui de 
activitate se află acolo, în captivitatea adincului 
ale cărui secrete se lasă mai greu cucerite pen- 

. tru omenire. Cercetătorul, omul care sondează 
în viitor, are ceva înnăscut. 11 recunoști după 
cum privește o rotiță sau un șurub, la unspre
zece ani, după ochii care-i strălucesc la aceeași

vîrstă cina. încearcă o primă reacție chimică. 
Laudele il supără, pentru că ceea ce face re
prezintă doar o seînteie față de cit a preluat 
de la omenire, față de cit au gîndit alții pînă 
la el. Scînteia cercetătorului minier, care ali
mentează și ea progresul omenirii, capătă, în 
imensitatea adincurilor, străluciri nebănuite.

Undeva, intr-o exploatare minieră, se constată 
creșterea concentrațiilor de metan, ifn apel, o 
comandă și echipa de cercetători începe o mun
că milimetrică. Galerie de galerie, întregul sis
tem de aeraj al minei e minuțios verificat. 
Zile întregi cercetătorul trăiește alături de mi
neri, muncește în aceleași condiții cu ei, par
curge zeci de kilometri, gindește, dacă se poate 
spune așa, cu 100 km pe oră. Ajuns acasă reia 
traseul, parcurge in gînd cu aceeași viteză o 
galerie direcțională apoi brusc frînează în fața 
imaginii unui tub de aeraj. Lucrarea începe să 
prindă contur, dar cercetătorul nu se mulțu
mește cu o variantă, propune beneficiarului 
două, chiar trei. Și astfel, zi de zi, știința pe 
care 6 investește în adine se materializează, 
devine unul dintre cele mai prețioase produse 
ale muncii sociale.

GDANSK,

SOPOI,

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag, a 3-a)

Expuneri
consacrate

r

sortarea calcarului

la cariera Bani fa

Foto i N. MOLDOVEANU

LA COTA 1400

Părăseam bătrîna poartă a 
Gdanskului, luînd cu mine, 
pe apele Vistulei, amintirea 
orașului, punctată de cele 
mai frumoase imagini: clădi
rile noi a cărer strălucire 
contrastează puternic cu ten
ta cenușie a celor vechi; 
noua sală a teatrului; pito
reasca stradă Dlugiego Targu, 
căreia mîinile harnice ale po
lonezilor i-au redat, cu de
centa cuvenită unei renovări, 
patina timpului (case Înalte 
și înguste, lipite unele 
altele, zugrăvite în < 
diferite — dominantă 
culoarea roșie — la 
cărora, la nivelul străzilor 
sau chiar in subsoluri se tîn-

! de 
culori

fiind 
baza

minerului
la Intreprinde- 

Bănița au avut 
consacrate săr- 
minerului. Des-

In ultimele două zile, ta 
exploatările miniere din Va
lea Jiului și 
rea minieră 
loc expuneri 
bătorii Zilei
pre semnificația Zilei mine
rului, despre istoricul lupte
lor revoluționare desfășurate 
sub conducerea comuniștilor 
de minerii Văii Jiului, des
pre dezvoltarea continuă a 
industriei extractive și noile 
condiții de muncă și de via
ță ale minerilor în anii con
strucției socialiste au confe
rențiat membrii Biroului și 
ai Comitetului municipal de 
partid și membrii comisiei 
de propagandă, învățămînt. 
știință și cultură de pe lin
gă Comitetul municipal de 
partid.

Instalație de descărcare
La secția brichetaj a pre- 

parației Coroești. a fost rea
lizată, de curînd, instalația 
de descărcare a . smoalei li
chide din cisterne de C.F. 
Prin aceasta, Se vor reduce 
substanțial cheltuielile de 
descărcare și încărcare a 
smoalei și se va mări capa-

citatea de lucru a topitoriei. 
Pentru atingerea obiectivului 
și-au adus o contribuție de 
seamă șeful de echipă Nico- 
lae Iclănjan, lăcătușul Liviu 
Moară, sudorii Vasile Boca 
și Constantin Lupulescu, 
conduși cu pricepere de că
tre maistrul Enisei Boțan.

PENTRU LIMPEZIREA
APELOR REZIDUALE
Pînă la finele trimestrului în curs urmează să se fina

lizeze studiul creșterii eficienței de limpezire a apelor re
ziduale de. la preparația Petrila, Colectivul laboratorului de 
preparare, din cadrul I.C.P.M.H. din C.C.P., coordonat și 
îndrumat de către ing. Lidia Mihăilescu, execută încer
cări pentru determinarea unui dozaj optim al reactivilor.
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Dincolo de chei, la cota 
1 400, unde puterea bradului 
înfrumusețează munții, simți 
cum pe deasupra pădurilor, 
valuri, valuri, marea de ozon 
nu-și mai află locul, căutînd 
parcă vad să curgă, s-o ia 
pe urmele Jiețului. Dar vra
ja înălțimilor o ține pe loc, 
se-mpotrivește, și mirajul 
de-a stăpîni înălțimile o 
mulțumește.

Firul apei dispare cine știe 
unde printre rădăcinile mun
ților. Drumul nu-l mai poate 
urmări și începe să urce, 
pieptiș, în serpentine, sus, 
tot mai sus, către cumpăna 
apelor. Ajunși la cota 1 400 
ne-am oprit. Jur împrejur era 
deosebit de al altor locuri 
văzute pînă atunci. Cîțiva 
oameni stivuiau în aștepta
rea mașinilor, bușteni de 
brad. Cei doi Ludovic Tuto, 
tatăl și fiul și Pavel Chloe, 
doi secui și un moț, înîrumu- 

' sețau prin munca lor, acolo 
între munți, sensul 
al pădurilor de brad.

La un moment dat, 
observate, dintr-un 
au coborît doi inși. Erau doi 
ingineri de la șantierul 
drocentralei de pe \ 
plecați pe Jieț în jos 
asculte murmurul, să-i 
pulsul, să-l cunoască, 
cîțiva ani, aflăm de la eei 
doi ingineri, absolvenți ai 
Institutului din Petroșani, o 
parte din apele Jiețului, tre- 
cînd printr-un tunel, anume 
săpat, se vor înfrăți nu cu 
Jiul, ci cu Lotrul și îngemă
nare cu încă multe afle- 
rîuri și pîrîuri vor purcede 
să preschimbe dorul lor de 
ducă, în lumină. Hidrocentra
la de pe Lotru are nevoie de 
apă multă.

Pentru o clipă, două m-am 
întristat. Amintindu-mi însă

de-a li'

pe ne- 
camion

' hi-
Lotru, 

să-i 
simtă 
Peste

că pe aproape de satul 
apa învolburată de ploi 
învrăjbit, mușcînd din trucla 
oamenilor, m-am liniștit. Că
tre Jiu va curge atlta Ppă 
cit să nu moară păstrăvii. 
Și-i deajuns.

tn dreapta drumului, o tă
ietură de pădure. Ce specta
col trist și dezolant. Ca la o 
aruncătură de piatră, brazii, 
scăpați pentru momeai de 
dinții ferăstrăului mecanic, 
priveau dezolați la cioturile 
care-au mai rămas din 
chiurile viguroase ale 
ailor lor. ‘ '

în gînd, mi-am zis 
muntele fără pădure 
ca un leș. în acel 
simțeam că ceva îmi lipseș
te. Mai lîrziu m-am împăcat 
amintindu-mi că 
brazii crescuți în 
au fost jertfiți pe 
nobilăril. Eram de 
convins, că în locul celor lă- 
iați, peste vreme va crește 
altă pădure, poate mai ară
toasă, mai frumoasă.

Privind în jos, ca de atîtea 
alte ori, mi-a răsărit . în cale 
omul, faptele lui, fără de 
care, natura, oricît de minu
na! ar foșni pădurea, oricît 
de binefăcătoare f-ar fi um
bra, aerul oricît de curat ar 
fi, rîul orieft ar fi de limpe
de. toate n-ar avea nici un 
sens. Pentru că în primul 
rînd, trebuie să-i fie cuiva 
folositor.

De peste munți, am auzit 
parcă murmurul Lotrului 
și-am plecai mai departe să-i 
dăm de urme, în vreme ce 
soarele se războia cu ultimele 
pete de zăpadă adormite 
parcă pentru totdeauna, pe 
versantul de răsărit al Pa- 
rîngului.

că 
arată 

moment

pădurea, 
sălbăticie 

altarul în- 
asemenea

R. BRADEANU
(Continuare In pag. a 3-a)

trun- 
seme-

duiește mulțimea prăvăliilor 
protilate pe diferite mărfuri); 
turnul primăriei; tîntîna lui 
Neptun — locul preferai de 
întîlnire al tuturor turiști
lor ; bazilica Mariacka ; dar 
mai ales tomanticul cana) 
Radunsld, încărcat de ierburi 
și ale cărui unde ating de 
veacuri treptele vechilor clă
diri.

Porneam, așadar, în călă
toria pe ultimele sute de 
metri a Vistulei spre Marca 
Baltică, oentru a face cunoș
tință cu principalul focar de 
viață al Gdanskului — por
tul;- fa mai puțin de zece 
minute de la plecare, in
tram deja în zona imense
lor ateliere mecanice, în 
zona zecilor rle cale care se 
întind aici pe u suprafață 
de peste 300 hectare. Șuiera
tul sirenelor, zgomotul cio
canelor pneumatice, circula
ția aeriană a macaralelor, 
explozia seînleilor pe pere
ții uriașelor vase mi au re
adus in memorie bogăția ci
frelor pe care le consemnează 
Polonia prin hărnicia celor 
peste 18 000 de lucrători pre- 
zenți neobosiți pe acest șan
tier. Primul vas, construit in 
1948 și purlînd numele mun
citorului fruntaș „Soldei,", a- 
vea un deplasament de nu-

Euqenia CRISTEA
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MINERUL

CINTECE
MINEREȘTI

crescut

Lucian STROCHI

ADlAUDttl

Radu SELEJAN

Minerii
Șt în nou veac lumini aprinziGu ei snopi de lumină culeg,
Din lumea beznelor adineiziua de mîine-o zidesc, la Lupeni,

furnale și fabrici pornesc.
C. DASUÂLUîn rime peste vreme doinesc.

frumoasă.

străbătut

Kusalin MUKEȘANU

știut niciodată

Dar ei ne sînt istorie și-ndemn
Căci s-a gravat cu flăcări ca un semn 
Conștiința lor pe steagurile noastre î

Crește în jos fintina fără apă... 
Oare din tăinuitul soare poartă 
Tăria, pururea ne-moartă, 
Lumina ce i-o țin în poartă ?

Dar rănilor le este dat să treacă 
Și sufletul în soare s-antremat.

>'pre noi,balanța luptei ce-am purtat 
Cu talgerul victoriei se-apleacă.

Trecuți prin vremea care ne-a-nccrcat 
Din luptă alții am ieșit chiar dacă 
Veștmîntul sufletesc ni-e rupt oleacă 
De anii mulți de cîți a singerat.

Sapă-n adine fintină fără apă. 
Izvoarele cu foșnet răcoros de lună 
Nu fruntea-ricinsă i-o-ncununli; 
Doar rădăcina casei le adună...

Nu uită Jiul Nostru c-au trecut 
Tovarăși buni și dragi in negrul lut 
Lăsînd durute zările albastre

vina 
drumul

Spre viitor mîinile-ntinzi.

așa măsură

Ch. IOAN

O cută-n colțul gurii, 
tăiată
fin
ca-n piatra 
din stratul dur 
de rocă... .

soare și lu- 
cucerit în 

acest timp 
dacă n-ar

seamănă cu o pasăre măiastră al că

se măsură tn
greu mai putea fi recuperat 
lui Stan n-a
nul, să rămii de rușine.

— Ce-i facem tovarășe 
spargă liniștea, care devenea

— 300 de tone s-au dus

Și curge val de diamante coapte, 
Lumină cu lumină alternînd.
Din strat în strat, peste pămint crescînd, 
Să-l spele de rugină și de noapte.

ucre badea-n ea 
muntelui pietros 

bate sănătos 
vulturaș frumos.

ca 
dincolo 

inaltă 
toate

dimpreună au 
generații noi de 
pentru a căror

rectorul nu ne spălăm cu toată apa din Jiu. Ii ști doar 
firea. Și-apoi, cu asemenea treburi nu-i de glumă.

— Care i-o fi leacul, vorbi așa ca pentru sine un miner, 
in vreme ce ochii-i lăcrimau privind la frumusețea cărbu
nelui din front ce-și pierduse parcă din strălucire văzînd 
împotrivirea combinei și neputința oamenilor. Cerimea 
abatajului arăta ca cerul încărcat de nori negri prevesti-

Tăceri lingă tăceri, stau îngropate 
lntr-un adine și catacombic fund. 
Diamantine, stele se-ascund 
In marea fără val, pietrificate... 
...Dar, dintr-odată, stelele irup 
Sub vraja mîinii care le desface.
Tăceri trezite — umbrele opace - 
In flăcări și lumină se întrup.

țrăria e-n fintina fură apă
Cind doare gtndul că mi se răzbună 
Poate, cîndva, stînca, fără să spună, 
Glasul din leagăn, mă îmbuna...

mistuite de 
nună. M-a

Tăria e-n fintina fără apă
Pe care omul meu o sapa
Soarele tăinuit să ajungă 
încremenit aprins, de vreme lungă.

mineri
faimă bărbătească n-am

lori de furtună. Vatra, din care stilpii de oțel răsăreau ca 
o pădure, părea asemenea unei oaze lipsite de apă, dată in 
uscăciune. Numai oamenii, privirile, simțămintele lor în
demnau la optimism, căutau să alunge liniștea bolnavă 
care se declarase parcă stăpîna abatajului. In vremea asta, 
fiecare ’din cei cițiva zeci de oameni prezenți la lucru cău
tau in fel și chip să ademenească transportorul să porneas
că. Unii mai tinerei îl șt legănară la cite un capăt, fără 
folos însă. Alții l-au ciocănit la toate încheieturile, l-au

după mecanici. Producția abatajului era mare și orice clipă 
cărbilne, în cărbune care, o dată pierdut, cu 

în zilele ce urmau. Și brigada 
ce-nseamnă să nu-ți faci pla-

Veștejescu-mă, din picioare, 
Imbună-I, maică lună

și tată soare. 
Cind va ieși din mină 
Lingă sară
Să
Pe

nunțat un ritm nou și 
nemaipomenit pină azi, 
cu el

inginer ? se-ncurnetă Stan să 
tot mai lividă.
și tu- mă-ntrebi ce facem ? Să 

punem combina in mișcare, asta să facem. Că de aude di-

înseamnă truda de fiecare zi a celor 
care, neobosiți, desferecă tainițele 

de ere, redînd soarelui, luminii, bogă- 
milioane de ani în urmă la sînul pă-

liniște bolnavă, apăsătoare, stăpinește ca o piază 
rea abatajul. Uruitul combinei, murmurele de 
mulțumire ale oamenilor, icnirile repetate ale 

K B transportorului prea încărcat de cărbune, adu- 
nate toate la un loc, s-au ascuns, ghemuindu-se 
undeva la rădăcinile stupilor de oțel, cate, 
împăduresc abatajul. Izul de rășină de brad, 
care ar fi înviorat poate atmosfera, a pierit, 
fiind înlocuit cu mirosul de metal, de ulei 

care, ca un lot, conturează parcă, de-a lungul și de-a latul 
frontului de cărbune, chipul puterii, al puterii omului înfră
țit eu mașina.

De astă dată insă, mașina se-mpotrivea omului. Intr-o 
clipă devenise neascultătoare, nesupusă Și toate au fost 
date peste cap. Tamburul combinei se rotea în gol, fără sens. 
Transportorul ologise. In nici un fel nu mai voia să poi- 
neasca. Șeful de brigadă, unul dintre cei mai buni oameni 
ai minei, înjura de mama focului, aplecat peste trunchiul 
din' solzi de oțel a transportorului care, insensibil la zbu
ciumul oamenilor, al stăpinilor lut, căzuse înadins parcă, 
intr-un somn adine, neînchipuit de adine. Șeful de sector, 
inginerul Sărpop, era îngrijorat.

— Ce dracu o fi avind dihonia astg de nu vrea să 
plece, se întreba Stan, șeful brigăzii, în vreme ce, neputin
cios, cu o cheie in mină căuta nodul din papură.

Cobori adine — sfărmînd la «linei

Acolo, 
undeva in pămint, 
oamenii săpînd 
galerii, 
se întîlnesc Io foc de 
taină.
Cineva
spune o poveste 
despre o vîlvă a 
muntelui 
și ceilalți 
rup cărbunele 
ca pe o pîîne 
albă.

— Tovarășe inginer, să descărcăm cărbunele de pe el. 
O fi peste măsură de încărcat și nu-i. bine.

— S-o facem și pe asta, aprobă inginerul.
Cițiva ortaci puseră miinile pe lopeți și-n citeva mi

nute aproape jumătate din povară fu lopătată pe vatra 
abatajului; Sărpop apăsă pe butonul de pornire, fără suc
ces însă. Trase o înjurătură -zdravănă. și trimise un om

Să ancorezi zilnic sub 
bolțile cufundate ale 
minei, o dată cu lumi
na, să vezi cum se 
rostogolește această lu
mină pe țărm de noap
te ca un ghem alb, 
iată incă o minune pu
ră ce ni s-a impus din 
prima clipă.

Cărbunele, depozit de 
energie!

Noul a apărut sub 
diferite metode tehnice 
de exploatare. Dacă în 
industria minieră s-a a-

Cărbunele
din trainicul perete,

Se odihne.ște-acum
în vagonete.

El ia un bulgăre
în degetele noduroase

Și negrul prinde
străluciri sfioase.

găsit încă destule cu
vinte de laudă. Se cere 
o țîșnire proaspătă de 
verbe, cuprinzătoare — 
să slăvească drumul 
minerilor în adine, cu
tezanța lor.

Poate, ar trebui să 
dăm cuvintelor căutate 
la mari adincimi de su
flet o patimă nouă. In 
jarul lor să ardă ceva 
și din inima noastră ! 
Albul din pereții apar
tamentelor să vină spre 
ei blind ca o compen
sare pentru întunericul 
galeriilor — atita alb,

Cărbune
* . k

Poezia mineTl
Cu ani în urmă, cind dibuiam abia tainala mineri- I 

lultii, cind fiecare trosnitură a galeriei mă speria, prim 
maistrul miner, Gheorghe Almășan, prieten ți stâpîn ai 
minei de decenii, după ce m-a purtat a noapte întreagă 
pe galerii și suitori, către sfîrțitul schimbului oprindu-ne I 
o clipă să ne odihnim, pe-o laviță, mi-a spus : .Băiete, 
mineritu-i o meserie frumoasă, îi o artă. A ști să tai în 
piatră galerii ți puțuri ți camere de tot felul, a clădi 
orașe subpămîntene în inimile munților împietrite în 
vreme, se cheamă că ești artist. In ort nu-i ca la strung. 
N-ai cum măsura mînia minei, a muntelui. Trebuie s-o 
simți și mai ales să știi cum să i te ferești din cale. . 
Cind zidești o casă, afară, la „ziuă", aerul te lasă în | 
pace, se dă ascultător la o parte, de nici nu-l .simți. . 
Piatra însă, asprită de atîta apăsare, se împotrivește. Nu 
poți întotdeauna să înalți schelele după plac. Trebuie 
s-o fărîmi, bucată cu bucată, s-o-neînți ți, cu mare meș
teșug, să i pui piciorul pe grumaz. Trebuie apoi, cu răb
dare și pricepere, să-i dibuiești sufletul și să ți-l faci 
prieten. Altfel dai greș și lucrarea, în loc să-ți semene, 
să fie frumoasă, iese urîtă și neputincioasă ca un schi
lod ce nu-și mai aduce aminte cine l-a născut. Mina 
are și ea poezia ei".

Și aceste vorbe mi-au rămas, poate pentru totdea
una, întipărite în minte. Intr-adevăr mina are poezia ei, 
dacă nu este ea însăși o poezie, o poezie colțuroasă ca 
piatra din care-i plămădită, o poezie a realității, scrisă 
clipă de clipă de mineri, de cei care prin .faptele lor, ■ 
înnobilează pină și lumina soarelui. Poezia minei, scri
să de mineri, de acești neîntrecuți artiști ai pietrei, în . 
ritmul solemn și adevărat al fluviilor uriașe de cărbune 
și fier, de aur și cupru, care, pornite din miile de izvoa
re ale adincului, se revarsă tumultuoase în „ziuă", dorni- 
ce să fie folositoare omului.

Poezia minei, 
neîntrecuți meșteri 
adincului zăvorite i 
țiile cuibărite cu 
mîntului.

Poezia minei 
rei cintec poate fi auzit, dar care n-a fost văzută nicicînd. 
Doar așa la întîmplare, unii cică i-ar fi aflat cîte o pană, 
care și ea cînta. Așa-i poezia minei, păstrată între filele 
beznei, neîntunecată însă, care-și trimite afară, spre 
soare doar murmurul cu mii, zeci de mii de înțelesuri, 
fiecare înțeles fiind o faptă a muncii lor. Pentru 
orice s-ar spune dincolo de tehnica avansată, 
de pădurile subterane de oțel, de metodele de 
productivitate, dincolo de combine ți mașini de 
soiurile, mina înseamnă poezie, iar mineritul este totuși 
o artă, dacă vreți, o artă a stăpînirii subpămintului.

Cuvine-se, deci, cind spre cer suim 
Izvorul, din comoara nesecată. 
Pentru căldura ce pe veci ni-e dată, 
Acestei mîini, tăcuți să-i mulțumim.

Maria Dl NC A

privește este 
de patima 

nouă căutată la mari 
adincimi de suflet...

prezent incit
exista o pagină de is
torie minjită dureros 
cu singe ți 
meni tragic 
aș spune că 
noscut o altă 
Jiului.

înjurat, l-au blestemat, l-au luat cu buna, dar el, țeapăn 
se-mpotrivea căldurii oricărei mîini, poruncii oricărei vorbe.

După o vreme, veniră și mecanicii și se-ncleștă o bătă
lie pe viață și pe moarte. Lupta a durat citeva 
ceasuri, boala ascunzindu-se cu pricepere, puse la 
grea încercare nervii oamenilor. Schimbul iutii a trecut, a 
venit schimbul doi, oamenii insă n-au plecat acasă Abata
jul se umpluse de lume și semăna cu o fantomatică pădure, 
m care, oamenii s-au adunat să-i hotărască soarta, să afle 
modul în care pot s-o prăpădească, bineînțeles, ui lotusul 
lor. Se vorbea in șoapte, se înjura tare, se căutau unul pe 
celălalt mai mult din priviri, mineri și lăcătuși laolaltă, 
pină cind, cine ar mai ști să spună după cite ceasuri, som
nul transportorului fu risipit. Cărbunele curgea iar purtat 
de albia de oțel, valuri, valuri negre înspumate de stră
lucirea bucuriei oamenilor de-a fi izbindit.

Cineva a răsuflat ușurat. Poate oamenii, poate abatajul, 
cine știe. Combina a prins din nou să muște flămindă din 
miezul de cărbune, cei veniți în schimbul doi s-au apucat 
de lucru, iar ceilalți, pie duți printre stilpii de oțel, purei 
nu îndrăzneau să plece c casă. Se temeau de o nouă împotri
vire a transportorului, se 'temeau să nu rămînă de rușine
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ITINERAR
la sfîrșit de săptâmînâ

CULTURAL
• Astăzi, la Lupeni. în 

sala Pătatului cultural are 
loc o adunare festivă con
sacrată sărbătoririi tradițio
nalei Zilei minerului, după 
care va urina un program 
artistic susținut de forma
țiile clubului din localitate.
• Tot în orașul Lupeni va 

avea loc mîine dimineață 
festivitatea depunerii de co
roane și jerbe de flori, de 
către întreprinderi, institu
ții, organizații de masă, pio
nieri și elevi, la plăcile co
memorative din incinta mi
nei, la monumentul ,,Lupeni 
’29“ și Cimitirul eroilor. Fes
tivitatea cinstește memoria 
minerilor căzuți în august 
1929 la Lupeni.
• Mîine după-amiază 

lea Jiului va răsuna de 
tec, joc și voie bună. 
Tulipan (Iscroni), locul
agrement Puțul 5 sud (Lu
peni), Valea Morii (Vulcan), 
la Uricani, pe platoul de 
lingă ^bazinul de apă și. la 
Lunca Florii vor avea loc 
serbări cîmpenești. Forma
țiile artistice ale Casei de

Va- 
cîn-

La 
de

cultură și cluburilor pre
zintă spectacole de muzică 
populară și ușoară. Momente 
plăcute se pot petrece și la 
cabanele din împrejurimile 
Văii Jiului.
• Mîine are loc Festiva

lul zonal al fanfarelor de 
amatori. Primul concert este 
programat la ora 10, la Han
gare (Aeroport), și vor cin- 
ta : fanfara sindicatului uzi
nei „Ciocanul-1 Nădrag, (ju
dețul Timiș), a Casei de cul
tură din Hațeg, a căminului 
cultura) Lăpușnicul Mare — 
Bănia (Caraș-Severin) și a 
sindicatului I.A.S. Zagăr (Mu
reș), Concertul al doilea va 
începe la ora 15. la Lunca 
Florii. Se vor prezenta fan
fara sindicatului întreprin
derii miniere Barza (Hune
doara) și sindicatului U.U.M. 
Petroșani, a sindicatului E.M. 
Lupeni și a sindicatului E.M. 
Petriia-Lonea. In afara con
cursului, aceste formații mu
zicale vor concerta pe sce
ne in aer liber la locurile 
de agrement din Valea Jiului.

SPORTIV
Lupeni
• Mîine, începînd de la 

ora H, se vor desfășura pe 
terenul liceului din locali
tate, întilnirile de volei: 
Preparatorul Lupeni — Mi
nerul Vulcan și Minerul Lu
peni — Energia Paroșeni. 
In sala de sport a liceului, 
de la ora 12. se ya desfășura 
intilnirea de handbal dintre 
Minerul Lupeni și Minerul 
Vulcan.
• Pe terenul de tenis, tot 

de la ora 11 se va disputa 
întrecerea dintre echipele 
Minerul din localitate și Jiul 
Petroșani.
• Concursul de înot pe ca

tegorii de vîrstă, ce va avea 
loc la ștrandul din locali
tate, va cuprinde următoare
le probe : 50 m copii. 100 m 
liber juniori (băieți și fete), 
100 
lin 
va 
ora
• In sala cinematografului 

„Muncitoresc" se va disputa, 
începînd de la aceeași oră. 
gala de box dintre Mine
rul Lupeni și Metal il Hune
doara.
Petroșani
• Duminică dimineața

m bras seniori (mascu- 
și feminin). Concursul 

începe, de asemenea, la 
11.

membrii Clubului sportiv 
„•Jiul" din Petroșani, secția 
navomodelism. organizează 
pentru spectatori, pe lacul 
din localitate, demonstrații 
de navomodelism, între orele 
9—12.
• Pe stadionul „Jiul" se 

vor desfășura simbătă de la 
ora 10, iar după-amiază de 
la ora 16, și duminică dimi
neața de la ora 10 întrece
rile de tir cu arcul dintre o- 
rașele București, Cluj, Tg. 
Mureș și Petroșani.
• După-amiază; începînd 

de la ora 15, stadionul 
„Jiul" găzduiește, ca de o- 
bicei, fotbal. In deschidere 
echipa de tineret Jiul va 
primi replica Minerului Lu
peni. De la ora 17 se va dis
puta intilnirea internaționa
lă de fotbal dintre Jiul Pe
troșani și Sthal Reisa (R.D.G.).
Petrila
• Simbătă, pe terenul 

localitate se va disputa, 
cepind de la ora 16.30, 
nala „Cupei Minerului" 
cadrul etapei județene
fotbal dintre echipele Prepa
ratorul din localitate și Mi
nerul Vul.an,

din 
în- 
fi- 
in 
la
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Plămădite diu materiale du
rabile. ca niște simboluri ale 
muncii din a dineuri, constiuc- 
țiile miniere se integrează nece
sar și armonios în drumul 
.cărbunelui, de îndată ce aces
ta vede lumina zilei și pînă 
cînd curge în vagoanele fero
viarilor.

în. și 
fluviului 
1972 se 
te sporită, construcțiile din in
cinta principala a E. M. Live
zeni — vecina cartierului pe- 
troșănean „Aeroport" — se 
conturează tot mai cert. Co
lectivul de constructori ai lo
tului de construcții Livezeni al 
T.C.M.M. muncesc în aceste 
zile, premergătoare sărbătorii 
minerilor, cu mai mult elan, 
pentru a contura în ritm spo
rit viitoarele edificii moderne 
ale minei. La ora actuală sta
diile fizice ale obiectivelor din 
incinta Livezeni — principal 
se prezintă astfel :

pentru întîmpinarea 
de cărbune, care in 

va revărsa cu plinăla-

CRUPUL
SOCIAL-ADM1NISTRATIV...

...unul dintre cele mai mo
derne de acest fel din Valea 
Jiului, care se întinde între 
cele două turnuri de beton ale 
puțurilor — auxiliar și princi
pal — a ajuns la 7,80 metri 
deasura terenului. Aici se vor 
găsi birourile E. M. Livezeni. 
Planșeul de lă această cotă s-n 
terminat de turnat pe jumăta
tea lungimii sale. Se continuă 
execuția atît la planșeele in
ferioare (de la cota -j-4,50) cit 
și î<n înălțime.

STAȚIA DE SORTARE 
ȘI ÎNSILOZARE 

A CĂRBUNELUI...

de executat, 
se sprijină 

armat și în- 
în corpul 

o scrie

...este încă în stadiul 
fundație. Pînă acum au 
turnate 53 de fundații, ceea ce 
corespunde unui volum de be
ton rie peste 4 000 metri cubi, 
rămînînd încă 4 
Pe aceste fundații 
cadrele de beton 
treaqa construcție,
stației vor fi montate 
de utilaje tehnologice prin care 
cărbunele, extras prin puțul 
principal, va fi transportat, 
sortat. însilozat și apoi încăr
cat în vagoanele de cale fera
tă. Construcția va avea în 
final o lungime de 96 metri 
(intinzîndu-se între turnul pu
țului principal si pînă deasu
pra liniei ferate), și o înălțime 
de peste 12 metri.

Beneficiul științei
(Urmare din pag. 1)

.4r fi poate necesar, pentru a ilustra cite ta 
materializări concrete din activitatea stației, să 
enumerăm titluri de lucrări, să redăm conținu
tul aprecierilor făcute de numeroase unități 
miniere din țară pentru lucrurile stației. Ne 
vom rezuma la un alt exemplu, credem, sufi
cient de grăitor. Știința este unul din acele 
produse sociale care, nu pot fi prețuite la ade
vărata valoare. Disproporția dintre timpul ce
rut pentru conceperea unor lucrări științifice 
sau elaborarea unor idei, și timpul cerut pen
tru aplicarea lor in practică este întotdeauna 
in defavoarea cercetătorului. Ani de zile insti
tutele de cercetări și proiectări au trăit din 
subvenții bugetare pinăt cînd, b nouă relație, o 
nouă fuziune de genul știință — știință (a cer
cetării, cu cea a planificării) a adus cu sine 
rentabilizarea lor. Astăcî, Stația de cercetări 
pentru securitatea minieră din Petroșani a de-

venit rentabilă—poate mai mult decit alte între
prinderi consacrate acestui scop de citeva de
cenii — lucrează cu beneficii, ceea ce, să re
cunoaștem, este aproape de senzațional. Bene
ficiile înregistrate de colectivul stației in primul 
semestru sînt de 573 mii lei, ele depășind cifra 
planificată cu 88 la sută. Suit beneficiile știin
ței, ale nemărginitei pasiuni de a cerceta, de a 
veni in sprijinul oamenilor inarmindu-i cu noi 
cunoștințe în acea relație complexa, de necu
prins in cuvinte, a muncii in subteran.

Au devenit de mult cunoscute pentru benefi
ciarii stației numele unor ingineri ca Dumitru 
lonescu, Gheorghe Micheș, Nicolae Oprea, Ale
xandru Dicu, Serghe Niță și alții, cercetători 
care și-au dedicat nenumărate ore de muncă 
pasionată pe tărîmul științei aducind o con
tribuție de seamă la buchetul de realizări cu 
care Stația de cercetări pentru securitate mi
nieră intimpină cea de a XXVI-a aniversare a 
eliberării pgtriei.

SOPOT,
i; un ii

de 
fost

o: ițind 
niit'ibu-

vviec.e 
să nu

v izîtez 
despre 

împreună 
căm

in

despre Gdynia că 
dintre cele mai ti-

tone, 
ani 

lansarea la apă a 
„Soldek" s-au construit

cma

(Ui mare din pag 1)
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17.00

17.05

20,55

21,15

22,05
PE SUB CASTANI...

18,05
18,15

19,15
19.20

111,30
20,20

23,00
23,10

(i mai 2 500 tone, dar el a des- 
(i chis drumul realizărilor ul- 

i terioare. Astăzi, șantierul 
* naval din Gdansk este cei 
1 mai mare producător și ex- 
' portalor de nave (în special 
[ de pescuit) din Polonia, ca

Și unul dintre cele mai mari 
' din Europa; producția anuă- 
' lă a ajuns la 200 000 
’ iar în cei veste 20 de

de la

aici peste 510 vase cu o.ca- 
r pacitate totală de 2,5 milioa- 
t ne lone.
l Stirșitul călătoriei mele 
L s-a produs brusc, puțin înainte 
L de vărsarea Vistulei in mare ; 
k cunoscusem, totuși, poale 
k mai bine decît dacă aș ii in- 
k trai în port direct, adevăra- 
k tul puls al Gdanskului. Tone- 
k le de otel continuau să plu- 
k leased pe ape, 
[ re sau venind

l.e-am lăsat în 
t zînd în inima 
) de pămînt 
ț — care mai 
I lanul apelor 
) să iasă mai repede în largul 
I Balticii. Și, așa cum au notat 
I multi călători înaintea mea. 
> am cunoscut și eu irecul-jl 
I și prezentul, similare ca ., va- 
i logre și semnificație neiilru 
I a putea fi înscrise în filele 
I istoriei, tn fata portului, crea- 
I tie a oamenilor de azi, des- 
• părfil de apele V istulei, pe 
1 fundalul unui cer cam întu- 
i necos în acea zi, se profila 
1 Monumentul Eroilor — sirn- 
1 bol al luptei eroice duse de 
' poporul polonez pentru li

bertate, prinos de 
tință celor care 
împot ri\ a fascismul/ ii. 
coborît de pe culmea 
care este ridicat acest 
nument, îndreptîndu-mă 
una din cele mal frumoase 
alei de pe Westerpla'le fără 
sd știu că aceas-ta mă va 
conduce spre galeria tristă 
formată de panourile explica
tive și fotografiile imense ce 
amintesc istoria acelei zile 
de 1 seotembrie 19.39. Cuci- 
teva zile înainte de această 
dală sosise aici, „intr-o vizi-

tă de prietenie", distrugăto
rul „Schlesswig-Hollstem". 

■ l.a 1 septembrie, ora 4 dimi
neața, tunurile și mitralierele 
de pe acest distrugător au 
început să verse foc asupra 
garnizoanei poloneze aflată 
pe Westerplatte. Timp de o 
săptămină, cei 182 de oli/eri 
și soldați polonezi, bombar
dați de pe apă, pămînt și din 
aer, izolați de restul arma
tei,' au rezistat eroic,' deși 
naziștii apreciaseră doar la 
maximum 12 ore opoziția lor.

• Simion Mojoatcă II, 
Cimpu lui Neag: Prezenta- 
ți-vă la Unitatea de exploa
tare a lemnului Petroșani de 
unde, după completare, pu
teți lua în primire cartea 
dv. de muncă.

• Elena Galiceanu, Vul
can : La scrisoarea dv. prin 
care ne cereți sprijinul în 
rezolvarea unor probleme 
personale. Consiliul popular 
a) orașului Lupeni ne infor
mează că s-a stal de vorbă 
cu dv. arătîndu-vă căile de 
rezolvare a acestora.

0 Lucreția Andraș, Petro
șani : Conducerea Exploatării 
centrale electrice Paroșeni, 
la care am intervenit, ne co
munică că începînd cu luna 
iulie a. c. reținerile se vor 
face corespunzător cu sentin
ța dată in favoarea dv. de 
către organele judiciare.

• Dumitru Marioane, Răs
coala : Dăm curs mulțumiri
lor dv. adresate conducerii 
Centralei cărbunelui Petro
șani. pentru introducerea pe 
traseul Cimpa — ■ Răscoala 
a unei mașini carosate care 
să asigure transportul de 
muncitori ai Exploatării mi
niere Lonea, domiciliați în 
satele Cirici și Răscoala, la 
și de la locul lor de muncă.

• Ștefan Catrina, Vulcan : 
Cercetările întreprinse de că
tre Consiliul popular al ora
șului Vulcan au confirmat 
justețea celor semnalate de dv. 
redacției. S-au luat măsuri ca 
stricăciunile provocate, de in
filtrațiile de apă, apartamen
tului in care stați să fie re
mediate de către Sectorul 
I.G.L. Vulcan.

ieșind in mg- 
dinspre mare, 
urmă, pătțun- 
acestei limbi 
Westerplutle 

stăvilește din s- 
V istulei ce tind

recunoș- 
au luptai 

Am 
pe 

mo
pe

Pe locul fostelor lupte,
Care au costat viața lile/ilor 
polonezi, generațiile ui mo
toare au înscris cu litere ro
șii cuvintele „Nigdy 
woiny 1“ (Niciodată 
mai fie război).

^.Intenționam să 
Sopotul și Gdynia, 
care se spune că, 
cu Gdanskul, formează < 
plexul de orașe denumi! 
limba polonă — „trojmiasta'. 
Nereușind să-și ascundă do
za de mîndrie din glas, un 
polonez mi-a spus că cele 
trei orașe sînt legale orin- 
Ir-un parc care urmează, de 
la Gdansk la Gdynia, o linie 

, paralelă cu marea, 
ajunge deci fie cu 
zul, fie cu tramvaiul sau mai 

' bine cu trenul electric caie 
circu'ă din cinci în cinci mi
nute.

Sopotul aduce, paradoxal, 
mai mult cu o stațiune de 
munte, tnlreg orașul este a- 
șezat pe dealuri, majoritatea 
străzilor sînt dispuse în 
tă, iar clădirile sînt de 
niște vile cu cite un 
sau două, toate destul 
vechi, dar foarte bine între
ținute. M-am îndreptai spre 
Molo (un pod cwe inafntea- 
ză, pe o lungime de 200 me
tri.
vas
fia 
tul 
rea 
valului de muzică 
care are 
an.

...Știam 
este unul 
nere orașe ale Poloniei, dar 
și unul din principalele 
porturi — alături de Gdansk 
și Szcezecin — ale țării. Ur
banistica nouă, linia zveltă 
și modernă a clădirilor, ele
ganța magazinelor mi-au con
firmat cuvintele spuse des
pre linerețeu orașului, bule
vardele largi, paralele, in
tersectate de străzi tot para
lele, duc toate spre cele 
cinei bazine ale portului. 
Deși mult mai nou, portul 
Gdynia egalează, prin capa
citatea producției, porturile 
Gdansk și Szcezecin. Am aflat 
în acele zile că, la docul 
uscat din Gdynia, începuse 
construcția celei mai mari 
nave de transport poloneze, 
de 55 000 Dxvt, urmînd să 
primească, printr-o serie de 
lucrări adiacente, comenzi 
chiar pentru nave de 100 000 
Dwt.

...tntr-una din zile am in
trat din nou în portul Gcly- 
niei pe care-1 străbătusem, 
di altfel, de nenumărate ori; 
de dala aceasta, cu gînd'il 
de a-1 părăsi definitiv pen
tru a porni pe mare sore 
îndepărtata peninsulă Lei.

Baltica nu este atit de al
bastră ca Marea Neagră, dar 
lucrul acesta l-am observat 
tîrziu, după ce am reușit 
să-mi șterg din gînduri, mă
car pentru a clipă, imagim.t 
acelor orașe vii pe care le 
vizitasem.

în'mare) pentru a lua un 
de croazieră cu destina- 
Gdynia. Părăseam Sopo- 
ducînd cu mine aminti- 
febrilelor zile ale ^esli- 

ușoarO, 
loc aici în fiecare

PRODUSE NECORESPUNZÂTOARE

ZJ.le trecute la redacție, 
s-au prezentat două gospo
dine. Erau foarte supărate. 
Motivul m-1... așezaseră pe ma
să. Ne-am uitat prelung la 
două plăcinte mari, scorțoase, 
cu coaja albicioasă. Rupînd 
cîte o bucățică din fiecare, am 
dat de ceva care semăna mai 
degrabă cu guma de mestecat. 
Nedumerirea noastră a fost 
înlăturată, însă, destul de 
repede de Etelka Săbău -și 
Iuliana Meszaros, ambele din 
Petroșani, 
au precizat 
două pîini 
ză pentru 
gospodăria 
la brutăria 
rului. Era 
două, pretinse, pîini nu 
nici aspectul, nici i 
bișnuit al acestui i 
bi! produs alimentar.

Peste

„cuptoarele" indiferentei

Oaspetele noastre 
A este vorba de 

(adevărata surpri- 
noi) pregătite în 
proprie și coapte 
din strada Cimiti- 

evident că cele 
aveau 

gustul O- 
indispensa-

10 minute am fost 
cu pri- 

cupter 
Cornea, 
luat cu 

un grup 
29 de gospo- 

niște despăgu- 
mai 
□as, 
zeci

1 om 
față 

mult 
succes. După o jumătate de oră, 
cînd
stăm de 
zentanți

— Am 
in piinile 
pensionarul 
și uite cu 
Ce-am să 
asta ?

Pe mine
coptul acesta 
gospodina Iolanda Fazakaș,

prezenți la brutăria 
cina. In 
încins, I 
era pur și

i fața unui 
brutarul Ion 

simplu 
asalt. Pe de o parte 
de aproximativ 
dine solicitau 
biri. Altele, de trei 
multe ii împingeau sub 
în mod nu prea civilizat, 
de coșuri cu aluat. Bietul 
se căznea de zor să facă 
clientelor dar fără prea i

ori

zarva se mai liniștise, 
vorbă eu doi repre- 
ai nemulțumirilor, 
băgat 7 kg de făină 
astea —

loan
mă

cu
ce

lac

m-a

23,30
23,45

Deschiderea emisiunii. 
Microa van premieră.
Emisiune in limba ger
mană.
Anunțuri — publicitate. 
„Ex-Terra ’70“ — emi- 
siune-concurs pentru 
pionieri și școlari (fi
nala). Transmisiune di
rectă din Parcul Herăs
trău.
Anunțuri — publicitate. 
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Teie-enciclopedia. In 
cuprins : Nicolae Iorga 
(document); Golf; Cas
cadori.
„Pasărea măiastră 
reportaj.
Film serial: „Incorupti
bilii" (II) — „Jocul de 
șah".
Telespeclacol prin co
respondență. Emisiune 
de Mircea Șeptilici. 
Revistele săptămînii.
Of, inimioară. Cîntece 
de petrecere interpreta
te de Emil Gavriș.
Tel .‘jurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

LOTO

ne spunea 
Maczanga 

duc acasă.
plăcinta

costat 30 lei
a intervenit

și acum nu am 
copii. La prînz 
la mină, 
din 
dea 
...Și 
care 
pentru a minca 
a continuat. Cu 
primau indignarea, i 
ne-au v orbit despre truda 
care se

■ pentru piine. Dar iată că 
cineva ignoră munca cinstită 
a oamenilor, risipind rezul
tatul muncii lor. Cine ? Bru
tarul Ion Cornea ?
— Vă rog să mă credeți, sînt 
de ani de zile în meseria a- 
ceasta, ne mărturisește necă
jit Ion Cornea, dar n-am pățit 
niciodată așa ceva. Piuă nu 
demult aici lucra colegul meu 
Francisc Latkulik. După 
brutăriile au trecut de la I.I.L. 
Petroșani la Fabr.ca de 
ne 
acesteia din 
năstrușnica idee 
numărul zilelor 
la 5 
acest 
tem 
două 
ceai a 
nu 
atare a abandonat 
Eu vin aici de 
săptămină, iar in 
la Lonea. In zilele de 
pentru brutărie, 
răcește complet. Apoi de 
eălzit se încălzește greu dato
rită instalațiilor 
zătoare, și în acest 
posibilitatea ca in 
la coptul de pri na 
ora 6 dimineața)

Să-l 
conducerea 

piine ?... 
dialogul cu 
au cheltuit

acești oameni, 
bani și efort 
o pîine bună, 
toții iși ex- 

cu toții 
—a cu 

cîștigă acești bani
Dar iată 

munca 
risipind

indignarea, dar pe 
mă despăgubește ?

Iată o explicație 
constituie o scuză ci 
la adresa acelora „„
joacă cu banii cîștigați în mod 

' 1'e Zi ce
locuitorilcr 

crește.
voile <?e 

această 
Fabricii 
-?-a i

cinstit de oameni, 
trece numărul 
Petroșaniului 
astfel și ne- 
onare. In 
conducerea I - 
ia hotărîii de 

reducerea

a

ce

pîi- 
' on ducerii 
j-a venit 
a rediu ce 
lucru de

orașului, 
urmă 

de 
de 

săptămină. In 
brutarii, sin- 

lu.'răm în 
zi într-unul,

la 3 pe 
fel, noi, 

nevoi ți să 
locuri, o

Ită intr-altul. Lui Latkulik 
i-a convenit situația și ca 

a abandonat meseria, 
trei ori pe 
rest lucrez 

repaus 
cuptorul se 

în-

necorespun- 
t'el apare 

fiecare zi 
oră (n n. 

pîtnilc să
fie ca cele de astăzi. Și iată 
că acum. pentru a închide 
gura oamenilor sînt nevoit să 
plătesc pagubele. Le înțeleg

nucate
o acuzare 

care se

Sporesc, 
aptovizî^ 

situație, 
de piinfeș 

•■teptul br-’ 
zare : reducerea capu-tilățiF 
de producție a unor unități' 
atit de solicitate precum sini

Nu Hlll’ 
iientelei 

o aseme- 
ace oină 

zilnic,

brutăriile, 
rentabile, 
reduse ? Ne-ar 
nea afirmație, 
în prezent, Iun

De ce ? 
datorită 

mira 
deoar 

cționînd zilnic, 
aceste unități erau în perma-. 
nență solicitate ia maximum. 
Și totuși orarul lor a fost re
dus la jumătate. Astfel a 
crescut considerabil numărul 
acelor gospodine care 
torc acasă eu aluatul 
șuri, fără a putea coa 
nea. Nefuneț ionarca perma
nentă a cuptoarelor duce la 
răcirea lor și implicit la scă
derea calității produselor. 
„Vizita" făcută ia brutăria dm 
str. Cimitirului ne-a adus în 
față un local necorespunz/itor, 
dotat ,cu un cuptor de mică 
capacitate, cu o instalație de 
încălzire înveca.ta. O parte 
a cliențilbr pernraaenți ai uni
tății, în necuuoștință de cauză 
au pus la îndoială gradul de 
calificare al brutarului.

Explicația actualei situații 
la unele brutării am căutat-o 
la Fabrica de piine din Petro
șani. Răspunsul a fost inva
riabil i „dorim să rentabilizăm 
întreprinderea". Intenția este 
lăudabilă, di)r considerăm că 
asupra factorilor care ar con
tribui la această rentabilizare

se cere un studiu 
in interesul „firmei" 
de piine din Petroi, 
mai ales a locuitorilcr 
oraș, al acelora cate zi 
așteaptă piinea caldă a 
toarelor, dar r.u pe cea 

cuptoarele" indifei

atent. Este
Fabricii 

mi, dar 
acestui 

de zi 
cup-

PROPRIETARA ?!
Joi, 6 august, către seară... 

Intrăm la „Carpați". Restau
rantul e, încă, gol. Ne așe
zăm la masă și rugăm ele
vul practicant de la școala 
comercială, aliat în apropie
re, să cheme un ospătar. 
Trec minutele unul după 
altul. Cu chiu cu vai, se în
dreaptă spre noi — anunța
tă — ospătară Mariana Oiță. 
Cu o alură de proprietară, 
vădit indispusă dc faptul că 
am îndrăznit s-o deranjăm, 
îi „aruncă" tînărului : „De ce 
mi i-ar lăsat (a se citi „pe 
cap" ! — n. n.) pe ăștia ?...“

Ne uităm in jur, alții 
nu-s... Dpci ăștia sîntem noi ! 
Frumos, tovarășe Mariana. 
Ne-ai... servit-o 1 Prea doriți 
nu eram de un asemenea...

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Dreptul de a te naște 
(6—9); Republica ; Adio Te
xas (6—9); PETRILA : Moli 
Flandets (5—7); LONEA — 7

DUMINICA 9 AUGUST

La tragerea din 1 august 
au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

I. 83 54 80 9 28 68 56 
64 39

il. «3 71 84

51

79 28 19
III. 48 71 4 61 62 16
IV. 13 66 79 78 48 16
V. 77 29 51 76 43 24 66 34

PROGRAMUL 
certul dimineții; 
jurnal; 7,15 De __ „ —
mare; 8,00 Sumarul presei; 
8,10 Avanpremieră cotidiană; 
8,22 De la munte la mare 
(continuare); 9,00 Radiomaga- 
zinul femeilor; 9,30 Ora satu
lui; 10,00 Cavalcada ritmuri
lor; 11,15 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 12,00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal. Sport; 13,15 
De toate pentru toți... turiștii; 
13,45. Noutățile săptămînii — 
muzică ușoară; 14,00 Linda ve
selă; 14,30 Parada soliștilor 
de muzică ușoară; 15,00 Cara
vana fanteziei; 15,55 Estrada 
duminicală; 19,00 Gazeta radio; 
19,15 Formații de muzică u- 
șoară; 19,35 Rarități folclorice; 
20,05 Teatru scurt; 20,30 Micro- 
recital Doina Badea; 20,45 Mari 
cintăreți de operetă : Luis Ma
riano și Ton Dacian; 21,00 Ze
ce melodii preferate; 21,35 Ro
manțe; 22,Of) Radiojurnal; 22,10

I : 6,05 Con- 
7,00 Radio- 

la munte Ia 
presei;

• ••
fel. Unde ai învățul să-l 
„gătești* ?

A se reține : ieșirea, ca a- 
tare nu caracterizează per
sonalul unității în cauză. 
Nu avem nici un motiv de 
a fi nemulțumiți de modul 
în care servesc clienții și 
le stau la dispoziție, atenți și 
binevoitori, ospătarii Pilon 
Ghițulescu, Zina Pop sau 
Ghiță Cojocaru.

Ce-ar fi ca tovarășa Ma 
riana Oiță să fie trimisă — 
pe o perioadă oarecare — 
intr-un... schimb de expe
riență la Uricani sau... Cim
pa, să zicem ? Conducerea 
T.Â.P.L. este de altă păre
re ? Așteptări), sugestii.

T. M.

Noiembrie: Bunicul Kilijan 
și eu (6—8); Minerul : Vțsul 
d-iui Gentil (6—9); 
NOASA : Memento 
VULCAN : Simpaticul domn 
„R“ (6-9); LUPENI - Cul
tural : Marile vacanțe (6—9); 
BARBATENI : Ceasul căpita
nului Enrico (6—7); PARO
ȘENI : Păcatul dragostei 
(6—10); URICANI : Marusia 
și Napoleon (7—8).

ANI- 
(6-7);

<

Panoramic sportiv; 22,30 Sc-J 
lista scrii t Salomee; 22,50 Mo
ment poetic; 23,00 Cântecul e 
pretutindeni; 0.03—5.00 Estrada 
nocturnă

PROGRAMUL II : 6,00 Ma
tineu duminical; 7,45 Publici
tate radio; 8,00 Piese instru
mentale de virtuozitate; 3,19 
Teatru radiofonic pentru co
pii; 9,00 Avanpremieră coti
diană; 9,12 Caleidoscop, niuai- 
cal; 9,50 Noroc bun ! — eîn- 
tece despre mineri; 10,00 Opera 
și cele cinci necunoscute; 10,39 
A 7-a artă; 11,00 Concertul ca
podoperelor; 13,00 Mozaic mv- 
zical; 14,10 Albumul vocilor 
celebre; 14,30 Cine știe cîști- 
gă; 15,00 Cîntă Ilmea Cerbacev 
și Franckie Avalon; 15,20 Con
certul pentru orchestră de 
coarde de Sigismund Toduțe; 
15,50 Muzică populară; 16,39 
Pagini din opera „Bal Mas
cat" de Verdi; 17.00 Almanah 
sonor; 13,00 Revista literară 
î.adio; 18,30 — 365 de cîntece; 
18,40 Invitație la operetă; 19,09 
Romanțe; 19,25 Călătorie ihu- 
zieală; 20,30 Simfonia fantaa- 
................. 21,39 

Stu-
Ciisă 
Festi-

tică de Hector Berlioz;
Parada ritmurilor; 22,30 
dioul de poezie; 22,50
Dorina Drăgliici; 23,05 
valul muzical „Săptămînile bu- 
dapestane — 1969". i

NICOLAE LOBON'l

I RESPECTAT! NORMELF 
PROTECȚIE a MUNCII

t

PRIVEȘTE
ÎNIINTE *

_ » fiu
Introduce aliirpalxîlalrt

î puJT Sm'pcdad *fkr/<c I AC CIPf Hf. 
șt sau'dQCuȚiejțJ'vet-uma ~

In cazul cmd so
enanoAl m dim uite v&jonete 

~ vor' cupla unul cu aliuL.
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încheierea tratativelor
sovieto-vest-gerwe

■ MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că, vi
neri 7 august, la Moscova au 
luat sfîrșit tratativele începute 
la 27 iulie, în numele guverne
lor lor, de către ministrul 
cerilor externe al U.R.S.S. 
drei Gromîko, și ministrul 
cerilor externe al R. F. a 
maniei, Walter Scheel. în 
pul convorbirilor, au fost 
iizate probleme referitoare 
dezvoltarea în continuare 
relațiilor dintre cele două 
te.

Spre satisfacția părților, 
rezultat 
elaborat 
Uniunea 
Federală 
a

afa- 
An- 
afa- 

Ger- 
tim- 
ana- 

la 
a 

sta-

ca 
fost

men [io-

al tratativelor a
textul tratatului dintre 
Sovietică și Republica 
a Germaniei, text care

fost parafat vineri,
nează TASS.'

între cei doi miniștri 
loc, de asemenea, un 
de păreri într-o serie de pro
bleme internaționale de interes 
reciproc.

a avut 
schimb

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
După 
TASS. 
terne 
Walter 
aeroport la 
cova ; „Am 
îndelungate 
reușit să se 
care satisface 
Tratatul asupra căruia am că-

cum anunță agenția 
ministrul afacerilor ex
al R. F. a Germanici, 
Scheel, a declarat pe 

plecarea din Mos- 
încheiat convorbiri 
și complexe. S-a 
obțină un rezultat 

ambele părți.

zut dc acord vizează viitorul, 
el urmind să deschidă o nouă 
pagină în relațiile dintre Uniu- 

. nea Sovietică și R. F. a Ger
maniei.

Tindem, în același timp — 
a spus în continuare Walter 
Scheel — spre. îmbunătățirea 
relațiilor dintre Europa de Est 
și de Vest. De la bun început 
am lăsat să se înțeleagă în 
mod clar că pentru noi nu 
este vorba numai de a repre
zenta interesele naționale ale 
R. F. a Germaniei. Vrem să 
contribuim la destinderea în
cordării, care va fi spre binele 
tuturor popoarelor din Europa. 
Țelul nostru este de a con
tribui la o mai mare securi
tate și la o mai rodnică co
existență între noi. Plecăm din 
Moscova cu sentimentul că am 
pus o bază solidă pentry o a- 
semenea evoluție, spre care 
tindem".

La rîndul său, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S.. 
Andrei Gromîko, a subliniat că 
tratativele „au fost încununate 
de rezultate pc care ambele 
părți le apreciază pozitiv.

Guvernul sovietic este con
vins că aceste rezultate cores
pund atît intereselor îmbunătă
țirii dezvoltării și extinderii 
colaborării intre țările noas
tre. cît și intereselor destin
derii continue în Europa și se
curității europene".

O NOUA RĂPIRE 
ÎN URUGUAY

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). 
— Poliția uruguayană a con
firmat că în dimineața zilei de 
vineri, un nou funcționar nord- 
american, dr. Claude Fly, an
gajat de guvern, a fost răpit 
la Montevideo de către orga
nizația ilegală „Tupamaros". 
Nu se cunosc încă împrejură
rile răpirii sale. Comunicatul 
poliției precizează numai că 
automobilul . funcționarului a- 
merican a fost descoperit în- 
tr-una din suburbiile capitalei 
Uruguayului.

Ambasada S.U.A. la Monte
video a confirmat la rîndul său 
răpirea. . Potrivit declarațiilor 
purtătorului de cuvînt al am
basadei, noua victimă este un 
specialist în problemele solului 
și lucrează din 1968 în Uru
guay pe bază de contract cu 
Ministerul Agriculturii.

Dr. Claude Fly este al trei
lea cetățean străin cu statut 
diplomatic răpit în ultimele 
opt zile la Montevideo de că
tre membrii organizației „Tupa
maros". Această ultimă răpire 
a avut loc cu cîteva ore îna
inte de expirarea utimatumu- 
lui adresat de organizația „Tu- 
p.amaros“ guvernului Uruguayan 
pentru îndeplinirea condițiilor 
în vederea eliberării consulului ' 
general al Braziliei, Aloysios 
Mares .Dias Gomide, și consi
lierului american, Daniel Mi- 
trione, răpiți săptămîna tre
cută. Datorită faptului că gu
vernul a refuzat să accepte 
condițiile puse de răpitori, care 
au amenințat cu executarea 
captivilor, la Montevideo dom
nește o atmosferă de tensiune 
stimulată 
survenită

și de noua răpire 
vineri.

r

Liberalizarea comerțului Orientul Apropiat

internațional
WASHINGTON 7. — Cores

pondentul Agerpres, C. Alexan- 
d.roaie, transmite: Fostul sub
secretar de stat al S.U.A., Geor
ge Ball, sprijinind poziția a- 
celor congresmeni care se pro
nunță în favoarea liberalizării 
comerțului internațional, aver
tizează împotriva adoptării de 
către Congres _a unor măsuri 
protecționiste, care nu numai 
că nu ar servi intereselor Sta
telor -Unite, 
mult prin 
le-ar putea 
schimburilor 
cane, cît ■ și

dar le-ar dăuna 
repercusiunile ce 
avea atît asupra 
comerciale ameri- 
asupra comerțului

Moța guvernului brazilian înmînală

Acceptarea propunerii 
de încetare a focului

PEKIN 7 (Agerpres). Vicepreședintele R. P. Chineze, 
Dun Bi-u, și premierul Consiliului dc Stat, Ciu En-lai, s-au 
întîlnit vineri cu președintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției Sudaneze, Gaafar El Numcirv, care a sosit 
într-o vizită oficială la Pekin.

In aceeași zi, la Pekin au început convorbirile dintre 
Gaafar El Ndmeiry și Ciu En-lai. Părțile, informează a- 
genția China Nouă, au procedat la un schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea continuă a relațiilor reciproce și 
cu privire la probleme internaționale de interes comun.

ambasadorului Uruguayan

Reuniunea primilor miniștri 
ai țărilor nordice

OSLO 7 (Agerpres). — In 
localitatea norvegiană Trond
heim a avut loc joi o reuniu
ne a primilor miniștri ai Sue
diei, Danemarcei, Finlandei, 
Islandei, și Norvegiei, consa
crată examinării unor proble- 
țne privind cooperarea între 
țările nordice pe diferite pla
nuri, precum și a intențiilor 
Norvegiei și Danemarcei de a 
începe tratative cu C.E.E. în 
vederea admiterii lor în Piața 
comună. Intr-un comunicat di
fuzat la încheierea reuniunii, 
organizată la inițiativa primu
lui ministru norvegian, Per 
Borten, se subliniază că parti-

cipanțiî au hotărît crearea unui 
Consiliu ministerial nordic și 
intensificarea colaborării lor pe 
plan economic, tehnic și cul
tural. S-a convenit organizarea 
unei noi reuniuni în luna no- • 
iembrie la Copenhaga pentru 
a se discuta mijloacele de în
tărire a cooperării politice în
tre țările nordice.

RIO DE JANEIRO 7. — Co
respondentul Agerpres. Vasile 
Oros, transmite : Ministrul de 
-externe al Braziliei, Mario Gib
son Barbosa, a înmînat am
basadorului Uruguayan o notă 
în care se afirmă că guvernul 
brazilian „manifestă cea mai 
profundă preocupare" față de 
soarta consulului Aloysio Go
mide, răpit săptămîna trecută 
la Montevideo de către orga
nizația „Tupamaros". Nota bra
ziliană a survenit la puțin timp 
după ce ultimul comunicat al 
autorilor sechestrului afirma 
că, dacă guvernul Uruguayan 
nu va accepta să elibereze pe 
toți deținuții politici pînă la 
miezul nopții de vineri, atît 
consulul, cît și funcționarul 
nord-american. Daniel Mitrione, 
răpit concomitent vor fi li
chidați.

Organizația „Tupamaros" a 
lăsat, joi, intr-un bar din Mon
tevideo un plic conținînd foto-

„SUBSTRATUL 
TULBURĂRILUR DiK BELFAST"

copii ale documentelor perso
nale ale lui Daniel Mitrione, 
cu intenția aparentă de a do
vedi 
tului 
lează 
către
plic figurau: un document de 
acreditare a lui Mitrione în ca
litate de consilier tehnic . pe 
lîngă Comandamentul poliției 
din Montevideo, o legitimație 
eliberată de F.B.I., și un ' a) 
treilea document de la Acade
mia de poliție din statul nord- 
american Indiana, unde diplo
matul sechestrat a fost mai îna
inte șef de poliție.

In ultimul comunicat tupa- 
maros se afirmă : „-Mitrione este 
un spion nord-american. infil
trat de către guvernul țării 
sale în organele de siguranță 
ale statului Uruguayan".

Poliția uruguayană a distri
buit imediat ziariștilor o notă 
în care neagă legăturile lui 
Mitrione cu organele de sigu
ranță. Pe de altă parte. Mi

autenticitatea comunica- 
nr. 6 în care se formu- 

termenii ultimatumului 
guvern. Intre hîrtiile din

nisterul Apărării a oferit un 
premiu de un milion de pe
sos în schimbul unor informa
ții care ar putea conduce la 
depistarea și capturarea autori
lor celor două sechestre.

In timp ce soluționarea ca
zului întîrzie, numărul deținu- 
ților politici a sporit cu. încă 
circa douăzeci, ca urmare a 
investigațiilor polițienești. Ast
fel, ar fi vorba acum de eli
berarea a circa 180 de persoa
ne, în cazul cînd guvernul s-ar 
decide totuși să accepte condi
țiile, înaintea expirării terme
nului fixat. Intr-o
ipoteză, încă fără vreun 
port consistent, 
,Tupamaros"

asemenea 
su- 

organizația 
„ x uipcHum os ar aștepta con

cretizarea măsurii pînă la mie
zul nopții de marți, conform 
ultimatumului. In Brazilia spo
rește starea de nesiguranță a 
autorităților și se consideră ca 
cert faptul că în cazul lichi
dării consulului, relațiile din
tre cele două țări vor avea de 
suferit.

Prezențe
românești

MADRID 7 (Agerpres). — 
In cadrul turneului pe care 
îl întreprinde in Spania, an
samblul artistic de tineret 
„Doina" al municipiului Bu
curești a prezentat la Ma
drid cinci spectacole, înre
gistrând un succes deosebit, 
remarcat de întreaga presă 
spaniolă. Ziarul „ABC" a- 
preciază formația româneas- 

, că, condusă de dirijorul Di
nu Stelian, drept unul din
tre cele mai prestigioase an
sambluri care au vizitat 
Spania in ultimii ani. Ziarul 
evidențiază „vigoarea execu
ției și veselia contagioasă, 
eleganța și coloritul fin" 
care au. caracterizat progra
mul prezentat. La rîndul său, 
cotidianul „ Arriba" afirmă că 
„rar s-a prezentat în fața 
spectatorilor madrileni un 
ansamblu atît de disciplinat 
în evoluțiile coregrafice și 
atît de bine pus la punct sub 
raport muzical". Cotidianul 
„Nuevo Diario" elogiază „sa
voarea populară a cîntecului 
și dansului românesc, execu
tate de un corp de balet mi
nunat și o orchestră cu so
liști excepționali".

Cauza imediată a extinderii 
inciaenielor din Bellast a lost 
o ambuscadă în care a cazul 
o mașina a poliției și o cioc
nire intre armată și 
stranți care s-a soldat cu 
derea unui tmăr catolic, 
lunile din urma au 
incidente muli mai 
dar de data aceasta 
stradă au continuat 
nopți la rînd și au izbucnit si
multan în cîteva părți ale ora
șului. Tocmai desfășurarea mai 
multor ciocniri și exploziile 
care s-au produs în alte părți 
ale Irlandei de nord sînt invo
cate ca argumente în sprijinul 
teoriei că Armata Republicană 
Irlandeză sau vreun alt grup 
misterios organizează din nou 
o campanie teroristă. Se citea
ză în plus faptul că aceste 
tulburări își îndreaptă ascuți
șul contra armatei, nu contra 
protestanților. Deși armata nu 
a exprimat în mod oficial vreo 
părere în legătură cu o posi
bilă conspirație, mulți ofițeri 
afirmă în particular că trebuie 
să existe o rețea/deși inefici
entă, care încearcă să saboteze 
trupele britanice în cît mai 
multe puncte cu putință. Aceas
tă părere este sprijinită și de 
guvernul de la Belfast.

Armata Republicană Irlande
ză este o organizație secretă 
și prezența ei în evenimentele 
din ultimele zile nu poate li 
exclusă cu desăvîrșire. Totuși, 
dovezile extinse demonstrează 
că șomajul și alte fenomene

demur. - 
uci- 

In 
locavut 

serioase, 
luptele de 
mai multe

internațional. Intr-un articol de 
analiză, publicat în „Washing
ton Post", sub titlul „Cotele la 
textile prefigurează virusul pro- 
tecționist", George Ball subli
niază că „o dată satisfăcut a- 
petitul protecționiștilor", cere
rile lor devin mai insistente 
și se extind și asupra altor 
produse. Comisia Camerei Re
prezentanților pentru- căi și 
mijloace — cea maj puternică 
comisie din Congres, din sfera 
politicii comerciale — a apro
bat o legislație care nu numai 
că impune cote la lină și tex
tile sintetice, dar elaborează’ 
acel mecanism pentru impune
rea de cote oricărui articol, a- 
tunci cînd acesta depășește un 
anumit procent pe piața ame
ricană.

Referindu-sc la repercusiuni
le unei astfel de legislații, fos
tul subsecretar de stat aver
tizează : „Nimeni nu trebuie 
să subestimeze implicațiile tra
gice ale unei asemenea măsuri 
obscurantiste care poate dez- 
lănțui o reacție în lanț de re
presalii și contrarepresalii care 
ar anula progresul organizat, 
făcut în ultimii 40 de ani, spre 
extinderea comerțului mondial".
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WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— Secretarul de stat William 
Rogers a. anunțat acceptarea 
de către Republica Arabă U- 
nită și Israel a propunerii pri
vind încetarea focului — înce- 
pînd de vineri 7 august, orele 
22,00 GMT — pe o perioadă 
de cel puțin 90 de zile. El și-a 
exprimat speranța că această

hptărîre „va avansa perspecti
vele pentru o pace justă și du
rabilă în Orientul Apropiat".

Observatorii precizează că în 
cazul Iordaniei nu este nece
sară o declarație de încetare 
a focului, întrucît la Amman 
nu a fost denunțată expres re
zoluția O.N.U, din iunie 1967 
privind încetarea focului.

Tanzania sprijină propunerile 
de soluționare a crizei

DAR ES SALAAM 7 (Ager
pres). — Prim-vicepreședintele 
Tanzaniei, Abeid Amâni Ka- 
rume, a declarat,"în cadrul ți
nui discurs rostit la o mani
festație populară, că țara sa 
sprijină propunerile americane 
de soluționare a crizei din O-

rientul Apropiat. El a anun
țat, totodată, că. în numele 
partidului Afro-Shinazi, al Că
rui lider este, a trimis telegra
me președintelui Nasser și pre
mierului israelian, Golda Meir, 
în care salută acceptarea „pla
nului Rogers" dc către cele 
două guverne.
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LONDRA 7 (Agerpres). — Ziarul londonez „Evening 
Standard" a dat publicității rezultatele unui sondaj de opi
nie din care reiese că intenția actualului guvern conservator 
de a relua vînzările de arme către Republica Sud-Africană 
a fost primită cu îngrijorare în lîndul populației britanice. 
Potrivit sondajului, numai 20 la sută din cei chestionați 
s-au declarat de acord cu ideea preconizată de ministrul 
afacerilor externe, Douglas Home. O mare parte din per
soanele chestionate, printre care și numeroși adepți ai Parti
dului conservator, consideră că este necesar ca vînzările de 
arme către R.S.A. să fie interzise complet.

S-au împlinit 25 de ani de 
cînd, la 6 august 1945, era 
atomică își făcea spectaculos 
și tragic intrarea în istorie. 
Incercînd să forțeze victo- 
toria asupra unei armate, de
ja înfrînte, comandamentul 
american hotăra, la data a- 
mintită, aruncarea asupra o- 
rașului japonez Hiroșima, a 
unei bombe noi, a cărei 
tere nebănuită avea să 
dă, într-o fracțiune de 
cundă, sute de mii de 
meni. La 9 august 1945, 
gasaki cunoștea soarta
roșimei. 240 000 de morți. 
37 425 de mutilați și 13 983 
dispăruți — acesta este bi
lanțul cu care se întorceau 
în America echipajele de pc 
bombardierele „Enola Gay“ 
și „Marele Arist" după ce 
îndepliniseră trista misiune.

...Au trecut 25 de ani de 
la lansarea bombei atomice 
și în Japonia mai
și astăzi peste 300 000 de 
time mai mult sau mai 
țin . iradiate, mai grav 
mai puțin grav mutilate, 
de-a doua generație semnala
deja cazuri frecvente de mi- 
croencefalie și cazuri foarte 
frecvente de leucemie și can
cer.

Comemorarea a 25 de ani 
de la 
mice 
șima 
anul 
automată a așa-zisului tratat 

securitate japono-ameri- 
și implicit cu menține- 
bazelor S.U.A. pe terito- 
nipon. Văzîndu-și spe-

nawa și alte baze americane 
de pe teritoriul japonez sînt 
utilizate — sfidîndu-se inde
pendența și suveranitatea ță
rii — în angrenajul milita
rist necesar S.U.A. pentru 
purtarea războiului în Indo
china, implicînd o indirectă 
participare a Japoniei la a- 
cest război repudiat în lu-

cursa înarmărilor al1* cărei 
ritm depășește astăzi pe cel 
al dezvoltării.

In mesajul adresat actua
lei Conferințe internaționale 
împotri va bombelor atomice 
și cu hidrogen, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat, spu
nea : „Este convingerea noas
tră fermă că a sosit timpul 
să se acționeze în modul cel 
mai hotărît pentru a pune 
capăt cursei înarmărilor, să 
se întreprindă măsuri prac
tice în domeniul dezarmă
rii generale și în primul rînd 
pentru distrugerea armelor 
de nimicire în masă, astfel 
incit fiecare popor să aibă 
certitudinea securității sale".

...Cu 25 de ani în urmă, 
era atomică își făcea un de
but tragic în istoria omeni
rii. Nouă ani mai tîrziu, la 
Obninsk, în Uniunea Sovie
tică, prima centrală nuclea
ră din lume deschidea cea 
de-a doua cursă a atomului 
— întrecerea pașnică. Carac
terul bivalent al acestei noi 
energii, formidabila sa forță, 
avea să-i confere, în dece
niile următoare, un rol pri
mordial în cele două procese 
contradictorii : cursa înarmă
rilor și revoluția tehnico-ști- 
ințifică. Prima a însemnat 
Hiroșima. A doua — folosi
rea energiei nucleare, cu 
posibilitățile pe care le o- 
feră dezvoltării, în sensul 
constituirii unui sistem de 
securitate care să excludă 
războiul din viața popoare
lor, care să faciliteze de
zarmarea și cooperarea.
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Comentariul zilei
Pericol de inflație în R. F.G

BONN 7 (Agerpres). — Peri
colul unei .inflații în econo
mia vest-germană persistă. A- 
ceasta este concluzia la care 
ajung unii experți. după ce 
analizează o serie de. fenome
ne semnalate în actuala evo- 

a 
că

mea întreagă. Milioane dc 
cetățeni japonezi au demon
strat, la sfîrșîtul lunii iunie, 
pe străzile principalelor ora
șe, opunîndu-se reînnoirii 
tratatului japonoramerican.

La cîteva zile, din Hiroși
ma pornea primul marș al 
păcii din acest an, ce avea 
să se încheie după cîteva 
săptămîni la Tokio, în preaj
ma comemorării exploziilor 
de la Hiroșima și Nagasaki. 
Intre timp, în capitala Ja
poniei se deschidea cea de 
a 16-a Conferință interna
țională pentru interzicerea 
armei atomice .și cu hidro
gen. Prezența la această con
ferință a numeroase organi
zații ale partizanilor păcii 
din lumea întreagă, precum 
și problemele abordate — or
ganizarea 
mondiale 
poarelor 
lupta pentru 
mei nucleare 
— au arătat încă o dată în
grijorarea opiniei publice 
mondiale și în primul rînd 
a celei japoneze, față de

negative au jucat un rol im
portant în declanșarea tulbu
rărilor.

Un preot care activează în 
cadrul Comitetului central de 
apărare cetățenească din Bel
fast a respins teoria unei con
spirații a Armatei Republicane 
Irlandeze. „Această organizație 
constituia chiar și în timpurile 
ei cele mai bune un grup com
plet ineficient, ceea ce nu în
seamnă că unii dintre partici- 
cipanții la tulburări n-ar fi 
putut fi membri sau simpati- 
zanți ai ei". Deputatul laburist 
Paddy Devlin declara la rîndul 
său : „Armata britanică provoa
că deliberat tulburări în anumi
te regiuni în care trăiesc ca
tolicii pentru a justifica prezen
ța trupelor în acele 
Ea se 
armată 
mediu".
are un 
reflectă 
tele 
săi. 
cios: catolicii întărită trupele, 
care și așa s-au săturat pînă 
peste cap de treaba pe care 
o fac în Irlanda de nord, iar 
acestea reacționează cu 
sub ceea ce 
gentilețe.

Singurul 
pare să fie 
tei britanice 
de mare la 
Ulster îneît 
ea va putea fi retrasă în si
guranță decît după ani de zile.

luție economică a R. F. 
Germaniei. Ei consideră 
reevaluarea mărcii, la sfîrșîtul 
lunii octombrie 1969, a inter
venit mult prea tîrziu pentru a 
mai putea micșora supraîncăl
zirea conjuncturii economice 
din această țară. Expansiunea 
monetară a continuat în ciuda 
tuturor restricțiilor impuse.

cre
de

ree-

'Băncile particulare au acordat 
numai în luna iunie a. c. 
dite noi în valoare 
6 400 000 000 mărci.

Va fi necesară o nouă
valuare a mărcii ?, se întreabă 
specialiștii. Situația balanței de 
plăți vest-germane n.u va mai 
permite acest lucru. Excedentele 
au fost suficiente numai pentru 
a compensa 
tal. Remediul 
clasic al politicii 
a dat rezultatele 
pitalurile „ieșite" 
după reevaluarea 
revenit decît parțial.

.ieșirile" de capi- 
antiinflaționist 
monetare nu 
scontate. Ca- 
peste graniță, 
mărcii, n-au

trăiesc 
vic- 
pu- 
sau 
Cea

regiuni. 
comportă acum ca o 
de cuceritori din evul 
Declarația lui Delvin 
ton incendiar, dar ea 
cu acuratețe sentimen- 

multora din sprijinitorii 
Există acum un cerc vi-

LONDRA 7 (Agerpres). — Un grup de 35 de persona
lități britanice, între care mai mulți membri ai Camerei 
Comunelor, au publicat în ziarul „Times" o scrisoare cerînd 
interzicerea tuturor armelor nucleare. Subliniind că bomba 
atomică aruncată în urmă cu 25 de ani asupra Hiroșimei 
„a provocat suferințe cumplite unor oameni nevinovați", 
semnatarii scrisorii arată că „atît timp cît armele nucleare 
nu vor fi interzise, asupra întregii omeniri va continua să 
planeze un grav pericol". Printre cei ce au semnat scrisoa
rea se află deputății Michael Foot și Frank Alaun, precum 
și actorii Alfie Bass și Sybil Thorndike.

lucru categoric 
participarea arma- 
într-o măsură atît 
evenimentele din 
nu e probabil 'că

mult
s-ar putea numi

<»
să trateze cu răpitorii 
plomați.

< ASUPRA PĂRȚII DE SUD 
A MARII BRITANII s-a abătut 
joi o ploaie torențială. In mod 
deosebit a fost afectată Lon
dra, străzile ei transformîn- 
du-se în adevărate rîuri. Anu
mite artere de circulație rutie
re au fost practic inundate, 
nivelul apei atingînd 90 de 
centimetri.

• Guvernul Uruguayan a oferit o recompensă în va
loare de un milion de pesos (aproximativ 4 000 de dolari} 
oricărei persoane care va putea furniza o informație pri
vind locul unde se află cei doi diplomați răpiți săptămîna 
trecută — consulul general al Braziliei, Aloysio Dias Go
mide și consilierul american Daniel Mitrione — de mem
bri ai organizației ilegale „Tupamaros".

După cum este cunoscut, guvernul Uruguayan a refuzat 
’i condițiile eliberării celor doi di-

I
I
I

bombardamentele ato- 
asupra orașelor Hiro- 
și Nagasaki a coincis 
acesta cu prelungirea

de
can 
rea 
riul 
ranțele înșelate, forțele pro
gresiste din țară au scos în 
evidență din. nou că ’Oki-

< SECRETARUL GENERAL 
AL ORGANIZAȚIEI UNITĂȚII 
AFRICANE, Diallo Telli, care 
se află într-o vizită la Cairo, 
a fost primit joi seara de pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser. După cum relatează 
agenția MEN, Diallo Telii a 
discutat cu președintele Nasser 
probleme referitoare la orga
nizarea conferinței la nivel 
înalt a țărilor africane, ce va 
avea loc la Addis Abeba, la 4 
septembrie a.c. Secretarul gene
ral al O.U.A. urmează 
în continuare o vizită 
tala Libiei, Tripoli.

să facă 
în eapi-

RECU-

unei 
în 

din

campanii 
sprijinul po- 
Indochina și 

eliminarea ar- 
din Okinawa
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• Alan Shephard, Edgard. Mitchel. Eugene Ceman și 
Joe Engle, care vor zbura spre Lună la bordul navei „A- 
pollo-14“, vor face între 10 și 14 august o serie de antre
namente în R. F. a Germaniei. Ei vor studia, totodată, cra
terul Noerdlingen, format în urma căderii meteoriților pe 
suprafața terestră. Această vizită are loc la inițiativa prof. 
Wolf von Engelhardt, care se ocupă la Universitatea din 
Thuringia de problemele mineralogiei. El va prezenta as- 
tronauților americani natura și caracteristicile giganticului 
crater.

PREȘEDINTELE REPU-
DEMOCRAT1CE CON-

▲ MINISTRUL AFACERILQR 
EXTERNE AL R.A.U., Mahmoud 
Riad, care a sosit într-o vizită 
de două zile la Istanbul, a avut 
vineri o întrevedere cu omo
logul său turc, Ihsan Sabri 
Caglayangll, în cursul căreia a 
fost examinată evoluția situa
ției din Orientul Apropiat. Riad 
s-a întîlnit, de asemenea, , cu 
ministrul belgian al afacerilor 
externe, Pierre Harmel, aflat 
într-o vizită particulară în 
Turcia.

+ JOI A SOSIT LA PEKIN 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției 
zet Gaafar El Nurneiry, 
invitația guvernului R. 
neze, va face o vizită 
în această țara. La 
oaspetele sudanez a fost Tntîm- 
pinat de Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și alte persoane oficiale.

> 1N LOCALITATEA SAK- 
KARA situată la treizeci de 
km de capitala egipteană, Cai
ro a fost descoperit cel mai 
mare templu construit în tim
pul faraonului Ramses al II-lea. 
Monumentala construcție 
află în apropierea unui

se 
alt 

templu, ridicat în timpul dom
niei aceluiași faraon, descope
rit în 1942.

Sudane- 
care, la 
P. Chi- 
oficială 
sosire,

< MINISTRUL APĂRĂRII 
AL S.U.A., Melvin Laird, a in
sistat, în 'cadrul unei conferințe 
de presă ținute la. Washington, 
asupra rolului aviației ameri
cane în operațiunile militare 
din Cambodgia. El a subliniat 
că raidurile sînt menite 
sprijine regimul instalat 
Pnom Penh și să lovească
liniile de aprovizionare ale for
țelor patriotice. Bombardarea 
liniilor de aprovizionare și a 
șoselelor strategice va continua, 
a precizat Laird,

sa 
la 
în

< UN AVION DE 
NOAȘTERE FĂRĂ PILOT, apar- 
ținînd forțelor aeriene ameri
cane, a fost doborît joi deasu
pra teritoriului R. D. Vietnam, 
în provincia Hoa Binh. Agenția 
V.N.A. precizează că acesta 
este cel de-al 3 359-lea aparat 
american doborît deasupra 
R. D. Vietnam din august 
1964.

♦
BUCII
GO (Kinshasa) și-a încheiat vi
zita oficială de trei zile la Wa
shington. în capitala federală 
americană el a conferit cu pre
ședintele Nixon, secretarul, de 
stat al S.U.A., William Rogers, 
și cu alte oficialități. în cadrul 
întrevederilor au fost abordate 
probleme referitoare la situa
ția din Africa, relațiile State
lor Unite cu țările din acest 
continent, precum și probleme 
de interes reciproc.

4 FLOTA COMERCIALĂ 
MONDIALĂ a crescut în ulti
mele 12 luni cu 7,6 la suta. 
Potrivit unui raport publicat de 
Institutul pentru navigație din 
Bremen, flota comercială a 
lumii este formată în prezent 
din 
un
211939000 tone. Creșterea cea 
mai importantă a înregistrat-o 
flota tancurilor petroliere care 
numără în prezent 5 826 de u- 
nități, cu un -deplasament to- 
tal de 85 501 000 tone.

28 485 de vase 
deplasament

maritime cu 
total de

4 ANTON ATALLA, MINIS
TRUL IORDANIAN al afaceri
lor externe, a sosit joi la Roma, 
într-o vizită de trei 
va avea convorbiri 
cu ministrul italian 
lor externe, Aldo 
probleme de interes reciproc.

zile. Atall» 
în special 
al afaceri- 

Moro, în

cS
ai

< La Rabat s-a anunțat 
regele Marocului, Hassan 
Il-lea, a procedat la o rema
niere a guvernului, din compo
nența căruia au ieșit ministrul 
agriculturii și reformei agrare, 
Mohamed Benhima, și ministrul" 
lucrărilor publice și comunica
țiilor, Mohamed Imani.
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• In ciuda interdicțiilor de circulație, incidentele ra
siale din orașul Lima (statul Ohio) au continuat în cursul 
zilei de joi. Patru persoane 
armă, iar poliția a efectuat 
Guvernatorul statului Ohio, James Rhodes, a ordonat ca 
350 de membri ai gărzii naționale să se alăture efectivelor 
poliției orașului, a cărui populație se ridică la 53 000 de 
locuitori, pentru a menține ordinea.

Incidentele din Lima au izbucnit miercuri noaptea 
după-ce o femeie de culoare a fost împușcată de către un 
polițist.

au fost rănite cu focuri de 
un mare număr de arestări.

< Secretarul general al 
Organizației Națiunilor Uni
te, U Thant, a cerut guvernu
lui Statelor White o serie ae 
„informații oficiale'' asupra 
planurilor acestuia de a scu
funda în apele Atlanticului 
conteinere încărcate cu gaze 
toxice, a anunțat un purtător 
de cuvint al ON.U.

Dexpersul lui U Thant sub
liniază îngrijorarea pe care 
o resimt fările din apropie
rea regiunii în care ar urma 
să tie scufundate conteincre- 
le amintite.

’■ — ........... . . -
s Țipatul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

lî l
40 369


