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ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI
romi oisnm în shhiui 

fecunda a înikecerii sociausee

Freamăt nou
al muncii în
pădurile jiene

Forestierii Văii Jiului răspîn- 
diți în parchetele din munții 
Parîngului și ai Sebeșului pînă 
pe povîrnișurile Retezatului, 
muncesc în aceste zile mai cu 
elan, hotărîți să întîmpine ziua 
de 23 August așa cum se cuvi
ne — cu importante șl begate

realizări. Faptele din această 
lună le confirmă hotărîrea, Au 
fost livrate depozitelor fores
tiere, de la începutul lunri au
gust, importante cantități de 
material lemnos, ce depășesc 
la majoritatea sortimentelor 
prevederile de plan. Astfel, față 
de planul zilnic, a fost exploa
tată o cantitate suplimentară de 
300 mc bușteni de fag, 250 mc 
lobde industriale, 100 mc che
restea de rășinoase și 100 mc 
lemn de mină; pînă la ziua 
sărbătoririi eliberării patriei, 
toate aceste cantități vor spo
ri ajungînd să cumuleze numai 
în această lună, la toate sorti
mentele amintite, o cantitate

de material lemnos de
1 700 
cum 
Constantin Anuțoi-u, inginer șef 
al Unității de exploatare a lem
nului Petroșani se prelimină a 
se obține în această lună rea
lizări superioare la toți Indica
torii de producție față 
vederile planificate.

Se cuvine menționat 
sporit pe care îl au în 
rea acestor succese, 
forestiere conduse de 
Rusu (parchetul Maleia), Dumi
tru Cojocaru (parchetul Cîmpu- 
șel), Vasile Mlejnită (parchetul 
Strîmbu) și Iovan Todea 
parchetul Gîrbovu.

mc. Totodată, 
ne informează

peste 
după 
tov.

de pre-

aportul 
realiza- 

brigăzile 
Nicoiac

din

Un obiectiv central al acțiunii de orga
nâzare științifică a producției și a muncii

MOBILIZAREA
TUTUROR REZERVELOR 

DIN ÎNTREPRINDERI
PENTRU OPTIMIZAREA

ACTIVITATII ECONOMICE
Create în urmă cu doi ani, 

pe baza hotărîrii conducerii de 
partid și de stat, cabinetele ju
dețene și municipale pentru 
probleme de organizare știin
țifică a producției și a muncii, 
au avut menirea de a deveni 
nuclee teritoriale care să pola
rizeze în jurul lor cei mai va
loroși specialiști din unitățile 
productive, institutele de cerce
tare și Instituțiile de învătă- 
mînt, în scopul de a da un nou 
4mpuls și de a asigura conti
nuitatea acțiunii de valorifica
re a tuturor rezervelor exis
tente în economie. De aseme
nea, o sarcină importantă a ca
binetelor a fost aceea de a 
populariza, prin toate mijloace
le de caro dispun, noțiunile 
legate de știința 
Inițierea unor programe 
perfecționare a pregătirii 
drelor de toate nivelele.

Cabinetul nostru municipal, 
în cei doi ani de la înființarea 
șa, sub îndrumarea nemijloci
tă a secretariatului Comitetului 
municipal de partid, a folosit 
o multitudine de mijloace șl 
metode pentru înfăptuirea sar
cinilor ce i-au stat în față, în 
diferitele etape ale acestui in
terval de timp. Astfel, în pri
ma perioadă a fost necesară o 
primă luare de contact cu do
meniul vast al științei organiză
rii și programele organizate — 
la început cu cadrele de con
ducere din toate unitățile eco
nomice ale municipiului și apoi 
diferențiate pe ramuri — su 
avut un caracter de prezentare 
a problemelor. Concomitent cu 
aceste programe au fost inițiate 
o serie de acțiuni în unitățile 
economice, unde au fost dez
bătute probleme de fond ale 
proceselor de producție, cum 
sînt cele privind extinderea 
abatajelor frontale cu susține
re metalică și tăiere mecanică, 
creșterea vitezelor de avansare 
în abataie si galerii. îmbunătă
țirea indicilor de folosire a 
mașinilor, utilajelor și agrega
telor. organizarea transportului 
uzinal si depozitării, perfecțio- 

informational, 
de tudiul 
consumurilor

ing. Cornel BURLEC

noțiunile 
organizării, 

de 
ca-

narea sistemului 
probleme legate 
muncii, reducerea 
specifice etc.

Conținutul tuturor 
forme de activitate a 
în substanță, o dată cu acumu
larea experienței, deoarece, 
practic, nu a existat o tradiție 
stabilită în acest domeniu. U- 
nele forme, < 
erau utilizate 
cum au fost 
pierdut teren 
lor reduse, și

acestor 
cîștigsf

care la început 
> pe scară largă, 

conferințele, au 
datorită eficientei 
treptat s-a trecut

de la programele cu caracter 
de informare la cele de specia
lizare pe o tematică mai puțin 
extinsă, dar mult mai concre
tă.

Ne-am convins că sînt deo
sebit de utile 
studii, fie pe parcursul elabo
rării lor, fie 
într-un cadru larg, cu partici
parea comitetului de direcție 
sau a conducerii unității eco
nomice, a membrilor comitetu
lui de direcție al cabinetului, 
specialiști din activul obștesc 
al acestuia. Aceste analize s-au 
terminat, de regulă, cu măsuri 
concrete do aplicare în produc
ție a studiilor elaborate în în
treprinderi, care în multe ca
zuri rămîneau simple elemente 
de arhivă.

Cabinetul nostru, la in
dicația comisiei economice a 
Comitetului municipal de partid, 
a studiat o serie de aspecte 
legate de activitatea unităților 
economice din municipiu șl □ 
propus măsuri pentru îmbună
tățirea situației. în acest fel, 
se pot aborda probleme de sin
teză, cu participarea unui mare 
număr de specialiști, ceea ce 
permite o abordare complexă a 
problemelor.

In lumina documentelor ple
narei C.C. al P.C.R., din decern- 
brie 1969, cabinetele au sarcina 
de a-și aduce o contribuție mai 
substanțială la mobilizarea re
zervelor existente în întreprin
deri, la optimizarea activității 
economice, la diferite nivele, 
prin studierea de către colec
tive mixte de lucru — în care 
să participe și specialiști dina
fară întreprinderii — a proble
melor ivite, în scopul unei so
luționări competente a acesto
ra. Aria problemelor care tșl 
așteaptă rezolvarea este deose
bit de largă, înccpînd cu modul 
în care sc fac planificarea acti
vităților, aprovizionarea tehni- 
co-materială, organizarea pro
ceselor de producție proptiu- 
zise și a activităților de deser
vire. respectiv, transporturile 
Interne și depozitările, livrarea 
produselor la diverși benefici
ari și terminînd cu problemele 
de raționalizare a consumurilor 
de muncă și cele de conduce
re la diferite nivele.

Este de subliniat importanta 
modului în care trebuie tratate 
toate aceste probleme, în vede-

dezbaterile unor

după elaborare,

rea optimizării activității eco
nomice. Pentru valorificarea 
deplină a tuturor posibilităților, 
se impune folosirea tehnicilor 
pe care ni le oferă azi cerce
tarea operațională cum sînt i 
programarea matematică, teoria 
stocurilor, teoria firelor de aș
teptare, teoria siguranței, ana
liza drumului critic etc, Fără 
îndoială că necesitatea stăpî- 
nirii și valorificării acestor teh
nici nu exclude posibilitatea 
ca orice specialist să-și

*hr

utilajelor miniere

CARATELE
CARULUI

aceste 
bine în 

D«uă 
acest

23 August. Realizarea 
zilnice de plan în 
de 100—115 la sută 
aceste brigăzi consti- 

că obiectivul

de execuție a
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La E. M. Anlnoasa s-a 
în funcție o nouă centrală 
lefonică cu 130 numere — 
interioare și 15 exterioare, 
chea centrală servește, la
actuală, în exclusivitate, subte
ranul, în condiții 
bunătățite.

Instalația a fost 
poziție de către
poștă și telecomunicații din 
Petroșani și instalată cu spriii- 
nul personalului specializat în 
acest gen 
mină.

• O NOUĂ CENTRALĂ 
LEFONICĂ IN REȚEAUA 
MINIERĂ

de lucrări, de la

,ț: ■ 4.

Reduc perioada

In toate secțiile și atelierele 
Uzinei de utilaj minier Petro
șani, în cadrul tuturor formații
lor de lucru de aici, întrecerea 
pentru obținerea de rezultate 
din cele mai valoroase în pro
ducție a atins, în aceste zile 
din preajma aniversării elibe
rării patriei, punctul incandes
cent al desfășurării ei. Cuvîn- 
tul de ordine al creatorilor de

utilaje miniere este în 
zile! „mai repede, mai 
tot ceea ce facem!", 
fapte semnificative în 
sens. La secția construcții me
talice, brigăzile de lăcătuși con
duse de Ladislau Iuhasz, Ludo
vic Forika și Nicolae Carasca 
muncesc cu sîrg pentru a redu
ce perioada de execuție a 24 
transportoare TR-2 (de care vor 
beneficia toate exploatările mi
niere) de la 30 august, cum a 
fost prevăzut inițial la 23 Au
gust. Tot în cadrul aceleiași 
secții, lăcătușii din brigăzile sui 
Iuliu Toth, Constantin Nicu și 
Nicolae Tudor și-au fixat ca 
obiectiv imediat de îndeplinit 
în muncă terminarea de execu
tat a două bucăți molete cu 
0 3 500 mm pînă la 19 august 
în loc de 
sarcinilor
proporție 
de către 
tuîe o garanție 
urmărit va deveni fapt împli
nit.

La E. M. Uricani, de la fine
le săptămînii trecute, produce 
„în plin" abatajul frontal cu 
susținere metalică din stratul 
nr. 18, blocul V. Obiectivul res
pectiv se înscrie pe linia mă
surilor de extindere a fronturi
lor de lucru de mare capacita
te, dotate cu echipament 
dern de susținere.

La frontul în cauză se 
în cuts de introducere o 
bina 2 K 52.

neretului de acum 30 de ani în 
comparație cu a celui de 
tăzi. Ambele expuneri s-au 
curat de aprecieri unanime 
partea celor prezenți.

Ieri după-amiază, în 
ciclului de acțiuni pe 
„Integrarea tineretului în 
cesul de producție", la exploa
tarea minieră Dîlja a avut loo 
o consfătuire cu tinerii uteciști 
angajați la această unitate in
dustrială. După prezentarea re
feratului intitulat „Rolul 
rului utecist în procesul 
producție și comportarea 
în colectivele de muncitori" — 
referent Romulus Burdan, secre
tar al comitetului U.T.C. pe 
exploatare, auditorii au urmărit 
cu atenție cuvintele tovarășu
lui Ioan Dane, membru al co
mitetului de partid al minei 
care a vorbit despre viața ti-(Continuate In pag. a i-ai

Teatrul
Tănase" din București va pre
zenta în Valea Jiului revista 
umoristic-muzicală în 2 seta 
„Hop și Stroe 1" semnată de în
drăgitul artist emerit împreună 
cu N. Kanner. în spectacol vor 
apare cunoscuții actori de re
vistă și cîntăreți — Rolands 
Cămin, Elena Cremeneanu, Ac- 
vilina Severin, Marian Iorga, 
Dodii Ionescu și alții — mo
mente vesele și formația rit
mică Petre Munteanu. Specta
colele vor fi prezentate în sala 
•Casei de cultură din Petroșani, 
șîmbătă 15 august, la ora 17 
și la ora 20.

• AUTOMATIZAREA CÎSTIGA 
POZIȚII IN TRANSPORTUL 
MINIER

Un colectiv de cercetători 
de la I.C.P.M.H., din cadrul 
C.C.P., se străduiește să soluțio
neze automatizarea transportoa
relor și să creeze dispozitivele 
adecvate pentru centralizarea, 
semnalizarea și comanda auto
mată a echipamentului de cale 
la transportul cu locomotive 
de mină. S-au construit, deja, 
releele de aglomerare — 
perimen tarea lor dînd 
rezultate —. traductoarele 
cale și de poziție a macazelor.

ex- 
bune 

de

O tăcere adîncă 
peste întreaga Vale. Pentru 
moment freamătul trepidant 
al efortului uman a încetat. 
Numai ici, colo, ciripitul ri
nei păsărele, clipocitul ju
căuș al unui fir de apă, 
foșnetul pădurii țin să ne 
reamintească realitatea lu
mii care ne înconjoară. Deo
dată tăcerea este tulburată 
de un zgomot surd, ce se 
aseamănă cu tunetul venit 
de peste zări, iar un nor 
de praf se înalță sub for
ma unei ciuperci uriașe, ur
mat de răpăitul scurt al fur
tunii de piatră. Iată fantas
ticul inedit al unei dislocări 
masive de rocă așezate de 
milenii în straiele pămîntu
lui.

Desigur, feeria acelor cli
pe, în care miile de tone de 
calcar se desprind din ca
riera sectorului minier Ba
nița, este greu de descris. 
Peisajul trecător, pare smuls 
din filele unei povestiri ști- 
ințifico-fantastice, unde mun
ții ce par 
ruie sub 
Și totuși, 
domeniul 
cu forța 
munților 
lositor. De aici, de 
nița, mii de tone 
zilnic spre Galați, 
Călan. Muncitorii aceștia ce 
lucrează fie sub arșița soare
lui dogoritor, fie în bătaia 
vîntului și a ploilor sînt și 
ei mineri. Depun o muncă ti
tanică în care efortul fizic 
le este redus de ajutorul u- 
tilajului modern. Am încer
cat o comparație între mun
ca minerului, din adîncuri și 
aceea a minerului din ca
riere. Privind chipurile lor 
am remarcat aceeași tărie de 
caracter, dîrzenia și pasiu
nea muncii în făurirea suc
ceselor. Munca lor conține 
aceeași noblețe a „scormo
nirii" naturii pentru a face 
omul mai fericit. Cărbunele

de neclintit se nă- 
propria greutate, 
nimic nu este de 
imaginației. Omul 
sa creatoare rupe 
tot ce au mai fo

ia Bă- 
pornesc
Reșița,

mo
und 
ma-

din mină, calcarul carierei, 
vor lua drumul cuptoarelor 
avide, născind metalul.

Dar, așteptînd acel 
ment suprem in viața 
cariere, actul dislocării
sive din strat, am urmărit 
firul imaginar al întregului 
proces de producție. Specta
colul acela măreț începe cu 
multe zile înainte și se ter
mină cu mult după aceea. 
Pe treapta a doua a carie
rei Vasile Schiopu, Nicolae 
Androne, Cornel Petrache di
rijează cu abilitate mașina 
de forat prin percuție „Ura- 
leț“. Tăria rocii este învin
să in 5—6 locuri. Găuri cu 
un diametru de 200 mm sînt 
forate pînă la adâncimi de 
20 de metri. Apoi, artificie
rii înfundă găurile cu sub
stanță explozivă 
„urni munții din 
cum spuneau Ion 
meric Hompot și

care va 
loc", după 
Mihuț, E- 

loan Rusii.

Modul in care se face a- 
ceastă operație este atent ur
mărit de specialiștii în puș- 
care: inginerul Ioan Bîrsan, 
șeful secției, Dumitru Dran- 
ciuc și tehnicianul Silviu 
Zlăgneanu. Referitor la exe
cutarea cu precizie a fazei 
premergătoare pușcării, ulti
mul a ținut să precizeze: 
„De felul in care se reali
zează pușcarea, depinde me
seria noastră. O nereușită 
caracterizată prin neexploda- 
rea unei găuri, nu numai 
că are repercusiuni asupra 
cantității de rocă dislocată, 
dar constituie un 
permanent pentru 
abordează restul 
de după pușcare. 
se procedează la 
foarte precisă

pericol 
acei care 

operațiilor 
De aceea, 
o dozare 

Spre exem-

Nicolae LOBONȚ

(Continuare In pag, a 3-a)

IIAROUN TAZIEFF 
(reproducere după 

„Paris Match")

CITIȚI ÎN PAGINA A 2-A

INDIVID - COLECTIVITATE

De la începutul secolului 
nostru, 770 000 de persoane au 
dispărut de Pe fața pămîntu
lui, în urma unor catastrofe 
telurice. Toate au avut la ori
gine fenomenul derivei conti
nentelor, descoperire recentă a 
geologiei. Intr-o epocă foarte 
îndepărtată, Americile și Eu- 
rafrica formau un singur bloc 
care s-a crăpat, s-a scindat în 
mai multe fragmente. Călătoria 
lor, începută cu 150 milioane, 
de ani în urmă, provoacă nu 
numai cutremure de pămint, ci 
și încrețirea lanțurilor 
munți, erupțiile vulcanilor 
apariția de noi oceane.

a fost cîndva Yungay, 
aș cu 23 000 de locui
ri, ras în cîteva se

cunde de pe fața pămîntului. 
Este un bilanț tragic. In cî
teva zeci de secunde, la 31 
mai a. c., 60 000 de peruvieni 
și-au găsit moartea; 158 de 
așezări au fost pustiite. Un mi
lion de sinistrați din totalul 
de 3 470 000 locuitori; a fost 
cel mai ucigător cutremur de 
pămint din 1927 încoace. Ca
tastrofa din Peru, care s-a pro-

de 
Și

la 10 ani după cea dindus
Chile (aproape 10 000 de morți), 
se înscrie în inevitabila logi
că a forțelor care, de milioane 
de milenii și pentru alte mi
lioane, modelează încă supra
fața planetei noastre. De-a lun
gul unei zone 
întinde de la 
Asiei pînă la 
nei alte zone 
lungul coastei 
ricilor, se înfruntă și se în
calecă sub scoarța pămîntului,

marginile imenselor dale mo
bile, provocînd seisme îngro
zitoare.

înguste, care se 
coasta estică a 
Agadir și a u- 

carc merge de-a 
vestice a Ame-

In străfunduri o 
titanică : America

Pacificului

luptă
contra

globuluiînvelișul stîncos al 
pămîntesc este o enigmă. „Plăci 
tectonice" sferice, groase de 
zeci de kilometri, ocupînd mi
lioane de kilometri pătrați, pur-

tind continentele în spinarea 
lor, suportă forțe care le în
depărtează unele de altele,-sau 
dimpotrivă, le opun unele al
tora. Ele se îndepărtează de-a 
lungul axei mediane a Atlan
ticului, a Mării Roșii, a Ocea
nului Indian etc. Aici, sub ac
țiunea formidabilelor tensiuni 
pe care le suportă, scoarța te
restră crapă, lasă să treacă lava 
care a urcat din străfunduri 
și care se revarsă.

(Va urma)
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AURULOMOGENITA TEA
NOPȚILOR

de AL BEcaracter

Valea 
văile 
două

tăria
ftoborim spre Tirnave. 
f- Și aici, reconstrucția 

este cuvintul de ordi
ne. Poposim la Tîrnăveni. 
După zile tragice, orășelul

a unei
brigăzi

lntr-una din aceste zile, 
răsfoind un carnet de teren, 
cu însemnări, am întîlnit 
consemnate cîteva discuții, 
multe dintre ele subliniate, 
purtate cu luni în urmă cu 
Constantin Petre, binecunos
cut în Valea Jiului, care 
și-a onorat an de an prin 
fapte, cuvintul dat, de a ex
trage cit mai multe tone de 
cărbune peste plan. Cu toate 
că a trecut o bună bucată 
de vreme de cînd au fost 
însemnate, considerind eu nu 
și-au pierdut sensul și va
loarea, ci dimpotrivă sînt și 
vor fi la fel de viabile, voi 
căuta în cele ce urmează să 
le relatez cu credința că sînt 
folositoare multor șefi de bri
găzi care n-au găsit încă 
„secretul" de a conduce o 
brigadă pentru obținerea u- 
nor realizări cu adevărat pe 
măsura posibilităților, a sar
cinilor.

Dar să intrăm in subiect.
— Spune-mi dumneata 

Constantin Petre, miner care 
conduci o brigadă de aproa
pe 190 de oameni, cum ai 
ajuns aici, adică in punctul 
de unde drumul realizărilor 
este continuu ascendent ?

— Acum toate mi se par 
simple. Cred insă că, in ce 
privește brigada 
cheia succeselor se 
organizarea lucrului 
laj. Fiecare om al 
trebuie să știe, și
știu exact, ce are de făcut, 
să respecte timpul de mun
că ce-l are la dispoziție, 
cele 480 de minute cum le 
ziceți dv. în ziare, adică să 
nu-l irosească în nici un fel.

— Numai atît 2
— încă ceva, la fel de im

portant, dar care nu depinde 
întotdeauna de noi. Este vor
ba de aprovizionarea cu cele 
necesare, de asistența tehni
că și, mai ales, lucru dove
dit de atîtea ori, de pricepe
rea, pasiunea, entuziasmul și 
perseverența fiecărui ortac 
din brigadă. Dacă toți trag 
în același fel, rezultatele nu 
pot fi decît bune. Știți, sînt 
zile cînd sfirșitul schimbu-

lui ne prinde in toiul lucru
lui și ne pare rău, ne sim
țim nu știu cum să părăsim 
abatajul. Pină la urmă insă...

— ...Trebuie să plecați. Ce 
crezi că înseamnă omogeni
tate, cînd vorbești de bri
gadă ?

— Cuvintul acesta a înce
put să circule prea fără răs
pundere în ultima vreme.

— De ce 2
— Pentru că toți vorbesc 

de el, ii iau martor in dife
rite împrejurări dar prea pu
țini se ostenesc să-l reali
zeze, să-l descopere în pri
mul rind și apoi să-l valo
rifice. Că trebuie să știți o- 
mogenitatea este o forță.

— O trăsătură de caracter 
a unei brigăzi, să zicem...

— Da, ii ceva care iți în
tărește puterile, care nu te 
lasă să dai înapoi. Ea se 
eiștigă atunci cînd toți oa
menii care formează briga
da, mineri, ajutori, vagone
tari, îs unul ca și celălalt, 
cind toți știu bine ce 
să facă pentru ca să 
acolo unde și-au 
pentru ca să poată 
realizuri cit mai bune.

— Ce părere ai despre ro
lul șefului de brigadă ?

— In primul rind el are 
datoria să lucreze cu fiecare 
ortac în așa fel ca la un 
moment dat unul ca și celă
lalt să fie pătrunși de spiri
tul colectivului, să facă tot 
ce poate pentru ca planul 
să fie realizat ritmic, schimb 
de schimb.

Bine, bine, dar pentru 
șeful de brigadă tre
să fie și diplomat, să 
și răbdare, să cunoas- 

să fie perseve-

trebuie 
ajungă 
propus, 
obține

prin

la
luni după „potop'. E greu să 
uiți în cîteva săptămîni, o în
cercare prin care țara trece 
o dată la citeva secole...

Închid ochii și intr-o cli
pă revăd, secvențele zgu
duitoare din mai. Apele curg 
nebune, prin văi, prin lunci. 
Poduri, stăvilare, diguri în
genunchează unul cite unul.

Orașe, sate, fabrici, cu zi
duri lovite orbește de furia 
apelor, ogoare nesfirșite stind 
sub puterea apăsătoare a a- 
pei ca odinioară sub pinza 
Mării Sarmatice. Tabloul, 
zugrăvind pagube de peste 
zece miliarde lei, este zgu
duitor chiar și în viziunea 
retrospectivă. Niciodată, ca 
pină in această primăvară nu 
mi-am putut da seama cu a- 
devărat ce înseamnă forța 
dezlănțuită a apelor...

O clipă, o zi, poate o lu
nă ne-a fost greu să murmu
răm cîntecele Mureșului ori 
pe cele ale Tirnavelor. In 
schimb repetam cu bărbăție 
refrenul rostit de strămoși, 
de-a lungul veacurilor de 
restriște: „Apa trece, pie
trele rămin"...

Singure, ori împinse de oa
meni, apele trec, se retrag in 
albii. Reținem însă, înainte 
de toate, sensul figurat al 
înțeleptului proverb, sens ca
re dintotdeauna, dar mai cu 
seamă astăzi, înseamnă re
construcție. Țîșnind din stră
fundul istoriei noastre ca un 
îndemn părintesc la viață, 
cuvintul acesta se interfe
rează cu sarcinile cotidiene, 
constituind un nou examen 
al maturității și tăriei po
porului român în mersul său 
ascendent pe calea edifică
rii orinduirii socialiste.

margini a întregului popor, 
impulsul material al recon
strucției este însuși statul so
cialist, seînteia acestei opere 
uriașe sînt comuniștii, îndem
nul activ — însuși secreta
rul general al partidului, 
omniprezent în acele zile de 
grea cumpănă, optimist și 
încrezător în oameni.

Poposim la Tg. Mureș. Unii 
credeau că sirenele fabrici
lor vor rămîne aici mute 
pentru multe luni, lată însă 
că după citeva săptămîni via
ța reintră in normal. Prin ce 
miracol ? Cazul „Electro-Mu- 
reș“ îmi pare semnificativ.

tra ei, construcția de locu
ințe pare un microraion oră
șenesc. La Ogra, Iernut, 
Chețani, în toate satele pe 
care Mureșul le-a lovit fron
tal, oamenii iși construiesc, 
cu sprijinul statului, cămi
ne mai durabile și mai fru
moase. Peste o mie de case 
sătești se află in plină con
strucție in județul Mureș.

PE MUREȘ
Șl PE
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noastră, 
cheamă 
in aba- 
brigăzii 
ai mei

asta 
bule 
aibă 
că meseria, 
reni și bineînțeles exigent.

— Pară discuție. Să fi șef 
de brigadă, să ai pe mină 
un număr de oameni, un 
abataj, să ți se încredințeze 
un plan 
cheamă 
clini să conduci. Altfel oa
menii iși pierd încrederea in 
tine, se ivesc nemulțumiri și 
gata cu omogenitatea brigă
zii. Piuă sii fie pusă pe roa
te trebuie apoi 
doare.

— Dumneata 
Petre cum ai 
lucru 2

— Sincer să fiu, acum nu 
mai știu. Pot spune că la 
început a fost mai greu, dar 
nu m-am dat bătut, 
zis că brigada mea 
să fie ca o familie 
îi. Fiecare zi a fost 
noi și este un fel de anotimp 
bogat, un fel de toamnă, în 
care stringent roadele. Nu 
amînăm nimic de pe o zi pe 
alta. Cînd dăm de greu, ne 
sfătuim, punem cu mai mul
tă rîvnă umărul și-l trecem.

— Cum ați ilovedit-o nu 
Succes deci în acti
vatoare și noi spo- 
cărbune peste plan.

de producție, se 
că trebuie să ști

timp și su-

Constantin 
reușit acest

Mi-am 
trebuie 
și iată 
pentru

o -dată, 
vitatea 
rtiri ele

Radu SELEJAN

r
raversum cîmpuri 
le și dealuri pe 
trecem prin sate 

rașe, unele de-a dreptul des
figurate. Pretutindeni, trac

toare și buldozere puternice 
răstoarnă mîlul și pietrele, 
„uitate" de Mureș, excava
toarele iși împlintă tot mai 
adine giturile de girafe în 
fundațiile viitoarelor clădiri, 
în timp ce camioanele alear
gă pe lingă noi ca tntr-un 
veritabil raliu — e dinamis
mul reconstrucției.

Intrăm cu Mureșul în Re- 
Orașul viorilor și-a 

repede fruntea. Ză- 
mers 
unele

ghin. 
descrețit 
rim din 
strucție, 
coperiș.

— De

cosi-
rod, 

și Cl

case in con- 
ajunse la a-

unde 
de unde atîta 
proape instinctiv ne reapar 
în fața ochilor munții de 
cărămidă, de țiglă, de pre
fabricate, de fier și lemn pe 
care i-am întîlnit prin gări 
și tot atît de repede aflăm 
răspunsul: Reconstrucția nu 
este numai opera celor ce 
mînuiesc mistria ori excava
torul. Dinamismul ei izvorăș
te din solidaritatea fără

atîta energie, 
impuls ? A-

Suferind pagube de 30,5 mi
lioane lei, întreprinderea a- 
vea nevoie de multe luni de 
repaus. Dar după două săp
tămîni, 
vitatea.
200 de 
treaga 
colectivului de la
Mureș" nu mai puțin de 200 
de motoare electrice, 2000 
de aparate de măsurat și 
control și diverse materiale. 
Miracolul —- gestul umanitar 
al statului socialist care a 
plătit integral, în perioada 
de stagnare a producției, 
salarii depășind 1 550 000 lei. 
In sfirșit — rapida normali
zare este rodul uriașelor e- 
nergii cheltuite în comun, zi 
și noapte, de muncitorii ro
mâni și maghiari.

Renaște, de asemenea, o- 
rașul, renasc celelalte așe
zări. Pentru refacerea că
minelor distruse sau avaria
te, statul a plătit unui nu
măr de 11 000 de familii din 
județul Mureș suma de 56,6 
milioane lei. La Cuci — lo
calitate spulberată din va-

ea și-a reluat acti- 
Miracolul — cele 

întreprinderi din în- 
țară care au trimis 

Electro-

i>.

chimiștilor și-a recăpătat ia
răși calmul și zîmbetul. Ini
ma sa, Combinatul chimic, 
răpus aproape în întregul lui, 
produce de mai bine de o 
lună cu toate secțiile. Fie
care capacitate repusă în 
funcțiune a atins parametru 
în 5—6 zile. Dar ceea ce 
pare de-a dreptul surprinză
tor, in destăinuirile ingine
rului Romulus Cîmpeanu, di
rectorul general al Combina
tului, este faptul că marea 
î'iitreprindere realizează as
tăzi o producție superioară 
celei anterioare 
lor. Aflăm că una 
produce zilnic cu 
mai mult carbid, că produc
ția de sulfat de aluminiu pe 
luna iulie a depășit prevede
rile planului cu 
Energicul colectiv 
Combinatului s-a 
pînă la sfirșitul 
recupereze 70 din cele 161 
milioane lei, cit reprezintă 
valoarea producției nerealiza
te în cele 30 de zile de stag
nare a instalațiilor.

Și aici, ca și la Tg. Mu

reș, ajutorul marilor unități 
chimice din Borzești, Pitești, 
Rm. Vîlcea, Craiova, Făgă
raș, Săvinești, munca ener
gică a oamenilor în schim
buri prelungite a făcut ca 
termenele de repunere în 
funcțiune, împinse către fi
nele anului, să fie aduse atît 
de aproape.

Orășelul chimiștilor zîm- 
bește acum însorit. Pe stra
da Plopilor, pe strada Dez
robirii, pretutindeni se înal
ță „case faine'. Pînă acum, 
2 258 de familii sinistrate din 
Tirnăveni au primit ajutoa
re bănești, insumind 12,9 
milioane lei. Alte 19 mili
oane vor fi cheltuite de stat 
pentru suplimentarea fondu
lui de locuințe cu 740 de 
apartamente.

Coborîm mai departe pe 
Tir nave. la Mediaș. Cele trei 
mari întreprinderi din Me
diaș — „Emailul Roșu", „Tîr- 
nava' și „Automecaniea' — 
au intrat de mult pe făga
șul producției normale. Se 
apreciază că pînă la sfîrși- 
tul anului, planul produc
ției globale și marfă pe ri
nul în curs al municipiului 
Mediaș va fi integral reali
zat. Orașul este înțesat de 
schele. Pe străzile Aurel 
Vlaicu, Traian Vuia, Texti
lelor, Panait Cerna, Croni
car Neculce și altele, zidu
rile noilor case cresc cu fie
care zi. Circa 200 de aparta
mente au fost repartizate si- 
nistraților. Alte 750 vor fi 
repartizate în lunile urmă
toare. hi planul refacerii fi
gurează 1000 de case. Pînă 
acum au fost luminate fa
miliilor sinistrate 3 392 ce
curi, în valoare de 14 229 000 
lei și mari cantități de ma
teriale de construcție la pre
țuri reduse. Statul nostru 
socialist face lot ceea ce-i 
omenește posibil pentru ca 
oamenii să-și refacă neîntir- 
ziat căminele și să-și înse
nineze cit mai repede fețele 
după marea încercare.

calamități- 
din fabrici

72 tone

350 tone, 
din cadrul 
angajai ca 
anului să

econsîrucjia înaintează 
in ritmuri intense de o 
parte și de alta a Mu

reșului și Tir navelor. Străzi, 
cartiere, parcuri, tot ceea ce 
apele au distrus la Sighișoa
ra și Copșa Mică, la Ocna 
Mureș. Alba lulia ori la De
va, este refăcut de mina o- 
mului. Privind peisajul 
construcției 
vescență, nu 
teșii:

„Apa trece 
Parcurgind 

lui și văile Tirnavelor, acum 
cind apele s-au domesticit, 
cînd viața renaște in noi di
mensiuni, încerci, cu senti
mentul omeniei atit de carac
teristic poporului nostru, să 
dai uitării puhoaiele nebune 
și să murmuri refrenul cin- 
tecului străvechi

,Pe Mureș și pe Tirnave !...“

re
in plină efer- 
poți să nu ros-

pietrele rămin“.
Valea Mureșu-

N. DÂSCĂLESCU

condamnabile cînd e vorba de oameni suferinzi
Undeva, la un loc de mun

că s-a produs un accident. 
Un om se află într-o situa
ție neașteptată, viața lui pen
dulează între anumite limite 
ale rezistenței organismului. 
In momentele următoare, 
deci in acele prime momente 
cind fiecare mină de ajutor 
întinsă din partea oameni
lor poate însemna salvarea 
lui, nimeni nu are timp să 
se întrebe despre cauze. Vi
novat sau nu, victimă a lip
sei de prevedere sau a unor 
împrejurări pînă atunci necu
noscute, omul trebuie salvat. 
Aceasta e prima grijă a se
menilor, singura lor preocu
pare ce izvorăște din nobi
lul sentiment al umanismu
lui. Ca un adevărat resort, 
un întreg angrenaj al ome
niei intră in funcțiune cu o 
repeziciune Ce se amplifică 
de Ia o clipă Ia alta : te
lefonul, brancarda, salvarea, 
deopotrivă cu primul aju
tor acordat pe loc după po
sibilități, după gravitatea ca
zului, după puterile și pri
ceperea omului aflat in a- 
propiere. Pacientul e trans
portat de urgență la spital 
unde începe lupta pentru sal
varea vieții 
traseu omul 
gur. El se 
de semenii
resc, în modul cel mai sin
cer, vindecarea, întoarcerea 
în familie, apoi la locul de 
muncă. El se află pe un 
drum pe care statul nostru, 
neprecupețindu-și eforturile, 
a făcut imense alocații ma
teriale menite să 
Ia salvarea vieții 
Aceasta ar fi, în 
Vinte, o imagine

ini. Pe tot acest 
nu a rămas sin- 
află înconjurat 
lui care îi do-

contribuie 
oamenilor, 
cîteva cu- 
globală a

modului cura decurg lucru
rile, cum au decurs în atî- 
tea și atîtea cazuri cînd vic
time ale unor accidente, mai 
mult sau mai puțin grave, 
au fost redate societății, fa
miliei. Uneori însă această 
grijă față de om promova
tă în numele unui adine u- 
manism este, regretabil, um- 

■ brită de o totală lipsă de 
compasiune, de o condam
nabilă iresponsabilitate.

La mina Vulcan a avut 
loc, luni dimineața, un acci
dent de muncă. Minerii Du
mitru Costică, Ion Găneanu 
și Ștefan Szakacs au suferit 
arsuri corporale grave. Nu 
ne propunem o relatare a 
cauzelor accidentului, ci o 
sumară trecere în revistă a 
unor aspecte petrecute pe 
drumul sinuos al acordării 
primului ajutor, iar apoi a 
primelor îngrijiri acordate 
victimelor. Iată ce ni s-a 
declarat pe parcursul unor 
scurte convorbiri :

Minerul Dumitru Costică : 
Am ieșit din mină singur 
pe Valea Arsului pînă în 
strada principală (n. r.: cu 
arsuri de gradul II și III, 
totalizînd 53 la sută din su
prafața corpului!). Am su
nat la telefon 
așteptat mult, 
mai vine, am 
mion care m-a 
tal. Pe drum, 
zitului de lemne m-am întîl
nit cu salvarea. La spitalul 
din Vulcan, medicul, după 
ce m-a văzut, a plecat acasă 
spunînd că se întoarce la 
ora 17, lăsîndu-mă pe seama 
surorilor care m-au spălat, 
împreună cu femeile de ser
viciu, cu niște eirpe udate

salvarea, am 
văzînd că nu 
oprit un ca- 
dus către spi- 
în fața depo-

intr-un lighean. Durerile 
provocate de arsuri erau 
foarte mari. Mai tirziu a 
venit un medic din Petro
șani care ne-a luat pe toți 
trei și ne-a dus la spitalul 
din Petroșani. Aici am fost 
tratați omenește, am fost a- 
dormiți și așa ni s-a făcut 
spălarea, pansarea...

Minerul Ion Găneanu : De 
la iacul accidentului am ie
șit afară, am alergat la dis
pensar unde am așteptat 
vreo oră salvarea (cu arsuri 
de gradul I, II și III, tota
lizînd 45 Ia sută). A durat 
foarte mult pînă cînd a ve
nit, mi s-a părut o veșnicie. 
Am ajuns la spital unde am 
fost spălat și pansat, dar 
pe viu, fără a fi adormit. 
Medicul care ne-a văzut a 
plecat acasă, lăsîndu-ne ne
pansați. După un timp 
fost aduși la Petroșani, 
ne-am simțit bine, nu 
mai avut dureri...

Dr. Ion Samoilă, șeful 
ției reanimare de la Spitalul 
unificat 
de luni 
telefon 
nicipal 
întrebat dacă știu de produ
cerea accidentului la mina 
Vulcan. Nu știam. Am che
mat imediat Ia telefon spi
talul Vulcan și m-am inte
resat. Mi s-a spus, de către 
medicul de gardă, că nu e 
ceva grav, fapt pe care l-am 
comunicat la rîndul meu co
mitetului municipal. Peste 
puțin timp am vorbit Ia te
lefon cu conducerea Ministe
rului Minelor și din nou cu 
comitetul municipal de par
tid, primind dispoziția să 
plec la Vulcan. Aici am gă

am
Aici
am

sec-

Petroșani : In ziua 
la ora 14, printr-un 

de la comitetul «nu
de partid, am fost

sit cei trei accidentați în 
cu totul altă stare decît mi-a 
descris-o medicul de gardă. 
I-am transportat imediat la 
Petroșani unde au fost 
puși timp de cincj ore 
anestezii generale, fiind 
late Și curățate rănile 
vocate de arsuri.

— Starea în care au

su- 
unei 
spă- 
pro-

accidentaților nu i-a sporit 
eti nimic răspunderea pen
tru salvarea vieții lor. pen
tru atenuarea suferințelor a- 
cestor oameni. In timp ce, 
ca o dovadă supremă a gri
jii de care sini înconjurați 
oamenii muncii de către 
conducerea de partid și de 
stat, conducerea ministerului, 
personal tovarășul ministru 
Hujor Almășan și ministrul 
adjunct Ion Lăzărescu s-au 
interesat despre starea mi
nerilor, medicul din Vulcan 
le-a sporit vătămările cor
porale cu una sufletească, 
părăsindu-i, lăsîndu-i în sea
ma unui personal incompe
tent.

In secția de reanimare a 
spitalului din Petroșani am 
surprins, în salonul unde sînt 
internați minerii, o dovadă a 
grijii deosebite față de om, 
a răspunderii plenare a me
dicului față de pacient. In

mod permanent Ia căpătiiul 
lor se află un medic, două- 
trei surori. Nu sînt părăsiți 
zi de zi, noapte de noapte. 
Li se administrează cu mul
tă răspundere tratamentul de 
care au nevoie, în prezent 
pacienții aflîndu-se pe dru
mul vindecării. Această răs
pundere în fața bolii nu a 
fost dovedită și Ia spitalul 
din Vulcan. Dimpotrivă, a- 
colo au fost tratați cu o con
damnabilă nepăsare, cu o 
lipsă totală de răspundere. 
Pentru stabilirea acestei 
răspunderi o anchetă asupra 
probității profesionale a u- 
nor factori ar aduce cu si
guranță un real serviciu spi
talului din Vulcan. Sugerăm 
aceasta pentru ca asemenea 
„tratamente" întunecate de 
nepăsare, să nu se mai re
pete niciodată.

1. MUSTAȚĂ

Exista oameni pentru care 
pasiunea în meserie depășeș
te limita uneori restrînsfi a 
profesiunii. Pentru aceștia 
problemele producției sînt 
mereu în vizorul larg al pro
priilor preocupări. Celor 8 
ere de serviciu li se adaugă 
multe altele. Zile în șir, cu 
o carte de specialitate în 
mină, cu rigla de calcul și cu 
trăgătorul pentru tuș, inteli
gența și rodul experienței ge
nerează idei novatoare meni
te să facă munca de zi cu zi 
mai frumoasă, mai ușoară. E- 
fortul acelora care refuză 
pentru moment odihna fn fa
voarea studierii multitudinii 
problemelor ridicate de pro
ducție, înseamnă mii de lei 
economii, înseamnă raționali
zare, înseamnă inovații. Și 
nu de puține ori, acest NOU 
care va genera aurul succese
lor înseamnă nopți albe.

Astăzi, numărul acelora 
care-și consacră o bună par
te a timpului liber unor acti
vități creatoare, este destul 
de numeros în toate ramurile 
economiei naționale. Dar poa
te că în minerit, necesitatea 
ideilor noi se face mai simți
tă ca oriunde. Sporirea con
tinuă a producției de cărbune, 
condițiile de muncă din sub
teran, pretind îmbunătățirea1 
continuă a metodelor de lu
cru. Și printre aceia care In 
locul orelor de somn le pre
feră pe cele de studiu, cal
cule și încercări, se află șl 
membrii cercului inovatorilor 
de la mina Lupeni. Aici poate 
fi găsit ing. loan Istvănuț, 
acela, care prin efortul său 
creator a reușit o îmbunătă
țire de o deosebită importan
tă pentru mina la care lucrea
ză. Bun cunoscător al între
gii exploatări, după căutări 
îndelungi, el a prezentat con
ducerii minei o inovație al 
cărei titlu spune mult : „Solu
ție pentru îmbunătățirea pro
ducției de cărbune extrasă 
din stratul 3. blocul IV".

Intr-adevăr, astăzi, datorită 
soluțiilor oferite de ing. Ișlvă- 
nnț, Jn stratul respectiv se 
o-trage cărbune mult, cu șist 
vizibil 
nopți 
mină, 
minei 
specialitate în fată inginerul 
inovator a ales trei variante, 
dintre care una. aceea cu 
montarea unui ciur cu bară 
de tip „Skoda" pentru sorta
rea producției, a fost reco
mandată în mod special. ®- 
rele de muncă au fost răsplă
tite prin aurul 
tat al gîndirii 
ția inginerului 
aduce economii 
peste 2 milioane lei anual. De 
remarcat că în realizarea aces
tei inovații și aplicarea ei nu 
s-au produs stagnări în pro
cesul de producție.

Dar cazul lui Iștvănuț 
este singular. Inginerul Aurei 
MocUță, șeful sectorului tran
sport și tehnicianul Mircea 
Suba au realizat o inovație 
care generează economii an- 
tecaleulate în valoare de a- 
proape 3 milioane lei anual: 
„Alegerea șistului vizibil din 
vagonete cu cărbune refuzate 
la E. M. Lupeni". Astăzi, da
torită ingeniozității acestei 
inovații, sterilul prezent în

puțin. Căci în acele 
albe, cu creionul în 
cu harta topografică a 
alături, cu tratate de

acestui rezul- 
umane. Inova- 
loan Iștvănut 
în valoare de

nu

vagonete este separat în mare 
măsură. Vagonetele cu conți-,, 
nut mare de șist vizibil nu 
mai sînt dirijate spre halda 
minei, ci se dirijează spre 
una din cele două linii ale 
curațitorului (una din instalații 
este în rezervă) unde se in
troduc 
lateral 
de 5,5 
a unui 
sterilul 
bune. Inovația pusă în api - 
care anul acesta, și-a doved-t 
eficiența și totodată a atras 
calificativul maxim, verificat 
practic, asupra rodului gîndi- 
rii a doi oameni pricepuți ?i 
capabili, iubitori ai meseriei 
pe care au îmbrățișat-o 
ani în urmă, pai 
pentru problemele 
vasta împărăție ă 
nu se oprește lă 
realizărilor în tonjs 
ci a depășit sfera 
unor cifre de plan, contribu
ind la crearea unor condiții 
cit mai ușoare de muncă în 
dificila artă a mineritului. La 
Lupeni, acolo unde viata lu
crătorului subteran era com
parata, cu 40 de ani în urmă, 
cu aceea a șobolanilor, un 
om simplu în aparentă dar 
plin de dragoste fată de se
menii săi, pune bazele unei noi 
metode de aerisire continuă a 
lucrărilor miniere executate în 
fund de sac. Este maistrul 
miner Ioan Untea. El a chib
zuit îndelung asupra introdu
cerii ventilatoarelor cu aer 
comprimat prin intermediul 
unor racorduri speciale, alături 
de cele electrice în lucrările 
mai sus amintite. Experimen
tul a fost făcut în galeria 
3—4 din stratul 3, blocul Iii 
la orizontul 591 al minei din 
Lupeni. Reușita a fost deplină, 
dar realizarea este remarca
bilă nu atît prin perfecțiunea 
prototipului. Marele merit al 
inovației constă în rezolva
rea unei importante probleme 
a securității omului înlr-o a- 
numită condiție de muncă.

Răsfoind „catalogul" inova
torilor de la E. M. Lupeni se 
poate remarca multitudinea 
preocupărilor membrilor aces
tui cerc, al făuritorilor 
lui nopților albe". Lucrări ca i 
..îmbinarea 
tuburile de aer comprimat 
autor Anton Duban, 
to metalice pentru prinderea 
frontului de lucru în abataje 
frnntalp susținute cu grinzi 
Wanwerchs" — autor Ing. 
Ivan Vitan și maistrul miner 
Ioan Flori. „Automatizarea 
stafiei de pompe la puțul II 
orizont 400" — autor ing 
Titus Costache, sînt tot atîtea 
mărturii ale interesului mani
festat de angajații minei față 
de problemele întîlnite zilnic 
în cele 8 ore de muncă.

Și pentru a confirma reali
zările deosebite ale inovatori
lor de la această exploatare, 
trebuie să reamintim acel loc 
trei ocupat la concursul 
delean de specialitate pe 
1969. Este confirmarea 
munci asidue a celor

în culbutoiul rotativ 
acționat de un motor 
kW. Apoi, ca urmare 
principiu mecanizat, 
este separat de căr-

cu 
pasiunea 

întîlnite în 
adîncurilor 

ridicarea 
de cărbune, 
restrînsă a

au; u-

elasticS pentru u _
.Elemen-

j“- 
anul 
unei 
care

prin serioase eforturi intelec
tuale preferate de multe ori 
plăcerilor de moment ale vie
ții, dăruiesc colectivului m 
mijlocul căruia trăiesc tot ce 
au mai bun, mai ingenios.

Nicolae L. ANDREI
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cores- 
acordarea

ește unul 
anestezia, 
li aplicat 

a fost 
chirurg

fost 
aduși de la Vulcan a fost a- 
gravată de neacordarea tra
tamentului corespunzător ?

— Da. In cazul arsurilor 
șocul pe care-1 suferă acci- 
dentații crește pe măsură ce 
întîrzie anestezia și trata
mentul. La aceasta se adau
gă ca gravitate o situație, 
riscul transportului.

— Spitalul din Vulcan nu 
dispune de condiții 
punzătoare pentru 
tratamentului ?

— Tratamentul 
singur ; pansarea, 
perfuzia și poate
și la Vulcan. Grav 
faptul că medicul 
Vasil ca eare i-a primit nu 
ne-a raportat despre adevă
rata stare a accidentaților, 
mulțumindu-se să le admi
nistreze un calmant (dar nu 
la toți) după care a plecat 
acasă (!), lăsînd accidentații 
pe seama surorilor.

Deci medicul din Vulcan a 
primit accidentații, i-a văzut, 
i-a mai lăsat să aștepte in
tr-un salon, într-un tîrziu a 
transmis surorilor să le spe
le rănile după care, apropi- 
indu-se ora prînzului a ple
cat liniștit acasă, lăsînd vor
bă că se va înapoia ca de 
obicei la ora cinci, după- 
amiază. Nimic deosebit nu 
a tulburat preocupările Iui 
din acea zi. Starea gravă a

TURIST PRIN VIAȚĂ
lacomi Aurel a fost miner. 

Prima dată la Lonea în 1956, 
ultima dată la Livezeni in 
1970. Intre prima și ultima 
angajare, deci într-o perioa
dă de 14 ani, lacomi Aurel 
a colindat 14 întreprinderi, 
dintre care 11 exploatări mi
niere, t! dintre acestea fiind 
în Valea Jiului. Dar iată pe 
scurt traseul „turistului" nos
tru.

Se angajase acum 14 ani, 
în 1956, la E. M. Lonea. Ve
nea din comuna Mînzați, 
județul Vaslui și avea pe a- 
tunci frumoasa vîrstă de 19 
ani. A stat aici pină ce a 
învățat meseria — 5 ani. In 
1961, i-a venit gîndul de 
„concediu" și... pentru indis
ciplină i s-a desfăcut con
tractul de muncă, cu arti
colul 20, litera e din Codul 
muncii.

Acum începe șirul peregri
nărilor lui. Adică în 9 ani, 
prin 13 întreprinderi. Stă la 
E. M. Săcărîmb 4 luni; plea
că militar. In vara lui 1962

devine... constructor pe șan
tierul 7 construcții Lupeni; 
stă 6 luni, apoi bate la por
țile E. M. Lonea unde e re
primit (1). Dar dorința-i de 
„călătorie” 
face că este dat afa-ră pen
tru absențe nemotivate și 
indisciplină (din nou cu ar
ticolul 20/e) de la E. M. Lo
nea. Vreo două luni stă fără 
serviciu și apoi, probabil, 
terminfndu-i-se banii, se an
gajează în 1964 la E. M. Me
tru. După o lună pleacă și 
de aici, la cerere. I se făcu
se dor de șantier, de Du
năre. Așa că la începutul 
iernii lui 1964 era la Por- 
țils de Fier, angajat la 
I.C.H. Stă aproape un an la 
I.C.H., nu fără a trece și pe 
la Constanța, după care se 
gîndește i parcă tot mai bine 
era în Valea Jiului.

Zis și făcut. Cei de la mi
na Vulcan nu iau în seamă 
obiceiurile lui de „turist", și 
iată-1 angajat aici în noiem
brie 1965. După 4 luni, pără

e mare. Așa se

sește E. M. Vulcan avînd în
scris în cartea de muncă a- 
celași articol din Codul mun
cii, 20/e, care spune multe. 
1 se deschid porțile la E. M. 
Uricani, ca după o lună să 

celor care 
(buni bă- 

După o

E. M. Live 
luni a înce- 
nou nemo- 

au încercat

■
■■
■

ie facă „tai-tai” și 
l-au angajat aici 
ieți la Uricani 1). 
altă lună „petrecută" la E.M. 
Leșul Ursului, pleacă din 
nou, avînd atîrnată tinicheaua 
articolului 20/e. Din Moldova 
revine în Valea Jiului, la 
E.D.M.N. Indisciplinat fiind, 
i se desface din nou con
tractul de muncă cu același 
articol... ghinionist. Omul știa- 
însă că la Vulcan sînt oa
meni primitori. Aleargă in
tr-acolo și 
gajat. I-a 
pentru ca 
s p n i n r* d ă
la E. M. Moldova Nouă. Du
pă un an pleacă însă și de 
aici. Timp de trei ani nu se 
■știe prea bine ce-a făcut. 
Destul că-n F970 revine în 
Valea Jiului și este angajat,

într-adevăr e an- 
amăgit trei luni 
în a patra să i 
urma. S-a oprit

în luna mai, la 
zeni. După două 
put să facă din 
tivate. Degeaba 
unii să-l readucă pe drumul
cel bun, să intre și o] în 
rînd cu ceilalți mineri. „Plec” 
și iar „plec", o ținea; |-am 
întrebat de ce. A îngăimat 
o explicație că „ar fi greu 
în subteran, că..." Precis nici 
el nu știa de ce.

Cum poți să caracterizezi un 
om care a muncit cinci ani 
(din 1962 pină în 1970, eu în
treruperi) in 13 întreprinderi 
desfăcindu-i-se contractul de 
muncă cu verdictul „indisci
plinat, absentează nemotivat", 
la 7 dintre acestea. Califica
tivul de „turist" ni se pare 
chiar prea blind. Peste un 
timp va reveni probabil în 
Valea Jiului. La ce mină va 
mai fi primit oare ? Ce gîn- 
duri ai, lacomi Aurel ?

Ion MÂKGINEANU

■
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simțit aportul la îmbunătățirea 
situației existente, acolo unde 
Își desfășoară activitatea, chiar 
dacă noile soluții nu reprezin
tă niște optimizări, dar sînt 
superioare celor preexistente.

O astfel de abordare a pro
blemelor în cadrul cabinetului, 
care să facă uz de instrumen
te riguros științifice de tratare, 
presupune și măsuri organiza
torice adecvate. Este necesar 
să existe niște relații contrac
tuale similare cu cele existente 
între institutele de cercetări și 
unitățile de producție, pe baza 
cărora să se execute lucrările 
și să se ajungă, în final, 
aplicarea unor soluții noi.

-Pentru înfăptuirea cu succes 
a acestor sarcini este nevoie 
ea, pe de o parte, unitățile e- 
conomice să fie interesate în 
rezolvarea competentă a pro
blemelor, iar, pe de altă parte, 
cabinetul să beneficieze de a- 
portul celor mai valoroși spe
cialiști din diferite domenii de 
activitate. Măsurile întreprinse 
în ultimii ani de conducerea 
de partid și de stat, pe linia 
perfecționării legislației econo
mice, îmbunătățirea cointeresă
rii materiale a salariaților și

cp- 
o

In
un

la

creșterea substanțială a rolului 
beneficiului, ca pîrghie econo
mică, sîrtt de natură să contri
buie la creșterea interesului u- 
nităților economice pentru 
timizarea activității pe care 
desfășoară.

tn altă ordine de idei, 
cadrul municipiului există
important potențial de cadre 
de specialiști, atît în unitățile 
productive cît și în institutele 
de cercetare-proiectare și în 
instituțiile de învătămînt, cu o 
bună pregătire tehnică și prac
tică, care au posibilitatea de a 
rezolva probleme complexe ri
dicate de organizarea producți
ei și a muncii. Acești specialiști 
pot fi remunerați după un sis
tem de tarife — în curs de ela
borare — în funcție de contri
buția pe care și-o aduc la a- 
doptarea de noi soluții. Faptul 
ca atare contribuie la crește'' 
rea interesului și răspunderii 
lor față de lucrările pe care le 
execută. Se creează, în reest 
fel, un cadru larg de participa
re a oricărui specialist la re
zolvarea problemelor legate de 
organizarea producției și a 
muncii, atît în unitatea în care 
lucrează cît și în altele unde 
există asemenea necesități.

Cabinetul se va preocupa, în

continuare, de perfectionarea 
pregătirii cadrelor, prin orga
nizarea unor programe diferen
țiate pe ramuri și nivele de 
pregătire, de sprijinirea direc
tă a colectivelor și comparti
mentelor de organizare a pro
ducției și a muncii din unitățile 
economice, generalizarea expe
rienței valoroase și aplicarea 
rapidă a noului în producție.

Cuprinderea unor probleme 
atît de vaste este posibila nu
mai prin folosirea unui larg 
activ obștesc, colaborarea cu 
alte organizații de masă și fo
losirea eficientă a posibilităților 
de stimulare materială a ~adre- 
lor care au un aport real la 
creșterea eficientei economice.

Coordonarea nemijlocită a 
activității cabinetului de .“titre 
comisia economică a comitetu
lui municipal de partid, orien
tarea activității acestuia spre 
soluționarea celor mai a“îuale 
probleme, sprijinul direct acor
dat de membrii comisiei econo
mice la realizarea diferitelor 
sarcini precum și experiența 
deja acumulată pînă în prezent 
constituie o garanție că, tn 
viitor, cabinetul va desfășura o 
activitate mai rodnică, materia
lizată în efecte concrete in e- 
cenomia municipiului.

C o r e s po n dențe
Acțiuni educative
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Despre majoritatea tineri
lor din Vulcan se pot spune 
cuvinte de laudă. Mulți sint 
evidențiați în . producție, își 
completează studiile, au o 
comportare demnă, civilizată. 
Pădurea verde, sănătoasă, a 
tinerilor din Vulcan mai are 
pe ici, pe colo, și uscături. 
Unii își irosesc vremea prin 
restaurante, fac scandaluri, 
alții vagabondează, ciupind 
de pe unde pot cite ceva. 
Comitetul orășenesc Vulcan 
al U.T.C. împreună cu mi
liția 
duri

locală a organizat rai- 
de depistare a acestor

elemente. O dată descoperiți, 
acești tineri sînt populari
zați la gazeta „Reflectorul". 
Ca exemple negative, bineîn
țeles. A avut loc și o dez
batere intitulată „Opinia acu
ză". După dezbatere s-au 
prezentat cîteva instantanee 
filmate. Pe ecran au apărut 
pleto.și, cheflii, scandalagii și 
bulevardiști. Acțiunea e bu
nă și eficientă și se cere ex
tinsă și acolo unde încă or
ganizațiile U.T.C. n-au îm- 
brățisat-o

Iulian IORDACHE
Vulcan

Deservire exemplară
Magazinul electro-metal nr. 

38 din orașul Petrila cu
noaște zilnic o mare afluen
ță de cumpărători. Vin aici 
după tîrguicli nu numai lo
cuitorii din Petrila și Lonea, 
ci chiar cei din Petroșani și 
alte localități. Motivul ? Ma
gazinul respectiv este apro
vizionat ■ permanent cu 
felul de mărfuri, ce se pot 
vedea expuse estetic în raf
turi. Urmînd exemplul res
ponsabilului magazinului, Re
mus Maximciue, lucrător eu 
vechi state de serviciu în 
comerțul socialist, personalul

tot

de aici practică o deservire 
promptă și civilizată, iar ma
gazinul strălucește de cură
țenie.

In perioada ce a trecut 
din aces-t an s-au obținut în 
medie depășiri dc plan de 
circa 25 la sută. iar... con
dica de reclamații a rămas 
imaculată. Printre vânzătoa
rele bune ale magazinului 
se numără Gabriela Posteucă, 

Tuliana 
Mustafa.

Maria Duminică, 
Schmidth și Aurelia

Petru GAIN A
Petrila
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Deschiderea emisiunii. Că
minul.
Jocurile Balcanice de atle
tism. Transmisiune de la 
Stadionul Republicii.
1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici.
Telejurnalul de seară.
Film artistic : „Să trăim 
pină luni** — producție a 
studiourilor sovietice, dis
tins cu Marele Premiu 
Festivalul internațional 
la Moscova.
Imn patriei, emisiune 
versuri.
Mai aveți o întrebare ? 
— emisiune de cultură 
științifică. Tema : „Din 
secretele vieții".
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.
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SlMBATÂ 15 AUGUST

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Miorița;
10.30 Din țările socialiste; 
11,05 Melodii de Constantin 
Alexandru; 11,45 Sfatul me
dicului; 12,00 Recita] dc o- 
peră; 12,15 Formația Sergiu 
Malagamba; 12.30 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,22 Muzică ușoară;
13.30 Radioclub turistic; 13,42 
Muzică populară: 14,00 Ra- 
dioexpediție pionierească; 
15,00 De la 3 la 7 — emi
siune de divertisment mu
zical; 16,00 Radiojurnal; 19,00 
Gazeta radio; 19.20 Cintecul 
e pretutindeni; 19,35 Cintece 
de nuntă și jocuri populare: 
20,05 Tableta de seară; 20.10 
Scurt recital Connie Fran
cis; 20,20 Argheziană; 20,25 
Zece melodii preferate; 21,00 
In jurul globului; 21,30 Mo
ment poetic; 21,35 Solistul se
rii : Al. Bano; 22,00 Radio
jurnal; 22,20 Sport; 22.30 De 
toate pentru toți... turiștii: 
23,00 Expres melodii; 0,0.5— 
6,00 Estrada nocturnă.

DUMINICA 16 AUGUST

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Vara co
piilor.

10,00 Viața satului.
11,15 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Recital 
Fia Colombo. Recital 
Dan Spătarii.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba ma

ghiară.
17,00 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază.
17,05 Muzică populară.
17.30 Jocurile balcanice de 

atletism (Interviziune).
19,40 Telejurnalul de seară-
20,10 Moisei — un sat erou,
20,25 Film artistic. Omul în 

alb.
21,50 Omagiu patriei.
22,05 Selecțiuni de la Festi

valul de muzică ușoară 
— Split 1970.

22,55 Telejurnalul de noapte.

Caratele
calcarului

/Urmare din pag. 1)

piu in cele șase găuri de la 
ultima pușcare, am introdus 
1 400 kg de exploziv". O dată 
pregătită pușcarea, se dă 
semnalul de alarmă. Un ță
cănit metalic anunță explo
zia, precum gongul ridicarea 
cortinei. Intr-o fracțiune de 
secundă prin apăsarea pe o 
simplă manetă, 15 000 tone 
de calcar se trezesc 
somnul milenar. Și cind lotul 
se liniștește, tumultul carie
rei reîncepe. Excavatoare pu
ternice minuite cu pricepere 
de Gheorghe Ceaușu, Ion Po- 
dor și Vasile Paraschiv, im
pulsionate de energia elec
trică ce vine prin cabluri 
speciale, „mușcă" din roca 
dislocată. Basculantele de 
cinci sau zece tone, trase 
de sute de cai putere se 
prezintă „cuminți" la locul 
de încărcare. De aici vor 
duce „piatra roșie" pe pri
mul drum : spre stația de 
concasare și sortare. Ion Vla
dislav cu „Tatra“ tui și Ion 
Șereanu pe un „Bucegi" sint 
adevărați recordmani. In
tr-un schimb ei fac 25 și 
chiar 30 de curse pe dru
mul scurt, dar anevoios ce 
șerpuiește intre diferitele 
trepte ale carierei. Un băr
bat tînăr, cu trăsături fine, 
demne de un muzician, 
maistrul Moise Măgduț. diri
jează cu indeminare proce
sul de producție la stația de 
concasare și sortare. Brațele 
puternice ale lui Mihalache 
Găitănaru, Grigore 
și ale celorlalți, 
descărcarea 
roți. Piatra 
repeziciune 
soarelor cu 
Apoi, pe baza unor principii 
moderne, rezultatul muncii 
minerilor din carieră este 
sortat după dimensiuni, fi
ind încărcat în vagoane sau 
camioane pentru a lua dru
mul marilor combinate side
rurgice.

din

Dănilă 
urmăresc 

coloșilor pe șase 
este înghițită cu 
de gurile conca- 

ciur vibrator.

Instrucțiunea de prevenire 
a incendiilor emisă cu ordi
nul nr. 819/1968 de către 
M.I.M.G. completează cu pre
vederi specifice exploatărilor 
miniere, preparațiilor de căr
bune etc. ansamblul normelor 
P.C.T. Ințelegînd importanța 
acestor norme pentru apăra
rea împotriva incendiilor a 
bunurilor administrate, mulți 
conducători de unități, folo
sind cu eficacitate comisiile 
tehnice P.C.I.. au luat măsuri 
corespunzătoare pentru apli
carea respectivei instrucțiuni 1 
au discutat cu președinții co
misiilor tehnice procedeele 
cele mai bune de urmat pen
tru o cit mai corectă apli
care a instrucțiunilor pe ra
mură și au angrenat în a- 
ceastă activitate Și pe șefii 
de secții, de ateliere etc. Se 
evidențiază în acest sens ac
tivitatea depusă de comisia 
tehnică de la minele Lonea 
și Lupeni ai căror președinți 
sînt inginerii .șefi loan Bălă- 
nescu și, respectiv, Iulian 
Costescu. L.a aceste unități, 
comisiile tehnice execută cu 
regularitate controalele pe te
ren. urmărind descoperirea 
deficiențelor pe linie de pre
venire a incendiilor Ia insta
lațiile electrice, încălzire, ali
mentare cu apă. punînd un 
accent deosebit pe organiza
rea p.e.i. la locurile de muncă. 
Planurile de măsuri țcuprind 
sarcini și responsabilități con
crete fiind repartizate pe fie
care membru din comisie. O 
atenție deosebită se acordă 
la aceste exploatări activită
ții formațiilor civile de pom
pieri din unitate; există preo
cupare pentru pregătirea lor, 
pentru dotarea lor cu utilaje 
și asigurarea în permanență 
a stării de funcționare și ca
pacității de intervenție a aces
tora.

O preocupare permanentă

din Banița
Pină nu de mult, sterilul 

rezultat era depozitat în hal
de imense, asupra cărora 
timpul așternea uitarea. Dar 
iată cu aceeași forță inepui
zabilă a inteligenței umane 
a descoperit o ingenioasă in
stalație de recuperare a ste
rilului. l a Banița, acest lu
cru a fost realizat cu aproa
pe un an în urmă. Fără a 
fi prea costisitoare, și ușor 
de întreținut, stația de spă
lare, căci despre ea este vor
ba, a adus sectorului impor
tante beneficii. Lunar, canti
tatea de material mărunt a 
crescut cu 10 000 tone. Zil
nic zeci de camioane, sau 
trenuri întregi, transportă un 
produs care pină mai ieri 
era lăsat în părăsite.

Poate că tocmai realizarea 
stației de spălare, 'ilar mai 
ales eforturile continue ale 
unui colectiv de oameni har
nici, explică cele 28 000 tone 
de calcar date peste plan în 
primele șapte luni ale anu
lui de către sectorul minier 
Banița. Amabilul nostru ghid 
prin această veritabilă „fa
brică" a unei părți a hra
nei furnalelor, tov. Ioan Măr
cii, maistru miner, ne măr
turisea cu mîndrie : Avem 
un colectiv redus ca număr 
(n .n. — 140 de angajați) 
dar puternic. Sintem ineîn- 
tați că produsul muncii noas
tre este cerut în cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării. 
Calcarul pe care noi îl ex
ploatăm este foarte căutat 
și tocmai de aceea, ne stră
duim să-l oferim în cantități 
cît mai mari. De altfel noi 
ne-am angajat ca in cinstea 
zilei de 23 August să dăm 
cit mai multe tone peste 
plan". Este un angajament 
care, cu siguranță, va fi 
realizat de un colectiv cum 
este acela al minerilor din 
Bănița, colectiv a 
semnătură o poartă 
produsele cuptoarelor 
rurgice ale Galațiului, 
țel, Colanului.

Mica publicitate
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LUNI 17 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Intîlnire pe portativ.
18,35 Performanțe științifice 

ale secolului XX.
19,00 Actualitatea în econo

mie. Anul XXVI. Mari 
obiective economice.

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

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Agendă politică.
20.00 Roman foileton : Iluzii 

pierdute (V).
21,00 Emisiune-concurs „7 în

trebări" — transmisiune 
de la Qradea.

21.50 Jucării fermecate. Scurt 
metraj artistic realizat 
de studiourile de tele
viziune sovietice.

22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Rampa.

MARȚI 18 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Cutezătorii în drumeție.
18.20 Aplauze in vacanță — 

program artistic susți
nut de pionieri și șco
lari din județul Teleor
man.

18,45 Studioul artistului ama
tor. Artiștii amatori din 
județul Alba. Aspecte 
de la Festivalul de mu
zică ușoară Covasna — 
1970.

19.20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

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

pumn de caise — de 
Eugen Barbu.

21.00 Permanențe peste vea
curi. Beethoven și fru
musețea simfoniei.

21.35 Prim plan — Gheorghe 
Goina — președintele 
C.A.P. Sintana — Arad.

22,05 Melodii pe rampa de 
lansare.

22.35 Treptele Bîrzavei — 
film TV.

22,55 Telejurnalul de noapte.

Reportaj publicitar

Rolul comisiilor 
tehnice P. C. I.

din unitățile
■ miniere

ce stă in fața comitetului de 
direcție și comisiei tehnice de 
Ia E, M. Lonea este aceea de 
a urmări în permanență, în 
teren, modul în care sînt res
pectate regulile de prevenire 
a incendiilor de către fiecare 
salariat la locul său de mun
că, luîndu-se pe loc măsuri 
de remediere a deficiențelor. 
„Cind se constată încălcări ca
re pun în pericol de incendiu 
obiectivul se iau măsuri ad
ministrative împotriva celor 
vinovați** — ne-a relatat ing. 
lo-n Miclăușoiu, membru în 
comisia tehnică.

Majoritatea comisiilor teh
nice de prevenire a incendi
ilor din cadrul Centralei căr
bunelui au dat viață prevede
rilor instrucțiunii nr. 819/1968, 
reușind astfel să-și aducă a- 
portul la aplicarea lor în con
dițiile specifice obiectivelor și

prin aceasta să preintimpine 
pericolul de izbucnire a unor 
incendii. Sînt insă și comisii 
tehnice, care, din lipsa unui 
control din partea conducăto
rilor de unități, nu au studiat 
temeinic condițiile de aplica
re a acestor instrucțiuni la 
specificul unității și. ca urma
re, în propunerile ce le-au 
făcut, nu s-au formulat co
rect regulile de prevenire ce 
trebuie respectate la locurile 
de muncă, măsurile necesare 
pentru remedierea neajunsu
rilor existente. Defectuos se 
desfășoară in acest sens acti
vitatea unor comisii tehnice 
ca cele de la minele Dilja, 
Vulcan, Uricani și altele în 
special în ce privește stabili
rea sarcinilor și obligațiilor 
ce revin diferitelor secții și 
diverșilor salariați în îndepli
nirea măsurilor din instruc

țiuni sau a măsurilor indica
te de organele de control ale 
M.A.I. Astfel, în Ioc ca in 
planurile de măsuri să se în
scrie așa cum se prevede in 
art. 5 din instrucțiunile nr. 
362/1963 obligațiile concrete, 
amănunțite, cu termene și 
responsabilități (ceea ce pre
supune analizarea temeinică 
a măsurilor înscrise), stabili
rea problemelor ce trebuie 
rezolvate în diferite etape etc., 
aceste comisii se limitează la 
a copia... cu fidelitate cele 
înscrise de organele de con
trol, a recopia planurile de 
măsuri de la un trimestru Ia 
altul. Adică se desfășoară o 
activitate formală, care nu a- 
sigură îndeplinirea exactă și 
la timp a măsurilor de pre
venire a incendiilor.

La această situație contri
buie și concepția greșită pe 
care o au unele comisii teh
nice ea cele de la E. M. 
Dilja și E. M. Uricani in le
gătură cu rolul și activitatea 
ce trebuie să o desfășoare șe
ful de formație în cadru] co
misiei. Considerînd greșit că 
organul competent a soluționa 
toate sarcinile ce revin comi
siilor ar fi șeful de formație, 
se lasă pe seama acestuia în
tocmirea planului de măsuri 
în loc ca acest plan să fie 
elaborat în colectiv de către 
toți factorii și să cuprindă

toate aspectele activității 
P.C.I., de la soluționarea pro
blemelor de prevenire a in
cendiilor și pină la sarcinile 
in legătură cu munca forma
ției de pompieri.

Față de complexitatea pro
blemelor pe care le ridică a- 
plicarea instrucțiunilor de 
ramură privind prevenirea 
incendiilor, conducătorilor de 
unități și comisiilor tehnice 
din Centrala cărbunelui Petro
șani le revin următoarele sar
cini principale :
• stabilirea unor măsuri 

de prevenire și stingere des
tinate să înlăture neregulile 
existente, abaterile de la nor
mele de prevenire a incendi
ilor;
• înlăturarea improvizații

lor; <
• o atenție deosebită să se 

acorde punerii în ordine a 
instalațiilor electrice de ilu
minat și de forță;
• preocuparea comisiilor 

tehnice in organizarea pre
venirii și stingerii incendiilor 
la locurile de muncă, să fie 
concretă, combativă, eficientă!

loan KARP1NECZ 
director cu personalul în 

Centrali cărbunelui Petroșani

Maior Cornelii) COJOCARU 
de la Grupul de pompieri 

al județului Hunedoara

Pentru meseria de „mecanizator minier" din cadrul Școlii profesionale Petroșani (cu sediul în str. Republicii nr. 7) și Școlii profesionale Lupeni (cu sediul în str. Viitorului nr. 27) se primesc, fără altconcurs, solicitanții care au obți nut cel puțin media 5,00 la sesiuneade admitere din anul 1970 la alte școli profesionale, licee de cultură generală sau de specialitate dar nu au fost admiși.O dată cu cererea de înscrie re solicitanții vor depune și adeverință eliberată de unitatea școlară la care au susținut examenul de admitere, din care să rezulte si media obținută.

MIERCURI 19 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii.

18.30 Apa trece... oamenii ră- 
min. Film realizat de 
redactorii și operatorii 
Televiziunii in mai — 
iunie 1970.

18,55 Partid, pavăza mea. 
Cintece patriotice.

19,15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-cinemateca ; „Visul 

unei nopți de vară".
21,50 Al Vl-lea Festival na

țional de folclor. An
samblul folcloric al ju
dețului Caraș-Severin.

22,10 Contemporanii noștri. 
Reporta j-anchetă.

22,40 Gala marilor interpreți 
români. Magda Iancu- 
lescu.

23,05 Telejurnalul de noapte.

JOI 20 AUGUST

10.00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Reluări 
la cererea telespectato
rilor. Roman foileton : 
„Iluzii pierdute** (III).

11,00 Dana 64.
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Emi
siune in limba maghia
ră.

18,00 Mult e dulce și fru
moasă.

18,25 La volan.
18,40 Cadran internațional.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Roman foileton : „Moa

ra de pe Pad** (IV).
21,00 „Patrium Carmen". E- 

misiune-concurs de for
mații corale.

21.30 Lumea între cele două 
războaie mondiale. Film 
TV.

22.15 Microrecital.
22.30 Emisiune literară.
22,55 Telejurnalul de noapte.

VINERI 21 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. E- 
misiune de știință.

18,25 Căminul.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

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

pentru un război atît 
de mare.

21.20 Cununa de pe Someș.
21,35 Victorie în mai. Film 

TV.
22.20 Vedete ale „Cerbului 

de aur“. Amalia Rodri- 
guez, Caterina Casseli, 
Edith Pieha, Josephine 
Baker, Luminița Do- 
brescu.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SIMBAtA 22 AUGUST

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

18,00 Emisiune pentru tine
ret.

19,00 Revista revistelor.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Orașul Ferestrelor des

chise : Sighișoara. Re
portaj TV.

20.20 Țara in ajunul marii 
sărbători.

21,00 Evadarea — de Leoni
da Teodorescu.

22.15 Oaspeți ai cintecului 
românesc.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
Sport.
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ANGLIA

Confruntarea 
dintre 

autorități 
și sindicate

LONDRA 13 (Agerpres). — 
într-o atmosfera destul de în
cordata, oficialitățile britanice 
și sindicatele își confruntă, 
începînd de marți, punctele de 
vedere asupra politicii econo
mice a guvernului. Ministrul 
forței de muncă și productivi
tății, Robert Carr, a dat publi
cității o declarație în care se 
afirmă, printre altele, că reven
dicările privind majorarea sa
lariilor ar pune în pericol pro
iectul de reducere a impozite
lor. Concluzia observatorilor, în 
legătură cu această declarație, 
este că guvernul conservator 
intenționează să blocheze ma
jorarea salariilor. Jack Jones, 
secretarul general al sindicatu
lui muncitorilor din transpor
turi. cel mai mare sindicat bri
tanic, a afirmat că se opune 
Oricăror restricții guvernamen
tale în ce privește salariile. 
Muncitorii feroviari au cerut, 
prin liderii lor, conducerii so
brietății o majorare cu 25 la su
tă a salariilor,

Pe de altă parte, s-a anun
țat că la 26 august Consiliul 
general al T.U.C. (Congresul 
ffrade-Unionurilor britanice) se 
Va întruni într-o ședință extra
ordinară pentru a examina a- 
Ifrertismentul lansat de guvern.

• Premierul turc, Suley
man Demirel, va face, la in
vitația lui Mitia Ribicici, pre
ședintele Vecei Executive 
Federale o vizită oficială în 
Iugoslavia între 1 și 5 septem
brie a.c., s-a anunțat la Bel
grad. Agenția Taniug preci
zează că este vorba de o vi
zită de răspuns la cea fă
cută în Turcia, în anul 1968, 
de președintele de atunci al 
Vecei Executive Federale, 
Mika Spiliak.

Corespondență Semniîicația veto-ului prezidențial
Pentru a patra oară, în pe

rioada de un an și jumătate 
de cind a preluat postul de 
președinte, Richard Nixon s-a 
folosit de prerogativele de veto 
asupra hotărîrilor Congresului, 
retriniițînd spre dezbaterea Se
natului și Camerei Reprezen
tanților două proiecte de lege 
supuse spre semnare. „Acțiunea 
președintelui, scrie New York 
Times, a luat prin surprindere 
majoritatea congresmenilor și 
Chiar pe unele oficialități ale 
Casei Albe". Observatorii po
litici apreciau că avîndu-se în 
vedere popularitatea acestor 
proiecte de lege, menite să 
vină în întîmpinarea unor ne
voi sociale, președintele le va 
aproba în forma lor modifica
tă, la propria sa cerere, de 
către Congres, mai ales pentru 
faptul că la 3 noiembrie vor 
avea loc alegerile legislative 
parțiale, în care republicanii 
au nevoie de un puternic ca
pital electoral pentru a răstur
na actualul raport de forțe din 
forul legislativ suprem, contro
lat de o majoritate democra
tă.

Proiectele de lege în cauză, 
adoptate cu o mare majoritate

ffiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiuimm

Procesul Sharon Tale VIETNAMUL DE SUD
LOS ANGELES 13 (Agerpres). 

— Irving Kanarek, avocatul 
lui Charles Manson, principalul 
acuzat în procesul Sharon Tate 
ple la Los Angeles, a încheiat 
miercuri interogatoriul princi
palului martor al acuzării, 
Linda Kasabian. Irving Kana
rek a căutat, timp de opt zile, 
să smulgă martorei declarații, 
In scopul apărării clientului său 
prin procedee care i-au atras 
proteste atît din partea com
pletului de judecată cît și a lui 
Manson însuși.

Linda Kasabian urmează încă, 
după 13 zile de audieri, să facă 
fața interogatoriului ultimului 
avocat al apărării, Ronald 
Hughes, care s-ar putea înche

i Geneva

; Ședința Comitetului
; pentru dezarmare
| GENEVA 13 (Agerpres). — 
ț Luînd cuvîntul în ședința de 
ț joi a Comitetului pentru de- 
L zarmare de la Geneva, repre- 
i zentantul Suediei, Alva Myr- 
? dai, a relevat necesitatea in- J terzicerii experiențelor nu- 
* cleare subterane. Ea a arătat, 
| în același timp, că sistemele 1 tehnice moderne de detecta- 
ț re fac virtual imposibilă tre- Î cerea sub tăcere a experien

țelor și că ele ar fi deci su- 
l ficiente pentru controlul în-
i deplinirii obligațiilor asuma

VIATA INTERNAȚIONALĂ
[■uliii niiiml iii tnbniui Mml

il B.f. i Una, li tail. Id Uniunea Mtliii
Declarația Comitetului special al OJ. 0. 

pentru decolonizare
MOSCOVA 13. — Trimisul 

special Agerpres, A. Toth, 
transmite: In ultima zi a vi
zitei sale la Moscova, cance
larul federal al R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a con
tinuat convorbirile cu preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, 
în cadrul cărora au fost abor
date probleme de interes reci
proc.

Joi la prînz, aici a fost dat 
publicității comunicatul comun 
cu privire la vizita oficială a 
cancelarului federal Willy 
Brandt la Moscova, în cursul 
căreia a fost semnat Tratatul 
între Uniunea Sovietică și 
R. F. a Germaniei. „Părțile, se 
arată în comunicat, sînt con
vinse că tnatatul încheiat în
tre ele deschide perspective 
favorabile pentru dezvoltarea

Uruguay 12000 de polițiști și soldați 
continuă cercetările

MONTEVIDEO 13 (Agerpres). 
— Aproximativ 12 000 de poli
țiști și soldați continuă la 
Montevideo cercetările în ca
drul vastei operațiuni lansate 
de autorități în scopul elibe
rării consulului brazilian A- 
loysio Dias Gomidcs și a con
silierului american Claude Fly 
și pentru descoperirea persoa
nelor vinovate de asasinarea

de Senat și Camera Reprezen
tanților, stabileau alocarea a 
4,4 miliarde dolari Oficiului de 
Educație și Învățămînt și î8,l 
miliarde dolari pentru „oficiile 
independente", printre care se 
numără Departamentul Con
strucțiilor de locuințe și dez
voltare urbană, Agenția națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) și alte agen
ții. Aceste proiecte de lege de
pășeau cu peste un miliard 
dolari sumele fixate în preala
bil de președinte.

într-un scurt discurs rostit 
după opunerea vetoului său ho- 
tărîrii Congresului, președintele 
Nixon a declarat că presiunile 
inflaționiste asupra economiei 
nu-i permit să depășească 
cheltuielile prestabilite, chiar 
dacă este vorba de unele pro- . 
iecte de lege foarte populare, 
cum sînt cele două menționate 
mai sus. A aproba aceste 
sume, explica președintele, în
seamnă a spune da inflației, 
creșterii prețurilor, dobînzilor 
și impozitelor.

Partidul democrat, seslzlnd 
ecoul favorabil trezit în rîn- 
durile opiniei publice de cele

ia, probabil, pînă la sfîrșitul 
săptămînii.

Acuzarea a reușit să obțină 
din partea completului de ju
decată decizia de infirmare a 
sentinței pronunțate de marele 
juriu în cazul Li-ndei Kasabian 
care fusese pusă sub acuzație 
de participare și complicitate 
la asasinarea actriței Sharon 
Tate și a altor patru persoane 
aflate în vizită la aceasta. In 
baza acestei decizii, Linda 
Kasabian a fost pusă în liber
tate în conformitate cu proce
dura de acordare a imunității 
unor complici, cu un grad de 
vinovăție mai mic, care se ho
tărăsc să depună mărturie în 
favoarea acuzării.

te de puterile nucleare prin- 
tr-un acord- de interzicere a 
experiențelor subterane.

Delegatul american, James 
Leonard, a supus Conferin
ței un document privind „li
mitarea armelor convențio
nale pe scară regională". Cu 
acest prilej, el a menționat 
amploarea pe care a luat-o 
în ultimii ani cursa înarma- j 
rilor, apreciind că în peri- ț 
oada 1964—1969, cheltuielile ț 
militare ale statelor au atins ț 
suma de 1 000 miliarde do- i 
lari. | 

cu succes a colaborării pașnice 
dintre U.R.S.S. și R.F.G. în di
ferite domenii, în interesul po
poarelor celor două țări'. Co
municatul relevă convingerea 
celor două părți că tratatul va 
contribui la întărirea securită
ții în Europa, la soluționarea 
problemelor existente pe con
tinent, la înfăptuirea colaboră
rii pașnice între toate statele 
europene, indiferent de deose
birile dintre sistemele lor so
ciale. Guvernele U.R.S.S. și 
R.F.G., se arată în comunicatul 
comun, vor contribui la rea
lizarea progreselor care ser
vesc aceste țeluri.

Cele două părți au făcut, de 
asemenea, un aprofundat 
schimb de păreri într-o serie 
de probleme actuale ale si
tuației internaționale, convenind 
asupra faptului că este de do

celuilalt consilier american. 
Daniel Mitrione. In ultimele 24 
de ore, au fost arestați alți 
35 de suspecți, printre cei re
ținuți aflîndu-se Andres Chi- 
ribao, considerat a fi unul din 
liderii organizației extremiste 
care a revendicat răpirile, și 
reverenzii Justo Marquez și 
Emilio Castro, care ar fi în
cercat. potrivit unor surse ale 

două proiecte de lege, specu
lează la maximum vetoul pre
zidențial, dezlănțuind un puter
nic atac împotriva Administra
ției republicane, în scopul vă
dit de propagandă electorală. 
Democrații acuză Administrația 
că neglijează nevoile stringen
te ale țării. „Vetoul reflectă 
o șocantă insensibilitate față 
de nevoile interne presante11, 
declara Edward Kennedy. Ta
băra democraților consideră că 
„în timp ce se insistă asupra 
extinderii inutilului și pericu
losului sistem antibalistic „Sa
feguard" și menținerii cheltuie
lilor militare la exorbitantul 
nivel de peste 70 miliarde do
lari, sînt constant reduse fon
durile destinate să acopere 
cele mai stringente nevoi socia
le". Președintele Nixon și Par
tidul republican răspund prin 
a-i acuza pe democrați că sînt 
„cei mai mari cheltuitori ai 
țării", lucru pe care și-l per
mit numai atunci cînd se afla 
în opoziție.

Pentru a anula vetoul prezi
dențial, proiectele de lege în 
cauză trebuie să întrunească 
o majoritate calificată de două 
treimi, atît în Senat, cît și în

• Bombardamente 
lansate de forțele 

patriotice
SAIGON 13 (Agerpres). — 

Forțele patriotice au lansat, 
în cursul, nopții de miercuri 
spre joi, nouă bombardamen
te cu mortiere și rachete pe 
întreg teritoriul Vietnamului 
de sud. Cel mai important a 
fost semnalat în provincia 
Quang Tri, situată la sud 
de. zona demilitarizată. Baza 
de artilerie americană O’Rei
lly continuă să fie supusă de 
patru zile bombardamentelor 
forțelor patriotice.

în .cursul nopții de miercuri 
spre joi, bombardiere „B-52" 
au efectuat cinci raiduri deasu

In ultimele 24 de ore ofensiva Forțelor de Eliberare s-a intensificat, fiind atacate 
puncte strategice ale trupelor americatio-saigoneze.

In foto: Infiltrări de ostași F.N.L. intr-o bază militară inamică la Thuan Thien, regi
unea Hue.

rit să continue, la nivel cores
punzător, schimbul de păreri 
în probleme care prezintă in
teres comun.

Premierul sovietic Alexei 
Kosîghin — arată comunica
tul — a acceptat cu plăcere 
invitația cancelarului federal 
Willy Brandt de a face o vi
zită oficială de răspuns în Re
publica Federală a Germaniei, 
la o dată ce urmează a fi sta
bilită ulterior pe căi diploma
tice.

In aceeași zi, cancelarul Willy 
Brandt a părăsit capitala U- 
niunii Sovietice, îndreptîndu-se 
spre Bonn, la aeroportul Vnu
kovo el fiind condus de Alexei 
Kosîghin, Andrei Gromîko și 
de alte persoane oficiale sovie
tice.

poliției, să acționeze ca media
tori în acest caz. Presa uru- 
guayană subliniază că preșe
dintele Jorge Pacheco Areco a 
rămas ferm în hotărîrea de a 
nu trata cu organizația clan
destină eliberarea celor două 
persoane aflate încă în viață, 
în ciuda avertismentului că. în 
cazul descoperirii locului de 
detențiune, ostaticii vor fi u- 
ciși.

Camera Reprezentanților. Li
derii ambelor partide, republi
can și democrat, consideră 
drept asigurată deja majorita
tea necesară pentru proiectul 
de lege privind educația și 
învățămîntul. Există însă mari 
dubii în legătură cu șansele 
celui de-al doilea proiect.

Observatorii politici, anali- 
zînd situația de după opunerea 
vetoului prezidențial hotărîrilor 
Congresului, consideră că a- 
ceastă acțiune neașteptată a 
marcat un nou pas în intensi
ficarea contradicțiilor dintre 
Casa Albă și forul legislativ 
dominat de democrați. In eta
pa actuală, orice problemă a- 
bordată în dezbaterile din Con
gres, indiferent dacă privește 
chestiuni pur financiare sau ad
ministrative, capătă automat o 
semnificație politică datorită 
încercărilor ambelor partide 
de a folosi orice prilej în sco
purile propagandei lor electo
rale.

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres 

la Washington

pra provinciei Thua Thien, la 
50 km de zona demilitarizată.

• Pierderi americano- 
saigoneze

SAIGON 13 (Agerpres). — 
După cum menționează agen
ția V.N.A., forțele patriotice 
care acționează în provincia 
sud-vietnameză My Tho au 
scos din luptă, în cursul lu
nii iulie, aproximativ 1 700 
de militari americani și sai- 
gonezi. De asemenea, au fost 
distruse 22 de mașini blin
date și a fost capturată c 
însemnată cantitate de muni
ții.

Totodată, se arată că în 
primele zile ale lunii august, 
în provinciile Kontum șl 
Thu Dau Mot au fost nimi

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U. 
pentru decolonizare a dat pu
blicității o declarație în care 
cere Consiliului de securitate 
să ia măsuri efective pentru a 
pune capăt ocupării ilegale de 
către Republica Sud-Africană a 
teritoriului Africii de Sud-Vest. 
Declarația condamnă, de ase

Orientul 
Apropiat
TRIPOLI 13 (Agerpres). — 

Ministrul de externe tunisian, 
Mohamed Masmoud-i, care se 
află într-o vizită oficială la 
Tripoli, a avut miercuri o 
întrevedere cu colegul său 
libian, Salah Bussir. în timpul 
convorbirilor au fost abordate 
evoluția situației din Orientul 
Apropiat, precum și unele 
aspecte ale relațiilor bilate
rale.

Exprimîndu-și, într-o decla
rație făcută presei, satisfac
ția față de actuala evoluție 
a situației din Orientul Apro
piat, Masmoudi a arătat că 
•ultimele inițiative ar putea 
conduce spre o soluționare 
definitivă și durabilă a situa
ției din această zonă a lumii.

CAIRO 13 (Agerpres). — 
în cursul Unei conferințe de 
presă care a avut loc mier
curi, Hassancin Heykal, mi
nistrul Orientării Naționale 
al R.A.U., s-a referit la situa
ția din Orientul Apropiat în 
urma acceptării de către 
R.A.U. a „planului Rogers" 
de soluționare a crizei în~ a- 
ceastă regiune. El a arătat 
că acest plan cuprinde două 
elemente importante : înce
tarea focului pe o perioadă 
de 90 de zile și reluarea 
misiunii Jarring în vederea 
aplicării rezoluției din noiem
brie 1967 a Consiliului de 
Securitate. Heykal a arătat 
că nuvemul egiptean a dat 
instrucțiuni reprezentantului 
R.A.U. la- O.N.U.. Hassan El 
Zayyat. de a avea contacte 
num ni cu amb asadorul Jar
ring.

Referindu-se la problema 
palestiniană, Heykal a opinat 
că acceptarea „planului Ro
gers" nu este în contradic
ție cu cauza palestiniană.

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Agențiile de presă trans
mit, citind surse informate, 
că reprezentanții R.A.LI. și 
Iordaniei l-ar fi informat pe 
ambasadorul Jarring că pre
feră ca locul viitoarelor ne
gocieri să fie la sediul Na
țiunilor Unite din New York, 
iar nivelul delegațiilor să fie 
cel de ambasador, reprezen
tanții permanenți ai acestor 
țări primind împuternicirile 
necesare.

ciți 340 militari inamici șl 
au fost scufundate cinci am
barcațiuni militare.

★
SAIGON 13 (Agerpres). — 

Potrivit unor surse america
ne, în ultima săptămînă au 
fost uciși în- cursul luptelor 
din Vietnamul de sud 85 mi
litari aparținînd trupelor 
S.U.A., alți 802 fiind răniți.

Potrivit acelorași surse, 
bilanțul pierderilor saigone- 
ze în perioada respectivă este 
de 376 uciȘi. și 1001 răniți.

Totalul militarilor ameri
cani uciși în Vietnamul de 
sud de la 1 ianuarie 1961 
este, potrivit surselor S.U.A., 
de 43 297. Numărul răniți- 
lor se ridică la 286 243, alți 
1428 de militari americani 
fiind dați dispăruți. 

menea, sprijinul'pe care R.S.A. 
îl primește din partea unc.t 
state occidentale, în special 
prin continuarea unor schim
buri comerciale de amploare.

Teritoriul Africii de Sud-Vest, 
cunoscut sub numele de Nami
bia în documentele O.N.U, a 
fost dat spre administrare Re
publicii Sud-Africane la sfîrși-
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• Președintele Mao Tzedun 

a primit pe Gaafar El Numeiry, 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției Sudane
ze, care se află în vizită la 
Pekin. Cei doi președinți iu 
avut o convorbire cordială, 
prietenească, anunță China 
Nouă. Au luat parte Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat. 
Huan Iun-.șen, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, și 
alte persoane oficiale chineze.

• La 19 august se deschide 
la Veneția cel de-al 31-lea fes
tival internațional al filmului 
documentar și de scurt metraj. 
La ediția din acest an vor fi 
prezentate 31 de filme din 14 
țări, printre care și din Româ
nia. în afara programului ofi
cial, vor mai fi prezentate 
publicului filmele „Arthur Ru
binstein", realizat de Francois 
Reichnbach (S.U.A.), și „Apol- 
10-12".

fi Ministrul de externe chi
lian, Gabriel Valdez, care se 
află în vizită în Venezuela, a 
declarat la Caracas că „noi, 
chilienii, trebuie să reglemen
tăm problemele noastre cu 
Cuba fără să cerem nimănui 
autorizație", adăugind că nor
malizarea relațiilor celorlalte 
țări latino-americane cu Cuba 
ar fi în interesul tuturor sta
telor de pe acest continent.

• O delegație a R. D. Ger
mane, condusă de Gerhard 
Schurer, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării 
a R. D. Germane, a sosii joi 
la Moscova.

In aceeași zi Gerhard Schu
rer și Nikolai Baibakov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, au semnat un pro
tocol cu privire la coordonarea 
planurilor economiilor naționa
le ale R.D.G. și U.R.S.S. pe 
perioada 1971—1975.

• La Pekin au fost sem
nate, în urma convorbirilor 
dintre Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat, și Gaafar 
El Numeiry, președintele Con
siliului Comandamentului Re
voluției Sudaneze, un acord 
cu privire la colaborarea e- 
conomică și tehnică și un 
acord privind colaborarea 
culturală, științifică și tehno
logică între guvernele celor 
două țări.

• Generalul Saleh Mahdi 
Ammash, vicepreședinte al Ira
kului, a sosit joi în capitala 
Siriei, Damasc. El a fost pri
mit de președintele statului și 
guvernului sirian, Noureddine 
Atassi. La convorbiri a asistat 
și generalul Hafez El Assad, 
ministrul apărării al Siriei. Nu 
au fost date alte amănunte pri
vind obiectul vizitei și con
vorbirilor avute de vicepreșe
dintele Irakului la Damasc. 

® 9®a ,^e.a. fază a convorbirilor sovieto-ameri- 
cane privind limitarea cursei înarmărilor strategice se va 
încheia vineri la Viena, anunță agențiile de presă citind 
surse oficiale.

Ceremonia de închidere, care va avea loc la Palatul 
Belvedere din Viena, va fi precedată de o ședință de lucru 
(a 32-a) ce se va desfășura la sediul ambasadei americane. 
După cum se știe, ședințele de lucru s-au tinut alternativ 
la sediile ambasadelor U.R.S.S. și S.U.A. din Viena

.Viitoarea misiune spațială americană
Lansarea unui satelit 

terestru 
cu două broaște 

la bord9 Specialiștii de la N.A.S.A. au anunțat 
că viitoarea misiune spațială americană o 
va reprezenta lansarea, la 19 august, a unui 
satelit terestru avîncl la bord două broaște. 
Se urmărește studierea efectelor fiziologice 
ale modificărilor de gravitate în spațiul ex
traterestru. Broaștele prezintă din acest punct 
de vedere avantajul de a fi dotate cu o 
ureche internă foarte apropiată prin con
strucție de cea a omului. Ele vor fi ținute 
timp de 5 zile într-un rezervor centrifug 
cu apă, instalat pe satelit și vor trebui să 
suporte modificări de gravitate mergînd 
pînă la suprimarea completă. Aparate minia
turale prinse pe urechile lor interne și de 
firele de nervi vor furniza date asupra com
portării acestora.

tul primului război mondial de 
către Liga Națiunilor. După cel 
de-al doilea război mondial, 
O.N.U. a anulat mandatul a- 
cordat de Liga Națiunilor Re
publicii Sud-Africane, dar a- 
ceasta din urmă a refuzat să 
se conforme rezoluțiilor adop
tate de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. și alte organis
me ale O.N.U., ignorîndu-le.

• Din capitala Ecuadoru
lui se anunță că Galo Pico 
Mantilla, liderul Partidului 
conservator, și alți patru 
foști deputați ai aceluiași 
partid au fost arestați. Mă
sura a fost adoptată în ur
ma unei reuniuni clandesti
ne la care au participat 39 
de foști deputați ai acestui 
partid și în cursul căreia s-a 
cerut restabilirea ordinii con
stituționale. După cum s-a 
mai anunțat, la 22 iunie, pre
ședintele Velasco Ibarra, 
motivînd necesitatea menți
nerii ordinii în țară, a sus
pendat garanțiile constituțio
nale și și-a asumat puteri 
extraordinare.

• Un purtător de cuvînt mi
litar a, anunțat la Tel Aviv că 
avioane israeliene au atacat 
jor după-amiază baze ale gru
purilor de rezistență palesti
niene aflate pe teritoriul ior
danian. Purtătorul de cuvînt 
a precizat că obiectivele ata
cate se află în Valea Beissan, 
de unde cu o noapte în urmă 
grupuri aparținînd organizației 
„Al Fatah11 deschiseseră focul 
asupra localității israeliene 
Așdod Yaacov, fapt confirmat 
la Amman de un reprezentant 
al mișcării palestiniene, rela
tează agenția Reuter.

• Cel de-al VIII-lea Con
gres al Cooperației de Consum 
din U.R.S.S. și-a încheiat joi 
lucrările în capitala Uniunii 
Sovietice. Timp de patru zile, 
participanții au discutat și au 
elaborat programul de dezvol
tare a cooperației de consum 
în anii care urmează.

Printre oaspeții din 48 de 
țări invitați la lucrări a fost 
prezentă și o delegație a Uniu
nii Centrale a Cooperativelor 
de Consum din România, con
dusă de Dumitru Bejan, pre
ședintele Centrocoop.

• Primul acord comercial 
pe termen lung, din istoria re
lațiilor economico-comerciale 
dintre Bulgaria și Mauritania 
a fost semnat la Sofia de re
prezentanții celor două țări. 
Totodată, a fost semnat un 
acord de colaborare tehnico- 
științifică.Noul guvern italian aprimit votul de învestitură

ROMA 13 (Agerpres). — Se
natul italian a acordat joi sea
ra votul de învestitură noului 
guvern de centru-stînga condus 
de Emilio Colombo. In favoa
rea guvernului au votat 174 de 
senatori, iar contra 113. După 
cum se știe, Camera Deputa
telor a acordat, de asemenea, 
votul de învestitură noului 
guvern.

„Concorde 002“ 
englez

LONDRA 13 (Agerpres). — 
In Marea Britanie a fost în
cercat miercuri prototipul 
englez al avionului superso
nic de pasageri „Concorde 
002", construit în comun eu 
Franța. Acest zbor este pri
mul din seria de probe de
cisive la care va il supus a- 
vionul.

incepind din luna aprilie 
toate zborurile au fost sis
tate pentru a se pune la 
punct reactoarele avionului 
de tipul „Ralls Royce", 1n 
vederea atingerii de către 
„Concorde 002" a unei viteze 
de două ori mai mari deci! 
cea a sunetului.

Pe urmele navei 
lui Columb

NEW YORK 13 (Agerpres). 
O echipă de specialiști ame
ricani în arheologie subac
vatică, condusă de Fred Dic
kson, se va deplasa în ur
mătoarele zile în Haiti pen
tru a verifica dacă epava 
descoperită în apropiere de 
Capul Haitian, pe coasta de 
nord-vest a insulei, aparține 
faimoasei corăbii „Santa Ma
ria", la bordul căreia Chris- 
tophor Columb a întreprins 
în 1492 prima călătorie spre 
lumea nouă. Herman Kitchen, 
membru al echipei de arheo
logi. a declarat că, după a- 
precierea sa, există 95 Ia 
sută din șanse ca epava 
respectivă să aparțină navei 
lui Columb. In favoarea a- 
ceste i ipoteze pledează o 
parte din obiectele de la 
bord, care au fost ridicate de 
o echipă de scafandri. Dr. 
John Hall, participant la 
expediție, susține că aceste 
obiecte de origine iberică 
datează din perioada lui Co
lumb, iar aspectul exterior 
al epavei se aseamănă cu 
descrierile corăbiei „Sania 
Maria", care au ajuns pînă 
la noi.

Vasul amiral „Sania Ma
ria” a trebuit să fie abando
nat de Christophor Columb 
la sfîrșitul lunii decembrie 
1492 în apropiere de Haiti, 
după încheierea primei expe
diții pornite în căutarea In- 
diilor. Epava identificată este 
acoperită cu o crustă de co
rali și se află la o adînclme 
de numai 4,5 metri. Din cau
za crustei de corali nu s-a 
putu! stabili încă cu certi
tudine dacă este sau nu vor
ba de legendarul vas al 
celebrului descoperitor al A- 
merfeii.

Secetă și... inundații 
în India

CALCUTTA 13 (Agerpres).
— Peste 2,5 milioane de per
soane sînt afectate de puter
nica secetă care a cuprins 
regiunile de sud ale statului 
indian Bihar. In același 
timp, în regiunile din nordul 
aceluiași stat s-au înregistrat 
pagube considerabile în urma 
inundațiilor provocate de 
ploile musonice de o violen
tă pu(in obișnuită.

Cercetările în cazul 
avionului sovietic 

„AN-22“
MOSCOVA 13 (Agerpres).

— Cercetările pentru eluci
darea împrejurărilor în care 
avionul sovietic „AN-22" s-a 
prăbușit deasupra Atlanticu
lui în timp ce transporta in
strumente medicale spre 
Peru continuă. Nave sovie
tice, alături de avioane de 
mare viteză, au „răscolit" 
pînă acum o supralală de 
peste 65 000 de mile pătrate, 
dar in afara celor c.ltevn o- 
biecte descoperite la începu
tul lunii și care aparțineau 
în mod neîndoielnic avionu
lui dispărut, nu au mai lost, 
descoperite decît un contai
ner distrus și o canistră de 
plastic. Cercetările continuă 
în direcția sud-sud-vest, di
recție în care se presupune 
că vîntul și curenta marini 
i-ar fi putut purta pe even
tualii supraviețuitori. In po
fida muncii.încordate pe care 
marinarii și piloții sovietici 
o desfășoară fără încetare, 
nu a fost descoperit pînă in 
prezent nici un membru al 
echipajului, ceea ce face să 
se aprecieze că cercetările 
au din ce în ce mai puține 
șanse de reușită.
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