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Plecarea la Moscova 
a delegației de partid $l de stat 
a Republicii Socialiste România,

condusă de tovarășul
XKOIAI CEAUȘESCU

0 
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REAFIRMATĂ
Realizări 

remarcabile 
în 

economia 
județului 

Hunedoara
Oamenii muncii din județul 

Hunedoara și-au clădit pe te
melii solide prestigioasa tra
diție muncitorească de a în
tâmpina marea sărbătoare na
țională de la 23 August cu 
realizări remarcabile în în
făptuirea sarcinilor trasate 
de partid. Anul acesta, în 
pragul celei de-a 26-a ani
versări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist colectivele 
de muncă din județ confir
mă din nou tradiția, îmbogă
țind-o cu noi fapte ale abne
gației și dăruirii, ale price
perii și pasiunii in muncă.

Intre marile succese pe ca
re minerii, siderurgiștii, e- 
nergeticienii, chimiștii și 
celelalte colective le închină 
măreței sărbători, la loc de 
cinste se află realizările de 
înalt prestigiu și valoare 
pentru progresul economic al 
patriei dobîndite în îndepli
nirea exemplară a cincinalu
lui actual. Alături de colec
tivele Exploatării miniere 
Lupeni, Fabricii chimice O- 
răștie, întreprinderilor „Re
fractara" Baru, de materiale 
de construcții Bîrcea șl po
ligrafice Deva, furnaliștii de 
la Hunedoara și Călan ra
portează îndeplinirea preve
derilor planului cincinal. In
dustria județului nostru, ca
re realizează în acest an un 
volum de producție cu 42,5 
la sută mai mare față de 
1965, raportează de la înce
putul cincinalului și pînă a- 
cum o depășire a planului 
de producție cu peste 1,1 mi
liarde lei. La această remar
cabilă realizare, un aport 
deosebit îl aduc minerii Văii

L. VISKI
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Indicatori înalji la U. U. M. P.
Colectivul Uzinei de utilaj minier Petroșani 

întâmpină marea sărbătoare a poporului nostru 
cu rezultate de prestigiu. In primele 7 luni ale 
anului, principalii indicatori de plan au fost 
realizați după cum urmează: producția marfă 
în proporție de 111,59 la sută; producția glo
bală 112 la sută; productivitatea muncii 108,87 
la sută. In aceeași perioadă au fost realizate 
economii la prețul de cost în valoare de 
1600 000 lei.

Deși pînă la încheierea cincinalului au mai 
rămas aproape cinci luni, U.U.M.P. a realizat 
sarcinile ce-i revin din cincinal în proporție 
de 95 la sută.

La realizările deosebite obținute de acest co
lectiv o contribuție importantă au adus-o strun
garii de la secția mecanică Martin Ambruș, loan 
Almășan, forjorul Radu Boici, sudorul Alexan
dru Covaci, brigada de presatori condusă de 
Aron Carașca, cea de lăcătuși a lui Teofil Kis, 
aceea de sudori a lui Nicolae Tudor, brigada de 
turnători-formatori condusă de Gheorghe Scurtu. 
Cu toții raportează în aceste zile depășirea pla
nului cu 10—15 la sută. Se poate spune că sec
țiile mecanică, turnătorie, construcții metalice, 
reparații mecanice constituie plutonul fruntaș 
al întrecerii în cadrul uzinei.

Cifre grăitoare

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala, plecînd spre Mosco
va, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, pentru a lua parte 
ia întâlnirea care are loc con
form înțelegerii dintre Comi-O

Trimisul Agerpres, A. Toth, 
transmite ; Pe aeroportul Vnu
kovo, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ro
mânia a fost întâmpinată de 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., G. I. Voronov, 
membru al Biroului Politic al
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tetele Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești și 
guvernele statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Din delegație fac parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer,, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu-O
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., An
drei Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., K. V. Ru
sakov, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S. O

La Moscova au sosit, de a- 
semenea, delegații de partid și 
de stat din i R. P. Bulgaria,
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lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tovară
șii Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Pană, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Constantin Drăgan, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Dumitru Popes
cu, Ștefan Voitec, Petre Bla-O
în frunte cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria; R. S. 
Cehoslovacă, în frunte cu Gus
tav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia; R. D. 
Germană, în frunte cu Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane; R. P. Polonă, în frunte
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jovici, Mihai Gere, Ion IliescU, 
Ion Ioniță, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Erau de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București și membri ai am
basadei.

(Agerpres)O
cu Wladyslav Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.; 
R. P. Ungară, în frunte cu 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

La sosire, delegațiile au fost 
întâmpinate de conducători de 
partid și de stat ai Uniunii So
vietice în frunte cu Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

In fala colectivului atelierului 
de zonă C.F.R. Petroșani stă 
sarcina de a repara lunar în 
medie cite 220 vagoane, scoase 
din circulație datorită unor de
fecțiuni, în condițiile reducerii 
pe cît posibil a termenului de 
imobilizare a acestora.

Despre felul cum tehnicienii 
și muncitorii atelierului își rea
lizează sarcinile tovarășul Ilie 
Ardelean, șeful atelierului,

ne-a relevat că, deși activitatea 
atelierului a fost stânjenită de 
inundația din luna iunie cînd 
producția a fost întreruptă 3 
zile, planul pe 7 luni a fost 
totuși îndeplinit și depășit. 
Sporindu-și eforturile în vede
rea întâmpinării cu succese deo
sebite a zilei de 23 August, 
colectivul atelierului raportea
ză că planul pe 7 luni a fost 
realizat în proporție de 106,5

la sută, iar acela al producti
vității muncii în proporție de 
122 la sută. Ca urmare terme
nul de imobilizare a vagoane
lor a fost redus față de plan 
cu 37 la sută, pe lingă reali
zarea unor economii în valoare 
de peste 25 000 lei. în șapte 
luni de zile s-au reparat cu 113 
vagoane mai mult decît preve
derile de plan.

D. IOSIF

Rampa exploatării forestiere Jieț

Expuneri 
dedicate 
sărbătorii 
Eliberării

Astăzi și mîine în toate 
întreprinderile, instituțiile și 
pe șantierele municipiului 
nostru sînt organizate expu
neri dedicate semnificației 
aniversării actului istoric de 
la 23 August 1944. Expune
rile sînt făcute de membri 
ai Biroului Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani.

Festivitatea din Capitală consacrată 
absolvirii de către promoția 1970 
a cursurilor Academiei Militare

Miercuri la amiază a avut 
loc în Capitală festivitatea or
ganizată cu prilejul absolvirii 
de către promoția 1970 a cursu
rilor Academiei Militare.

Pe platoul din incinta aca
demiei, unde a avut loc festi
vitatea, ministrul forțelor ar
mate, general-colonel Ion Io
niță, a primit raportul și a 
trecut în revistă subunitățile de 
absolvenți.

După intonarea Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia, a luat cuvîntul minis
trul forțelor armate care, în 
numele conducerii de partid și 
de stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, a adresat 
noilor absolvenți un călduros 
salut, felicitîndu-i, totodată, 
pentru rezultatele obținute în 
formarea unei calificări supe
rioare. Vorbitorul a urat actua
lei promoții a Academiei Mili
tare succese în perfecționarea 
continuă a procesului pregăti
rii de luptă și politice, în edu

carea efectivelor în spiritul tra
dițiilor glorioase făurite de po
por.

In numele absolvenților a 
luat cuvîntul șeful promoției, 
colonelul Nițescu Valentin, ca
re, dînd glas sentimentelor de 
recunoștință față de conduce
rea partidului și statului, a ex
primat angajamentul noii pro
moții de a-și face datoria cu 
răspundere și devotament în 
funcțiile ce le vor fi încre
dințate.

S-a dat apoi citire telegra-

Reperele unei biografii
Copilăria, școala, calificarea, 

familia, organizația U.T.C... 
Dintr-un mănunchi bogat, am 
ales cîteva repere pentru a 
puncta, în timp și spațiu, bio
grafia unui tînăr miner ce ne-a 
fost recomandat cu multă căl
dură, la mina Lupeni, de către 
secretarul comitetului coordona
tor al U.T.C., tovarășul Vasile 
Pălivan. Reperele au fost alese 
(e vina reporterului) după un 
anumit clișeu al biografiilor 
tip, clișeu a cărui sărăcie s-a 
dovedit imediat ce am făcut 
cunoștință cu interlocutorul : un 
șef de brigadă pe cît de tînăr 
pe atît de voinic, un om pe 
cgre multi îl clasifică în cate
goria, tot mai des denumită sub 
formula „dac-ar fi toți ca el...“. 
în fata optimismului molipsitor 
al unei firi sincere, deschise, 
în fata unui om vesel — vese
lia nu exclude autoritatea lui 
de șef de brigadă — am schim
bat oarecum reperele biografice 
lntroducînd cîteva elemente 
noi : inovația, pasiunea, •_ mese
riile.

IO AN MONDOCA, proaspăta 
noastră cunoștință are 28 de 
ani. Amintirile lui din copilă

rie sînt legate de greutățile 
unei familii cu 8 copii, de prin 
Maramureș, și de bucuriile a- 
celeiași familii care incet, încet 
s-a rostuit supravegheată de la 
distanță de capul familiei, neo
bositul peregrin al șantierelor, 
bătrînul Mondoca, imul dintre 
oamenii în a cărui carte de 
muncă sînt înscrise trei nume 
sonore : Salva-Vișeu, Bicaz, 
Lupeni.

— După ce s-a terminat Sal
va-Vișeu, tata m-a luat eu el 
la Bicaz — ne povestește tână
rul Mondoca. El era șef de 
brigadă la străpungerea tune
lului, iar eu... angajat la un 
bufet din apropiere. Tunelul a 
fost străpuns, ortacii au sărbă
torit evenimentul minicrește, 
cu urale și îmbrățișări, apoi — 
era prin '58 — ca tot minerul, 
tata a tras către o mină ade
vărată. Am venit la Lupeni, el 
șaf de brigadă, eu tot ca ospă
tar, la „Cina". Mi-era necaz că 
nu sînt și eu la mină, dar după 
puțin tâmp am lăsat „bolta" și 
am intrat în brigada lui Petre 
Spînu. jfia de miner am 
învățat-o la școala de caii ti - 
oare, dar și la școala lui Spînu,

iar apoi într-a lui Sabin Ghioan- 
că, Mi-am consolidat cunoștințele 
la lucrările de pregătire și, la 
scurt timp după ce am intrat 
în a treia brigadă, a lui Pop, 
acesta mi-a predat-o să-i conti
nui munca. Acum eu sînt șef 
de brigadă, iar tata, aflat în 
pragul pensiei, șef de echipă 
la întreținere...

— Păstrezi deci tradiția din 
tată-n fiu!

— Din bunic în nepot. Buni
cul dinspre tată (a avut 9 co
pii) a fost, pe la sfîrșitui seco
lului trecut, tot miner. Alți doi 
nepoți de-ai lui — frații mei 
Grigore și Vasile — s-au an
gajat nu de mult la mina Paro
șeni.

— Cum te-ai acomodat cu 
brigada, în calitate de condu
cător î

— La început a fost mai 
greu, dar m-au ajutat și oame
nii. Apoi în munca noastră au 
început să pătrundă tot mai 
mult elementele tehnicii noi, 
ușurîndu-ne eforturile, crcîn- 
du-ne condiții optime în sub
teran.

— Astăzi ești pe punctul de

a trece de la pregătiri, la lu
crările de producție, în abataj.

— Se pare că am să rămin 
cu brigada la frontalul pe care 
l-am pregătit în stratul 3, blo
cul IV. In lunile trecute am 
terminat galeria transversala 
în culcușul stratului. S-a lucrat 
în condiții foarte grele, dar nu 
ne-am lăsat învinși.

— Dar cum e cu inovația 
aplicată la acest frontal?

— Ea aparține tovarășilor 
Iulian Costescu, inginerul șef 
al minei, și Vasile Marta, șeful 
zonei. S-a înlocuit susținerea 
abatajului în lemn cu susține
re metalică, găsindu-se totodată 
o soluție mai eficientă pen
tru exploatare. Gu noua meto
dă, o dată ce pornim de la 
culcușul stratului se exploa
tează cărbunele concomitent 
cu scosul soarpei, cu rambleie- 
rea, abatajul fiind susținut în 
fier. Oricum, randamentul bri
găzii a crescut de la 4,8 tone 
pe post, la peste 8 tone pe 
post.

Părtaș la inovație este însă

I. MUSTAȚA
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Excursie la Poiana Brașov
U.T.C. 
în zi- 
o ex-

Comitetul municipal 
Petroșani organizează 
lele de 22—24 august 
cursie la „Poiana Brașov" cu 
autocarul.

Prețul excursiei este de 
126 lei.

înscrierile se fac pînă la 
data de 20 august, ora 17. 
Plecarea va avea loc în data 
de 22 august la ora 16.

Informații suplimentare se 
pot primi la sediul Comitetu
lui municipal al U.T.C.

SCHIMB 
DE 

EXPERIENȚĂ

mei adresate de către absol
venții Academiei Militare Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, co
mandant suprem al Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România.

La sfîrșitui festivității a a- 
vut loc defilarea subunităților 
de ofițeri aparținînd promoției 
de absolvenți 1970.

(Agerpres)

La muncă patriotică
Un grup de 15 elevi ai li

ceului din Lupeni au sosit 
luni la Orăștie unde vor e- 
fectua o perioadă de două 
săptămîni de muncă patrio
tică. Principalul punct de lu
cru va fi Fabrica de cără
mizi de la Pricaz.

Seară literară
Casa de cultură din Petro

șani organizează joi, 20 au
gust, la orele 18, o seară li
terară cu 
noscut pe 
doreanu".

Prezintă
Eugen

tema : „I-am cu- 
Minulescu și Teo-

profesor doctor 
Cialîc din București.

Un util schimb de expe
riență a fost organizat la 
Vulcan, din inițiativa comi
tetului orășenesc al U.T.C. 
între tineri de la Preparația 
cărbunelui Coroești și mina 
Paroșeni. Preparatorii au 
vizitat mina Paroșeni intere- 
sîndu-se de formele și meto
dele de muncă ale organi
zațiilor U.T.C. pentru mobi
lizarea tinerilor în procesul 
de producție și întărirea dis
ciplinei în muncă.

Un elev eu nume de fizician
fi deErnest Behm — elev al cărui nume va 

multe ori rostit cu mîndrie în școala unde în
vață. Pasiunea lui nețărmurită pentru a pătrun
de în tainele fizicii, asociată cu o reală ingenio
zitate l-au condus pe calea unor prime succese. 
In laboratoarele Liceului din Vulcan unde ase
menea pasiuni și calități sînt cu multă grijă

cultivate la elevi, de către. cadrele didactice, 
tînărul Behm a construit un robot care deter
mină pînă la o adîncime de 6 metri existența 
anumitor metale. Prezentat în cadrul concursu
lui „Ex-Terra ’70“, robotul tânărului elev a cuce
rit elogioase aprecieri din partea vizitatorilor, 
reținînd atenția a numeroși specialiști.

RALIUL ELEGANȚEI
La sfîrșitui lunii august și 

începutul lunii septembrie, pe 
litoralul românesc al Mării Ne
gre va avea loc o inedită ma
nifestare sportivă : Raliul ele
ganței, organizat de Automobil 
Clubul Român și firma „Euro
pa turistică" din Italia.

Concursul cuprinde mai mul
te probe grupate în două ca
tegorii i sportive și de eleganță 
și este deschis tuturor auto- 
mobillștâlor din țară și străi
nătate.

Probele concursului sportiv 
consta® din parcurgerea unui 
traseuu de 60 km (regularita
te) ou» o viteză medie impusă 
de 30* km în localități și 50 
km în) afara lor; demaraj pe 
distanță de 400 m; slalom; în
scriere^ în curbă; parcare. Pro
bele doncursului de eleganță 
sint i forma și eleganța caro-

Manifestare sportivă 
inedită pe litoralul 

românesc
seriei, eleganța culorii, a ame
najării și gradului de confort 
interior, originalitatea și ele
ganța pasagerei sau conducă
toarei automobilului. Pentru 
fiecare probă și grupă de pro
be se acordă punctaje și se 
întocmește clasament separat, 
astfel că un automobil poate 
participa la una sau la mai 
multe probe, în funcție de în
scriere.

Juriul va acorda distincții pe 
probe ;

— Premiul eleganței în con
ducerea automobilului.

— Premiul tehnic pentru cea 
mai bună conducere tehnică 
auto,

I
I
I
I
I
I
I
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— Premiul modei pentru cea 
mai elegantă îmbrăcăminte, în
călțăminte și coafură a concu
rentei sau pasagerei.

— Premiul eleganței pentru 
cel mai elegant automobil.

înscrierile și consultarea re
gulamentului concursului se fac 
la Comandamentul raliului de 
la hotelul Albatros din Ma
maia, precum și la toate punc
tele de informații ale A.C.R. 
de la principalele hoteluri de 
pe litoral, pînă la 26 august 
a. c., pentru prima rundă, care 
va avea loc în zilele de 29—30 
august și pînă la 2 septembrie, 
pentru runda a doua, care va 
avea loc în zilele de 5 și 6 
septembrie. Ambele runde sînt 
independente și cu clasament 
separat.

(Agerpres)

Puful principal 

de extracție Lonea
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Constituirea integrală
a fondului
de premiere

presupune realizarea
exemplară
a sarcinilor
de producfie

151
a-

tu-
cu
e-

ill- 
la

?!

în vederea stimulării salaria- 
ților din unitățile economice la 
realizarea și depășirea sarcini
lor ce decurg din planul de 
stal, precum și pentru crește
rea continuă a eficienței eco
nomice, care să conducă la spo
rirea beneficiilor, hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 
din februarie 1970 prevede 
cordarea de premii anuale 
din beneficiile realizate —, 
luror salariaților, în raport 
salariul tarifar, cu timpul
fectiv lucrat în cursul anului 
și contribuția adusă la îndepli
nirea sarcinilor. Sumele care 
pot fi acordate de către o uni
tate economică drept stimulente 
salariaților pot ajunge pînă la 
2 la sută din fondul de salarii 
al anului 1970, iar primele 
dividuale pot ajunge pînă 
trei salarii tarifare lunare.

în cursul trimestrelor II
111, unitățile care aplică preve
derile hotărîrii nr. 151 au drep
tul să acorde prime din bene
ficii a căror valoare poate a- 
junge pînă la 0,5 la sută din 
fondul de salarii al trimestre
lor respective.

Fondul de premiere se con
stituie integral cu condiția ca 
beneficiul realizat să fie supe
rior celui planificat, planul 
producției marfă și în sortimen
tele stabilite să fie depășit, să 
se respecte încadrarea în chel
tuielile prevăzute la 1 000 lei 
producție marfă și să se reali
zeze obligațiile asumate prin 
contracte și planul de export.

Publicarea acestei hotărîri și 
prelucrarea ei în masa salaria- 
iilor Centralei cărbunelui Pe
troșani au stîrnit în rîndul a- 
cestora un viu interes în reali
zarea sarcinilor pe primul se
mestru al anului în curs. Ca 
urmare, producția marfă a fost 
depășită ou 2,5 la sută, reali- 
zîndu-se contractele încheiate 
cu beneficiarii, la prețul 
Cost s-au obtinut economii 
valoare de 18,1 milioane lei șî 
beneficiile planificate au fost 
deoășite cu 16.5 milioane lei.

Aceste rezultate au 
constituirea unui fond 
miere din beneficii în 
Irul II de 834 mii lei, 
taimestrul III de 806 mii lei, Ia 
nivelul Centralei. In cele două 
trimestre, fondul constituit pen
tru unitățile din Valea Jiului 
depășește 1,5 milioane lei, fiind 
repartizat unităților după mo
dul în care acestea au îndepli
nii sarcinile stabilite prin pla
nul de stat, în scopul premie
rii salariaților cu realizări deo
sebite în muncă. în cele două 
trimestre toate unitățile C.C.P.

de 
în

permis 
de pre- 
trimes- 

iar în

au constituit fonduri de premii 
din beneficii. Se remarcă însă 
în mod deosebit exploatările 
miniere Vulcan și Lupeni și 
Uzina de utilaj minier Petro
șani, care au îndeplinit toate 
condițiile pentru constituirea 
Integrală a fondului în ambele 
trimestre. Rezultate bune în ac
tivitatea ca atare a obținut șl 
mina Petrila, ceea ce i-a per
mis constituirea a peste 99 la 
sută din fondul de premiere, 
E. M. Paroșeni care a constitu
it peste 97 la sută din 
E. M. Lonea cu peste 
sută, preparația Petrila 
99 la sută, preparația 
peste 98 la sută.
minieră Dîlja și preparația Co- 
roești, cu rezultate 
la unii indicatori, 
constitui fondul de 
proporție de numai 
sută, iar mina 
medie pe cele 
sub 60 la sută.

Procentul de

fond,
96 la 

peste 
Lupeni 

Exploatarea

mai slabe
putut 

în 
la 
în

au ] 
premii 
80—90 

Aninoasa, 
două trimestre,

constituire a 
fondului de premiere oglindește 
rezultatele activității unității, 
strădaniile care se depun aici. 
Faptul că unitatea n-a avut 
dreptul de constituire integra
lă . a fondului de premiere de
monstrează lipsuri în îndeplini
rea condițiilor stabilite prin 
hotărîrea Consiliului de Miniș
tri. Astfel, la E. M. Lonea nu 
a fost îndeplinit planul produc
ției la cărbune brut în trimes
trele I și II, Ia E. M. Petrila 
au fost depășite cheltuielile de 
producție în trimestrul I, la 
E. M. Dîlja în cursul trimes
trului I au fost depășite chel
tuielile de producție și nu s-a 
realizat beneficiul planificat, la 
E. M. Aninoasa. în cursul tri
mestrului 11. rezultatele au fost 
nefavorabile la producția ex
trasă, la prețul de cost și planul 
de beneficii, la E. M. Paroșeni 
nu s-a îndeplinit planul de pro
ducție pe trimestrul II și s-a 
depășit cenușa în cărbunele 
extras, mina Uricani a avut re
zultate slabe în îndeplinirea 
planului de producție și a ca
lității producției, preparațiile 
de cărbune au avut lipsuri în 
realizarea planului pe sorti
mente.

Rezultatele constituirii fon
dului de premiere pe primele 
două trimestre sînt provizorii, 
în cazul în care unitățile care 
n-au avut condiții pentru con
stituirea integrală a fondului 
pe primele două trimestre recu
perează rămînerile în urmă la 
indicatorii amintiți, ele pot 
constitui fondul de premiere

Integral la sfîrșitul anului, ofe
rind astfel 
tatea de 
plin Ce 
prin hotărîrea Consiliului de Mi
niștri. Pentru aceasta, e necesar 
ca toți salariații să-și aducă 
contribuția la îmbunătățirea 
activității privind realizarea pla
nului de producție, în special 
pe seama creșterii productivită
ții muncii, la îmbunătățirea că
lită ții produselor, 
sirea materialelor, 
losire a utilajelor 
lor din dotare și 
corespunzătoare a

Comitetele de direcție
’ unităților âu datoria de a mo

biliza colectivele de salari ați la 
îmbunătățirea continuă a acti
vității în toate compartimente
le, a le călăuzi pe acele căi 
care conduc la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor încredin
țate, pentru a răspunde, în cel 
mai înalt grad, grijii pe 
partidul și statul nostru 
poartă ridicării necontenite 

al oamenilor 
noastră.

salariaților posibib- 
a beneficia din 

avantajele acordate

nivelului de trai 
muncii din țara
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la economi- 
la buna fo- 
și instalații- 
întreținerea 

acestora.
ale

care 
o 
.•a

Ing. GH.
șeful serviciului plan 
și analize economice 

din Centrala cărbunelui 
Petroșani

MIHUȚ

BARAJUL DE LA
La cota 580 din Munții 

Bihorului, în amonte de con
fluența riului Iad cu pîrîul 
Leșul, tehnicienii întreprinde
rii de construcții hidrotehni
ce — București au încheiat 
pregătirile în vederea începe
rii construcției unui nou ba
raj, în spatele căruia se va 
crea un lac de acumulare cu 
un volum de 26 milioane me
tri cubi de apă. Barajul de 
la Leșul, cum îl denumesc 
constructorii, va contribui la 
rezolvarea unor importante

probleme hidrotehnice din a- 
ceastă zonă a țării. El va per
mite regularizarea debitului 
pe Crișul Repede, în scopul 
alimentării raționale cu apă 
a municipiului Oradea, iar 
cu ajutorul apelor din noul 
lac de acumulare va fi ali
mentată o microhidrocentrală 
electrică de 3,5 MW, și iri
gată o suprafață agricolă de 
peste 9 000 hectare. Această 
nouă amenajare hidrotehnică 
va reduce totodată posibilită
țile de inundații în zona res-

LEȘUL
pectivă. Infruntînd cu 
ces condițiile dificile, 
'ajungind aici uneori la 
2 metri, constructorii au reu
șit să aducă în stadiu de fi
nisare, eu o lună mai devre
me, construcția unei galerii, 
lungă de 300 metri, prin care 
vor fi deviate apele pentru a 
permite buna desfășurare a 
lucrărilor 
va avea 
metri și 
stîncă și

suc-
apa 

peste

de baraj. Acesta 
o înălțime de 65 
va fi alcătuit din 
piatră.

(Agerpres)

SECVENȚE • SECVENȚE . SECVENȚE
Fronturi noi 

de
• De cîteva zile, la exploa

tarea minieră Paroșeni se 
extrage cărbune dintr-un nou 
front de abataj. E vorba de 
abatajul frontal 6159 pus în 
funcție pe stratul 15 blocul 
V. Și acest nou front de a- 
bataj — lung de 90 metri — 
ca de altfel toate de la mina 
Paroșeni, este modern utilat. 
Aici au fost introduși pentru 
susținere stîlpi hidraulici fe- 
romatici cu pompă centrală, 
iar pentru evacuarea cărbu
nelui transportoare grele 
TR-3. De remarcat că aces
ta este primul lot de stîlpi 
de acest tip {de fabricație 
românească purtînd însemne
le F.S.H. Vulcan) dat în do-

irjj J. u 
tarea minei, iar introducerea r£, nit spre ziuă primele tone de 
lor în subteran se înscrie în 
măsurile pentru promovarea 
continuă a noului în produc
ție, aplicat cu perseverență 
la această tînără unitate mi
nieră aflată în plin progres 
tehnic.

Nivelul tehnic ridicat al 
dotării permite brigăzii de 
frontaliști a lui Gheorghe 
Pîșleag plasată la noul fron
tal, să extragă cărbunele pre
văzut de sarcini cu eforturi, 
fizice reduse și productivitate 
sporită. De fapt, încă din pri
mele zile de lucru producti
vitatea realizată în abataj 
s-a ridicat la 7,1 tone/post 
întrecînd cu 0,6 jone pe post 
prevederile planului.
• Azi dimineață, începînd 

din prima oră a schimbului 
I, la mina Aninoasa au pf'r-

■ j, cărbune extrase din noul a- 
balaj cameră nr. 2 dat în ex
ploatare pe stratul 5, blocul 
III, în cadrul zonei a L 
Capacitatea noului front 
abataj este de 100 tone 
zi, iar aici a fost plasată 
brigadă cu vechi state 
serviciu, cu multă experien
ță. pe care o conduce mine
rul Nicolae Rădoi.

Ii-a. 
de 
pe 

i o 
de

Pregătiri pentru 
introducerea 

combinei 
în subteran

Tot la
Aninoasa
montul de față intense lucrări

exploatarea minieră 
se execută în mo-

pregătitoare în scopul tre
cerii la tăierea mecanizată a 
cărbunelui pe stratul 3. 
vederea acestui 
mina 
bina 
pul 
sosit 
cu cîteva zile. în timp ce la 
suprafață partea electrome
canică se ocupă intens de 
pregătirea utilajului și a oa
menilor ce o vor deservi, în 
subteran brigada de mineri 
condusă de Nicolae llie sapă 
preabatajele viitorului fron
tal orizontal pe stratul 3, blo
cul I, unde este programat 
să fie introdusă combina.

Se prevede ca noul front 
cu tăiere mecanizată și dotat 
cu echipament de susținere 
hidraulică să intre în funcți
une la începutul lui septem
brie.

In 
eveniment, 

a fost dotată cu o com- 
de abataj de ti- 

2 K-52, care a și
la destinație în urmă

i

I
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I
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-I 
începuturile
mineritului
submarin

Exploatarea nodulilor man- 
ganiferi de pe fundul Ocea
nului Atlantic va începe în 
cursul următoarelor săptă- 
mîni. Vasul „Deepsea-Miner** 
(„minereul adincului mării"), 
un cargou de 7 500 t modifi
cat pentru a răspunde nece
sităților acestui „pescuit1* de 
un gen cu totul nou, va în
cepe dragarea experimentală 
la 275 km est de Florida, 
pe platoul lui Blake, la 900 
m adîncime.

Cu această campanie expe
rimentală, societatea „Deep- 
sea Ventures Inc.“, filială a 
companiei Tenneco, inaugu
rează exploatarea minieră a 
fundului oceanului care ar 
putea introduce în circuitul 
economic cantități importan
te de minereu. După estimă
rile recente, numai pe fun
dul Oceanului Pacific se află 
cca. 1 500 miliarde tone no- 
duli reprezentînd vreo 360 
miliarde tone de mangan 
pur. Pentru a evidenția va
loarea acestor zăcăminte tre
buie menționat faptul că pro
ducția anuală mondială de 
mangan este mai mică de 10 
milioane tone, iar rezervele 
zăcămintelor continentale cu
noscute se cifrează la 1 mi
liard tone.

Firma „Deepsea Ventures' 
fși propune, deocamdată, să 
exploateze numai zonele sub
marine situate în apropierea 
coastelor S.U.A. în care a 
întreprins explorări sistema
tice timp de 6 ani. Pentru 
aceasta, birourile sale de pro
iectare lucrează la punerea la 
punct a unui sistem de dra
gare care să poată aspira 
zilnic o cantitate de 4 000 t 
noduli de la adîncimea de 
5 400 m.

In viitorii șase ani, firma 
va investi 200 milioane do
lari pentru a putea trata, la 
sfîrșitul acestui interval de 
timp. 1 milion t de noduli pe 
an. Ea fși propune să cree
ze vaste consorțiumuri la care 
să participe și alte societăți 
și care să se ocupe cu ex
ploatarea industrială a nodu
lilor (dragare, tratare, co
mercializare). Realizarea a- 
cestui scop pare apropiată: 
„Tenneco** și o societate ger
mană — „Metallgesellschaft* 
A.G.“ — din Frankfurt pre
conizează formarea unuia-, 
semenea consorțiu. „Deepsea 
Ventures' (filială a lui „Ten- 
neco“) și Lurgi Gesellschaf- 
ten (filială a lui „Metallge
sellschaft**) lucrează deja în 
comun la punerea la punct 
a tehnicilor de recuperare și 
a procedeelor de tratare a 
nodulilor.

Recuperarea nodulilor ridi
că o serie de probleme teh
nice datorite, în primul rînd, 
adîncimii de la care trebuie 
să fie extrași (adîncime ca
re atinge uneori cîteva mii 
de metri). Apoi, acești no
duli au dimensiuni variate, 
ceea ce complică și mai mult 
dragarea. Vasul „Deepsea 
Miner" a fost echipat cu o

(„Le Monde",

< - -. . . . .

dragă specială, care va fi 
tîrîtă pe fundul oceanului cu 
viteza maximă de 4 noduri 
(7,2 km/h). Partea din față 
a acestei drăgi este dotată 
cu dinți de greblă care res
ping nodulii prea volumi- 
noși și-i lasă să treacă pe 
cei prea mici. Numai nodu
lii de talie convenabilă sînt 
atrași într-un coș, de unde 
sînt aspirați prîntr-o conduc
tă de aspirație cu diametrul 
de 50 cm. Ei ajung mai în- 
tîi la o pompă scufundată 
la cca. 150 m de la supra
fața oceanului, apoi sînt re
fulați pînă la nava dragă și 
deversați prin niște site în 
cala unui vas mineralier, un
de căderea lor este amorti
zată de apă. Pentru pune
rea la punct a acestui sistem 
au fost efectuate numeroase 
încercări cu privire la con
dițiile optime de lucru ale 
diferitelor sale dispozitive. 
Pe prototipul care urmează 
să fie încercat peste cîteva 
săptămîni. conducta de aspi
rație are o poziție aproape 
verticală la ieșirea sa din 
navă și, pe măsură ce coboa
ră către fundu) mării, se 
curbează către înapoi față de 
sensul de avansare. Tronso
nul inferior este fixat pe un 
batiu metalic și atinge fun
dul în urma vasului dragor. 
Aparatul de dragare cîntă- 
rește 225 tone, iar manevra
rea sa necesită dispozitive 
speciale. In schimb, ansam
blul de conducte, alcătuit din 
transoane de cîte 12 m asam
blate prin flanșe prinse cu 
bilioane, se manevrează ușor 
și rapid.

In orice caz, operația de 
dragare se efectuează nu
mai pe mare calmă. Dacă 
intervine o furtună, materia
lul aflat în imersiune poate 
fi lăsat pe loc după ce ca
pătul superior al conductei 
a fost lestat cu ajutorul u- 
nui plutitor care îl menține 
la cca. 30 m sub suprafața 
oceanului. Acest plutitor este 
dotat, cu o geamandură sem
nalizatoare care ușurează re
găsirea materialului după 
trecerea furtunii.

Tocă de pe acum „Deepsea 
Ventures" a stabilit dimen
siunile principale ale nave
lor care vor fi necesare ex
ploatării industriale a nodu
lilor submarini. Pentru dra
gare se vor folosi nave de 
18 000 t dotate cu un motor 
de 6 000 cp care se vor de
plasa între zonele de exploa
tare cu o viteză de 14 no
duri (25,2 km/h). Combusti
bilul necesar motorului va 
fi adus de mineralierul care 
va încărca în plină mare 
cca. 15 000 t noduli.

Experiențele din cursul a- 
cestei veri vor elucida pro
blema rentabilității „mineri
tului submarin" și. implicit, 
vor decide viitorul acestei
tinere ramuri ale uneia din
cele mai vechi îndeletniciri
omenești.
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Există in viața fiecărui co
lectiv momente consacrate in
trospecției, autoanalizei, cînd 
oamenii pun sub lupa exigen
ței, a principialității propriile 
merite și mai ales propriile 
carențe, spre a scoate la lu
mină proporțiile lor reale și 
a găsi, tot în comun, calea 
spre înlăturarea a tot ceea 
ce e rău și anacronic, străin 
de personalitatea colectivului 
respectiv. Conștienți fiind că 
o condiție indispensabilă a 
mersului înainte, a autoafir
mării și autodepășirii o con
stituie dezvăluirea curajoasă 
a lipsurilor, comuniștii au a- 
dus în viața socială intran
sigența partinică, promovată în 
relațiile diurne, intracolecti- 
ve, sub forma criticii și auto
criticii — factor fundamental 
al mersului înainte, al lichi
dării neajunsurilor și rămî- 
nerii in urmă.

Am asistat de curind la o 
dezbatere în organizația de 
partid a T.A.P.L. Petroșani 
pe o temă majoră pentru de
terminarea progresului recla
mat, cu atita necesitate, în 
deservirea consumatorilor de 
către alimentația publică. Era 
vorba tocmai de factorul ho- 
tărîtor în ridicarea activității 
unităților T.A.P.L. la nivelul 
cerințelor actuale — factorul 
om — mai precis de forma
rea și promovarea cadrelor. 
Fiind vorba, așadar, de o pro
blemă cu fațete multiple, ca
re implică responsabilități 
atît pe linie administrativă 
cit, mai ales, pe linia muncii 
politico-educative, ne-am aș
teptat ca abordarea, analiza 
ej să fie făcute de biroul or
ganizației de bază, să reflecte 
activitatea desfășurată zi de 
zi la locurile de muncă, în 
procesul concret al practicii 
comerciale pentru creșterea 
și mai ales perfecționarea 
multilaterală, profesională și 
etică a cadrelor. In locul u- 
nei asemenea analize am asis
tat la un raport administrativ 
prezentat de biroul personal 

care — după optica exprimată 
și în adunare — răspunde 
doar „teoretic** (?) de crește
rea cadrelor — a prezentat 
un bilanț de cifre, de reali
zări privind calificarea și spe
cializarea unor cadre, despre 
cîți salariați au fost examinați 
și cîți n-au reușit la exame
nele de încadrare etc., adică 
un material sec, rupt de via
ță, de activitatea organizației 
de partid, a organizațiilor de 
masă cărora le revine în pri
mul rînd misiunea de a edu
ca, de a forma cadrele tinere 
în spiritul responsabilității 
profesionale și mai aids so
ciale, ce o implică comerțul 
socialist. Să trecem peste re
ferat și să reflectăm asupra 
opticii conturate față de pro
blema pusă în discuție în 
cursul dezbaterilor în aduna
rea de partid. Apreciem pre
cizările foarte binevenite ale 
unor participanți la discuție, 
și anume, că problema creș
terii cadrelor nu e doar o a- 
tribuție a biroului personal, 
ci privește întreaga organiza
ție de partid, toți comuniștii, 
toți șefii de unități și apre
ciem și faptul că discuțiile 
lor au redat tocmai această 
optică.

Dar, dincolo de aceste dis
cuții, de conținutul lor, pe ca
re l-am relatat cititorilor noștri 
într-o recentă anchetă, să reve
nim la modul cum au fost 
purtate aceste discuții, în ce 
măsură au corespuns spiritului 
de intransigență partinică cu 
care ne-am obișnuit în adu
nările comuniștilor. De faptul 
că adunarea, prin însăși tema 
abordată, a oferit motive mul
tiple pentru o analiză critică 
și autocritică, pentru reflecții 
temeinice asupra lipsurilor, a 
cauzelor lor și a căilor de re
mediere, socotim că au fost 
conștienți toți participanții. O 
atestă numeroasele referiri la 
indisciplina personalului, în
deosebi a lucrătorilor tineri, 
la infracțiunile și contraven
țiile față de normele eticii 

profesionale, față de regulile 
de comerț, la sancțiunile apli
cate de organele de control 
și de ordine, la recentul ar
ticol apărut în presa locală 
privitor la aceste abateri. 
Ne-am așteptat, deci, să asis
tăm la o analiză deschisă a- 
supra cauzelor fenomenelor 
care, așa cum au recunoscut 
mulți vorbitori, nu fac cinste 
T.A.P.L.-ului, la manifestarea

IJW IA ANALIZA PROPRIILOR NEAJUNSURI 
„FOCUL" CRITICII VIZEAZĂ PL ALȚII

însemnări de la o adunare generală a organizației de bază de la T.A.P.L.
A

spiritului de exigență partini
că față de tendințele de în
șelare a clienților, față de ma
nifestările de neglijență, ne
pricepere și necinste chiar ale 
unor lucrători, încă destul de 
numeroși. Am fost interesați 
să consemnăm măsurile ce și 
le stabilesc comuniștii pentru 
lichidarea petelor de pe fața 
alimentației publice, pentru 
intensificarea, în acest scop, a 
muncii politice, pentru edu
carea lucrătorilor în spiritul 
moralei comuniste, al demni
tății profesiei, al responsabi
lității și respectului față de 
clienți și al intransigenței fa
ță de actele necinstite, necivi
lizate. Da, așa era firesc, așa 
era în spiritul exigenței parti
nice. Dar în realitate ? In ori

ce caz, cu unele excepții, nu 
așa s-au petrecut lucrurile. 
Dimpotrivă. După cum a reie
șit din cuvîntul unor partici
panți la discuții, cei prejudi- 
ciați .nu sînt clienții, nu e 
trustul sau statul, ci acei lu
crători din unitățile T.A.P.L. 
care au fost sancționați sau 
criticați în presă pentru a- 
bateri, ei sînt „victimele**, ei 
sînt defăimați pe nedrept. Și 

astfel, în loc de a adopta o 
poziție sinceră, autocritică fa
ță de lipsuri, față de negli
jență și necinste eventual (I), 
față de propriile lipsuri, unii 
vorbitori au împrumutat chi
pul angelic al nevinovăției, al 
neîndreptățitului. Cam astfel 
am putea defini „autocritica** 
gestionarei Valeria Poenaru 
care afirma : „In restul co
merțului toate merg pe „roa
te** ? Numai noi sîntem cei 
răi și „văzuți în negru" de 
toată lumea ? Dacă la noi mai 
ușor se poate verifica linia 
pe paharul — unitate de mă
sură înseamnă oare că în ma
gazinele unde se măsoară cu 
metrul și se „trage" de me
traj nu-s probleme? Nu sîn
tem numai noi vinovăți!“ — 

a decretat, energic, vorbitoa
rea. Și tovarășa Poenaru a 
mai găsit un „argument** pe 
care l-a prezentat ca o „des- 
coperire** proprie. La magazi
nul... „Eva‘* din București 
o vînzătoare a fost de-a drep
tul obraznică cu dînsa. Cu 
asemene., „descoperiri** au ve
nit și alți vorbitori. Că la 
Turda unul n-a fost servit în
tr-un restaurant nici după o 

jumătate de oră de aștepta
re etc. De aici concluzia ca
re s-a putut subînțelege din 
cuvintele unor vorbitori și a- 
nume : „Ei vedeți, cîte lipsuri 
sînt și-n altă parte ? 1 Atunci 
de ce să fim criticați ?'. Cam 
pe aceeași linie se înscriu și 
încercările unor gestionari, 
printre care și a tov. Grigore 
Roman, de a demonstra impo
sibilitatea măsurării cu exac
titate „linie peste linie" a 
băuturii. S-a dat o replică, 
timidă de altfel, chiar în 
adunare acestor încercări, ex- 
plicîndu-se că nu e vorba de 
acele 1—2 grame lipsă care 
ar fi justificate eventual din 
cauza pierderilor, e vorba de 
„tradiționalele** 10—12 grame 
depistate și de organele de 

control cu care unii barmani 
îi înșeală pe clienți. Dar, în 
locul acelei la fel de „ange
lice** lamentări a tov. Carol 
Fodor, cum că „n-am ajuns 
încă, dragii mei, să-i convin
gem pe tovarășii noștri să se 
mulțumească cu puțin**, era 
mai nimerit să fi vorbit „la 
concret** despre „tovarășii" 
care caută să se îmbogățească 
frustrîndu-i pe consumatori.

Deci, în locul exigenței și 
intoleranței — minimalizarea 
gravității infracțiunii și ne
cinstei, spirit călduț, familiar, 
de împăciuire. Mai mult chiar, 
unii tovarăși nu s-au mulțu
mit cu atît. Pe un ton de ră
fuială, tov. Mihai Bucevschi 
s-a erijat în criticul tematicii 
ziarului care „copiază" ra
poartele controlului de stat (e 
vorba de articolul care a re
dat concluziile controlului ju
dețean de stat privind unele 
nereguli în unitățile organi
zațiilor comerciale din muni
cipiu — n. n.), care în loc să 
se ocupe de treburi serioase, 
de fiarele vechi părăsite de 
șantiere prin diferite rîpe, își 
pierde vremea cu „gramele 
lipsă la măsurarea băuturi

lor“ (neajuns depistat și în 
bufetul condus de tov. Bu
cevschi — n. n.). La fel, a 
criticat și controlul • de stat 
care amendează lucrătorii din 
comerț doar din simplul mo
tiv ca să-și facă datoria, pen
tru că... ultima dată nu a 
amendat pe nimeni. O paran
teză : nu ne facem autocri
tica pentru că am condamnat 
prin ziar incorectitudinea unor 
lucrători ai T.A.P.L. ci, dim
potrivă, îl asigurăm pe tov. 
Bucevschi că vom proceda la 
fel, vom reveni pe urmele 
constatărilor organelor de 
control, ori de cîte ori vor 
socoti de cuviință organele în 
drept — n. n.).

Nu negăm faptul că unii 
tovarăși au dovedit maturita
te și responsabilitate în dis
cuțiile purtate, ca de exemplu 
tov. Valeriu Marcău, loan 
Ilieș și alții. Dar, ne-am aș
teptat, din moment în mo
ment, să se găsească cineva 
care să-i readucă la realitate 
pe unii tovarăși, să le spună 
că se află in propria lor a- 
dunare de partid, unde se 
analizează — nu conduita cli- 
enților. etichetați în fel și 
chip, nu ziarul, O.C.L. Indus
trial, nici magazinul „Eva“ 
București, sau activitatea con
trolului de stat, ci activita
tea lor proprie, a tovarășilor 
din cadrul T.A.P.L. Aceas
ta nu e spirit critic, aceasta 
nu denotă dorința de a o 
rupe cu propriile neajunsuri, 
de a perfecționa activitatea 
în T.A.P.L. Tot în privința 
spiritului critic, un fapt de-a 
dreptul amuzant. Tov. Ana 
Gașpar, care a susținut refe
ratul, e solicitată să facă ceea 
ce nu a făcut în material : 
să numească șefii de uni
tăți care s-au purtat brutal 
sau, pur și simplu, au ne

glijat să se ocupe de educa
rea tinerelor cadre... la care 
tov. Gașpar face o critică 
„severă** : enumeră cîțiva șefi 
de unități care s-au preocupat 
de cei tineri și îi invită pe 
ceilalți, necitați, să se „con
sidere" drept criticați... „Criti
că" de care nu s-a mai po
menit !

Ce concluzie se desprinde 
dintr-o asemenea -dezbatere*4 ? 
Aceea că pentru a schimba 
lucrurile la T.A.P.L., pentru 
a face pașii mult așteptați 
înainte în deservirea popu
lației de alimentația publică 
se cer măsuri hotărîte, perse
verente pentru schimbarea 
stării de spirit, a climatului 
de muncă în rîndul salaria
ților, inclusiv al cadrelor de 
conducere. In această privin
ță socotim cit se poate de jus
te, deși generale, referirile 
tovarășilor M. Bycevschi și I, 
Ilieș, la atmosfera de neîn
credere, la neprincipialitatea 
în relațiile dintre unele cadre 
ale T.A.P.L. și, consemnăm a- 
devărul exprimat în adunare 
că pînă cînd organizația de 
partid nu va îmbunătăți sub
stanțial munca politică, de e- 
ducare a tuturor salariaților 
în spiritul răspunderii profe
sionale și etice, al intransi
genței, lucrurile nu se vor 
schimba. Și mai adăugăm 1 
pînă cînd unii tovarăși tră
iesc (și eventual au și mo
tivul) după principiul „nu cri
tic pentru că știu eu ce au 
pățit alții**, sau... „cine în
drăznește să-i critice pe „dom- 
nii“ gestionari ? !" analizele 
nu-și vor avea efectul scon
tat și dorit în mod sincer de 
publicul consumator.

Comitetul de partid pe co
merț are latitudinea să ac
ționeze 1

Ion DUBEK
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10,00

REAFIRMATA
nfimore din Dug 1)

valoroase sini

Reperele unei biografii
(Urmate din pag. 1)

Mica

21,30
22,15

cu 31,4 la sută 
la sută la la-

22,30
22,55
23,05

Deschiderea emisiunii de dimineață. Reluări la cererea 
telespectatorilor. Roman-foileton : „Iluzii pierdute" (III). 
Dana 64 — reportaj TV.
închiderea emisiunii de dimineață.

organizația' U.T.C.
i loan MoITdoca era

U.T.C.

Biogralm tinerei brigăzi de 
săpători de galerii a iui 
Gheza Kalman se suprapune 
cu biografia, cu afirmarea ti
nerei mine Paroșeni. De la 
desferecarea adincurilor Paro- 
șeniului și pină acum, flăcăii 
lui Gheza au străbătut 
și sute de 
dură. Și-au 
bărbăția și 
rească prin 
înaintare, 
mari, prin 
lucrări pe cit de diferite, pc 
atît de dificile, faptele con- 
iirmindu-i de mult în 
oamenilor de încredere, 
bază ai minei. Timpul 
cînd luciează ia Paroșeni 
le-a pus mereu la încercare 
puterile și destoinicia, 
mult nici o dată însă 
acest an.

Mina Paroșeni a fost 
lă cu un nou utilaj de 
minerii nu aveau 
decit din auzTTe : 
PK-7 pentru înaintări. Cînd în 
faza de experimentare, după 
încercările nereușite ale unei 
alte brigăzi de a obține re-

suie 
metri în slînca 
etalat nu o dală 
iscusința mine- 
viteze sporite de 
prin randamente 
executarea unor

zullate pe măsura posibilită
ților oferite de PK-7, conduce
rea minei a ajuns la o con
cluzie firească : un utilaj cere 
și un mod nou de gîndire, de 
organizare a muncii. Și atunci 
s-a apelat la brigada lui 
Gheza Kalman. Rezultatul: 
brigada a însușit în trei zile 
secretele manipulării noii ma
șini, s-a adaptat „din mers" 
dezideratelor ce le incumbă 
utilajul in desfășurarea ciclu 
lui de producție și, deși a 
străbătut cu galeria zone de 
falii, de piatră dură, brigada 
a reușit să înainteze zi de zi 
de la începutul utilizării com
binei cite 9—10 ml spre cîm
purile de cărbune.

Ce a chezășuit reușitele 
brigăzii ? Poate tinerețea corn- 
ponenților ei — toți minerii 
din brigadă au o vîrstă sub 
35 de ani; poate omogenita
tea colectivului lor — de mai 
multi ani în brigadă nu a fost 
schimbat nici un om. Poate. 
Cert e însă că rezultatele au 
la bază deosebita receptivi
tate față de tehnica nouă, abi
litatea oamenilor în utilizarea

acesteia, încrederea, convin
gerea lor că noul utilaj este 
un „ortac" credincios, sigur 
în obținerea unor succese și 
mai substanțiale în croirea 
drumurilor subterane spre 
cîmpurile de cărbune. Și per
spectiva acestor succese exis
tă 1 In luna ce urmează bri
gada va pregăti un nou fron- 
taJ, va executa galeria de 
bază a unui nou abataj. Aici 
i se deschide un adevărat 
cimp de al ir mare. Se scontea
ză la o viteză de înaintare 
de cel puțin 250 ml pe lună.

— De fapt viteze asemănă
toare, chiar mai mari, brigada 
ar ii putut obține și pînă 
acum; așa cum a obținut 80 
ml pe decadă putea ajunge și 
la 300 ml pe lună, ne spunea 
ing. Aurelian Grosu, șeful zo
nei de producție. Și dacă n-a 
ajuns la această viteză, nu e 
din vina ei. Totul 
de felul galeriei, de 
mea ei, ca de altfel 
sibiWățile de care 
pentru a pune la 
brigăzii materiale 
susținerii.

depinde 
lungi

și de po- 
dispunem 
dispoziția 
necesare

vorba de susținere, 
cuvine încă o preci- 

nu 
dec o exploatare

Fiind 
aici se 
zare : brigada a reușit 
numai să 
judicioasă mașinii, să-i asigure 
o funcționare fără 
ci mult mai mult : 
ze tăierii mecanice 
ținere adecvată — 
turi de THp — specifice mi
nei Paroșeni — și cu plasă 
de sîrrnă. Am lost asigurați 
că nimeni nu a reușit încă 
să facă o bandajare așa de 
perfectă cu plasă de sîrrnă ca 
brigada lui Kalman.

Adevărul e că minerii din 
abatajele Paroșeniului au in , 
brigada lui Kalman o garan
ție Sigură că fronturile de 
cărbune vor fi asigurate din 
timp și-n bune condi'iuni. O 
asigură aceasta conștiinciozi
tatea datoriei care animă in-j 
treaga brigadă, priceperea ei 
de a prețui zilele, ceasurile 
și chiar ...................... ..
iscusința 
toare în 
acolo în 
și duritatea stîncilor.

Dan STEJARU g

PENTRU MESERIA DE „MECANIZATOR MINIER DIN CADRUL

ȘCOLII PROFESIONALE PETROȘANI (CU SEDIUL ÎN STR. REPU-

Jiului care extrag în prezent 
cu 39,3 la sută mai mult 
cărbune față de 1965 și sî- 
derurgiștii hunedoreni care 
au sporit producția cu 33 la 
sută la fontă, 
Ia oțel și 57 
minate.

Deosebit de
succesele obținute de oamenii 
muncii hunedoreni în ridica
rea productivității muncii și 
creșterea eficienței economi
ce, De la începutul cinci
nalului și pină acum, fie
care salariat ocupat în in
dustria județului a dat 
peste plan produse în 
re de aproape 10 600 
există condiții Ca pe
gul cincinal prevederile 
productivitatea muncii să 
depășite cu peste 52 800 
pe salariat. De remarcat
Centre la cărbunelui Petroșani 
se numără printre unitățile 
care au atins încă la finele 
anului trecut nivelul produc
tivității prevăzut pentru a-

nul 1970. Deosebit de impor
tant este faptul că numai pe 
seama creșterii productivită
ții muncii, în industria ju
dețului se realizează un vo
lum de producție industrială 
în valoare de aproape 4,5 
miliarde lei. Un alt indica
tor care oglindește progre
sele făcute în județul nostru 
pe linia creșterii eficientei 
este volumul beneficiilor care 

acest an este mai mare 
aproape 60 la sută față 
1965. Pe aceeași perioadă, 
fiecare salariat ocupat în

11,00
11,20
17,30 Deschiderea emisiunii de după-amiază. Emisiune în 

limba maghiară.
18,00 Mult e dulce și frumoasă — emisiune de limbă și 

literatură română.
La volan — emisiune pentru conducătorii auto. 
Cadran internațional.
Anunțuri — publicitate.
1 001 de seri — emisiune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară.
Roman-foiteton : „Moara de pe Pad" (IV).
„Patrium Carmen" — emisiune-concurs de formații 
corale.
Lumea între cele două războaie mondiale. Film TV. 
Microrecital Roxana Matei și Luigi Ionescu, prezentați 
de N. Stroc.
Emisiune literară.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

BLICII NR. 7) ȘI ȘCOLII PROFESIONALE LUPENI (CU SEDIUL

ÎN STR. VIITORULUI NR. 27) SE PRIMESC, FĂRĂ ALT CON

CURS, SOLICITANȚII CARE AU OBȚINUT CEL PUȚIN MEDIA

5,00 LA SESIUNEA DE 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 adeve-

rință eliberată de unitatea școlară la care au susținut examenul de ad

anual 
valoa- 
lei și 
între- 

la 
fie 
lei 
că

în 
cu 
de 
Pe
industrie revin cu 64 la sută 
mai multe beneficii.

Succesele remarcabile do- 
bîndite de oamenii muncii 
din județul nostru în înfăp
tuirea prevederilor cincina
lului actual închinate măre
ței sărbători de la 23 Au
gust își vor amplifica vtl»- 
rile, proporțiile și semnifica
țiile prin hotărîrea zecilor de 
mii de mineri, siderurgiști, 
energeticieni hunedoreni de 
a traduce exemplar în viață 
programul economic elaborat 
de partid.

mitere, din care să rezulte și media obținută.

și șeful de brigadă. Dacă ingi
nerilor le aparține calculul mi
nuțios, brigadierului îi aparține 
propunerea și, ceea ce este 
foarte important, aplicarea ino
vației. Plin de inițiativă, pasio
nat în muncă, interesat să a- 
sigure ortacilor condiții de rea
lizare și chiar depășire a pla
nului, apreciat de conducători, 
stimat de colegi, loan Mondo- 
ca este un miner de nădejde 11 
Lupeniuluî.

De cînd a poposit în Lupeni, 
Ioan Mondoca a schimbat mai 
multe meserii. Pentru un scurt 
timp ospătar, apoi dulgher, as
tăzi miner șef de brigadă. In

tot acest timp nu a renunțat 
la o altă formă de activitate 
prin care își dovedește aceeași 
pasiune de a munci fără preget. 
E vorba de activitatea ce, o des
fășoară în < 
Acum 12 ani loan ...— 
locțiitorul secretarului- 
pe oraș. Astăzi e membru al 
comitetului coordonator al 
U.T.C. pe mină, secretarul 
uncia din organizațiile U.T.C. 
din cadrul zonei.

Atît în producție cît și în 
activitatea ce o desfășoară pe 
linie de organizație, tînărul mi
ner se alătură oamenilor des
pre care se spune, în multe 
împrejurări, laconic, dar admi
rativ „dac-ar fi toți ca el...'.

publicitate
VÎND Dacia 1100 la 3 000 

km — ridicată în iunie 1970. 
Bufetul 20 — Carpați Vulcan.

PIERDUT certificat 7 clase 
seria 666 724/1967 eliberat 
Școala generală Strehaia pe 
numele Nițulescu Emanoil. 
Declar nul.

aș-
nu îndrăz- Jiului. Deci, în 

rece, apa caldă

sus 
mai 
faci 
ți-e 

de

îi

Bobinatoarea Ana Logbin Viscoza Lupeni

D. ROMULUS

eliberării

Foto : N. GHENA

Un bloc turn, unul de pe 
strada Vasile Roaită din Petro
șani, de exemplu, înseamnă pe 
scurt 66 apartamente, 10 eta
je, un lift și alte instalații, 
printre care și cele de apă 
caldă și rece, care să-ți asi
gure confortul necesar și pe 
care desigur, lucru firesc, 
suporți materialicește.

Ce te faci însă, cînd zile în 
șir, liftul stă înțepenit între 
etaje, cînd apa caldă nu vine, 
deși în fiecare lună plătești 
cărbunele în mod onorabil, iar 
apa rece, element vital al ac
tivității de fiecare zi te vizi
tează rar, probabil cînd îi a- 
pucă setea pe cei care o diri
jează.

Cert este că deși aceste lu
cruri s-au mai spus de nenu
mărate ori nimeni 
nește să facă nimic. Mai bine 
zis nimeni din conducerea I.G.L. 
nu catadicsește să se ocupe mai 
în amănunt, cu competență și

seriozitate, de problemele care 
fac mobilul activității între
prinderii în cauză. In același 
mod se vede că gîndesc și sa- 
lariații comitetului de locatari 
care, nu se știe încă precis, 
pe a cui turtă trag spuza. Spți- 
nem aceste lucruri despre ca
re cu siguranță se va zice că-s 
cu cel puțin un semiton m«i 
sus decît trebuie, dar ce să 
faci cînd vezi cîte-o bătrînică 
sau moșneguț, urcînd sute de 
trepte pînă la etajele de 
ale blocului, gifîind, mai, 
să-și dea sufletul. Ce să 
cînd 
sete 
apă 
ne,

vrei să te speli sau 
și deschizi robinetul 

rece care apă însă nu vi- 
Ce să faci cînd conform 

programului de apă caldă (de 
ce oare redus ?) stai și 
tepți cu robinetele deschise ore 
în șir g’Tgîitul apei calde.;. Și 
apa cal’dă nu vine. Calculul ta
xelor nu ține însă seama de 
asemenea anomalii, anomalii

care trebuie să dispară o dată 
pentru totdeauna. Mai mult, 
nervii pe care zi de zi și-i fac 
sutele de locatari ai blocuri
lor turn din Valea Jiului nu 
pot fi supliniți nici măcar de 
bani. In concluzie considerăm 
că se impune de urgență îm
bunătățirea radicală a activită
ții I.G.L. în sensurile relatate, 
astfel că succesele care nu o 
dată sînt luate drept argu
mente forte, să fie cu adevă
rat succese, cit mai puțin feti
șizate de cifrele dincolo de 
care se ascund mărunțișurile 
zecilor sau poate sutelor de 
neajunsuri. Pentru că în ulti
mă instanță calificativul aces
tei întreprinderi este dat de 
modul în care sînt deserviți și 
mulțumiți zecile de mii de lo
catari ai Văii 
atenție și apa 
și lifturile.

VINERI 21 AUGUST
PROGRAMUL I : 5,05—6,00 

Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7.00 
Radiojurnal; 9,30 Ateneu; 
10,10 Curs de limba spanio
lă; 10,30 Inlerpreți români 
pe scenele festivalurilor de 
muzică ușoară; 11,30 Dc toate 
pentru toți.- turiștii; 12,00 
Dm muzica popoarelor; 12,30 
Jnlilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,45 Me
lodii populare; 14,00 Radio- 
expediție pionierească; 14,50 
Gintă Mia Barbu; 15,00 Roza 
vinlurilor; 16,00 Radiojurnal; 
16,30 Muzică ușoară; 17,05 
Pentru patrie; 18,10 Revista 
economică; 19,00 Gazeta ra
dio; 19,20 Șlagăre; 19,35 Or
chestra de muzică populară 
„Crișana" din Oradea; 20,05 
Tableta de seară; 20,20 Ar
gheziană; 20,25 Zece melodii 
preferate; 21,00 Atențiune, 
părinți: 21,30 Moment poetic; 
21,35 Solista serii : Doina 
Badea; 22,00 Radiojurnal; 
22,20 Spoit; 22 30 Jazz: 23,00 
Concert de seară; 0,03—3,00 
Estrada nocturnă. . ...... —

întrecerile sportive dotate cu 
,.Cupa eliberării" au ajuns în 
faza finală. La popice, după 
cum am mai anunțat, întâlni
rile au fost viu disputate și 
s-au încheiat cu rezultatele 
scontate. Dintre cele 8 echipe 
de fotbal planificate, trei nu 
s-au prezentat la meciuri, finala 
urmînd să se dispute în ziua 
de 24 august între formațiile 
B.A.T. și C.F.R., ambele din

Petroșani. Azi și mîine se vor 
consuma întrecerile la volei 
care vor angrena reprezentati
vele minelor Lonea și Aninoa- 
sa, I.P.S.P. Livezeni, prepara- 
ției Coroești, B.A.T. și I.R.I.C. 
Petroșani. Demnă de subliniat 
este comportarea echipei B.A.T., 
care a învins cu 4—1 pe I.I.L. 
Petroșani, calificîndu-se în fi
nala competiției.

LICEUL INDUSTRIAL 
MINIER DEVA

Pronosticul nostru la 
din

1. Progresul Brăila
2. Flacăra More ni
3. Metalul Tîrgoviște
4. Portul
5. Poiana
6. Poli Galați
7. C.S.M. Sibiu
8. C.F.R. Arad
9. Poli. Timișoara

10. Metalul Hunedoara 
Minerul Anina 
Gaz metan 
Olimpia Satu Mare

11.
12.
13.

concursul
24 august

Pronosport nr.
1970
Bacău

34

— Știința
— Sp. Studențesc
— Oțelul Galați
— Dunărea
— Ș. N. Oltenița
— Ceahlăul Piatra Neamț
— Minerul Baia Mare
— Olimpia Oradea
— Vagonul
— Electroputere
— Metalurgistul
— Gloria Bistrița
— C.S.M, Reșița

1 
X

1
4
1
1
1
1
1
1
II
II
a

Cu excepția restanței dintre 
Jiul I Petroșani, și Minerul 
Vulcan, turul campionatului 
municipal de fotbal al copii
lor și-a consumat cele 5 etape 
regulamentare. Față de edițiile 
anterioare, cînd majoritatea e- 
chipelor erau de valori apro
piate și, deci, disputele erau 
mai dîrze, mai interesante, în 
actuala ediție, diferența de va
loare este pronunțată, unele e- 
chipe fiind considerate cîștigă- 
toare sigure dinainte. Și aceas
ta deoarece doar echipele Jiul 
și Școala sportivă, ambele din 
Petroșani, beneficiază de an
trenori competenți, bine pre
gătiți, celelalte formații avînd

instructori lipsiți de experien
ță și chiar de competența ne
cesară unei asemenea activi
tăți. Este de neînțeles cum a- 
ceastă pepinieră a fotbalului 
local este neglijată, neținîndu- 
se cont de faptul că ei, copiii 
de azi sînt titularii de mîine 
din echipele divizionare și, 
deci, să le acordăm atenția cu
venită.

In ultima etapă a turului — 
a V-a — s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Prepara
torul Petrila — Jiul I 0—8; 
Școala sportivă — Jiul II 2—6; 
Minerul Vulcan — Minerul Lu
peni 2—2. 
samentul la

Iată cum arată 
finele turului

cu Aedwf am, am. 24, iekfan 1416Q

ANUNȚĂ
SUSȚINEREA UNUI NOU CONCURS DE ADMITERE, SEPTEMBRIE 
1970, PENTRU SPECIALITATEA EXPLOATĂRI MINIERE

se fac în perioada 
începe în ziua de 
limba română și 
medical va avea

15—29 august 1970.
1 septembrie 1970 ora 9 și constă în 

ma tematică.
loc în data de 31 august 1970.

1. Jiul I
2. Jiul II
3. Minerul Vulcan
4. Școala sportivă
5. Minerul Lupeni
6. Preparatorul Petrila

4
5
4
5
5
5

4
3
2
2
1
1

0 
0
1
0
1 
o

0
2
1
3
3
4

Staicu

26— 2 
28—16 
12— 6
8—21
6—12
6—25

BĂLOI

8
6
5
4
3
2

înscrierile
Concursul 

probe scrise la
Examenul
Actele necesare pentru înscriere :
— certificat de naștere în original și copie (copia se certifică de către 

liceu și se păstrează la dosar, iar originalul se restituie);
— certificat de absolvire (în original) al școlii generale;
— certificat medical cu toate analizele sau fișa copilului de la 

0—15 ani.
Informații suplimentare se prim esc la secretariatul școlii.
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Manifestări peste hotare 
cu ocazia zilei de 23 August

MOSCOVA 19. — Trimisul 
Agerpres, A. Toth, transmite ; 
Casa de cultură a Uzinei de 
rulmenți nr. 1 din Moscova 
— membru colectiv al Aso
ciației de prietenie sovieto- 
române — a găzduit marți 
după-amiază o adunare festi
vă consacrată celei de-a 26-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist.

Au luat parte reprezentanți 
ai conducerii și ai comitetu
lui de partid ale uzinei, ai 
organizațiilor sindicale și de 
Comsomol, filialei Asociației 
de prietenie sovieto-română, 
numeroși lucrători ai uzinei. 
Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Republicii Socia
liste România la Moscova.

Expunerile consacrate în
semnătății zilei de 23 Au
gust au subliniat relațiile de 
prietenie dintre cele două 
țări, succesele obținute de 
România și Uniunea Sovie
tică în diferite domenii de 
activitate. A luat, de aseme
nea, cuvîntul și Ion Porojan, 
secretar al ambasadei româ
ne.

A urmat un program ar
tistic prezentat de soliști ai 
filarmonicii și artiști ai unor 
teatre din Moscova.

★
HANOI 19. — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu

Vlad, transmite : La Uzinele 
mecanice Long Bien din Ha
noi a fost organizat în sea
ra zilei de 18 august un mi
ting cu prilejul celei de-a 
26-a aniversări a sărbătorii 
naționale a României. Au 
participat funcționari supe
riori din Ministerul Afaceri
lor Externe și Comitetul pen
tru relații culturale cu străi
nătatea, reprezentanți ai Co
mitetului administrativ al o- 
rașului Hanoi. Au luat parte, 
de asemenea, Constantin Bă- 
beanu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Re
publica Democrată Vietnam 
și membri ai ambasadei. Di
rectorul general al uzinelor 
Nguyen Van Co, și ambasa
dorul României au rostit cu
vin țări.

DELHI 19 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor dedica
te zilei de 23 August, la 
Dhera Dun, în India, a fost 
prezentat filmul „Codin'1 și 
s-a deschis o expoziție des
pre viața copiilor în Repu
blica Socialistă România. 
Prefectul districtului a subli
niat, cu această ocazie, suc
cesele remarcabile obținute 
de România în ultimii 26 de 
ani, relevînd totodată spri
jinul acordat de țara noastră 
pentru dezvoltarea economică 
a Indiei.

VIATA INTERNAȚIONALA
Congresul mondial 
de știinje istorice

MOSCOVA 
Agerpres, A. 
La Moscova 
celui de-al 13-lea Congres mon
dial de științe istorice. Prof, 
univ. Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice, con
ducătorul delegației istoricilor 
români, a fost ales în Prezi
diul Congresului, iar academi
cianul Mihail Berza în Biroul 
Permanent al Comitetului in
ternațional de științe istorice. 
Ședința consacrată istoriei an
tice a fost prezidată de aca-

19. — Trimisul 
Țoth, transmite : 

continuă lucrările

demieianul Emil Condurachi.
In cadrul dezbaterii cu pri

vire la „Bilanțul lumii în 1917 
—1918“, prof. univ. Miron Con
stantinescu a făcut o analiză a 
situației internaționale și a ce
lei din țările din sud-estul Eu
ropei în acea epocă, iar aca
demicianul Andrei Oțetea a luat 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor 
despre modul de gîndire în e- 
poca Renașterii. Istoricii români 
Vasile Liveanu, Dan Berindei, 
Nicolae Fotino și Augustin Deac 
au luat, de asemenea, cuvîntul 
în timpul dezbaterilor Congre
sului.

Cipru in afara blocurilor militare
NICOSIA 19 (Agerpres). — 

într-un interviu acordat cores
pondentului din Nicosia al 
ziarului grec „Elefteros Kos- 
mos“, președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, a de
clarat că guvernul cipriot nu 
intenționează să pună la dispo
ziția blocului militar NATO

baze militare pe insulă. El a 
precizat că Republica Cipru ră- 
mîne în afara blocurilor mili
tare, întrucît aceasta slujește 
intereselor sale naționale.

Președintele Makarios a 
cut cunoscut că va avea 
curînd discuții la Atena
guvernul grec asupra ansam
blului problemei cipriote.

fă- 
în 
cu

Poporul german
are nevoie de pace

BONN 19 (Agerpres). — 
Guvernul federal a ajuns la 
convingerea că semnarea Tra
tatului între U.R.S.S. și R.F.G. 
servește interesele Republicii 
Federale a Germaniei — de
clară cancelarul Willy Brandt 
în răspunsul său la scrisoa
rea ce i-a fost adresată de 
președintele grupului parla
mentar creștin-democrat, Rai
ner Barzel. „Poporul german 
— se ., spune în scrisoarea 
cancelarului vest-german — 
are nevoie de pace, în depli
nul înțeles al acestui cu
vînt, cu popoarele Uniunii 
Sovietice și cu toate popoa
rele Europei răsăritene. In 
acest spirit, el intenționează 
să încheie înțelegeri contrac
tuale și cu guvernele Polo
niei și Cehoslovaciei". In

continuare, documentul sem
nat de Willy Brandt relevă 
că guvernul 
rește, de 
gă la * o 
tractuală 
guvernul 
erate Germane.

In încheierea scrisorii sale, 
cancelarul R.F.G. arată că 
guvernul federal este dispus 
să dea curs propunerii gru
pului parlamentar al U.C.D.- 
U.C.S. și să înceapă curînd 
convorbiri confidențiale pen
tru a ajunge, în domeniile 
menționate, la o înțelegere a- 
supra politicii corespunzătoa
re intereselor țării. In acest 
scop, Willy Brandt i-a propus 
lui Rainer Barzel să se în- 
tîlnească în luna septembrie.

federal urmă- 
asemenea, să ajun- 
reglementare con- 

a relațiilor sale cu 
Republicii Demo-

infructuoase
MONTEVIDEO 19 (Agerpres). 

— Cercetările întreprinse de 
poliția și armata Uruguayan e 
pentru depistarea locului unde 
sînt ascunși consulul brazilian 
Dias Gomide și consilierul a- 
merican Claude Fly, răpiți de 
către membrii unei organizații 
clandestine, continuă să 
infructuoase. Organizația 
cretă care și-a asumat respon
sabilitatea răpirilor persistă în 
cererea sa de a fi eliberați ce! 
peste 150 de deținuți în schim
bul punerii în libertate a se- 
chestraților, în ciuda faptului 
că unul dintre conducătorii or
ganizației, Sendic, arestat, a 
acceptat să trateze cu poliția. 
Un nou comunicat, al 15-lea, 
atribuit acestei organizații clan
destine, a fost găsit marți în 
orășelul brazilian Porto Alegre, 
în care se anunță că Dias Go
mide va fi executat duminică 
în cazul cînd autoritățile 
guayene nu vor elibera 
nuții pînă sîmbătă la ora 
(ora locală).

fie 
se-

uru- 
deți- 
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Telescop gigantic

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). 
— în capitala Etiopiei au în
ceput lucrările Comitetului de 
eliberare al Organizației Unită
ții Africane.
< Comitetul pentru eliberare al 
O.U.A. a fost creat în anul 
1963, cuprinzînd 11 state mem
bre : Algeria, Congo (Kinshasa), 
Etiopia, Guineea, Nigeria, U- 
ganda. Republica Arabă Unită, 
Somalia, Tanzania, Zambia 
Senegal. Rolul principal al 
cestui organism este de 
coordona activitatea diferitelor 
mișcări de eliberare (Angola, 
Mozambic, Guineea (Bissau) și 
Insulele Capului Verde, Rhode
sia, Africa de sud și Africa de 
sud-vest) în vederea creării 
un< fronturi de acțiune co-

Șl 
a- 
a

IOT'
Astăzi 37 de milioane de oa

meni de pe continentul african 
mai suferă încă de pe urma 
dominației coloniale. Regiunea 
cea mai nevralgică a continen
tului negru și asupra căreia 
este îndreptată atenția Comite
tului de eliberare o constituie 
așa-zisul „triunghi african" — 
vastă zonă situată la sud de 
.paralela meridională, zonă care 
înglobează numeroase colonii 
sau state cu regimuri rasiste.

în Angola și Mozambic se 
desfășoară un adevărat război 
popular împotriva colonialiști
lor. Din I960 pînă în prezent 
forțele mișcării populare penjru 
eliberarea Angolei, care numă
ră peste 30 000 de luptători, au 
eliberat o treime din teritoriul 
angolez.

In partea de est și sud-est a 
țării a fost eliberat întreg dis
trictul Moxico (avînd suprafața 
de două ori mai mare decît a 
Portugaliei) și o mare parte din 
districtele Bie și Cuando-Cuban- 
go. în Mozambic lupta de eli
berare s-a intensificat, peste o 
cincime din teritoriul țării a- 
flîndu-se acum sub controlul 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic (FRELIMO) care polari
zează în jurul său toate forțele 
populare, avînd o armată 
peste 10 000 de oameni.

Situația din R.S.A. arată 
aici acțiunile împotriva ( 
theidului 
ducătorii 
ajuns la 
gaja pe 
în acest 
plă acțiune în rîndurile 
latiei.

Diallo Telli, secretar general 
al O.U.A., a declarat, în cadrul 
lucrărilor, că lupta de elibera
re in Africa devine tot mai 
complexă și că regimurile ra
siste și colonialiste continuă să 
se întărească, din punct de ve
dere militar cu ajutorul puteri
lor occidentale și cu complici
tatea N.A.T.O. El a arătat că 
comitetul recomandă Consiliului 
Ministerial al O.U.A. și confe
rinței șefilor de state africane, 
care urmează să se < 
săptămîna viitoare, să 
un plan pentru întregul 
nent, care să prevadă 
îmootriva guvernelor și 
polurilor străine care fac 
merț cu regimurile rasiste 
colonialiste.

ROMA 19 (Agerpres). — De aproximativ o lună și ju
mătate durează greva muncitorilor de la întreprinderea 
metalurgică „Fatme" din Roma, Ignorînd revendicările gre
viștilor, care insistă asupra ameliorării condițiilor lor de 
muncă, administrația a închis cu 43 de zile în urmă în
treprinderea, lăsînd fără lucru peste o mie de muncitori.

In semn de protest împotriva arbitrariului patronilor 
metalurgiștii de la Fatme au organizat la 17 august o de
monstrație urmată a doua zi de o alta în fața sediului gu
vernului cu scopul de a informa autoritățile despre situa
ția lor.

SAIGON 19 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează că 
în ultimele 24 de ore au conti
nuat luptele între formațiunile 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu și trupele americano-sai- 
goneze în diferite regiuni ale 
Vietnamului de sud. Cele mai 
importante acțiuni militare s-au 
desfășurat în provinciile septen
trionale unde continuă luptele 
în jurul bazei saigoneze-

de

I că 
apar- 

s-au multiplicat. Con- 
luptei de eliberare au 
hotărîrea de a se an- 
calea luptei armate șl 
sens desfășoară o am- 

popu-

0 PRIMUL ACORD COMER
CIAL dintre Uniunea Sovietică 
și Bolivia a fost semnat recent 
la Moscova. Totodată, s-a că
zut de acord asupra înființării 
unor reprezentanțe comerciale 
sovietică și boliviană în capi
talele celor două țări.

U.R.S.S. și Bolivia au pus 
bazele cooperării comerciale 
bilaterale cu numai două luni 
în urmă, cînd întreprinderea 
sovietică de comerț exterior 
„Raznoimport" a achiziționat o 
însemnată cantitate de staniu 
și concentrat de staniu de la 
firmele de stat „Corporacion 
Mineira de Bolivia" și „Banco 
Mineira de Bolivia",

deschidă 
adopte 

I conti- 
măsuri 
mono-

• ȘEFUL STATULUI FEDE
RAL NIGERIAN, generalul 
Yakubu Gowon, a sosit marți 
într-o vizită oficială la Coto
nou, capitala Dahomeyului.

în cadrul întrevederilor ge
neralului Gowon cu președintele 
dahomeian, Hubert Maga, vor 
fi abordate probleme referitoare 
la evoluția situației de pe con
tinentul african, precum și la 
perspectivele de intensificare 
a colaborării dintre cele două

0 O REPREZENTANȚĂ A 
CAMEREI ECONOMICE FEDE
RALE a Austriei urmează să 
fie deschisă oficial la 24 au
gust la Berlin, în baza acordu
lui intervenit în primăvara a- 
cestui an între Camera de Co
merț Exterior a R. D. Germane 
și Camera Economică Federală 
austriacă.

0 A INTRAT ÎN VIGOARE 
LEGEA privitoare la naționali
zarea companiei chiliene 
electricitate „Chilelectra", 
treprindere controlată 
acum de capitalul nord-ameri- 
can. Acțiunile companiei ame
ricane „South American do
wer", care deținea 74,75 la 
sută din capitalul companiei 
„Chilelectra" au fost achizițio
nate de către „Corporația de 
dezvoltare chiliana" (CORFO).

de 
în- 

pînă

• COMITETUL PENTRU 
DECOLONIZARE AL O.N.U. 
a adoptat marți o rezoluție în 
care se cere aliaților militari 
ai Portugaliei din N.A.T.O. să 
înceteze furnizarea de ajutor 
militar guvernului portughez. 
De asemenea, rezoluția cere gu
vernelor acestor țări să inter
zică cetățenilor lor încheierea 
unor contracte care să ajute 
la întărirea dominației econo
mice a Portugaliei în Angola, 
Mozambic și Guineea Portu
gheză. Totodată, Portugaliei i 
se cere să pună capăt imediat 
tuturor actelor 
și,, să-și retragă toate forțele 
militar^, de acolo.

S Sinistrul de externe 
AL STATULUI CHILE, Gabriel 
Valdes,, a anunțat că țările gru
pului subregional „Andin", din 
care fac parte Bolivia, Colum
bia, Chile, Peru și Ecuador, au 
intrat în contact cu Piața co
mună în vederea obținerii unor 
condiții mai bune de 
E.le solicită, de asemenea, 
serie 
ducă

„O'Reilly", asediată de mai 
multe zile de forțele patriotice. 
Gu toate că au fost trimise în
tăriri, atît avioane de bombar
dament cît și unități terestre, 
patrioții sud-vietnamezi contro
lează în continuare întreaga 
zonă din jurul acestei baze. De 
asemenea, au mai fost înregis
trate lupte în provinciile 
Quang Tri, Quang Ngai, Quang 
Tin, Kien Hoa și Chuong 
Thien, la numai cîteva zeci de 
kilometri sud-vest de Saigon. 
Totodată, patrioții sud-vietna
mezi au organizat la 90 de ki
lometri de Saigon o ambuscadă, 
în urma căreia au fost provo
cate grave pierderi în oameni 
și materiale de luptă unei uni
tăți americane. Comandamentul 
american de la Saigon a anun
țat că artileria Guvernului Re
voluționar Provizoriu a dobo- 
rît în apropiere de localitatea 
Da Nang două bombardiere de 
tip „Phantom" și un elicopter.

In același timp, avioane ame-

ricane „B-52“ și-au continuat 
raidurile de bombardament asu
pra unor zone din 
Quang Tri și în 
frontierei cu Laosul, 1 
valea A Shau. ★

PNOM PENH 19
— în noaptea de marți 
miercuri, a avut loc în apropie
re de localitatea Prek Tameak, 
situată la numai 15 kilometri 
nord-est de Pnom Penh, o vio
lentă ciocnire între forțele de 
rezistentă populară cambod
giene și trupele regimului Lon 
Noi. După cum menționează a- 
gențiile de presă, ca urmare a 
acestei lupte, forțele de rezis
tență populară cambodgiene au 
provocat inamicului importan
te pierderi. De asemenea, for
țele patriotice au aruncat în 
aer un pod în localitatea 
Osandan, aflată la 75 km -de 
capitală, întrerupînd orice co
municație dintre Pnom Penh 
și provincia Battambang.

i regiunea 
apropierea 
la nord de

(Agerpres). 
spre

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
— La unul din cele mai mari 
observatoare ale lumii — 
stația astrofizică Zelenciuk a 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S. — a început faza 
finală de montare a unui 
telescop gigantic. Amplasat 
la o înălțime de 2100 metri, 
în munții Ca ucaz, „ochiul" 
uriaș al observatorului va 
permite astronomilor să „a- 
runce o privire" în galaxii 
îndepărtate. Cu ajutorul te
lescopului vor putea fi stu- 
diați quasari, se vor putea 
face observații asupra pro
prietăților fizice ale stelelor, 
nebuloaselor, atmosferei și 
suprafeței diverselor planete. 
Aparatajul receptor al tele
scopului este atît de sensi
bil îneît ar putea recepționa 
flacăra produsă prin aprinde
rea unui chibrit la distanța 
de circa 10 000 kilometri.

Laboratoare spațiale

de represiuni misiim: DELICATA

credite, 
o 

de avantaje care să oon- 
la o creștere a schimburi
lor comerciale cu țările 
fac parte din C.E.E.

LONDRA 19 (Agerpres). — 
După cum s-a comunicat la 
Foreign Office, începînd de la 
19 august și pînă la 26 sep'eni- 
brie, William Luce, însărcinat 
cu coordonarea politicii brita
nice în zona Golfului 
întreprinde un turneu în 
multe țări și emirate din 
rientul Apropiat. Misiunea 
Luce, învestit cu funcția 
reprezentant personal al minis
trului de externe britanic, 
Douglas Home, este de a con
sulta oficialitățile guvernamen
tale ale țărilor limitrofe golfu
lui și R.A.U. asupra „oportuni
tății" prelungirii prezenței mi-

Persic, 
mai 
O- 
lui 
de

litare britanice în Golful Per
sic după anul 1971, termenul 
limită pentru retragerea celor 
6 000 de soldați englezi, stabilit 
de precedentul cabinet laburist.

Emisarul britanic va insista 
asupra accelerării închegării de 
mult timp proiectatei „uniuni 
a emiratelor arabe" prin oare 
Anglia urmărește să-și asigure 
o apărare mai puțin costisitoa
re a intereselor sale petroliere. 
Cele nouă 
din ce în ce mai reținute 
acceptarea 
privind viitoarea colaborare pe 
plan militar.

emirate se dovedesc
în

sugestiilor britanice

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — La 9 septembrie ur
mează să înceapă lucrările 
unei consfătuiri organizate de 
N.A.S.A. cu privire la plani
ficarea activității viitoarelor 
laboratoare spațiale. Rolul a- 
cestora, a precizat un purtă
tor de cuvînt al N.A.S.A., va 
fi asemănător celui pe care 
îl au în prezent laboratoa
rele de cercetări din Antarc
tica. Prima stație de cerce
tări spațiale urmează să fie 
lansată în cursul anului 1978 
și va fi plasată pe o orbită 
la altitudinea de 402 km 
probabil cu ajutorul unei ra
chete „Saturn-5“, asemănă
toare celor utilizate pentru 
lansarea navelor spațiale „A- 
pollo". In programele inițiale 
s-a prevăzut ca echipajele să 
fie schimbate la interval de 
2 sau 4 luni. Aceste schim
bări ar urma să fie efectua
te cu ajutorul unor vehicule 
„navetă" al căror proiect se 
află în studiu. Potrivit pro
gramelor amintite stația spa
țială ar urma să funcțione
ze timp de 10 ani.

Cum a fost găsită 
cheia hieroglifelor ?
Dintre numeroșii istorici 

care s-au perindat prin E- 
gipt pentru a studia trecutul 
milenar al acestei țări, Hero
dot, considerat pe drept cu
vînt „părintele istoriei", și-a 
adus cea mai mare contri
buție, fiind de aceea numit 
și „părintele egiptologiei11.

Pentru a pătrunde în cu
noașterea istoriei Egiptului 
era necesară descifrarea ve
chii scrieri egiptene, găsirea 
cheii unui tezaur inestimabil 
pe care lumea întreagă îl 
aștepta. Această cheie fuse
se însă pierdută. Cercetăto
rul nu dispunea decît de fi
guri și simboluri. După șapte 
secole de dominație greco- 
romană, scrierea greacă se 
implantase in Egipt, înlocu
ind vechea limbă. Incendi
erea bibliotecii antice din A- 
lexandria complica și mai 
mult lucrurile. Cu toate aces
tea trebuie arătat că popo
rul egiptean sub domnia Pto- 
lomeilor și mai tîrziu în pe
rioada creștinismului, 
tinuase să folosească 
națională, adică cea 
care și-a păstrat în 
măsură valoarea sa
tică, dar care nu se mai. scria 
decît cil litere grecești. In 
anul 250, un filolog din Ale
xandria reușise să constituie 
un dicționar format din 189 
simboluri egiptene, cu echi
valentul lor în limba greacă. 
Astfel, imaginea unei gîște 
însemna „fiul", cea a unui 
vultur-„mamă“, pana de struț 
simboliza „dreptatea", un 
trunchi de copac desemna 
„anul11.

Primul fir conducător a 
fost furnizat însă de Hero
dot și de Diodore. Atît unul, 
cît Și celălalt arătaseră că 
scrierea vechilor egipteni era 
de două feluri : scriere sacră
— hieroglifică — utilizată de 
regi, preoți și membrii dina
stiilor, și scrierea populară, 
care servea uzului curent. 
Alți filologi au mai desco
perit și o a treia scriere
— „hieratică11— care se preta 
mai ușor decît cea hierogli
fică unei notări cursive. A-

ceastă scriere a fost găsită 
în papirusuri, documente o- 
ficiale etc. In sfîrșit, un stu
diu mâi aprofundat al hiero- 

> glifelor a permis distingerea 
-.. folosirii simultane a unui fel 

de alfabet bazat pe fonogra- 
<me, adică cuvinte reprezen- 
tînd sunete și simboluri în 

j imagini.
Un,.eveniment capital avea 

să pregătească marea desco
perire de la care egiptologia 
a cunoscut vîrsta sa de aur 
— expediția franceză din 1798.

nu a mers 
departe. „Piatra de la Roze
tta", 
stela 
tat&a 
mele, 
cursul capitulării francezilor 
în 1801, a fost transportată în 
Anglia și depusă la „British 
Museum". Dar taina hiero
glifelor de pe această piatră 
a fost descoperită abia în 
1820 de egiptologul francez 
Jean-Franțois 
El a plecat de

cum a fost denumită 
descoperită în locali- 
care-i poartă acum nu- 
predată englezilor în

Champollion. 
la principiul

Respingerea vefoului prezidențial
de către Senatul S. U. A

con- 
limba 
coptă, 
mare 
fone-
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■

WASHINGTON 19 (Agerpres).
— Vetoul opus de președintele 
Nixon săptămîna trecută la 
două proiecte de lege adoptate 
de Congres — cel privind alo
cațiile pe noul an financiar ale 
Oficiului de Educație și învă- 
țămînt și cel referitor la finan
țarea programelor „Oficiilor 
Independente" în care sînt in
cluse Departamentul construc
țiilor de locuințe și dezvoltare 
urbană și Administrația națio
nală pentru aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic (NASA)
— și-a atins ținta doar în parte. 
Primul proiect de lege a fost 
adoptat marți în forma inițială

deoarece, supus din nou votu
lui, el a întrunit majoritatea 
calificată de două treimi atît 
în Camera Reprezentanților cit 
și în Senat.

Așadar, fiind vorba de unul 
dintre cele mai populare pro
iecte de lege, prevăzînd aloca
ții care depășesc cu aproape 
jumătate de miliard sumele so
licitate de Administrație pentru 
nevoile învățămîntului (4,4 mi
liarde dolari), avertismentul 
președintelui că alocarea de 
fonduri suplimentare destinate 
unor programe guvernamentale 
ar putea reduce posibilitățile 
de combatere a inflației nu a

în considerație mei 
o parte a congresme- 

do-

fost luat 
măcar de 
nilor republicani, care nu 
resc să-și vadă diminuate șan
sele la apropiatele alegeri 
congresionale. După cum relevă 
agențiile de presă, „sfidarea" 
vefoului prezidențial de către 
congresmenii Partidului demo
crat — care dețin de altfel ma
joritatea în organul legislativ 
— a fost posibilă datorită votu
lui unor congresmeni republi
cani. în felul acesta, Congresul 
cu majoritate democrată își a- 
sigură un prim succes în on- 
fruntarea cu puterea executivă 
deținută de republicani.

La shurt timp după aceea, ța
ra faraonilor ocupa dintr-o 
dată primele pagini ale zi
arelor. Nu se mai vorbea 
decît de monumente, mumii 
și papirusuri iar muzeele 
făceau totul pentru a-și pro
cura antichități egiptene.

Piatra de la Rozetta
In 1799, în cursul lucră

rilor de terasament de la 
Port Joulien, în apropiere de 
localitatea Rozetta, de pe ma
lul Mediteranei, un 
de geniu din trupele lui Bo
naparte remareînd 
funerară. curioasă în 
ția unei clădiri, a semnalat 
descoperirea generalului Me- 
nou la Alexandria. Savanții 
francezi din expediție au con
statat că era vorba de o ste
lă cuprinzînd copia unui 
decret al lui Ptolomeu 
V-lea (196 î.e.n.), gravat 
hieroglife, în demotică 
greacă. Constatarea

ofițer

o stelă 
funda-

al 
în 
Și 

lor

enunțat de savantul englez 
Kircher, potrivit căruia pen
tru a descoperi vechea lim
bă egipteană, trebuia cerce
tată limba coptă primitivă, 
debarasînd-o de influența sa 
greacă. Champollion a apli
cat această idee adăugîndu-i 
totuși transformări importan
te, Folosind sistemul „lacro- 
foniei", care constă în reți
nerea dintr-un cuvînt numai 
a primului sunet, el a ajuns 
să obțină o serie fonetică ca
re i-a permis să regăsească 
echivalentul de pronunție în
tre demotică și hieroglife. 
Lucrul avansa foarte greu ; 
douăzeci și trei de ani de la 
descoperirea stelei în trei 
limbi, el nu găsise decît o 
sută unsprezece semne, alte 
cîteva mii așteptîndu-și dez
legarea. Era însă un început 
bun și misterul Egiptului 
pierdea teren, victoria defi
nitivă nu era decît o chesti
une de răbdare.

Intre timp, publicul se in-

teresa atît de mult de hiero
glife îneît toate muzeele și 
colecționarii doreau să obți
nă astfel de inscripții. Negus
torii de antichități au luat 
Egiptul cu asalt ca pe timpul 
goanei după aur în Califor
nia. Ei foloseau aceleași me
tode, distrugînd ceea ce nu-i 
interesa, pentru a ajunge 
la ceea ce voiau să obțină. 
Niciodată nu se străduiau să 
noteze conținutul unui mor- 
mînt, urmărind numai să 
pună mîna cît mai repede pe 
sulul de papirus care se gă
sea acolo, după care dispă
reau. Indigenii erau foarte 
dispuși să se asocieze aces
tor acte de vandalism. Ei 
considerau ca legitim să-și 
însușească tot ceea ce dezgro
pau. Mai tîrziu, s-a observat 
că obiectele mici dispăreau 
ca prin farmec, trecînd în 
mîinile turiștilor îneîntați de 
chilipir, în timp ce pietrele 
de mormînt gravate cu in
scripții de o valoare inesti
mabilă dispăreau noaptea, 
servind la construirea sate
lor arabe.

Un rol important în curma
rea 
avut 
ders 
el a 
nimeni nu efectuase pînă a- 
tunci adevărate cercetări ști
ințifice, cum spunea el: „pă- 
mîntu.l trebuie să fie fră- 
rnîntat centimetru cu centi
metru pentru a vedea tot 
ceea ce există șl cum se gă
sește acolo". Se pare că a fost 
singurul care a înțeles 
că arheologia ave® ca scop 
nu numai să descopere și să 
expună o mumie, ci mai ales 
să prezinte cetățeanul egip
tean atunci cînd acesta era 
viu, în putere". El s-a lansat 
într-o mare acțiune de sal
vare a monumentelor. Aces
ta a fost sfîrșitui masacrului. 
La puțin timp după sosirea 
lui Petrie, cercetătorii au în
țeles, puțin cîte puțin, scopul 
său, imitîndu-i metodele. 
A luat astfel avînt un nou 
spirit arheologic și noaptea 
care acoperea pe egipteni 
de milenii a făcut loc unei 
lumini tot mai strălucitoare.

Bobby Moore n-a furat
BOGOTA 19 (Agerpres). — 

Martorul acuzării în afacerea 
Bobby Moore ar fi fost plă
tit pentru a declara că cele
brul fotbalist britanic ar fi 
furat, la 18 mai, o bijuterie 
în valoare de 1 200 de dolari, 
relatează ziarul „El Vesperti- 
no", care apare la Bogota.

Potrivit aceluiași ziar, ju
decătorul care anchetează ca
zul ar fi în posesia unor e- 
lemente din care rezultă că 
Alvarez Suarez ar fi primit 
o sumă de bani pentru a de
pune mărturie împotriva lui 
Bobby Moore. Tot „El Ves- 
pertino" adaugă că proprie
tarul bijuteriei, un oarecare 
Danilo Rojas, ar fi semnat 
un contract prin care marto
rului i se acorda „un ajutor 
profesional11.

"El Vespertino11 trage din 
cele de mai sus concluzia că 
Bobby Moore nu a furat și 
că judecătorul ar putea în
cheia cazul printr-o anchetă 
pentru falsă mărturie.

acestui dezastru l-a 
cercetătorul englez Fin- 
Petrie. Sosit în Egipt, 
constatat ou mîhniire că

Piratul aerului
a fost arestat

TOKIO 19 (Agerpres). — 
Un tînăr japonez a eșuat, 
miercuri, în încercarea sa de 
a deturna un avion „Boeing- 
77" al companiei de transpor
turi aeriene „AII Nippon 
Airlines". Avionul, care ple
case de la Nagoya spre Sa
pporo, cu 74 de persoane la 
bord, a tost silit să aterize 
ze pe un teren de zbor al 
forțelor aeriene de la Hama
matsu (20 km sud-vest 
Tokio). 51 pasageri au 
autorizați să coboare, iar 
lalți 23, dintre care 
erau membri ai echipajului 
au fost menținuți, în 
nuare, în captivitate la bor
dul avionului. Piratul aerului, 
în vîrstă de 24 de ani, a fost 
arestat în momentul în care 
cerea turnului de control de 
la Hamamatsu o armă și o 
sută de cartușe pentru elibe
rarea persoanelor rămase la 
bord. S-a constatat că arma 
cu care deturnase avionul 
era în realitate un pistol- 
jucărie.

Oft 
fost 
cei- 
șase 

conți
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