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Telefoane: redactor șef - 1638;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221) ; viața de partid 
— interior 
economică — interior 53 
țămint

71 ; socială — interior 74 ; 
; cultură-învă- 

’ i - interior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

Din capul locului se cuvine 
precizat că disciplina în mine
rit constituie o noțiune care 
cuprinde nu numai unele as
pecte ale prezenței la serviciu, 
ci și conduita pe linie tehno
logică. Regulile stabilite privind 
respectarea tehnologiei de ex
tracție. ipostazele inițiativei în 
muncă, ale comportării cores
punzătoare în relațiile din pro
cesul de producție — iată prin
cipalele obiective cărora tre
buie să li se acorde, în primul 
rînd., atenție, interes din par
tea colectivelor minerești.

Disciplina tehnologică expri
mă. îndeosebi, respectarea pro
cesului tehnologic, care în mi
nerit se concretizează sub mul
tiple laturi : elaborarea ’’unei 
monografii de susținere a spa
țiului exploatat corespunzătoare 
condițiilor specifice locului de 
muncă și respectarea ■ riguroasă 
a acesteia, urmărirea cu stric
tețe a, măsurilor privind exploa
tarea rațională a zăcămîntului. 
folosirea la parametri normali 
și în condiții cît mai raționale 
a utilajelor din dotare. Nu tre
buie nici o clipă eludate res
pectarea programelor de lucru 
întocmite în scopul asigurării 
îndeplinirii ritmice a ciclului, 
executarea riguroasă a măsu
rilor de pregătire și întreținere 
precum și deservirea corespun
zătoare a locurilor de muncă.

Nefespectarea disciplinei teh- ' 
nologice conduce Iar avarii și 
accidente care se soldează cu 
însemnate pierderi de produc
ție. Astfel, în acest an. la mina 
I.onea s-au produs 14 surpări 
în abataje, la mina Aninoasa 
9, la Lupeni 12, la I’aroșeni 7, 
la Petrila 5, iar la Vulcan și 
Uricani cîte 2. Cauzele genera
toare ale acestor accidente teh
nice se datoresc, în primul rînd, 
nerespectării disciplinei tehno
logice. a monografiilor de ar
mare. neluării tuturor măsuri
lor pentru asigurarea securită
ții muncii în abataj.

Ignorarea măsurilor prescrise 
privind protecția zăcămîntului 
conduce la provocarea unor fo
curi de zăcămînt. Așa este ca
zul la mina Petrila, în abatajul
JV.WJVOV.VAIW.WAVAW.VAW."JWA,.,VWAVWW.VJW.

Ing. EMERIC MAGYAROȘI 
șef serviciu metode C.C.P.

nr. 13 V, din stratul 3, blocul 
II, unde nu s-au forat găurile 
de cercetare și, ca urmare, nu 
s-a depistat și nu s-a exploatat 
apofiza de la abataj, produ- 
cîndu-se, astfel, inițierea unei 
autoaprinderi a zăcămîntului, 
pentru a cărei lichidare a fost 
nevoie de eforturi susținute ma
teriale și umane.

In asigurarea disciplinei în 
producție un rol deosebit îi re
vine șefului de brigadă. Acesta 
este chemat să-și formeze co
lectivul de muncă, astfel ca 
fiecare membru al brigăzii să-și 
cunoască precis și în mod te
meinic sarcinile, să-i instruias
că în permanență, să prelucre
ze cu oamenii atît sarcinile de 
plan, cît și modul de ducere la 
îndeplinire a dispozițiilor pri
mite din partea maistrului și 
a conducerii raionului, șă a- 
sigure omogenitatea și stabili
tatea brigăzii.

Acolo unde șeful de brigadă 
respectă disciplina tehnologică 
și asigură prezența oamenilor 
la lucru, schimb de schimb, și 
rezultatele muncii sînt la ni
velul așteptărilor. Așa este ca
zul brigadierului Aurel Cristea 
de la mina Aninoasa. în aba
tajul căruia se respectă cu 
strictețe tehnologia de lucru, se 
realizează un tavan metalic elas
tic corespunzător și unde se ob
țin productivități ridicate. In 
luna iulie 1970 brigada a rea
lizat 9.35 tonc/post, la o viteză 
de 41,5 m/lună, depășind nor
ma de lucru cu 17,3 la sută. 
In contrast cu acest colectiv, 
brigada condusă de Ioan Baciu, 
de la abatajul frontal din stra
tul 3, blocul VII Lonea. ca ur
mare a nerespectării tehnolo
giei de podire, a realizat în 
luna iulie numai 5,60 tone/post.

La mina Uricani, datorită in
disciplinei manifestate în teh
nologia procesului de producție 
și în muncă, brigăzi cum sînt 
cele conduse de Dumitru Vișan,

Constantin Moldovan și Ștefan 
Nagy și-au realizat sarcinile de 
producție în proporție de nu
mai 79—91 la sută.

De asemenea, un rol impor
tant în asigurarea disciplinei 
de producție revine cadrelor 
medii tehnice, care, prin func
ția ce o dețin în ' procesul de 
producție, trebuie să imprime o 
conduită fermă și să urmăreas
că respectarea disciplinei teh
nologice sub toate aspectele ei, 
precum și a prezenței la lucru 
a tuturor salariaților din sub
ordine. Personalul tehnic me
diu este cel care trebuie să 
stabilească programul de lucru, 
corespunzător locului de mun
că, în deplină cunoștință de 
cauză, să urmărească îndea
proape respectarea riguroasă a 
acestuia, să repartizeze — cum 
se spune — omul potrivit la 
locul potrivit, să urmărească 
specializarea — calificarea mun
citorilor din producție. Dar, din 
păcate, mai sînt și cadre care, 
prin comportamentul lor, nu 
reușesc să-și impună autorita
tea și constituie un exemplu 
negativ pentru colectivul din 
care fac parte. Putem da, în 
acest sens, cazul maistrului mi
ner Ștefan Breazu de la-E. M. 
Uricani care și-a permis să vi
nă la serviciu în stare de e-

(Continuare In pag. a 3-a)

«LPAHAțll AMPLI, Of CALITATE
LA INSTALAȚIILE DE PREPARARE

Comitetul de direcție al pre- 
parației cărbunelui Lupeni s-a 
convins nu o dată că planifica
rea reparațiilor mari în zilele 
de repaus are ca rezultat evi
tarea eventualelor stagnări ale 
producției, care s-ar putea pro
duce în cazul efectuării lor în 
zilele lucrătoare. îndrumată de 
comitetul de partid, conducerea 
preparației a programat încă 
din luna iunie reparațiile 
mare amploare ce urmau 
fie efectuate în zilele de 
paus din 23 și 24 august.

Și iată că, în cele două zile, 
Lucrul bine organizat — cu res
ponsabilități precise fixate pe 
șefi de echipă — a dat rezul
tatele așteptate. Echipa lui Tu- 
liu Szell a înlocuit elemenți, 
șine, ghidaje, axe cu stele la 
banda metalică nr. 1 Lupeni;

de 
să 

re-

echipa lui Iosif Doicsar — a 
înlocuit toba de acționare la 
banda Wipper nr. 1; echipa lui 
Andrei Drotzinger a executat 
o lucrare de mare importanță : 
înlocuire cruci, șine, corniere 
la elevatorul de gris nr. 1; e- 
chipa lui Candin Udrea — în
locuirea axei laterale ciur Lu
peni; echipa lui Eugen Bur
gher — înlocuit căptușeala me
talică de la partea interioară a 
conului de apă; echipa lui Ște
fan Racz — înlocuirea tobei 
la banda principală și a posta
mentului de acționare.

Au fost executate o serie în
treagă de alte lucrări de re
vizii și reparații ca : revizia

Victoria TOMESCU 
corespondent

Preparația cărbunelui Lupeni
(Continuare In duo
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Președintele Republicii Demo
cratice Congo, Joseph-Desird 
Mpbutu, și celelalte . persoane 
oficiale din suita sa, și-au re
zervat după-amiaza zilei de ieri 
contactului direct cu realitățile 
economice, culturale, urbanis
tice și edilitare ale Capitalei 
României.

In vizita făcută prin Bucu
rești, oaspetele a fost însoțit de 
prim-vicepreședintele Consiliu
lui popular municipal, Ion Cos- 
ma, precum și de membrii mi
siunii române atașate pe lîngă 
președintele congolez — Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Alexandru Tu
jon, ambasadorul României la 
Kinshasa, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, Tu
dor Jianu, directorul Protoco
lului din Ministerul 
Externe.

De la reședința 
oaspeților pe timpul 
țara noastră se străbat marile 
artere ale Capitalei, împodobite 
cu steaguri românești și con
goleze. In scurt timp, oaspeții 
ajung în cel mai nou cartier 
al municipiului — Titan.

Panorama Titanului — acest 
„oraș satelit11 al Bucureștiului 
— face o impresie deosebită.

Șeful statului congolez apre
ciază concepția arhitectonică o- 
riginală, calitatea construcții
lor, amplasarea acestora în 
largi zone verzi.

Se vizitează apoi 
complex comercial 
piere.

Interesîndu-i în

sebit construcția de mașini- 
unelte și agregate, oaspeții 
congolezi vizitează întreprinde
rea „FMUAB“, unitate reprezen
tativă a industriei grele româ
nești. Oaspeților li se înfățișea
ză profilul unității și carac
teristicile principalelor fabri
cate.

La sfîrșitul vizitei, președin
tele Republicii Democratice 
Congo mulțumește pentru ex
plicațiile primite și înscrie în 
cartea de onoare a unității cu
vinte elogioase despre hărnicia 
și talentul constructorilor noș
tri de mașini-unelte și agre
gate, urîndu-le noi succese.

Muncitorii fabricii, întregul 
colectiv al FMUAB, au salu-

tat cu căldură pe șeful statu
lui congolez.

Coloana de mașini, escortată 
de motocicliști străbate Capi
tala, îndreptîndu-se spre Mu
zeul Satului. Aici li se prezintă 
distinșilor oaspeți acest tezaur 
de etnografie care atestă talen
tul creator al poporului nostru 
și oglindește trăsăturile speci
fice ale artei populare româ
nești.

La plecare, șeful statului con
golez și-a împărtășit impresiile 
în cartea de onoare a Muzeu
lui Satului.

Tn tot timpul vizitei prin Ca
pitală, mii de bucureșteni au 
salutat cu cordialitate pe oas
peții congolezi.

(Agerpres)
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NECESITATEA LĂRGIRII CONTINUE
A CARACTERULUI OBȘTESC
AL MUNCII DE PARTID

Una din direcțiile indicate de 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
privind întărirea continuă a ro
lului conducător al organelor și 
organizațiilor de partid, spori
rea eficienței întregii munci de 
partid o constituie lărgirea con
tinuă a caracterului obștesc al 
activității de partid prin atra
gerea unuj număr- tot mai ma
re de comuniști la soluționa
rea. sarcinilor complexe ce stau 
în "etapa actuală în fața orga
nelor de partid. Pe linia înfăp
tuirii acestor indicații, Biroul 
Comitetului municipal de par
tid a analizat de curînd preo
cuparea Comitetului orășenesc 
Lupeni în vederea lărgirii ca
racterului obștesc al muncii de 
partid și a stabilit măsurile ce 
se impun pentru îmbunătăți
rea continuă a activității în do
meniul analizat.
pus 
au 
din 
rea 
rei 
brie 1969 privind constituirea 
comisiilor pe probleme, expe
riența acumulată de aceste co
misii precum și calea pe care 
trebuie să se persevereze în 
viitor pentru a îmbogăți și mai 
mult activitatea acestora.

S-a relevat că. pe baza pre
vederilor Plenarei, comitetul o- 
rășenesc de partid Lupeni, ca

Dezbaterea a 
în evidență modul în care 
muncit organele de partid 
municipiu pentru traduce- 
în viață a hotărîrii Plena- 
C.C. al P.C.R. din decem-

• Comisiile pe probleme, ajutoare de preț în 
sondarea realității, în perfecționarea vieții 
social-economice

• înfăptuirea sarcinilor comisiilor presupune 
atribuții precise, contribuția efectivă a tutu
ror membrilor acestora

• Nu numărul studiilor, ci utilitatea și eficiența 
lor prevalează în munca de partid

de altfel și celelalte comitete 
de partid orășenești și din ma
rile întreprinderi, instituții etc. 
au constituit comisii economi
că, organizatorică și a vieții in
terne de partid; de propagandă, 
învățămînt și cultură care cu
prind pe toți membrii organe
lor de partid respective pre
cum și alți comuniști cu pre
gătire politică și profesională 
corespunzătoare. La constitui
rea comisiilor s-a avut în ve
dere și experiența, specialita
tea și sectoarele de activitate 
ale membrilor comisiilor. Co
misiile își desfășoară activita
tea pe baza unor programe de 
activitate trimestriale aprobate 
de birourile comitetelor de par-

tid respective, programe prin 
care membrii comisiilor sînt 
atrași la o activitate complexă : 
de elaborare a unor hotărîri, 
efectuarea de analize și studii, 
la soluționarea sarcinilor cu
prinse în planurile de muncă 
ale organelor de partid.

Una din concluziile reieșite 
cu prilejul analizei constă în 
aprecierea că deși de la consti
tuirea comisiilor a trecut un 
timp relativ scurt, ele au reu
șit să aducă o contribuție în
semnată la activizarea mem
brilor organelor de partid, spo- 
rindu-le contribuția la studie
rea problemelor, fundamentarea 
măsurilor j și acțiunilor între
prinse de organele de partid,

la rezolvarea mai operativă și 
competentă a unor probleme 
ale muncii organizatorice și de 
propagandă, învățămînt și cul
tură. Bunăoară, comisiile pe 
probleme de pe lîngă comitetul 
orășenesc de partid Lupeni au 
ajutat organul de partid în ceea 
ce privește informarea zilnică 
asupra activității unităților e- 
conomice, iar lunar, asupra în
deplinirii principalilor indica
tori de plan. Comisia economi
că a mai întreprins studii pri
vind aplicarea noului sistem de 
salarizare, stabilizarea efective
lor de muncitori, activitatea 
desfășurată de compartimentele 
și serviciile de organizare ști
ințifică a producției și a mun
cii etc., ajutînd comitetul o- 
rășenesc să dezbată și să ela
boreze măsuri multiple pentru 
îmbunătățirea activității în do
meniile analizate. Comisia or
ganizatorică și a vieții interne 
de partid a analizat posibili
tățile de îmbunătățire a mun
cii de primire în partid, modul 
cum se aplică în viață hotărî- 
rile organelor de partid, exer
citarea dreptului de control, 
respectarea principiului muncii 
colective etc. Concluziile aces
tor studii au fost prezentate 
Biroului sau secretariatului co
mitetului municipal de partid

(Continuare In pag. a 3-a)
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Fabrica de lapte Livezeni, secția înghețată

durata de șase 
de „arhitect di-

Apropiatul an umversitar 
va marca extinderea rețelei 
instituțiilor de învățămînt 
superior cu noi secții și fa
cultăți. In cadrul celei mai 
mari instituții de învățămînt 
tehnic a țării, Institutul po
litehnic din București, au luat 
ființă secția „nuclearo-electri- 
că“, pe lîngă Facultatea de e- 
nergetică și secția de subin- 
gineri „montarea, întreținerea 
și exploatarea instalațiilor în 
industria materialelor de con
strucții11’, Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" își lărgeș
te activitatea prin crearea 
Facultății de îmbunătățiri 
funciare.

Noi unități de învățămînt 
superior au fost înființate și 
în alte centre universitare. 
Incepînd din, acest an uni
versitar la Craiova își va

deschide porțile Facultatea 
de medicină generală. In in
stitutele politehnice din Iași, 
Cluj și Timișoara au luat fi
ință noi secții de arhitectură 
cu durata de trei ani care 
vor pregăti cadre de specia
litate cu titlul de „arhitect 
conducător11. Cei ce vor urma 
institutul de arhitectură „Ion 
Mincu11 vor dobîndi — după 
cursurile cu 
ani — titlul 
plomat".

Amintim că înscrierile pen
tru admiterea în învățămîn- 
tul superior de arhitectură 
se fac în aceste zile, pînă la 
31 august, iar concursul de 
admitere va avea ioc între 
1—8 septembrie.

(Agerpres)

Convorbiri oficiale
La Palatul Consiliului de 

Stat au început miercuri dimi
neața convorbiri oficiale între 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Republicii De
mocratice Congo, Josenh-Desire 
Mobutu.

La convorbiri participă, din 
partea română, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri. Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, Corneliu Mănescu. minis
trul afacerilor externe Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior. Bujor Almășan, minis
trul industriei miniere și geo
logiei, Constantin Stătescu. se
cretarul Consiliului de Stat, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe Ion 
Stanciu, adjunct a! minis
trului agriculturii și silvicultu
rii și Alexandru Tujon, amba
sadorul României în RepubFca 
Democratică Congo.

Din partea congoleză partici
pă Thomas Tumba, membru al 
Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției (M.P.R.), 
comisar general al Tîrgului in
ternațional — Kinshasa, Andre 
Bo-Boliko. membru a| Biroului 
Politic al M.P.R., secretar ge
neral al
muncitorilor

Uniunii Naționale a 
congolezi, Jean

Theodore IJmba Di Lutete, mi
nistru delegat pe lîngă Preșe
dinția Republicii, Evariste Lo- 
liki, viceministru al afacerilor 
externe, însărcinat cu coopera
rea, Marcel Lengema, ambasa
dor itinerant, și Theodore Kon
do Belan, ambasadorul Repu
blicii Democrtice Congo Ia Bu
curești.

In cadrul convorbirilor s-a 
relevat evoluția ascendentă a 
relațiilor dintre România și Re
publica Democratică Congo, re
lații întemeiate pe respect re
ciproc. egalitate și avantaj mu
tual. Au fost evidențiate posi
bilități noi apte să contribuie 
la întărirea acestor relații la 
intensificarea cooperării dintre 
popoarele român și congolez, la 
extinderea relațiilor bilaterale 
economice în multiple planuri, 
ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor celor două țări, cau
zei păcii, promovării 
Iui de colaborare 
temporană.

De asemenea 
date o serie de 
situației internaționale 
le, ambele părți manifestîndu-și 
dorința de a contribui tot mai 
activ și sub diverse forme la 
crearea unui climat de înțele
gere și apropiere între popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-un spirit de cordialitate.

spiritu
al lumea con-

au fost abor- 
probleme ale 

actua-

(Agerpres)

Noutăți la Casa de cultură 
din Petroșani

La Casa de cultură din Pe
troșani se primesc înscrieri 
la cercurile de mandolină- 
chitară, filatelie și balet pen
tru copii, 
care vor

Aceste activități, 
avea un program

Pod bascul

in construcție
La linia 1 magazie din ca

drul stației C.F.R. Petroșani 
se află în construcție un pod 
bascul de 100 de tone, care 
îl va înlocui pe cel vechi de 
40 tone. Noul pod bascul va 
servi la cîntărirea vagoanelor 
de marfă de mare capaci
tate (exceptînd cele pentru 
cărbune) ce se introduc la în
cărcare. Va spori astfel vite
za comercială a vagoanelor, 
se va reduce volumul de ma
nevră.

riguros, șînt destinate tutu
ror celor cu aptitudini, dor
nici să se pregătească sub 
îndrumarea unui instructor 
competent. înscrierile se pot 
face la secretariatul institu
ției.

Viitoare
premiere 
teatrale

Noua stagiune rezervă spec
tatorilor de teatru din Valea 
Jiului cîteva premiere pres
tigioase. Regizoarea Maria 
Sadova, cunoscută publicului 
nostru, pregătește cu colecti
vul artistic al teatrului din 
Valea Jiului „Avarul" de 
Moliere (scenografia semnată 
de Elena Pătrășcanu-Veakis) 
și „Părinți teribili11 de Jean 
Cocteau (în scenografia lui 
Aurel Florea).

rDIN SUMARĂ
• INDIVID

delor al materiei umane; Falsul senti
ment al iubirii; Flacăra pasiunii; O lec
ție amară celor care nesocotesc dreptul 
de a te naște; Un „trio" huliganic sea
mănă teroare. Pînă cînd ?

• Fotbal: Din nou absențe în „Cupa Văii 
Jiului"

O lume dispărută" (II) 
New-Generation" pe banca acuzării

Faptul divers în lume
Vești din țările socialiste

COLECTIVITATE: Mo-
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MODELOR
I AL
MATERIEI
VMA^E

La Uzina de utilaj minier. 
Petroșani am auzit de multe 
ori vorbindu-se despre sec
ția turnătorie ca fiind una 
dintre secțiile de bază ale 
uzinei, în care lucrează un 
nucleu de meseriași vrednici, 
pricepuți. Zilele trecute am 
fost din nou in marea uzină 
petroșăneană, in interes 
serviciu.

— Am vrea să mergem 
secția turnătorie...

— Da, e simplu. Uitați, 
colo e. Vorbiți cu maistrul 
principal, Vasile Căpraru. 
El vă poate da orice rela
ții doriți. Este veteranul, pă
rintele secției.

Am intrat în marea hală 
a turnătoriei unde clocotul 
muncii, nu încetează măcar 
o clipă. Aici, in imensele 
cuptoare, focul nu se stinge 
niciodată. Am trecut pe lin
gă oameni dirji care înfrun
tau temperatura ridicată dînd 
hrană gurilor nesățioase ale 
cuptoarelor. Pe maistrul prin
cipal Vasile Căpraru l-am re
cunoscut ușor, alături de 
cițiva meseriași, lingă 6 pie
să de greutate, ce urma să-și 
ia locul în componența a- 
gregatului pentru care fusese 
pregătită.

Despre meșterul Căpraru 
auzisem numai lucruri bune, 
ni se vorbise despre el ca 
despre organizatorul și în
drumătorul colectivului de la 
turnătorie, de numele lui fi
ind legate cele mai multe 
dintre succesele obținute în 
ultimii 20 de ani de co/ecti-

de

la

a-

mt! secției. De fapt, 
crează de trei decenii 
iate la U.U.M.P., dar 
10 ani au fost anii de uce
nicie, de formare a lui ca 
muncitor și ca om. Abia du
lia aceea, umerii săi puter
nici au început să fie apă
sați de răspunderi profesio
nale. Am încercat să aflăm 
cum a deprins dragostea de 
meserie, care nu-l părăsește 
nici astăzi cînd anii i-au 
presărat ghiocei în păr. N-am 
scos însă mare lucru de la 
dinsul

— Mi-a plăcut întotdeauna 
să muncesc, asta-i. Oricind, 
oriunde, și oricît era nece
sar. N-am făcut nazuri că 
treaba asta e prea grea, că 
nu-i pe profilul meseriei me
le, așa cum mai 
unii tineri ce se 
teștiutori.

Ne-am interesat 
tatea secției, a muncitorilor 
care o compun, de hotărî- 
rea cu care au întîmpinat 
sărbătoarea eliberării ,țării. 
Am aflat astfel că planul 
realizează lună de lună, 
toți lucrătorii, sau mai 
xact spus aproape toți, 
străduiesc să efectueze 
crări de bună calitate și 
termenele stabilite. Dar, pe 
lingă sarcinile de plan, in
tervin multe „urgențe" sosite 
de la exploatările miniere, 
care nu pot fi aminate. Oa
menii sînt conștienți de ne
cesitatea onorării lor peste 
rind și nu există cazuri de 
refuz in muncă. împreună cu 
maistrul principal, șefii de e-

el lu- 
inche- 
primii

fac astăzi 
cred atoa-

de activi-

se 
că 
e- 
se 

lu-
în

cliipă și ortacii lor lucrează 
zi și noapte, fără 'întrerupere, 
pentru ca circuitul muncii 
din subteran să nu cunoască 
întreruperi.

Am ocolit puțin discuțiile 
pentru a mai afla citeva a- 
mănunte despre preocupările 
maistrului principal Vasile 
Căpraru pe linie de produc
ție. Ne gîndeam la căutările . 
sale neobosite pentru ușura
rea muncii oamenilor, la cele 
peste 15 inovații aplicate, la 
generațiile de tineri cărora 
le-a împărtășit cu generozi
tate clin experiența sa în 
muncă, le-a sădit în inimi 
fiorul pasiunii profesiunii a- 
lese. despre încrederea pe ca
re și-a cîștigat-o in rindul 
lucrătorilor din preajma sa, 
despre stima cu care este 
înconjurat de colectiv. Știam 
toate acestea dar voiam să le 
mai auzim o dată, să ni le 
spună chiar el, maistrul. Le-a 
ocolit însă mărturisindu-ne :

— Vedeți dv., nu se poate 
susține că un singur om ar 
putea realiza prea mult în 
activitatea productivă fără 
ajutorul acelora cu care lu
crează. Succesele secției noas
tre sînt rodul dăruirii colec
tive, sînt rezultatul îngemă
nării strădaniilor tuturor — 
ingineri, maiștri, muncitori — 
pentru 
scop: 
înaltă 
mari, i 

totuși 
nume 
mă gindesc la modelorii Ion 
Iov, Francisc Gurca, luliu 
Vișnovschi, la formatorii Tu
dor Rusu, Stan Lungu, Gheor- 
ghe Scurtu și la mulți alții 
care... v-ar ocupa mult spa
țiu în ziar.

Ne-am incheiat convorbirea 
cu maistrul principal Vasile 
Căpraru, concluzionind că el 
este un modelor nu doar al 
pieselor brute ce vin în sec
ție, ci și al materiei umane 
cu care lucrează, căreia-i dă 
forma meseriașului priceput, 
modest, conștiincios. Aseme
nea oameni sînt 
mai utile 
umane.

atingerea aceluiași 
lucru mai mult și de 
calitate, salarii mai 
viață mai bună. Dacă 
vreți să notați citeva 
din secția turnătorie,

piesele cele 
colectivității

UN „TRIO"
HULIGANIC
SEAMĂNĂ
T

di
}

EROARE
PÎNÂ

Despre unele acte de huli
ganism s-a mai scris în ziarul 
nostru. S-a scris și despre ur
mările lor și despre „răsplata" 
autorilor. Foarte adesea, orga
nele de miliție au intervenit 
la vreme, făcînd inofensivi pe 
cei certați cu disciplina și cu 
morala, restabilind liniștea și:i 
ordinea. La redacție a sosit 
zilele acestea o nouă scrisoare 
in care ni se reclamă faptele 
nedemne, de tulburare a liniș
tii și terorizare a locatarilor de 
pe strada Unirii din cartierul 
Aeroport de către trei eroi ai 
tristelor figuri.

„du vreo doi ani în urmă — 
Începe scrisoarea — cînd fai
mosul loan Clătinici, str. Uni
rii, blocul 22, scara a Il-a. a- 
partamentul 1, pe atunci sala
riat al U.U.M.P., a fost prins 
cu ocaua mică și condamnat, 
s-a mai liniștit și huliganul Ion 
Bercea, din același bloc, ace
eași scară, apartamentul 4. 
de vreo două luni, de cînd 
întors acasă Clătinici, cei 
și-au reluat activitatea de
burare a liniștii, de terorizare 
â oamenilor. Lor li s-a adau- 
gat Gheorghe Manole, de la 
apartamentul 7. Au format un 
„trio" de pomină; umblă ame
țiți de băutură și lumea trebuie 
să fugă din calea lor", ț 
tinuare ni se relatează 
fapte concrete ale bătă 
în 11 iulie a.c., Manolel 
jură și îl calomniază fălă mo
tiv, în plină stradă, I. T-,

Dar 
s-a 
doi 
tul-

CÎND?
Tinărul Ernest Bdhm

prezent li 
de pe lingă 
municipal ; 

Manole îl 
I. G„ la a-

caz ce se află în 
comisia de judecată 
Consiliul popular 
în 22 iulie, același 
atacă din senin pe 
genția loto de pe strada Unirii ; 
în 8 august, Bercea îl 
chează 
căruia 
pentru 
miliție

o singură 
în seara 

oprește din 
pe I. Ț., îl înjură, îl

iectelc de automobile (de fapt 
intenționează ca în următorii 
ani să-și construiască un au
tomobil după un proiect per
sonal).

Inventivitatea și fantezia 
nesecată a lui Ernest a dat 
felurite roade : un paznic e- 
lectronie de scutec; detector 
de metale (acționînd pînă la 
1 ni adîncime) destinat ar
heologiei și geologiei; gene
rator de ton pentru învăța
rea alfabetului Morse (pre
zentat la 
cursului), 
tui tînăr 
resat și 
invenții și brevetări, posibi
litatea 
deschisă.

— La viitoarea ediție a 
Ex-Terrei, îmi spunea, voi 
prezenta un robot-valet, apa
rat universal mobil (cu mu
zică, va servi dulciuri, noap
tea va sta de veghe, primește 
vizitatori etc.) care va fi ra
dioghidat.

Paralel cu această activi-

actuala fază a con- 
De realizările aces- 
inventator s-a inte- 
Biroul național de

achiziției lămînînd

FACLIA
brns- 

M, 
fapt

în stradă pe Gh. 
îi rupe cămașa, 
care a fost amendat de 
cu 500 lei. Nemulțumit 

acțiune" 
de 8 

drumul

într-o 
august 

i spre 
I îm- 

se 
din

de 
zi, 
îl 
șut 
brîncește, îl amenință și
alege cu o nouă amendă 
partea organelor de miliție.

în final sîntem întrebați pînă 
cînd vor fi lăsați acești huli
gani să-și facă de cap, deoare
ce amenzile ce li se dau nu-i 
mai sperie. într-adevăr, pînă 
cînd ? Indivizi fioroși, pericu
loși, de teapa celor trei, 
buie frînati din acțiunile 
terorizare a populației, 
măsuri aspre pe care 
țării noastre le prevăd 
zuri de asemenea natură. Dacă 
nu le priește munca cinstită 
și orînduiala dreaptă a socie
tății noastre, atunci să li se 
ofere condițiile pe care le me
rită. Prea s-a extins aria scan
dalurilor, alimentate îndeobște 
de consumul exagerat de al
cool ; care dizolvă conștiințe, 
pătează sentimente, metamorfo
zează caractere. întrebarea 
firească: PÎNĂ CÎND?

DINU

tre- 
lor de 

prin 
legile 

în ca-

Falsul sentiment
ol iubirii

Și

se

potoli

fără re- 
răspuns, 
chemare

Venit
acasă,

li- 
cei

i con- 
cîleVfl .
JȘiior I
îl 1n-GHEONEA

asemenea

a

asociată 
ignoranța

fost 
cu

pătîndu-și 
aspru pe-

1 if

de colectivul în care 
de colegii ei de profe- 
medicală aflată la o 
maturității depline 

ani — să caute calea

Sentimentul ne leagă 
dezleagă de ceea ce e bun, fru
mos, uman. Sentimentul 
întinde ca o picătură de ulei 
pe țesătura fină a intelectu
lui. Dacă în anumite împre
jurări sîntem impresionați de 
zîmbetul unei persoane, 
sentimentul nostru cuprinde 
treptat întreaga făptură a 
acelei ființe, devenind iubire 
ori rămînînd numai simpatie. 
In cazul sentimentului de 
dragoste începem să îndră
gim casa ființei iubite, strada 
pe care locuiește, cărțile ei 
preferate, anotimpul și chiar 
ziua cînd am cunoscut-o... 
Așa ar trebui să fie, așa se 
petrec lucrurile în dragostele 
mari, adevărate. Orbiți de Iu
bire, însă, unii sînt în stare 
să lecă orice Dentru a fi 
plăcuți, iar după ce li se 
oferă ceea ce au urmărit dis
trug cu îndărătnicie, uită de 
pasiuni, de promisiuni, ceea 
ce începuseră să clădească ou 
mioală. Cazul pe care-1 vom 

ur-
a-

y migală. Cazul pe care-1 ’ 
\ relata în rîndurile ce J mează este elocvent in 
S ceastă privință.J Vasile Vlasiu trăia în 
S niște cu soția sa și cuS trei copii ai lor. în familia 
S lor- a pătruns însă „al trei- 
S lea11 care le-a destrămat că- 
5 minul construit cu trudă. 
S Este vorba de Vasile Moiș, 
> tînăr muncitor la mina Ani- 
/ noasa. Acesta cucerește inima 
2 Ilenei Vlasiu, care nu se mal 
z gîndește la cei trei copii minori 
/ ai săi, ci la noua dragoste care 
/ pusese stăpînire pe ea. In 

aparență, problema se rezolvă 
simplu, ca la piață. în fața 
organelor locale din Aninoa- 
sa. în 10 februarie 1969 Va
sile Vlasiu cedează Iui Vasile 
Moiș soția și cei trei copii 
cu condiția ca noul sot 
tată să îngrijească cum tre
buie de copii. Moiș se invoy 
iește repede și astfel se 
vede „fericit11 lingă „dragos
tea" lui și dintr-o dată tată 
a trei copii minori care nu 
știu să eîntăreăscă ceea ce 
e bine și ce e rău. Despre 
ușurința si neseriozitatea cu 
care au privit viata acești 
trei „eroi" — Vasile Moiș, 
Ileana Vlasiu și soțul ei Va
sile Vlasiu este inutil să mai 
vorbim. Să amintim însă 
tristul epilog.

Vasile Moiș s-a plictisit 
repede în noua postură de 
soț și tată. Caruselul neînțe
legerilor a început ca în 
atîtea alte cazuri. Bea peste

măsură, venea tîrziu acasă, 
își batea tovarășa de viață 
și pe copiii acesteia pe care 
îi considera niște străini. Este 
avertizat de soția sa nelegi
timă că dacă nu se va 
ea va riposta energic împo
triva lui. Și a ripostat, 
ca de obicei beat 
cearta a izbucnit ușor. Ieșită 
de sub controlul rațiunii, I- 
leana Vlasiu i-a aruncat cu 
sodă caustică în ochi celui 
pentru care își abandonase 
soțul, pentru care își destră- 
mase căminul conjugal. Ur
marea : Vasile Moiș aventu
rierul, îndrăgostitul cu ter
men redus, a devenit Inapt 
pentru muncă mai bine de 
100 de zile. De acum, orice 
sentimente între cei doi s-au 
stins. Pentru Ileana Vlasiu 
și pentru Vasile Moiș, iubi
rea oarbă s-a transformat în 
amăgire și simulacru, senti
mentul dragostei, lipsit 
hrană, a dispărut ușor, 
pulsurile și năzuințele 
năruit în pustiu, debilitate, 
ură și deznădejde. Acum to
tul a rămas cuvînt 
plică. întrebare fără 
strigăt fără ecou, 
și căutare în vid.

Autorul acestei drame este 
în primul rind aventurierul 
Vasile Moiș care a dedublat 
niște sentimente solide, care 
a turnat pelin in paharul cu 
bucurii a trei copii care nu 
înțeleg încă viața. Dar exis
tă si doi coautori : ușuratica 
soție și mamă Ileana Vlasiu, 
care a acceptat dragostea 
din senin a unui necunoscut, 
renunțînd la soț și la feri
cirea copiilor, și indiferen
tul Vasile Vlasiu care 
cedat soția și copiii 
preț, mulțumindu-se că 
este liber și independent, 
considerînd că a terminal cu 
orice răspunderi familiare.

Viața se răzbună însă pe 
cei care nu știu s-o prețu- 
iască. N-am spune totuși că 
drama aceasta este o cauză 
iremediabil pierdută. Cu înțe
legere și responsabilitate, cu 
conștiința paternă revizuită, 
se mai poate recupera ceea 
ce s-a distrus, sentimentele 
de dragoste și prețuire pot 
li reînnodate în interesul tu
turor : părinți și copii. Falsul 
sentiment al iubirii a dus în
totdeauna la drame care au 
lăsat urme adinei.

loan DURECI, 
maior de miliție

Cu greu putem uita răscoli- 
toarea poveste pe tema dreptu
lui de a te naște ce ne-a fost 
prezentată de curînd pe ecrane 
ca o adevărată lecție de uma
nism, de o inestimabilă valoare. 
Gândurile ne-au purtat atunci, 
în cele două ore de proiecție, 
asupra unor fapte care prin 
conținutul lor se situează la po
lul opus omeniei, asupra unor 
oameni care printr-o lipsă tota
lă de responsabilitate în fața 
dreptului la viață și-au încropit 
în modul cel mai condamnabil 
din provocarea ilegală a avortu
rilor o sursă de ciștiguri ilicite. 
Căci, ce poate fi mai condamna
bil decit să urmărești meschinul 
folos material interzicînd viața 
unui semen...

Pe strada Nedeiî nr.7 din 
Petroșani locuia Elisabeta Do
brean, fostă soră medicală căre
ia, pentru repetate și grave aba
teri în serviciu (absențe nejus
tificate, prezentarea la spital 
in stare de ebrietate), i s-a des
făcut contractul de muncă. A- 
baterile enumerate ne ajută să 
definim profilul moral al aces
tui cadru medical care-și igno
ra cu desăvîr.șire îndatoririle de 
serviciu, ajungînd chiar in si
tuația de a nu și le mai cunoa
ște. Abrutizată de alcool, sora 
medicală ajunsese de mult să nu 
mai prezinte nici o garanție 
privind cunoștințele cerute u- 
nei profesiuni în care .primează 
siguranța și luciditatea. Era de 
așteptat ca, în această situație, 
respinsă 
a lucrat, 
sie, sora 
vîrstă a
— 38 de 
îndreptării, să lupte pentru a-și 
dovedi din nou atributele pro

fesiei. Dorința de huzur ,;și trîn- 
dăvie, dorința de a cîșțiga cit 
mai mulți bani cu cit mai puți
ne eforturi a fost însă mai pu
ternică decit timidele îhcercări 
de reabilitare în fața societății. 
Așa a ajuns „coana Veta" să 
profeseze, in afara legii, mese
ria de soră, căutîndu-și înfrigu-

să faciliteze producerea unora 
dintre cele mai condamnabile 
acte inumane. Nestingherite 
de nimeni (vecini, foști colegi), 
cele două femei au provocat nu
meroase avorturi, 
conștiințele cu fapte 
depsite de lege.

Cum e posibil ca

PASIUNII
In fața mea se afla un a- 

dolcscent de 17 ani. Cu miș
cări febrile, specifice vîrstei, 
modest și cu privirea timidă, 
îmj vorbea despre pasiunile 
lui : electronica și ciberneti
ca, desenul, pictura și sculp
tura. Două pasiuni aparent 
divergente, mulți considerînd 
că știința și arta se bat cap 
în cap. Dar dacă ne gindim 
că Einstein făcea muzică de 
calitate, lucrurile se mai lim
pezesc... Lui Ernest Bdhm, 
pentru că despre el e vorba, 
elev în clasa a X-a la Liceul 
din Vulcan, i s-a atribuit 
premiul I, la proba roboți, 
în finala concursului 
Terra ’70 care a 
începutul acestei 
curești. In sine, 
unui robot este 
cu totul deosebit, chiar dacă 
unii, mai sceptici, socotesc 
realizarea mai aproape de 
jucărie decit de ceva serios 
și demn de atenție pentru 
că, așa cum vom vedea, nu 
execută mișcări prea comple
xe. Totuși, calitățile inventi
ve, aplicațiile teiinico-științi- 
fice ale acestui tînăr trebuie 
luate ca atare, apreciate prin 
prisma adolescenței și culti
vate.

— Cum ai construit robo
tul ? Este veche preocuparea 
ta în electronică ?

— Sînt 6—7 ani de cînd 
am început să lucrez în acest 
domeniu atrăgător în care 
rigoarea științei dă mina cu 
fantezia. La concursul Ex- 
Terra am mai participat și 
în anii precedenți. Anul tre
cut am cîștigat locul al doi
lea. La faza din acest an, cu 
„Robert11, am totalizat 98 de 
puncte. L-am construit sin
gur, acasă. Merge înainte, 
înapoi, lateral, mișcă mîinile, 
clipește, dansează îi vibrea
ză antenele...

— De ce te-ai slujit în rea
lizarea lui ?

— In afara materialelor, pe 
care le-am procurat destul de 
greu, de nimic. E nevoie de 
cunoștințe de electronică 
-și de fantezie. Cunoștințele 
le-am adunat de prin cărți 
și reviste, iar fantezia...

Da, fantezia i-am prețuit-o 
privind desenele știițifico- 
fantastice, caricaturile și pro-

Ex-
avuț loc la 
luni la Bu- 
construirea 

un rezultat'

tate, in fond tehnico-științifi- 
că, de creație, Ernest Bdhm 
își urmărește și a doua pa
siune : arta plastică. Inii măr
turisea că va face ilustrația 
unei proiectate reviste litera
re a Liceului din Vulcan.

Eram față în față cu un 
tînăr mistuit de febra 'cău
tărilor, a fanteziei și crea
ției. Concursul Ex-Terra, a- 
flat la a HI-a ediție, este 
organizat de Televiziunea ro
mână în colaborare cu Con
siliul Național al Organiza
ției pionierilor și Federația 
română de modelism. Rolul 
lui este să stimuleze creația 
și cercetarea în rindul co
piilor și tinerilor, finalitatea 
acestor preocupări nefiind 
imediată, ci de perspectivă, 
încurajînd preocuparea pen
tru tehnică, imprimînd încă 
de la această vîrstă, într-o 
formă atrăgătoare, o orienta
re profesională fundată pe 
dragoste, pasiune. Așadar, 
concursul este de o serio
zitate ce trebuie privită cu 
atenția cuvenită.

Ernest Bdhm a fost singu
rul reprezentant al județului 
Hunedoara, la proba sa. Pres
tigiul cîștigat de el se răs
frânge și asupra liceului din 
care face parte, asupra pio
nierilor și școlarilor din Va
lea Jiului. Faptul în sine e 
remarcabil dar, totodată, ri
dică niște întrebări : oare e 
singurul talentat ? Există un 
climat propice afirmării și 
șlefuirii unor astfel de în
clinații precoce? Răspunsul 
l-am aflat în hună măsură 
de la Ernest :

— Tata este radiotehnician 
însă nu m-a ajutat prea mult, 
era neîncrezător în mine. La 
liceu m-au ajutat, sporadic, 
tovarășii profesori Andrei 
Vass și Ioan Drăghici. Sin
gur e mult prea greu, mai 
ales din pricina materialului. 
Aș vrea să se creeze un 
de copii, mai mici sau 
mari (lucrul acesta mi-a 
sugerat și la București), 
fel a anul viitor să ne 
zentăm în grup. Amatori „.....
de pildă Dudrik loan, Fuldp 
Arpad, Brătianu Traian și 
alții. Unul singur are o idee, 
însă mai multi lucrează mai 
bine...

Neîncrederea este generată 
de necunoaștere. Copiii și a- 
dolescenții ascund de multe 
ori pasiuni și înclinații re
marcabile care, din comodi- 
tatea agenților educativi, fa
milia și școala, rămîn fie 
necunoscute, fie nedirijate în 
mod sistematic și competent, 
apoi se pierd. In cazul lui 
Ernest Bdhm ne aflăm în fa
ța unor aptitudini cu totul 
deosebite pentru tehnică, o 
foarte evidentă inventivitate. 
Deci fapt concret, o facili
ta-c materială optimă pentru 
continuarea experiențelor lui, 
se pare că n-a existat. Și 
școala, alături de familie, or
ganizația de pionieri și U.T.C., 
are o astfel de datorie mo
rală. Cu atît mai mult cu 
cit ingeniozitatea, 
tatea lui nu are un caracter 
egoist Se pare că orienta
rea profesională a elevilor e 
privită cu prea multă ușu
rință în familie și școală. 
Acest aspect educativ al în- 
vățămîntului trebuie să fie 
mereu în atenția cadrelor di
dactice și a părinților, nu nu
mai în clasele terminale, ci 
încă de la primele clase. Nu 
este exclus ca din această 
cauză să rămînă ignorate și 
nedirijate alte manifestări 
pozitive precoce.

T. SPATARU

cerc 
mai 
fost 
ast- 
pre- 
sînt.

inventivi-

Robotul „Robert

unor copii cărora societatea 
noastră le apără dreptul la viață. 
In ignoranța lor, aceste victime 
ale unor efemere plăceri nu au 
văzut decit o singură soluție, 
și anume, aceea de a se lepăda 
de calitatea lor de viitoare ma
me, pentru a-și continua nestin
gherite o viață a plăcerilor u-

în toată firea care i s-au adresat 
cu o încredere aproape oarbă, 
nepunînd vreodată la îndoială 
„priceperea" ei. In ziua de 17 
iunie a.c., la maternitatea din 
Petroșani a fost internată de 
urgență, în stare foarte gravă, 
tînăra A, L. din Petrila, în vîr- 
stă de 18 ani. Un prim consult

O lecție amară celor care nesocotesc

la... maternitate dar să nu spună 
nimănui ce s-a întîmplat. Con- 
tinuînd seria gravelor greșeli 
începute prin aceea că și-a în
demnat propria fiică la un -.ie» 
inuman, mama tinerei A.L. s-a 
conformat sfatului dat de Na
talia Bîrjac, încercînd să ascun
dă adevărata față a lucrurilor. 
Adevărul însă n-a întîrziat să 
iasă la iveală și o dată cu aces
ta și alte fapte săvîrșite de 
pretinsa moașă. Un avort ase
mănător a fost provocat tot de 
N. B. în luna decembrie a anu
lui trecut tinerei 
Petrila. Internată, 
nea. în stare gravă 
tatea din Petroșani,
intervenția competentă 
dicilor i-a salvat viața. 
T C. a pierdut copilul, 
cut prematur din cauza 
cării de avort.

Cum pot fi calificați 
oameni ?

Faptele lor își găsesc 
minarea in înseși legile
lui nostru care apără cu fer
mitate dreptul ta viață. Pe mă
sura faptelor nu va întîrzia răs
plata. Aflate in curs de jude
cată, cele două cazuri vor con
stitui o amară lecție pentru 
toți care ar încerca să proce
deze la fel. Lecția — ca și pe
deapsa — va fi adresată 
pretinselor specialiste (una 
opera în stare de ebrietate, 
într-o totală necunoștință 
cauză.

DREPTUL DE A TE NAȘTE
rată acele „cliente11 cărora putea 
să le cultive ignoranța. Ceea ce 
a fost deosebit de grav a constat 
în faptul că, așa cum se petrec 
lucrurile de obicei, ignoranța 
„clientelor- a 
în continuare 
„sorei" Veta, la fel de lipsită de 
responsabilitate în fața vieților 
omenești.

„Coana Veta“ avea și o asis
tentă. Pătrunsă de același viciu 
al beției, Irina Szilagyi, din Pe
trila, s-a împrietenit repede cu 
fosta soră medicală, devenind 
intermediarul afacerilor ei mur
dare. Irina S. nu se pricepea la 
avorturi, dar se pricepea să 
ducă tratative, să caute '.cliente,

lucruri să se petreacă, după cum 
am scris, nestinglierite de ni
meni ?, Fără a scuza cu nimic 
vinovăția celor două mesagere 
ale viciului care lezează o mul
titudine de relații sociale (viața 
și sănătatea femeii însărcinate, 
viața intrauterină a produsului 
de concepție etc.), este necesar 
să amintim că de fiecare dată 
au mai existat și alte vinovate, 
care au încălcat în aceeași mă
sură legile statului nostru. Lip
site de aceeași responsabilitate 
în fața vieții, clientele Elisabetej 
Dobrean —în majoritate tinere— 
s-au trezit la un moment dat la 
o răscruce a vieții : urmau să 
devină mame, să dea naștere

șoare. Regretabil este faptul că, 
pentru a le scoate din această 
ignoranță, propriile lor mame 
nu au făcut nimic, îndemnîndu- 
le tocmai pe drumul unor acte 
inumane, un drum pe care 
„profesioniste" de seama „coanei 
Veta" mai există încă. Cazul ce-1 
vom relata în continuare este 
edificator în acest sens, el cu- 
prinzind și elementele la care 
ne-am referit.

Natalia Bîrjac, domiciliată in 
Petrila, a prins același gust al 
cî.știgurilor ilicite prin provo
carea ilegală a avorturilor. Fără 
nici o calificare (are doar 4 clase 
elementare), pretinsa „specialis- 
tă~ a reușit să convingă oameni

și... medicul de specialitate con
stată că pacientei j s-a provocat 
un avort. După ce i s-a aplicat 
tratamentul necesar, pacienta 
a declarat în ce împrejurări a 
suferit intervenția, la numita 
Natalia Bîrjac unde a Ș> dormit 
o noapte. După ce a ajuns aca
să, starea ei se înrăutățea cu 
fiecare clipă. Mama tinerei, cu
prinsă de disperare, a întrebat-o 
pe „specialistă" ce să facă, la 
care această femeie care și-a 
permis nu o dată să facă expe
riențe pe viața altora i-a răs
puns cu o sim.plă ridicare din 
umeri. (explicabilă, avînd în 
vedere „bogatele" ei cunoștințe) 
invățînd-o apoi să-și ducă fata

T. C. din 
de aseme- 
la mat'' rni- 
unde dear

a me- 
tinăra 

năs- 
incer-

acești

înerj- 
statu-

atît 
care 
alta 

de 
ambele folosindu-se de 

mijloace rudimentare), cit și ce
lor care și-au refuzat calitatea 
de mame, celor care și-au în
vățat fiicele să pășească pe dru
mul infracțiunii. .

Avram HOBAN 
căpitan de miliție
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Deschiderea emisiunii, 
Rugbi : Dinamo Bucu
rești — Rugby Club 
Tarbes (Franța). Trans
misiune de la Stadionul 
Dinamo.
Emisiune în limba ma
ghiarii Aradul ieri și 
azi.
Mult e dulce și fru
moasă.
La volan r- emisiu
ne pentru conducătorii 

auto.
18.45 Cadran internațional.

Labirint

energiei

Paroșeni

Moldoveanu

FOTBAL

Din nou absente în

și prelucrate cu secretarii or- 
gmiizațiilor de partid. Membrii 
comisiei de propagandă, învăță- 
jnint și cultură au controlat 
desfășurarea invățămîntului de 
parlid, au contribuit la organi
zarea diferitelor acțiuni cultu
ral-educative, au făcut diferite 
expuneri etc. Așa cum a reie
șit din dezbateri, activitatea co
rn siilor pe probleme de pi 
£ă 
din Orașul Lupeni 
din 
nicipiului a fost axată,, de ase
menea, pe 
ele ajutind electiv 
de partid în soluționarea mul- 
liplelor probleme pe care le 
ridică viața economico-socială, 
în traducerea în viată a sarci
nilor puse de partid.

Analizarea rezultatelor obți
nute, evaluarea experienței cîș- 
ligate în «activizarea comisiilor 
pv probleme impun cîteva con
siderații și în legătură cu nea
junsurile. eu rezervele existen
te in conducerea activității co
misiilor pe probleme. A reie
șit, bunăoară, că au fost cazuri 
cînd unele organe de partid 
s-au rezumat mai mult la con
stituirea comisiilor, la întocmi

și aprobarea programelor 
trimestriale, iar activitatea 
efectivă, contribuția lor rea
la soluționarea problemelor 
le ridică viața nu an fost 

urmărite cu aceeași af°ntie. 
/'«fel, deși se poate afirma că 
a ""oăpe fiecare <’omis:e a făcut 
rîle ceva, nu s-a ajuns încă să 
fie activizați toți membrii co
misiilor, să participe toți la 
realizarea obiectivelor propuse 
spre soluționare. Do aici unele 
tendințe de formalism : se fac, 
în unele, cazuri, studii de dra
gul studiilor, problemele pre
văzute spre analiză sau control 
(mai cu seamă în cazul comi
siilor organizatorice și de pro
pagandă) sînt reluate din pro
gramele comisiilor pe probleme 
ale Comitetului municipal de 
partid iar la unele comisii e- 
co-nomice problemele abordate 
se suprapun cu unele studii 
ale serviciilor tehnologice. S-a

lîn- 
•elelaltc organe de partid 

precum și 
■elelalte localități ale mu-

probleme majore, 
comitetele

Disciplina
(Urmare din oog 1)

inlțiativei tuturor 
— in orientarea e- 

activităților comisii- 
în valorificarea, fi-

rea 
lor 
lor 
tă 
ce

subliniat, în acest sens, că nu 
numărul proL temelor atacate, 
numărul sau volumul studiilor 
este criteriul de apreciere a ac
tivității comisiilor pe probleme, 
ci valoarea, utilitatea practică 
și eficiența studiilor în îmbu
nătățirea muncii de partid, a 
vieții cconomico-sociale, în so
luționarea problemelor majore 
ce le ridică viața. Acest cri
teriu se cere avut în vedere 
atît la întocmirea programelor 
de activitate — care trebuie să 
fie rodul 
membrilor 
fectivă a 
lor, cît și
nalizarea propunerilor, conclu
ziilor reieșite în urma studiilor 
în scopul îmbunătățirii stării 
de lucruri în domeniul anali
zat. îmbunătățirea activității 
comisiilor pe probleme recla
mă. totodată, activizarea tutu
ror membrilor acestora, defini
rea atribuțiilor lor precise în 
cadrul acțiun i sr preconizate 
precum și respectarea riguroasă 
a indicației cu privire la anali
zele trimestriale asupra activi
tății comisiilor, a contribuției 
aduse de membrii acestora la 
înfăptuirea obiectivelor cuprinse 
in programele trimestriale. S-a 
subliniat și necesitatea ca ac
tivitatea comisiilor să fie orien
tată mai mult spre îndrumarea 
și controlarea activității organi
zațiilor de bază spre 
rea vieții de partid. 
politi''o-educațive în 
de producție. S-au
asemenea, propuneri ca. în sco
pul generalizării experienței po
zitive a comisiilor pe probleme, 
comitetele orășenești să iniție
ze schimburi de experiență în
tre responsabilii acestora pe do
menii de activitate,

Perseverînd pe linia ' indica
țiilor reieșite din hotărîrile con
ducerii partidului, pentru a îm
bogăți și a finaliza în rezultate 

mai rodnice munca active- 
obștești, organele de partid 
spori competența, puterea 
de înriurire și de mobili-

brietate. La unitatea minieră 
Lonea, maiștrii principali loan 
Onici, Melentie Sferica și Lu
dovic Cismaș n-au urmărit res
pectarea tehnologiei de lucru și 
a programelor stabilite pentru 
abatajul frontal din blocul VII, 
stratul 3, ceea ce a condus la 
executarea unei podituri neco
respunzătoare, fiind obligați să 
recurgă la o scrie de măsuri 
speciale pentru crearea unui 
tavan artificial în abataj. Mai 
mult, s-au produs și unele sur
pări, iar consecințele lor ne
plăcute sc reflectă în randa
mentele scăzute obținute de bri
gada respectivă.

Analizînd situația coeficientu
lui de prezență pe luna tre
cută, la exploatările miniere 
din 
că,

. la exploatările
Valea Jiului se constată 

față de media de 85,9 la

dinamiza- 
a muncii 
sectoarele 
făcut, de

cît
lor
voi
lor
zare a maselor la, obținerea u- 
nor succese cît mai valoroase 
în înfăptuirea sarcinilor puse 
de partid.

Reparaj
(Vimaie din Dag î)

transmisiei la sitele Zimmer 
1—2 și a centrifugelor (echi
pele lui Carol Hențu și Tiberiu 
Szilagyi); revizia acționării de- 
cantorului nr. 1 (Vasile Forna- 
de); înlocuirea 
banda orizontală 
de dozare
scurtarea benzii 
a benzii Wippcr 
vulcanizări (Ion 
pararea rigolei
1—3 ca și înălțarea căminului
pentru pompe Lotru la flotație, 
faianțări, betonări (zidarii din 
echipele lui Ion Pop și Ale
xandru David); spălarea și re
vizia locomotivei Reșița 3 pen
tru manevră (lăcătușii din
chipa lui Emil Alecu). Și lista 
lucrărilor efectuate e departe

la 
mesele 
Lipan); 
de șist, 
și alte 

re-

acționării 
sub

(Simion
nr. 2
nr. 1 
Cordea); 
decantoarelor

e-

„1 091 de seri emi
siune pentru cei mici.
T< I jurnalul de seară. 
Roman foileton : „Moa
ra de pe Pad" (V).
Dezbateri ideologice. Di- 
n-imica democrației so
cialiste.
Bucuria muzicii. Emi
siune realizată pentru 
studioul nostru de Tele
viziunea austriacă. 
Telejurnalul de noapte. 
Viața literară, 
închiderea emisiunii.

Competiția fotbalistică do
tată cu „Cupa Văii Jiului" ă 
fost organizată cu scopul ea 
echipele care activează în cam
pionatul județean să se pună 
la punct cu pregătirea pînă la 
intrarea în întrecerile oficiale 
de campionat, să aibă la activ 
unele meciuri de verificare. 
Din păcate,, consiliile unor a- 
sociații sportive au neglijat a- 
ceastă competiție — dovadă a 
dezinteresului ce-1 manifestă 
pentru ascensiunea echipelor lor 
în campionat, a lipsei de'res
pect pentru o competiție spor
tivă pentru care se cheltuiește 
timp și bani. Astfel, în prima 
etapă a întrecerilor dotate cu 
„Cupa Văii Jiului", Minerul A- 
ninoasa nu s-a prezentat la U- 
ricani pentru meciul cu Con
structorul Lupeni, iar Minerul 
Vulcan nu s-a deplasat la în- 
tîlnirea cu Parîngul Lonea. E- 
tapa a doua (20 august) a în
registrat o nouă absență : Con
structorul Lupeni nu s-a pre
zentat la partida cu Parîngul 
Lonea. Cu cîtva timp în ur
mă, antrenorii echipelor din 
campionatul județean alergau 
mult să perfecteze un meci de 
verificare, iar acum cînd le-au 
organizat alții asemenea jocuri, 
ei le ignoră.

Cu prilejul întrecerilor dis
putate am constatat și alte lip
suri de organizare. La Aninoa- 
sa, de pildă, la meciul dintre 
echipa locală și preparația Pe- 
trilâ, terenul nu prezenta nici

o urmă de marcaj și, așa cum 
arată, se pare că nu întrunește 
condițiile omologării, iar pla
sele porților erau complet de
teriorate. Iată încă o dovadă 
a dezinteresului pe care-1 ma
nifestă consiliul asociației spor
tive Minerul Aninoasa față de 
activitatea fotbalistică din lo
calitate. De fapt, la Aninoasa 
lucrurile sînt și mai grave : 
chipa de fotbal încă nu 
reluat în mod organizat, în 
ne condițiuni, pregătirea, 
echipamentul este sumar 
degradat. Dușurile de la teren 
nu mai oferă decit apă rece 
deoarece lipsește combustibilul

pentru foc 
minerii îl 
în fiecare

e- 
și-a 
bu- 
iar

Și

(cărbunele pe care 
aduc la suprafață 
zi !). Din consiliul 

asociației sportive doar vreo 
2—3 membri se mai gîndesc la 
echipă dar nu o pot ajuta cu 
nimic. In cadrul etapei a treia 
a competiției dotate cu „Cupa 
Văii Jiului", Minerul Aninoasa 
trebuia să joace Ia Uricani, cu 
Preparatorul Lupeni, dar din 
nou aninosenii nu s-au prezen
tat. Mai mult ca oricînd la 
Aninoasa trebuie făcut ceva căci 
tradiția fotbalului de aici o cere 
acum și nu mai tîrziu.

Staicu BÂLOI

Răspundem cititorilor
• Sigismund Fazekas, Petri- 

la: Problema dv., in a cărei 
rezolvare ați cerut sprijinul re
dacției, urmează să fie soluțio
nată, după cum ne comunică 
Consiliul popular al municipiu
lui Petroșani, în funcție de re
partițiile primite dc orașul Pe- 
trila.

Q Gheorghiță Mojoalcă, Cim- 
pu lui Neag: Urmăriți presa, în 
care apar zilnic anunțuri pri
vind posibilitățile de calificare 
și condițiile ce se cer. Vă reco
mandăm Școala profesională 
Lupeni unde vă puteți califica 
în funcția de mecanizator mi
nier.

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Salariul groazei (27—30 august); 
Republica : Misteriosul X din 
Cosmos (27—30 august); LONEA 
— 7 Noiembrie : 
(27—29 august); 
Texas (27—30 
NOASA t Adio 
august); VULCAN : 
27—30 august).

Roata vieții 
Minerul : Adio 
august); ANI- 
Texas (27—28 

Bănuiala

pînă la

Important-
executate* “n

in munca
sută, s-a realizat o prezență 
de numai 84,3 la sută la Uri
cani și 83.7 la sută la Lupeni. 
In luna respectivă s-a înregis
trat și cel mai marc număr de 
nemotivate (de 5 699 posturi) 
ceea ce reprezintă o producție 
echivalentă de 9 300 tone pe 
ansamblul bazinului, iar de la 
începutul anului de 48 500 tone. 
Producția aceasta se pierde în 
fiecare lună datorită indisci
plinei în muncă manifestate de 
către unii salariați prin absen
ță nemotivată de la lucru.

Factorii de conducere ai pro
cesului de producție — de la 
directorul exploatării 
șeful de brigadă și șeful de 
schimb — trebuie să desfășoa
re o intensă activitate de în
tărire a disciplinei, atît a celei 
tehnologice pentru îndeplinirea 
ritmică a planului de producție, 
cît și a disciplinei în muncă.

de a fi epuizată.
este că acest volum amplu de 
lucrări de reparații 
în zilele de 23 și 24 august,1 
sub conducerea inginerului me
canic Adrian Pangalos și a in
ginerului Tiberiu Suciu, a prim- 
mai.ștrilor Liviu Avramescu, 
Gheorghe Enciu, Ioan Moldo
van. a maiștrilor Florea Tigo- 
ianu. Adrian Ionici, Pantelimon 
Turcilă și alții — au purtat am
prenta bunei calități, a răspun
derii și conștiinciozității. In 
consecință, la pornirea spălă
toriei în ziua de 25 august, la 
ora 6 dimineața, totul a de
curs normal fără nici un fel 
de defecțiuni, instalațiile, și a- 
grcgatele de preparare au pre
luat „materia primă" — căr
bunele într-o stare de perfectă 
funcționalitate.

am văzut.,.Am fost,î 
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De cîteva zile colectivul 
Puietului „Jiul" din Petro
șani primește oaspeți în „casă 
nouă". Cunoscutul local de 
pe artera principală a ora
șului nu și-a schimbat nici 
adresa și nici profilul și cu 
toate acestea expresia „casă 
nouă" nu are numai un sens 
metaforic. In urma unor re
parații și amenajări, localul 
amintit și-a schimbat radical 
înfățișarea interioară. Dintr-o 
unitate de alimentație publi
că care, pe parcursul anilor, 
de puține ori a constituit su
biectul unor aprecieri poziti-

ve, bufetul „Jiul" a devenit 
un local în care consuma
torii poposesc cu plăcere.

Rtndurile de față nu-și a- 
veau rostul dacă autorul lor 
nu ar fi urmărit cîteva zile 
la rînd bunele intenții ale 
colectivului de muncă condus 
de gestionarul Nicolae Alexe 
în a pune la dispoziția con
sumatorilor tot ceea ce e mai 
bun și frumos sub aspectul 
posibilităților de deservire o- 
ferite de această categorie de 
unități. Pe lîngă cele aproape 
100 mii lei cheltuiți pentru

și ne-a plăcut
reparațiile și amenajările in
terioare, colectivul a făcut o 
serioasă „investiție" morală 
în sensul că dovedește tena
citate în asigurarea unei am
bianțe, prin procesul de de
servire, care să nu admită o 
comportare necivilizată în ca
drul bufetului atît din par
tea personalului cît și din 
partea celor care le calcă 
pragul. Intimizarea localului 
prin amenajarea unor sectoa
re despărțite cu perdele de 
catifea atestă cu prisosință 
strădaniile amfitrionilor în a-

cest sens. Natural că într-un 
asemenea cadru preparatele 
bufetului pot fi consumate în
tr-o ambianță cu adevărat fa
miliară. Cu prilejul redeschi
derii unității, gazdele ne-au 
mărturisit că în curind își 
vor „consolida" bucătăria cu 
un sortiment-premieră pe o- 
rașul nostru. Aici se va pu
tea servi peste cîteva zile o 
delicioasă cafea turcească 
pregătită în ibric din alamă și 
pe nisip fierbinte. Așa că...

KAHPATIAN

Un Olimp viu 
și zeii săi misterioși

In explorările sale pe conti
nentul sud-american, de pe la 
1810, Alexander von Humboldt 
a avut prilejul să cunoască tri
bul de indios „makiritares", pe 
care îi descrie ca pe niște des
toinici navigatori, comercianți 
dar și războinici cruzi, nu toc
mai străini de comerțul cu 
sclavi. In desișul pădurii ecua
toriale ei capturau indios din 
triburile vecine și, în primitive 
ambarcațiuni, îi transportau pe 
Orinoco pînă la coastele ocea
nului, unde îi vindeau. Acum 
lucrurile nu mai stau așa, dar 
Inteligenta și vitalitatea tribu
lui a pătruns pînă la cei mai 
îndepărtați locuitori ai junglei, 
care le recunosc supremația.

Nimic nu a unit mai tare 
acest colț al „lumii dispărute", 
decit legenda fascinantă țesută 
1-n jurul unui misterios și în
depărtat munte. Acest munte 
este Cerro Marahuăca (apro
ximativ 3 200 m înălțime); el 
reprezintă în mitologia băștina
șilor echivalentul Olimpului 
grecesc. Aici sălășluiește părin
tele prețiosului bambus „curata", 
care servește la fabricarea 
praștiilor de aruncat săgeți 
lată legenda, așa cum mi-a 
povestit-o unul dintre „makiri
tares".

A fost un timp cînd „yuca* 

(un tubercul din care triburile 
indios preparau făina pentru 
plinea „casave", baza alimenta
ției lor) era privilegiul zeilor 
și „makiritares" erau nevoițl 
s-o fure pentru a o împărți 
apoi tuturor. Reeditînd parcă 
mitul prometeic Medacia, tatăl 
zeului Uanadi, a fost cel care 
s-a gîndit să fure sămînța de 
„yuca" și a încredințat această 
misiune lui Cuccini, un mic a- 
nimal care s-a ridicat la. cer, 
a zburat ca o pasăre deasupra 
cîmpului paradisului și cu ghea
rele a dezgropat și furat o să- 
mînță de yuca. Elamia, teribi
lul paznic al paradisului, s-a 
luat după hoț și l-a prins. Za
darnic a încercat să găsească 
sămînța asupra lui Cuccini pe 
care l-a jupuit de viu. Atunci, 
din cer a coborît Werma, vra
bia cu șapte culori, care l-a 
găsit pe Cuccini în plantațiile 
de tutun „cahuana". Cuccini 
și-a recăpătat pielea. Sămînța 
de „yuca", pe care Cuccini o 
ascunsese într-o unghie, au 
pus-o în pămînt, ca să rodească. 
Toate acestea s-au întîmplat 
în pădurea ecuatorială, aproape 
de izvoarele riului Caura.

De abia încolțise yuca și din 
cer a coborît Catnaso, pasărea 
care a rupt rănrurica și a plan
tat-o pe malurile rîului Conti- 
namo. Dar aici planta nu creș
tea de fel și de aceea Camaso 
s-a îndreptat cu ea spre locu
rile unde azi se ridică, Cerro 

Marahuăca și, în fine, aici yuca 
a crescut și a devenit un ar
bore uriaș dînd fructe asemă
nătoare celor de mango. Cu 
toții, oameni și animale, se 
hrăneau cu ele, dar fructele, 
căzînd din înălțimi, ucideau 
oamenii. Atunci, „makiritares" 
s-au hotărtt să mai scurteze 
arborele. Numai că trunchiul,

„0 LUME DISPĂRUTĂ" (■)
scurtat ziua, creștea la loc 
peste noapte. Intr-o bună zi, 
au trebuit să plece în căutarea 
apei de băut pentru că arbo
rele, crescînd peste măsură, o 
consumase toată. Trei animale 
au fost trimise în căutarea apei 
— tapirul, jaguarul și cerbul. 
Insă, într-o zi, pe cînd ei erau 
la drum, arborele s-a prăbușit, 
provocînd un cutremur resim
țit și de cele trei animale, su
părate la gîndul că oamenii 
i-au doborît pentru a-i mînca 
fructele. Jaguarul a spus : „De 
acum înainte voi mînca numai 
oameni", iar celelalte două a- 
nlmale s-au decis să se ascundă 

de om întotdeauna.
Toți au mîncat din fructele 

arborelui căzut și fiecare a pa- ( 
tut planta cîte o ramură de 
yuca. Chiar și triburile vecine 
s-au bucurat de neașteptatul șț 
ospăț.' Arborele prăbușit a fost 
numit Marahuăca. Cu timpul, 
s-a transformat in piatră și x 
devenit muntele de azi. Și, în- 

tr-o bună zi, „makiritares", și-au 
dat seama că pe munte crește 
cel mai bun „curata", bambusul 
pentru prășiiile de aruncat să
geți. Dar nu puteau să-l culea
gă nestingheriți, căci, după cum 
grăiește legenda, „curata* era 
păzit de Anacăoa, cu înfățișare 
de tigru gigantic, cu gheare as
cuțite. La trecerea sa se forma 
un nor in care se ascundea, 
în timp ce oamenii se răspîn- 
deau înfricoșați. Chiar și azi su
perstiția cere ca „makiritares" 
să înduplece pe Anacăca in 
momentul în care pornesc în 
căutarea prețioaselor trestii de 
bambus,

Pentru a cunoaște regatul 
misterios al „curatei", m-am ali
pit iîntr-o zi unui grup de 
„makiritares" porniți în cerce
tare. Mă conducea exploratorul 
veneiuelean Edgard Gonzalez 
Nino, cel mai bun cunoscător 
al acestor regiuni. Ni s-a ală
turat și un căutător de diaman
te, italianul Giovenale Mon- 

chiero. Pentru a ajunge la pă
dure, am urcat 150 km pe Rio 
Padamo, navigînd trei zile în
tr-o „curiara" și învingtnd mai 
mult de 50 de obstacole — to- 
renți și cascade. Cîteva dintre 
aceste obstacole ne-au obligat 
să tîtim „curiera" (în greutate 
de aproape o mie kg) chiar și 
500 de metri în interiorul pădu
rii ecuatoriale. La plecare eram 
doar șase, dar alți „makiritares" 
ni s-au alăturat și așa ne-am 
trezit pînă la urmă că sîntem 
11. Marajuăca și-a arătat curind 
crestele povîrnite, dar am mai 
întîrziat încă patru zile pînă să 
ajungem la el t Și au maj tre

cut alte trei, cățărîndu-ne pe 
pereții lui abrupți. Neprevă
zuta întîrziere ne-a lăsat aproa
pe epuizați. Ne-;.m aflat deo-, 
dată într-o lume umedă și 
moartă, în care parcă nu mai 
existau și alte păsări sau animale 
în afara celor pe care le-am pu
tut vîna. Foamea ne seca pu
terile cu fiecare zi ce trecea. 
Am putut să ne săturăm o dată 
vînînd cîteva maimuțe care, 
din înaltul copacilor, ne înso
țeau expediția. Am fost nevoițl 
să le mîncăm fără nici un fel 
de ingrediente și ne-au părut 
delicioase.

Niciodată nu voi uita Impre
sia resimțită cînd, din desișul 
pădurii, s-a ivit înăltîndu-se 
spre cer o stîncă izolată, ca 
un altar natural pe care „maki
ritares" depun, ca ofrandă pen
tru Anacăca, diverse tulpini de 
bambus obișnuit. In schimbul 
lor, stăpînul comorii le permite 
să strîngă tulpinile de „curata". 
Un ritual naiv, dar — in sinul 
unei naturi atît de majestuoase 
— el pare să dea viață figurii 
simbolice a lui Anacăca. In 
adîncul pădurii ecuatoriale, a- 
ceastă stîncă a fost unicul loc 
care mi-a permis să privesc pe 
deasupra coamei arborilor. Ma
rahuăca se înalță vertiginos, 
înconjurat de masivi uniform 
ascuțiți la vîrf, fiecare cam de 
o mie de metri. Norii acoperă 
în mod neglijent culmile, dar 
formeăză o sumbră arcadă 

drept deasupra capetelor noas
tre. Un „makiritares* privind 
spre norii ce învăluie crestele, 
ne-a spus: „Acolo este ascun
zătoarea lui Anacăca".

Am reluat marșul îndreptîn- 
du-ne in acea direcție. Și, din
tr-o dată, în mijlocul unei at
mosfere misterioase, învăluită 
în pîclă, între plante ale căror 
tulpini se întrepătrund ca firele 
de păianjen, ne-am găsit în la
birintul miticelor „curatas". In 
timp ce string tulpinile de 
bambus, e lesne de înțeles că 
„makiritares* se lasă dominați 
de ceva indefinibil; Anafcăca 
există cu adevărat In închipui
rea lor. Dar, în acele zile, eu 
însumi am fost vrăjit: ca sub
jugat de o chemare, simțeam 
dorința de a escalada Mara
juăca. M-am apropiat chiar 
de zidul de piatră ; părea infi
nit și fluctuant, cu contururile 
sale acoperite de vegetația îm
bibată de apă. Am urcat cu di
ficultate citeva zeci de metri, 
dar m-am trezit din nou la 
poale, aproape fără să-ml dau 
seama. Simon, upul dintre 
„makiritares" care ne-au înto
vărășit, surîdea. Am zîmbit si 
eu. Probabil își închipuia că 
m-am convins și eu că lumea 
lui Anacăca va rămine o enig
mă cu nepuțință de dezlegat 
chiar și pentru oamenii cu oie- 
lea albă’și ochii isccd'tori,

(va urma)

VINERI 28 AUGUST

PROGRAMUL I : 5^05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9.30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Ateneu; 10,05 
Prelucrări de folclor; 10,30 Mu
zică ușoară; 11,30 De toate 
pentru toți... turiștii; 12,00 Din 
muzica popoarelor; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,22 Muzică ușoară; 
14,00 Caleidoscop muzical; 14.50 
Doine și jocuri; 15,00 Roza vân
turilor; 16,00 Radiojurnal; 16 20 
Melodii populare; 17,05. Pentru 
patrie; 17,35 Muzică populară; 
18,10 Revista economică; 18.30 
Au cîntat pe scenele noastre; 
19,00 Gazeta radio; 19,20 Șla
găre de ieri și de azi; 19,35 Din 
tezaurul folcloric muzical; 20,05 
Tableta de seară; 20.20 Arghe
ziană; 20,25 Zece melodii pre
ferate; 21.00. Atențiune, părinți; 
21,20 Tangouri de concert; 21.30 
Moment poetic; 21,35 . Solistul 
serii : Nicolae Nițescu; 22,00 Ra
diojurnal; 22,20 Sport; 22.30 
Jazz; 23.00 Concert de muzică 
ușoară; 0,03—3,00 Estrada noc
turnă.
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GENEVA

Sesiunea Consiliului INTERNAȚIONALA
U. N. C. I. A. D

ș ■

GENEVA 26 (Agerpres). — La 
Palatul Națiunilor din Geneva 
t-a deschis miercuri cea de-a 

a Consiliului 
ordinea de 

sesiunii, care 
la 18 sep- 

înscrise o se- 
privitoare la

recea sesiune 
UNCTAD. Pe 
zi a lucrărilor 
vor dura pînă 
tembrie, se află 
rie de probleme 
evoluția comerțului internațio
nal. a finanțării țărilor în curs 
de dezvoltare, precum și alte 
chestiuni de interes economic 
internațional.

In prima sa ședință Consiliul 
a ales pe noul președinte în 
persoana lui Pierre Forthhomme 
(Belgia), care îl va înlocui pe 
ambasadorul K. B. Asante 
(Ghana), precum și pe cei zece 
vice-președinți.

Analiza activității comisiilor 
Conferinței O.N.U. pentru Co
merț și Dezvoltare (UNCTAD) 
va permite reluarea dezbaterii 
asupra problemei preferințelor 
generale pe care ar trebui să 
le acorde țările dezvoltate pro
duselor manufacturate proveni
te din țările „lumii a treia".

Aplicarea sistemului preferințe
lor continuă să întîmpine mari 
dificultăți. Anul acesta a avut 
loc și o sesiune a Comitetului 
special pentru preferințe al 
Consiliului UNCTAD. Partici- 
panții au căzut de acord ca 
sistemul de preferințe să fie 
temporar, dar să funcționeze o 
perioadă suficient de lungă pen
tru a contribui în mod efectiv 
la progresul economic al țări
lor în curs de dezvoltare. Nu a 
fost însă convenită durata sis
temului. Delegația română a 
subliniat cu acel prilej nece
sitatea ca sistemul general de 
preferințe să nu fie reciproc 
(în sensul că țările care be
neficiază de preferințe să nu 
fie obligate să acorde în schimb 
alte preferințe), să se aplice tu
turor țărilor în curs de dez
voltare, indiferent de sistemul 
lor social-economic, să se ba
zeze pe principiile independen
ței și egalității între state și să 
evite subordonarea unora din
tre ele.

Naționalizarea presei
în Sudan

KHARTUM 26 (Agerpres). — 
In baza unui decret preziden
țial difuzat miercuri de postul 
de radio Omdurman, publica
țiile ce apar in Sudan, precum 
și agențiile de presă au fost 
naționalizate. Intr-o declarație 
radiodifuzată, președintele Con
siliului Comandamentului Re
voluției Sudaneze, Gaafar El 
Numeiry, a precizat că începînd 
de joi seara vor fi suspendate

toate ziarele locale, cu excep
ția acelora care se aflau sub 
controlul statului înainte de a- 
pariția decretului amintit. El a 
menționat că va fi constituit 
un comitet special, sub condu
cerea lui Mohamed Saleh, re- 
dictorul-șef al ziarului „Al 
A,ya.m“, în vederea înființării 
unei organizații naționale de 
presă.

Telegrame de felicitare
adresate conducerii noastre

/

de partid și de stat
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit, cu ocazia aniversării Zi
lei eliberării României de sub 
jugul fascist, o telegramă prin 
care Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Mauritius, 
în numele Ligii Comuniste a 
Tineretului din Mauritius, al 
Comitetului Femeilor din Mau
ritius și al poporuuli mauritian, 
exprimă cele mai călduroase fe
licitări revoluționare.

Au trimis telegrame de feli
citare președintele Republicii 
Chile, Eduardo Frei Montalva, 
și ministrul afacerilor externe, 
Gabriel Valdes Subercaseaux; 
prim-ministru și ministru al a- 
facerilor externe al Noii Zee-

lande, Keith Holyoake; regen
tul Greciei, Zoitakis Gheor- 
ghios; ministrul afacerilor ex
terne al Iranului, Ardeshir Za- 
hedi, care a adresat, de aseme
nea, o telegramă președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

Cu același prilej, președintele 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, Ște
fan Voitec, a primit telegrame 
de felicitări de la acad. Sava 
Ganovski, președintele Biroului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, și de U 
Gyula Kallai, președintele Adu
nării de Stat a Republicii Popu
lare Ungare.

Colaborare 
cuitural- 
șfiinfifică 
româno- 
mongolă

ULAN BATOR 26 (Ager
pres). — La Ulan Bator a 
fost semnat planul de cola- 

* borare culturală și științifică 
pe anii 1970—1971 între Re
publica Socialistă România 
și Republica Populară Mon
golă. Din partea română pla
nul a fost semnat de Sandu 
loan, ambasadorul țării noas
tre în R. P. Mongolă, iar 
din partea mongolă de Dar- 
mîn london, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

I.a 
la 
al

Din țările socialiste
SOFIA 26 (Agerpres). — 

Combinatul petrochimic de 
Burgas, pe litoralul bulgar
Mării Negre, a intrat în func
țiune o fabrică de cauciuc sin
tetic. în acest an, la combinat 

fost date în folosință o serie 
obiective noi, care

au
de au per-

mis să se sporească capacitatea 
de prelucrare a țițeiului pînă la 
6 milioane tone anual.

Se prevede ca pînă la 
tul anului 1970 aproape 
obiectivele 
combinatului

fnPruL

(Agerpres)

(Agerpres).
pînă la sjirșitul acestui

N umărul

importante 
să funcționeze.

sfîrși- 
toate 

ale
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Suedia nu dorește
să-și sacrifice neutralitatea

i

STOCKHOLM 26 (Agerpres). 
— Ministrul afacerilor externe 
al Suediei, Torsten Nilsson, a 
declarat că tara sa nu dorc-ște 
să-și sacrifice neutralitatea

.AZger se construiește un mare complex petrochimic,vest de
care

ALGERIA : La 400 km
va produce peste 1 400 tone de îngrășăminte chimice pe zi. 
In foto: Complexul petrochimic de la Arzew.

pentru a intra în Piața comună 
europeană. Luînd cuvîntul în 
cadrul unui miting al Partidu
lui social-democrat, Nilsson a 
spus : „Dacă dorim ca politica 
noastră de neutralitate să-si 
„Sstreze valoarea noi nu putem 
participa la forme de cooperare 
care presupun o politică co
mună în domeniile afacerilor 
externe și apărării. Sîntem lio- 
tărîți să ne menținem neutra
litatea noastră, chiar dacă vom 
intra 
mică 
mună

La
tratativele între 
în vederea unei 
strînse urmează 
cursul Junii octombrie.

într-o cooperare econo- 
mai largă cu Piața co- 
europeană".

Stockholm s-a precizat că 
Suedia și C.E E. 
cooperări 
să înceapă

mai
în

• COMITETUL. CELOR 24 
PENTRU DECOLONIZARE al 
Organizației Națiunilor Unite 
a reînnoit apelul adresat 
Marii Britanii pentru a pune 
capăt regimului minoritar 
din Rhodesia, recomandînd 
să fie folosită forța, dacă este 
necesar.

Comitetul a cerut aplicarea 
de sancțiuni Africii de sud 
și Portugaliei, pe care 'e 
condamnă pentru intensifica
rea legăturilor cu guvernul 
rasist rhodesian.

t
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• O COMUNICARE TRIMI
SĂ LUNI de către organizația 
ilegală care i-a răpit pe consi
lierul american Claude Fly și 
consulul brazilian Dais Gomide 
menționează că cei doi „sînt 
sănătoși" și că „sentințele nu 
pu fost încă executate". In 
Ciuda eforturilor depuse de po
liție și forțele armate urugua- 
yene, pînă în prezent nu a fost 
făcut nici un progres în ce pri
vește descoperirea locului 
care Fly și Dias Gomide 
sechestrați c. 
proximativ 15 000 de 
șl militari 
acțiuni de cercetare la Monte
video și în alte părți ale țării.
• REPREZENTANTUL PER

SONAL AL MINISTRULUI afa
cerilor externe al Marii Britanii, • 
William Luce, care 
tr-o vizită oficială 
a avut întrevederi 
Saad Al Abdullah 
ministrul kuweitian 
lor Interne și al apărării, 
cursul convorbirii au fost 
bordate probleme privind 
lațille bilaterale în diverse 
menii de activitate, precum 
chestiuni referitoare la reali
zarea viitoarei federații a emi
ratelor din Golful Persic.
• POTRIVIT UNUI COMU

NICAT al Institutului central 
de statistică, populația Italiei 
a fost la 1 mai a.c. de 51364 000 
locuitori, adică cu 330 000 per
soane mai mult decît în ace
eași perioadă a anului trecut.
• LA ÎNCHISOAREA DIN 

SAN QUENTIN (California). S-a 
produs o revoltă, deținuții 
culoare protestînd contra tra
tamentului discriminatoriu 
care sînt supuși. Ei au refuzat 
să iasă la lucru și au dat foc la 
cîteva birouri ale administrației 
închisorii.

Poliția a intervenit pentru a 
restabili ordinea.

• REPUBLICA DEMOCRATA 
GERMANĂ a cerut oficial pri
mirea sa în Organizația Națiu
nilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO). 
Tn cererea adresată de mi
nistrul afacerilor externe, Otto 
Winzer, se arată că această 
organizație își poate atinge cel 
mai bine obiectivul său de a 
stimula colaborarea inter’națio- 

educației, 
asigurînd

• ÎN BOSNIA-HERȚEGO- 
VINA, s-a înregistrat un puter
nic cutremur de pămînt, care a 
provocat pagube materiale 
mai multe localități, 
înregistrat victime 
populației.

în
Nu s-su 

în rîndul

• ȘEFUL STATULUI NIGE
RIAN, YAKUBU GOWON, 
sosit marți la Alger, într-o 
zită oficială de patru zile, 
este însoțit de o delegație 
guvernatori militari și ele 
misari nigerieni.
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co-

nală în domeniile 
culturii și științei, 
tuturor statelor participarea pe 
baza egalității în drepturi.
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• UN AVION MILITAR 
DE TIPUL „STARFIGHTER" s-a 
prăbușit la puțin timp 
decolare în apropierea 
militare de la Jagel, 
Schleswig. Cei doi membri ai 
echipajului au reușit să se sal
veze cu parașuta. Este al 
122-lea avion „Starfighter" pier
dut pînă în prezent de Bundes- 
wehr.

• PREȘEDINTELE i 
TULUI CENTRAL al 
ței Palestinei, Yasser 
care se află într-o vizită 
Cairo, a fost primit marți seara 
de președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser.

• PRIMUL MINISTRU BRI
TANIC, Edward Heath, a cerut 
tuturor membrilor guvernului 
să se înapoieze din concediu 
pînă la 3 septembrie, pentru a 
lua parte la o ședință a Con
siliului de Miniștri, consacrată 
discutării dificultăților econo
mice.

după 
bazei 
lîngă

• PRIMUL MINISTRU AL 
GIBRALTARULUI, Robert Peliza, 
a avut miercuri convorbiri cu 
Joseph Godber. ministru de stat 
la Forreign Office, consacrate 
examinării unor probleme care 
privesc acest teritoriu, 
din Madrid, citate de 
Associated Press, au 
că aceste convorbiri ar urmări 
o înăsprire a atitudinii Marii 
Britanii față de cererile Spaniei 
de retrocedare a Gibraltarulul.

Surse 
agenția 

declarat

• LA CIUDAD DE MEXICO 
s-a anunțat că poliția a reușit 
să dejoace o tentativă de ră
pire a cărei victimă urma să 
fie ambasadorul Belgiei în ca
pitala mexicană, Jacques Groo- 
thaert. Au fost arestate două 
persoane. Potrivit relatărilor 
presei, răpitorii urmau să ceară 
în schimbul ambasadorului bel
gian eliberarea unui 
număr de deținuți din 
rile mexicane.

Este o iată scundă cu păr 
blond, strîns în codite, și ochi 
verzi. Vocea ei, intr-o profundă 
disonantă cu caracterul oribil 
al celor relatate, seamănă cu 
ciripitul unei păsărele. De 
peste trei săptămini poartă a- 
ceeași fustă portocalie și ace
eași bluză cu dungi verzi și 
albe.

Linda Kasabian, de două 
ori căsătorită și mamă a doi 
copii la vîrsta de 21 de ani, 
a trăit cinci săptămini în 
„familia Manson" nu mai de
parte decît anul trecut. Acum, 
depoziția ei privind crimele 
comise la vilele Polanski și 
Labianca i-a adus pe Charles 
Manson (35 de ani), Patricia 
Krenwinkel (22), Susan Atkins 
(21), Leslie van Houten 
și, desigur, Charles 
(24), 
Texas 
la un 
zare.

propovăduia declanșarea In 
societatea americană a ' unui 
distrugător război interrasial, 
prin asmuțirea albilor împo
triva negrilor. în timp ce era 
interogată de Irving Kanarek, 
avocatul lui Manson, Linda 
a încercat să explice cum reu-

anumit 
închlso-

BRITA-• PROTOTIPUL 
NIC AL AVIONULUI SUPER
SONIC de pasageri „Concor
de 002“ a atins mărfi, cu 
prilejul celui de-al cincilea 
zbor de încercare, viteza de 
1,52 Mach (aproximativ 1 600 
kilometri pe oră). Avionul a 
evoluat timp de 2 ore.

(20) 
Watson 

reținut încă în statui 
pentru un delict minor, 
pas de camera de ga-

—- „In cursul interogatoriu
lui, Linda a fost cel mai bun 
martor pe care l-am avut 
vreodată" — declară procuro
rul districtual adjunct Vicent 
Bugliosi. Este și firesc să fie 
așa, de vreme ce ea nu a 
ezitat niciodată să răspundă 
la vreo întrebare, oricîl de 
departe ar fi mers aceasta. 
In prezent, susține ea însăși, 
„încearcă să se elibereze de 
„influența nefastă" a lui Mun
son. să se îndepărteze de o 
perioadă în care „a uitat de 
orice altă credință" pentru a 
îmbrățișa, cu o pasiune ex
tremă, un „cult hippie" ce

MOSCOVA 26 
vor fi transportați 
feroviare ale Uniunii Sovietice — 3 miliarde — este doar 
cu puțin mai mic decît populația actuală a globului. Lun
gimea căilor ferate sovietice se ridică in precent la 140 000 
kilometri și continuă să crească. Unul din cele mai impor
tante obiective în acest domeniu îl reprezintă o a doua ma
gistrală transsiberiană care se construiește prin regiunile 
nordice, bogate in zăcăminte de cărbune, țiței și gaze natu
rale. Transporturile de mărfuri vor atinge și ele pînă la 
sfirșitul acestui an o cifră astronomică — 2,5 trilioane tone- 
kilometri.

pasagerilor care 
an de serviciile

PEKIN 26 (Agerpres). — 
Peste 3 000 de fabrici și ate
liere au fost date în folosință 
de la începutul acestui an 
provincia Heilungkiang 
nord-estul R. P. Chineze, 
lizînd resursele locale, ele 
duc țesături de bumbac și
becuri și alte obiecte electrice, 
biciclete, încălțăminte, produse 
din mase plastice și alte bunuri 
de larg consum. în primele 6 
luni ale acestui an, producția

în 
din 

Uti- 
pro- 
lînă,

industriei bunurilor de consum 
din Heilungkiang a înregistrat 
o creștere medie de peste 
la sută față 
dă a anului

Numai în 
au fost date 
fabrici mici 
realizează circa 1 000 
produse ale industriei 
în cinci luni ale anului 
s-a realizat o producție dublă 
față de cea a întregului an 
1969.

30 
de aceeași perioa- 
precedent.
orașul Mutachiang 
în folosință 83 de 
și ateliere, care 

diverse 
ușoare. 

1970

„Raliul aerului curat“

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc la Lon
dra o reuniune extraordinară 
a Consiliului General a] TUC 
(Congresul Sindicatelor Brita
nice), în cursul căreia a fost 
adoptat un document ce ex
primă nemulțumirea față de 
intenția guvernului britanic 
de a bloca majorarea salarii
lor.

Pe de altă parte, s-a hotă- 
I rit convocarea unei reuniuni 

speciale a reprezentanților 
lucrătorilor din industriile 
naționalizate și ai funcționa
rilor din sectorul public. A- 
ceâstă reuniune se va ține 
la puțin timp după conferin
ța anuală a TUC, prevăzută 
să înceapă la 7 septembrie.

PHENIAN 26 (Agerpres). — La șantierele navale din 
R.P.D. Coreeană a fost lansată Ia apă zilele acestea o nouă 
navă frigorifică de pescuit. Vasul — un model nou, con
struit pentru prima dată în R.P.D. Coreeană — este dotat 
cu utilaj și instalații moderne, care vor permite efectuarea 
la bordul lui a unui număr mare de operațiuni, pentru pre
lucrarea și conservarea peștelui. Nava dispune de cale spa
țioase și de o mare instalație frigorifică.

VARȘOVIA 26 — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : Cu toate că 
a împlinit abia un deceniu de 
existență, industria electronică 
poloneză a obținut o serie 
rezultate remarcabile,
mașinilor electronice de calcul

de
Familia

„Odra", al cărei prim compo
nent, „Odra 1001", este folosit 
în prezent în diferite institute 
științifice, s-a îmbogățit cu noi 
tipuri perfecționate și moderni
zate. Ultimul tip, „Odra I 304“ 
este capabil să execute conco
mitent diferite programe.

PRAGA 26 (Agerpres).
toare de mașini de la combinatul metalurgic din Ostrava 
lucrează în prezent la construirea unui laminor automatizat 
gigant. Noul tip de laminor, cu o lungime c’e 1 kilometru, 
va avea o capacitate anuală de 1,75 milioane tone laminate.

Colectivul Uzinei construc-

CHICAGO 26 (Agerpres). 
— Din localitatea americană 
Cambridge, statul Massachu
setts, s-a dat startul unei o- 
riginale competiții automobi
listice, „Raliul aerului cu
rat", al cărei unic imperativ 
îl constituie realizarea unei 
cît mai reduse poluări a me
diului. Participă 42 de auto
mobile repartizate în cinci 
categorii de motoare : cu a- 
bur, cu turbină, electric, e- 
lectric hibrid și cu combus
tie internă modificată. In 
cursul primei etape, aproape 
toți concurenții au avut de 
făcut față defecțiunilor, cele 
mai mari viteze fiind reali
zate de mașini dotate cu mo
toare inclușe în ultima cate
gorie. Traseul, în lungime de 
5 790 km, are ca punct final 
Pasadena (statul California). I 
Cîștigătorul urmează să pri- I 
mească un premiu de 5 000 
dolari. Scopul raliului este 
de a demonstra posibilitatea 
construirii într-un viitor a- 
propiat a unor automobile cu 
indici reduși de poluare a ae
rului.

Cetaceu

în greva foamei

Operațiuni militare în Vietnamul de sud
SAIGON 26 (Agerpres). — In 

ultimele 24 de ore au continuat 
■luptele intre forțele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu și uni
tățile americano-saigoneze în 
diverse regiuni ale Vietnamu
lui de sud. Au fost înregistrate 
operațiuni militare în provin
ciile Gong Khanh și Bien Boa, 
în cîteva zone situate la numai 
24 și 40 de kilometri nord-est 
de Saigon. Totodată, într-un

cartier al Saigonului artileria 
patrioților a bombardat cu ra- 

. chete un post de apărare sal- 
gonez, provocîndu-i grele pier
deri în oameni și materiale de 
luptă.

în același timp, avioane a- 
mericane de tip „B-52“ și-au 
continuat raidurile de bombar
dament în mai multe regiuni 
septentrionale ale Vietnamului 
de sud.

Mari inundații

în Tailanda
BANGKOK 26 (Agerpres). 

— Peste 100 de persoane au 
fost declarate dispărute în 
urma inundațiilor provocate 
de ploile torențiale care s-au 
abătut în ultimele zile asu
pra provinciilor din nordul 
Tailandei, anunță agențiile 
de presă.

Autoritățile de la Bangkok 
au ordonat imediat începerea 
unor operațiuni de salvare și 
ajutorare a populației sinis-

trate. Se menționează că a- 
ceste inundații sînt cele mai 
grave din ultimii 15 ani, ele 
provocînd distrugerea a sute 
de case și moartea cîtorva 
zeci de persoane. Institutul 
meteorologic din capitala Tai
landei a anunțat că, în ur
mătoarele două zile, în re
giunile de nord ale țării vor 
continua să cadă ploi abun
dente.

Discutarea livrărilor
de armament englez 

către R.S.A ■

în Consiliul
ministerial al O.U.A.

ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). 
— Consiliul ministerial al 
ganizatiei Unității Africane, 
cărui lucrări se desfășoară 
capitala Etiopiei, a luat în 
cutie problema evoluției reluă
rii livrărilor britanice de arme 
către Republica Sud-Africană. 
Reprezentantul Kenyei, care a 
prezentat un memorandum se
cret. adresat secretariatului 
O.U.A., a declarat că această 
problemă constituie „una dintre 
cele mai grave amenințări 
adresa continentului

Potrivit agenției 
Presse, memorandumul 
nului Kenyei apreciază că „si
tuația în R. S. A. amenință să 
se transforme într-un război ra
sial și că armele vîndute gu
vernului sud-african consoli
dează superioritatea minorității 
aflate la putere față de popu
lația africană dezarmată".

Or
ale 
în 

d'.s-

la 
african". 

France 
guver-

cu resemnare cînd i s-a cerut 
să relateze despre viafa tră
ită la ranchul „Spahn", re
ședința „familiei". A dovedit 
cunoștințe enciclopedice în 
materie de stupefiante, admi- 
tînd că a luat „de vreo 50 
de ori acid" (LSD) și că a

tiv și au sfătuit pe cele trei 
inculpate să se ridice și să 
scandeze în cor, „Dacă preșe
dintele ne crede vinovaji, ce 
rost mai are atunci procesul ?).

Aproape nimic nu a rămas 
neclarificat în legătură cu cele 
șapte oribile asasinate după

că era „în 
realizări".

i-a fost a- 
procuro-

J

șea ,,pater familias" să-și im- fumat în mod obișnuit „pot" răspunsurile date, cu decon-
pună groaznica voință împo- (marijuana). S-a amuzat de certantă seninătate uneori, de
triva celor din jurul său, cu- ; consternarea acuzării și uimi- Linda. Nu de puține ori, ea

19

într-un fel de 
Explicația a fost 
cum era de așlep- 
ce era legat; de el' 
la aceasta. Felul în '.

fundîndu-i 
„transă", 
vagă, așa 
tat: „Tot 
contribuia
care vorbea, felul în care dis-j 
cuta, felul în care dansa, felul ■■ 
în care cînta, felul în care . 
iubea".

tn timpul celor peste trei 
săptămini de cînd se află pe 
scaunul martorilor, Linda a 
apărut în cele mai diverse și 
contradictorii ipostaze. A plîns 
și și-a acoperit ochii cu pair 
mele cînd i s-au arătat foto
grafiile în culori ale victime
lor mutilate și cînd a retrăit 
momentele de groază petre
cute în acele două nopți de 
august Californian. A zîmbit

rea juraților cind Manson a 
scos în sala tribunalului un 
exemplar al ziarului „The Los 
Angeles Times" care avea 
imprimat pe prima pagină cu 
litere de-o șchioapă : „Man
șon vinovat, declară Nixon". 
(Intr-un discurs rostit la 
Denver, președintele a criti
cat, pe bună dreptate, presa 
pentru că „face din criminali 
eroi". El a citat în această 
privinfă procesul de Ia Los 
Angeles, afirmînd despre Man- 
son că este vinovat, 
sau indirect, de opt 
comise fără nici o 
Acest „lapsus" prezidențial a 
fost imediat exploatat de avo- 
cații apărării, care i-au furni
zat lui Manson ziarul respec-

direct 
crime 

rațiune.

a produs ilaritate prin felul 
în care a ripostat avocaților 
apărării. Și cel pu/in o dată, 
a străpuns impasibilitatea dis
tantă a juriului. Aceasta s-a 
petrecut cind Kanarek a în
trebat-o ce gindește în pre
zent despre Manson și 
trei tinere așezate In 
acuzaților. Linda a 
— „Simt compasiune 
ei. Aș dori să vină aici și să 
facă ceea ce fac eu — să 
spună adevărul".

Linda Kasabian s-a născut 
în orășelul Milford din. statul 
New Hampshire. A început 
să fumeze marijuana la 16 
ani și a trăit în nenumărate 
comune de hippies, pe aproa
pe întreg teritoriul american.

cele 
boxa 

zîmbit: 
pentru

întrebările privind acești ani 
nu au de fel darul să o siin- 
gherească. Declară 
căutarea propriei

Recent, după ce 
cordată imunitatea,
rul a anunțat că nu mai reține 
nici una din acuzațiile formu
late inițial împotriva ei. între
bată ce simte la această veste, 
Linda dă un răspuns care 
produce o profundă deziluzie în 
rîndul celor ce începeau să-i 
accepte expierea : „Mi se spune 
că sînt liberă. In sufletul meu 
nu s-a produs însă nici o 
schimbare".

Intr-adevăr, nu aceasta este 
eliberarea pe care o așteap
tă Linda Kasabian, care nu a 
cunoscut în primii ani ai vie
ții sale conștiente decît pro
miscuitatea și dezolarea tabe
relor de hippies și coșmarul 
procesului unor crime mon
struoase la care a participat. 
Cum, de altfel, sentința aces
tui proces, oricare ar fi ea, 
nu va elibera nici miile de 
alți hippies, această așa-z’să 
„New-Generation“ (care își 
propune să trăiască numai din 
satisfacțiile clipei 
oricare ar fi prețul 
mlaștina deznădejdii 
se află. Nu sentința 
rați într-un proces
așteaptă Linda Kasabian 
victimele generației sale, 
diagnosticul unei societăți în
tregi ce se apleacă cu îngri
jorare asupra tinerilor ei 
bolnavi.

prezente 
lor), din 
1n care 

unor In
criminai 

Și 
ci

C. ȚINTEA

VANCOUVER 26 (Ager
pres). — „Keela Luguk“, uni
cul narval (un cetaceu) în 
captivitate din lume, aflat în 
acvariul orașului Vancouver, 
refuză de trei zile să se hră
nească. „Aceasta nu 
niștește" a declarat 
rul acvariului. „Keela 
va flămînzi puțin și 
îi va reveni.

„Keela Luguk" a fost cap
turat săptămâna trecută de 
pescari eschimoși în apropie
re de insula Ellesmere in 
nord-vestul Canadei. El mă
soară 2,85 m și cîntărește 450 
kg. In „libertate" el consu
mă zilnic o cantitate de 20 
—25 kg pește.

ne neli- 
directo- 

. Luguk" 
apetitul

Testamentul lui

Joseph Kennedy
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— Joseph Kennedy, tatăl fos
tului președinte al S.U.A., a 
lăsat cea mai mare parte a 
averii sale, evaluată la 300— 
500 milioane dolari, unei fun
dații pentru arierați mintali 
purtînd numele celui mai 
mare dintre fiii săi, Joseph 
Kennedy jr, mort în timpul 
ultimului război 
Testamentul poartă 
30 decembrie 1955. 
Kennedy, care se 
printre oamenii cei 
gați ai Americii, a
în noiembrie anul trecut.

mondial, 
data de 
Bătrînul 
număra 

mai bo- 
deeedat

Turiști matadori
MADRID 26 (Agerpres). — 

Patru turiști francezi au fost 
nevoi(i marți să se transfor
me subit în matadori cind 
automobilul in care circulau 
a fost atacat de trei tauri pe 
șoseaua Pamplonza — Zara
goza. Matadorii de circum
stanță au scăpat nevătămați, 
dar automobilul lor a fost 
grav avariat. Pînă la sfîrșit, 
ei au fost salvați de cîțiva 
membri ai poliției rurale.

Accident între

motocicletă și avion
LISABONA 26 (Agerpres). 

— Un accident puțin obiș
nuit a avut 
portugheză 
motociclist ; 
licea unui 
care se pregătea să aterizeze. 
Motociclistul a decedat la 
puțin timp după accident.

: loc în localitatea 
Braga, cînd un 

a fost lovit de e- 
avion de turism
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