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Cu zîmbetul pe buze și gîndul spre izbînzi viitoare

Sarcinile planului cincinal 1971-1975 în dezbatere

Mina lupeni va urca cetele
unor mal înalte valori 
ale eficientei economice

Colectivul minerilor de la Lupeni — autorul valoroasei performanțe de a fi îndeplinit 
sarcinile actualului cincinal cu patru luni și ceva mai devreme — a luat, luni, la cunoștință 
despre obligațiile și răspunderile sporite ce-i revin în noul plan cincinal 1971—1975, Din ci
frele prezentate în fața adunării generale a reprezentanților salariațiior, de către ing. VASILE 
CIRIPERU, directorul exploatării și președinte al comitetului de direcție, a reieșit că într-ade- 
văr toți indicatorii de plan vor cunoaște creșteri substanțiale în viitorii cinci ani. Să punctăm 
cîțiva din principalii indicatori :

0 în raport cu nivelul a- 
nului 1970, producția brută 
de huilă a minei Lupeni va 
urca în anul 1971 la 1,8 mili
oane tone (cu 50 000 tone mai 
mult decît în prezent), ca în 
anul 1975 nivelul extracției să 
atingă 2,1 milioane tone — 
reprezentînd o creștere a pla
nului zilnic cu 1 000 de tone 
față de prezent;

® din volumul extracției, 
800 000 tone cărbune se vor 
realiza din abataje Cu front 
lung dotate cu combine și 
pluguri;

® la înaintările în galerii 
70 000 mc excavați se vor e- 
xecuta mecanizat cu ajutorul 
combinelor și mașiniior de 
încărcat;

4$ avansarea medie zilnică 
în abataje cu front lung va 
fi de 1,9 m/zi, iar în galerii 
minate în cărbune de 3,2 
m/zi;

© 1 580 000 de tone din vo
lumul producției vor fi extra
se din abataje cu susținere 
metalică;

® volumul total al investi
țiilor alocate din fondurile 
centralizate ale statului, pen
tru noi deschideri în subte
ran și dezvoltarea minei în

Un semnal scurt, o apăsare pe 
buton și drumul nostru spre adî ti
curi începe veiligings. in colivie 
sîntern puțini. In bălaia pală a 
lămpii disting un chip blajin, co
pilăresc purtat de un trup vîujm 
cu brale, puternice. Alături, doi 
bărbați gtnditori se privesc 'in tă
cere afteptînd parcă un ritual. 
Primii1 e șef de brigadă la foraj 
și se numește Petre Manțoc Cei
lalți sini ortacii tui

Pe nesimțite, și uluitor de ra
pid am ajun- la orizontul 44C In 
șir indian, unul cite unul, trecem 
prin galerii. Numai pașii conturbă 
lin’-tea adincnrilor. Tăcerea este 
rup'H de unu! din însoțitori, teh
nician»1 geolog lacob Stoica:

— Nici nu-ți vine să trezi, că 
aici la atîtia metri de lumina zi
lei se pot vedea atîtea A'ăturl
de minerii care dau cărbune pot fi 
zăzuti și acești sondSri. oameni
ni experiență îndelungată iu me
serie. Numai șeful lor este mai 
tînăr, dar tot atît de priceput.
Din cei opt membri ai brigăzii, 
șase au calificarea de sondor șef .

St așa. dm vorbii în vorbă, am 
ajuns la locul de muncă al aces 
tei apreciate brivăzi de. la T.. M. 
Dîlja: stratul III, blocul O

—---------- — 

anii 1971—1975 se cifrează Ia 
400 de milioane lei;

@ ca urmare a mecanizării 
intense ce se va introduce pe 
întregul flux al procesului de 
extracție a cărbunelui, efec
tivul mediu scriptic va scă
dea în anul 1971 la 4 531 sa- 
lariați, ajungînd în anul 1975 
la numai 3 965 salariați;

® productivitatea muncii 
va crește de Ia 1,800 tone/post 
în 1971 la 2,400 tone cărbune 
pe post în 1975;

@ prețul de cost al tonei 
de cărbune extrase e prevăzut 
să scadă în anii cincinalului 
cu 17 lei/tonă;

@ consumul specific de 
lemn de mină realizat în 1975 
nu va putea să depășească ni
velul normat de 14,5 mc/1 000 
tone la lucrările miniere în 
cărbune (pregătiri, abataje, 
întreținere) și de 60 mc/1 mi
lion lei Ia lucrări miniere de 
investiții, iar consumul spe
cific de cherestea rășinoase de 
5,3 mc/1 000 de tone cărbune 
extras’ din subteran.

Fă"înd cunoștință cu sarci
nile majore — desprinse din 
programul luminos de dezvol
tare multilaterală și de în
florire a României socialiste 

sondeză de tipul lt WP 1 folosită 
pentru lucrări de cercetare a 
zăcămînlului, la determinarea po
ziției lucrărilor vechi pentru e- 
v.icuarea apelor acumulate, este 
guta montată așteptincl intrarea în 
„cursa" de. străpungere a straielor. 
In curind zumzetul sondezei se va 
auzi din nou. Poziția stratului III 
prins într-o zonă tectonizată nu 
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va mai fi una din nenumăratele 
necunoscute ale acestei ecuații 
care se numește mina Dilfa. fe/ul 
de brigadă împarte comenzi scurte. 
I ovarășii de muncă executa pe 
rîrid operațiunile premergătoare 
forării. Sini trecute în revistă 
frezele, proaspăt ascuțite, întreaga 
instalație. Cei doi oameni ai 
schimbului introduc coloana de 
foraj pînă la talpa găuiii. Apoi 
o simplă manevră și operațiunea 

adoptat de Congresul al X- 
lea al P.C.R. — pe care par
tidul le pune în față în anii 
viitorului cincinal, colectivul 
exploatării, minerii, inginerii 
și tehnicienii în frunte cu 
ccfrnuniștii și-au jalonat pro
priul drum de urmat' pentru 
ridicarea întregii activități la 
nivelul înaltelor exigențe, 
pentru găsirea și punerea în 
valoare a noi resurse interne 
menite să permită creșterea 
producției și productivității 
muncii, a eficienței economi
ce la înălțimea cotelor pre
văzute. A reieșit aceasta și 
din cuvîntul pârtieipanților la 
dezbaterile adunării. Inginerul 
Titus Costache, mecanicul șef 
al exploatării, a insistat asu
pra necesității de a se pune 
accentul pe factorii tehnici 
Șt organizatorici ce condițio
nează creșterea productivității 
muncii. Privind acești factori, 
de o atenție deosebită — a 
arătat printre altele vorbito
rul — trebuie să se acorde 
completării necesarului în do-

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 3-a)

atît de banală pentru aceia care 
o execută, dar plină de farmec 
pentru noi, începe. Ni se spune 

■că este vorba de un foraj de cer
cetare cu spălare cu apă. O caro- 
tieră va e'trage probe de forme 
cilindri’? fieful de schimb exe
cută <u abn, ma multe manevre 
la masa de comandă a son lezei. 
Garnitum este introdusa sau ex-

trasă, proba este cercetată. Urmărim 
cu a.enție munca acestor oameni. 
Are un aspect cu-totul aparte în 
complexitatea activităților subte
rane. Ceea ce poate ne-am )i aș
teptat să îittîlnim oriunde la lu
mina zilei, ne intîmpină aici în 

‘adîncuri unde strălucește nuinai 
„soarele" puternic încărcat cu 
energia umană.

Brigada comunistului Manțoc, 
execută foraje din 1964. De atunci

ULTIMUL 
CUVÎNT

ai 
constructorilor:

„LICEUL 
DIN 

PETROȘANI 
VA FI

TERMINA T 
LA TIMP"
8 septembrie, ora 8 diminea

ța. Peste numai 7 zile, în clă
direa nouă a Liceului teoretic 
din Petroșani se va auzi pri
mul sunet de clopoțel. Cîteva 
sute 'de tineri, viitori ingineri, 
tehnicieni, profesori sau medici 
vor lua loc în băncile sălilor 
de clasă pentru a audia preda
rea unor noțiuni noi. In scurt 
timp, efervescenței caracteristice 
șantierelor de construcție îi va 
lua locul tumultul tineretului 
studios. Deocamdată însă, toate 
forțele sînt concentrate pentru 
predarea în termenul cel mai 
scurt a noii clădiri viitorilor 
proprietari. Cu o săptămînă îna
intea terminării acestei impor
tante lucrări am surprins un 
ritm accelerat în execuția lu
crărilor, Echipele de mozaicari, 
înarmați cu uneltele necesare, 
aștern, palmă cu palmă, supra
fața lucioasă de piatră și ci
ment.

Instalațiile de încălzire, cele 
electrice și sanitare cunosc ulti
ma fază a montării. Specialiștii 
în parchetare rînduiatt cu grijă 
plăcuțele de lemn care vor fi 
călcate curînd de pașii vioi ai 
liceenilor. Tocuri de - geamuri 
și uși își așteptau și ele rîndtil 
pentru a fi așezate la locurile 
lor. A fost imposibil să-l găsim 
pe maistrul Victor Voicu, acela 
care supraveghează „în direct" 
activitatea celor peste 200 de 
constructori. In cele din urmă, 
după o veritabilă cursă de ur
mărire prin clădirea încă în

Nicolae LOBONȚ

(Continuare. în pag. a 3-a)
k__________

SECRETARUL U.T.C. - 
prietenul și 

sfătuitorul tinerilor
La mina Lupeni l-am cunoscut 

pe inginerul electro-mecanic loan 
Baciu, secretarul U.T.C. al sec
torului XIII. Lucrează aici de doi 
ani și tot de doi ani este secretar 
U.T.C. Devenit om al minei, în 
accepția largă a cuvîntului, loan 
Baciu continuă să se afirme cu 
prestanță datorită pe de o parte 
unei înalte pregătiri profesionale, 
iar pe de altă parte maturității 
politice, modestiei și căldurii cu 
Care știe să se apropie de cei 120 
de uteciști ai sectorului.

Cunoscîndu-le nevoile 'și intuin- 
du-le speranțele, alegînd întotdea
una momentul cel mai propice 
pentru a lua o hotărîre sau pen
tru a evidenția o inițiativă, sărind 
totdeauna în ajutorul unui tînăr 
pentru a-i da explicațiile necesare, 
ori a-i pune la dispoziție docil- 

și pînă astăzi 14 C00 ml au fost 
săpate de sondezele dirijate de 
Constantin Rață, Gheorghe Pafa, 
Dumitru Vintilă și ceilalți numai 
pentru detectarea de asemenea lu
crări vechi. Pentru reprofilarea 
găurilor au fost străpunși în ace
eași perioadă 22 COC ml. iar pen
tru cercetare 7 000 ml.

„Iubim această meserie, ne 
spunea Petru Manțoc, pentru fru
musețea ei. Ne pare bine că mun
ca noastră este de un real folos 
celor din jur. Tocmai de aceea 
ne străduim să ne faceni datoria 
cu maximă conștiinciozitate. Anul 
trecut pe vremea aceasta am ob
ținut un adevărat record: 730 >nl. 
In martie, cu efectivul mult redus 
am forat 350 ml ceea ce. nu e 
de loc puțin. De altfel pînă în 
prezent am depășit planul cu 20 
la sută, dar cred că avem posibi
lități și mai mari. Dotarea brigăzii 
cu foreze pentru executarea unor 
găuri cu diametre mari penii u 
stabilirea aerajidui la săparea sui
torilor de aeraj de pe strate. ne 
oferă posibilitatea de a obține noi 
succese. După cum avem planul

L. NICOLAE

(Continuare în pag. a 3-a)

MESAJUL
președintelui Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresat celei de-a lll-a Conferințe 

la nivel înalt a țărilor nealiniate - Lusaka
Am deosebita plăcere ca, în 

numele Consiliului de Stat și 
al guvernului Republicii Socia
liste România, al poporului ro
mân și al meu personal, să a- 
dresez un caid salut șefilor de 
state și guverne, celorlalți re
prezentanți ai țărilor nealiniate, 
participant la cea de-a IlI-a 
Conferință de la Lusaka, să u- 
rez succes deplin lucrărilor a- 
ce.stei importante reuniuni in
ternaționale.

Poporul român urmărește cu 
viu interes lucrările conferinței 
dumneavoastră, care dezbate 
probleme de mare importanță 
pentru viața internațională con
temporană.

In zilele noastre, cind cer- 
curil- imperialiste, promovînd 
o politică de forță și dictat, a- 
tentează la libertatea și inde
pendența popoarelor, întrețin 
focare de tensiune și conflicte, 
cind nu au fost pe deplin li
chidate dominația colonială, 
discriminarea rasială și marile 
decalaje în dezvoltarea econo
mică și socială a popoarelor, 
toate statele — mari și mici 
— poartă o înaltă răspundere 
pentru soarta omenirii și a 
păcii.

„MINERITUL 
prezentat în R.

„începuturile mineritului în 
bazinul Petroșani" — este te- 

I ma pe care tov. Ion Poporo- 
gu, directorul Muzeului mi- 

I* neritului o susține în cadrul 
simpozionului european al 
muzeelor miniere, care are 

I loc azi (9 septembrie) în o- 

mentațiile în ce privește felul co
rect de a executa o lucrare, loan 
Baciu procedează astfel îneît cu 
fiecare nouă acțiune, organizația 
U.T.C. a sectorului XIII electro
mecanic să se afirme tot mai sim
țitor in viața exploatării miniere.

Nu de mult, din inițiativa se
cretarului U.T.C. a fost organizată 
„Olimpiada electricienilor", în 
urma căreia câștigătorului i s-a 
oferit o treaptă de salarizare mai 
mare și un bilet într-o stațiune, 
iar acum tot secretarul U.T.C. este 
acela care intenționează să orga
nizeze un nou concurs „Intre me
tronom și protecția muncii". Prin 
aceste inițiative se urmăresc para
lel două, obiective : îmbogățirea
cunoștințelor profesionale și întă-, 
rirea răspunderii tinerilor față de 
respectarea N.T.S.

Pe secretarul U.T.C. îl poți 
întîlni în mijlocul tinerilor, lu- 
crînd în rînd cu ei, și în cadru! 
acțiunilor voluntar-patriotice sau 
a celor sportive. „Anul acesta — 
ne-a spus Ioan Baciu — tinerii 
au participat la diferite munci pa
triotice pentru colectarea fierului 
vechi, scoaterea lui din subteran 
și încărcarea în vagoane, avînd 
destinația — Hunedoara. Cu banii 
primiți, s-a organizat o excursie 
la Brașov și încă una la Bucu
rești, iar pe tărîm sportiv s-t 
procurat echipament pentru echipa 
de volei".

— Ce veți mai întreprinde în 
viitor ?

— Toate forțele uteciștilor din 
sectorul XIII vor fi canalizate 
spre îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan. In ceea ce priveș
te! prestarea orelor de muncă pa
triotică, vom mobiliza tinerii pen
tru a ajuta la. repararea terenului 
de fotbal, aceasta bineînțeles con
comitent cu continuarea strîngerii 
metalelor vechi.

Intr-adevăr munca de secretar 
U.T.C. este frumoasă. Ea cere 
însă multe strădanii, multă price
pere, multă dăruire și, mai ales, 
capacitatea de a ști să te apropii 
de tineri, să le asculți gîndurile, 
să fii prietenul și sfătuitorul lor,

Flavia DUMITRAȘ

Pronunțîndu-se și militînd ac
tiv pentru rezolvarea in inte
resul păcii și colaborării între 
popoare a problemelor care 
confruntă astăzi omenirea, ță
rile nealiniate aduc o contri
buție de seamă și se afirmă 
tot mai mult ca o puternică 
forță a progresului social, a 
luptei pentru promovarea unor 
relații normale între state și 
însănătoșirea atmosferei inter
naționale.

România, care dezvoltă ample 
legături cu toate statele socia
liste, cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduirea lor so
cială, consideră că extinderea 
contactelor și iărgirea colabo
rării internaționale reprezintă 
o cerință obiectivă a dezvoltă
rii societății contemporane. Ne 
exprimăm speranța că lucrările 
Conferinței dumneavoastră vor 
contribui la dezvoltarea cola
borării și cooperării între po
poare, la promovarea în viața 
internațională și respectarea 
neabătută a principiilor stive-- 
ranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
ale respectării dreptului fiecă-

JIULUI" | 
S. Cehoslovacă | 
rașul Banska — Stiawnica J 
din R. S. Cehoslovacă. Ma
terialul întocmit pe baza u- 
nor bogate documente tratea
ză și probleme legate de ex
ploatarea și prelucrarea au
rului în Valea Jiului.

Combinatul siderurgic Hunedoara

în imagini și fapte
localitatea Mănăstioara, un

monede romane.

Sibiu Pasajul scărilor

ca invenție, pro- 
carbonitrurare tn 
are la bază un a- 
substanțe chimice

Prin săpăturile efectuate în
colectiv de la Muzeul de istorie și etnografie al județului 
Vrancea a descoperit o piesă din piatră bine șlefuită, de 
formă tronconică, reprezentînd un sceptru folosit, probabil, 
ca semn simbolic al puterii de către căpeteniile unor tri
buri din zona estică a Carpaților. Piesa, specifică culturii 
Monteoru, datează din perioada anilor 1 700—1 300 î.e.n. Tot 
la Mănăstioara, în punctul numit Cetățuia, a fost găsit un 
tezaur totalizind peste 600 de

Ing. Ion Radu, de la V- 
zina de vagoane din Arad, a 
pus la punct un procedeu o- 
riginal de carbonitrurare în 
pastă, a diferitelor organe de 
mașini — roți dințate, bucșe 
și butoane. Introdus in pro
ducția de scule și la recon- 
diționarea unor subansamble 
de mașini din cadrul uzinei, 
procedeul elaborat de specia
listul arădean asigură spori
rea rezistenței la uzură a 
pieselor supuse tratamentelor 

La Combinatul petrochimic din Pitești au intrat in pro
ducție două noi obiective : instalația de clorură de ceanuril 
și cea de atrazin. Folosind ca materie primă acidul cianhi- 
dric obținut in cadrul combinatului și clorul furnizat de 
Combinatul chimic din Rm. Vîlcea, prima instalație va pro
duce anual 2 000 tone praf de clorură de cianurii, produs 
utilizat la fabricarea atrazinului, a ierbicidelor selective, 
precum și in industria coloranților și cea a medicamentelor. 
Cea de a doua instalație, realizată în întregime după un 
proiect românesc, conceput de ICECHIM București, produce 
anual 2 000 tone atrazin, utilizat ca ierbicid selectiv în cul
tura porumbului.

ruj popor de a-și hotărî singur 
soarta, potrivit intereselor și 
aspirațiilor sale legitime — 
principii confirmate de viață 
ca singurele pe care se pot 
clădi relații sănătoase între sta
te, pot chezășui pacea și secu
ritatea în lume.

Poporul român nutrește pro
funde sentimente de simpatie 
și solidaritate față de lupta 
popoarelor împotriva imperialis
mului și colonialismului, pen
tru libertate, independență na
țională și o viață mai bună. In 
zilele noastre are o mare în
semnătate pentru asigurarea 
progresului social lupta statelor 
recent eliberate pentru apăra
rea cuceririlor revoluționare și 
democratice, consolidarea inde
pendenței naționale prin mo
bilizarea forțelor și capacității 
creatoare a popoarelor lor, 
pentru dezvoltarea economică, 
politică și socială de sine stă
tătoare.

Considerăm imperios necesară 
unirea eforturilor tuturor for
țelor progresiste pentru a im
pune lichidarea oricăror forme 
de dominație colonialistă și 
neocolonialistă, a politicii de 
apartheid și discriminare ra
sială, pentru afirmarea drep
tului fiecărui popor la viață li
beră. demnă și civilizată.

Interesele fundamentale ale 
păcii și securității omenirii im
pun intensificarea luptei mon
diale pentru stingerea neîntîr- 
ziată a focarelor de război și 
conflicteloi- existente în diferite 
părți ale lumii, pentru curma
rea agresiunii S.U.A. în Viet
nam, Laos și Cambodgia și asi

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

termo-chimice. El elimină 
complet și nocivitatea in 
timpul preparării și aplicării 
pastei de carbonitrurare.

Brevetat 
cedeul de 
pastă, care 
mestec de 
indigene, poate fi aplicat, u- 
tilizîndu-șe instalațiile obți
nute in sectoarele de trata
mente termice ale uzinelor 
și fabricilor. 

gurarea dreptului popoarelor 
din această zonă de a-și hotărî 
singure soarta, pentru soluțio
narea politică a conflictului 
din Orientul Apropiat, pe baza 
rezoluției din noiembrie 1967 
a Consiliului de Securitate.

L'na din problemele majore 
ale vieții internaționale o con
stituie dezarmarea generală, în
deosebi dezarmarea nucleară: 
este necesar mai mult ca ori- 
cînd să se înfăptuiască măsuri 
practice în acest domeniu, care 
să ducă la lichidarea blocurilor 
militare, la înlăturarea manifes
tărilor de forță în relațiile din
tre state și soluționarea pe cale 
pașnică a problemelor litigioa
se, la crearea unui climat de 
încredere și securitate.

împreună cu celelalte țări 
iubitoare de pace și progres, Ro
mânia militează pentru întări
rea rolului O.N.U. în apărarea 
legalității și echității interna
ționale, pentru realizarea uni
versalității ei și oglindirea măi 
corespunzătoare a noilor reali
tăți ale lumii contemporane, 
convinsă că numai astfel aceas
tă organizație își va putea în
deplini în condiții mai bune 
înaltele răspunderi ce-i revin 
în promovarea păcii și coope
rării mondiale. '

îmi exprim convingerea că 
cea de-a III-a Conferință la 
nivel înalt a țărilor nealiniate 
va aduce o contribuție de sea
mă la dezvoltarea colaborării 
între state, la lupta popoarelor 
pentru independență națională 
și progres social, la cauza pă
cii și securității internaționale.
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r In sufrageria spațioasă a 
unei case cochete, căreia 
gazda îi dă cu satisfacție și 
pe bună dreptate și denumi
rea de vilă, discutăm des
pre împlinirile unei vieți de 
om, ale unei vieți de miner.

Drumul acestei vieți, de la 
copilărie la maturitate, de la 
intuirea empirică a realități
lor unei lumi nedrepte la 
trăirea conștientă a noului 
ideal uman poate fi califi
cat un veritabil salt peste 
timpuri. E saltul de la ado
lescentul împins de nevoi în 
rîndul truditorilor adîncuri- 
lor, de la începutul acestui 
secol, etichetați de îmbuiba- 
ții vremii drept „mineri mur
dari și zdrențăroși", la pen
sionarul de azi, plin de vi
talitate, e vorba de saltul de 
la coliba de la gura galeriei 
„mobilată" cu bizarele obiec
te cioplite din rigle care pur
tau denumirea de pat, masă, 
etc., la „vila" mobilată mo
dern, pe care ar putea-o in-

juns pe înălțimea unui pisc 
de munte care-și aruncă
mulțumit privirea înapoi,
spre drumul străbătut. Și 
drumul despre care vorbesc 
nu e. doar drumul vieții me
le, ci al întregului nostru po
por care, prin lupta și mun
ca sa neostoită, a ajuns la 
o viață demnă, 
înfăptuiri care îi 
perspective și mai 
spre viitor.

Să vă mai spun de 
mire : In ultimul an 
zenței mele în cîmpul mun
cii, am trăit bucuria unei 
realizări deosebite. împreună 
cu tînărul inginer Ekart, am 
condus lucrările de stingere 
a unui foc de mină care a 
mistuit timp de 54 de ani 
cărbunele din cel mai bogat 
strat al adîncurilor Vulca
nului. Mi-amintesc că încă 
de pe vremea capitaliștilor 
s-au făcut încercări pentru 
stingerea acestui foc. Dar, 
în loc de reușită — nume-

fericită, la 
deschid 
mărețe

o :nul- 
al pre

unei vieți trăite plenar
antreprenorvidia și fostul 

italian care și-a luat în sar
cină deschiderea galeriilor de 
coastă ale minei Vulcan; e 
vorba de saltul dintre fosta 
așezare minieră, întunecoasă, 
mizeră și sortită morții, la 
Vulcanul renăscut, dominat 
de verticalele modernelor e- 
dificii; e vorba de saltul de 
la condiția minerului din alte 
timpuri, oropsit și înjosit la 
condiția minerului prezentu
lui socialist, înconjurat de 
stima și considerația 
societăți.

Dar totuși, o viață 
nu se compune din 
ci se consumă prin 
efectivă, concretă a 
ților lumii din care face par
te. Și ..gazda" noastră, pen
sionarul Carol Golgoțiu a 
trăit efectiv, plenar am pu
tea spune, tot ce i-a hără
zit viața în cei 47 de ani 
bătuți pe muchie pe care i-a 
dăruit minei.

Golgoțiu-baci ne povesteș
te despre primii ani de mun
că în subteran cînd, deși tî- 
năr, trudea cite 12 ore în 
mină, cînd, în fiecare dimi
neață, mama trebuia să-l stro
pească cu apă rece pentru 
a-1 trezi spre a pomi din nou 
la lucru. Iși amintește de 
revoltele minerilor împotriva 
vieții crude cit și de replica 
stăpînilor vremii la aceste 
revolte : închiderea și inun
darea minei. Că n-a ajuns 
șomer — ca alți mineri care 
cutreierau drumurile Euro
pei în căutare de lucru — 
asta a fost o simplă întîm- 
plare fericită ce i-a hărăzit-o 
soarta. Deși ajunsese deja 
șef de echipă, a fost anga
jat la mina Eupeni ca simplu 
vagonetar. A început totul 
din nou, dar de astă dată 
definitiv : în cîțiva ani a de
venit miner, apoi artificier, 
iar după terminarea cursuri
lor școlii de maiștri — mais
tru miner și peste cîțiva ani 
prim-maistru. Anii de după 
eliberare îl găsesc la Lupeni, 
ca mobilizator al minerilor la 
sporirea producției de război. 
Conduce apoi lucrările de des
chidere a minei Uricani, iar în 
1949 e șeful sectorului Piscu 
de la Aninoasa. Revine la 
Vulcan o dată cu redeschi
derea minei și participă la 
evacuarea apelor, la reface
rea drumurilor de acces spre 
cîmpurile de cărbune, la des
chiderea de noi orizonturi, de 
noi abataje.

Discutăm despre mulțumi
rile. satisfacțiile vieții 
trăită intens în mijlocul 
nerilor Văii Jiului.

— Am avut mai multe 
tisfacții Cea mai mare 
trăit-o în urmă cu un an în 
marele Palat al Republicii, la 
forumul comuniștilor români. 
Nu-s adeptul vorbelor mari, 
dar țin să afirm că. partici- 
pînd la Congres, am trăit, 
asemenea unei mari revela
ții, cele mai frumoase zile 
ale vieții mele. Cum să spun ? 
Am avut bucuria omului a-

întregii

de om 
salturi, 
trăirea 
realită-

lui 
mi-

sa
ți m

roase victime. De aceea, reu
șind să izolăm și apoi să 
sufocăm focul prin înnămo- 
lire, să smulgem această zo
nă a minei din ghearele flă
cărilor și să deschidem aba
tajele, am părăsit mina cu 
inima împăcată.

...Din luna ianuarie a a- 
cestui an, Carol Golgoțiu a 
devenit pensionar. După cei 
aproape 50 de ani dăruiți mi
nei, tihna i se cuvenea. Dar, 
în cazul lui, numai de tih
nă nu poate fi vorba. Și aici 
sîntem nevoiți să consemnăm 
faptul că pensionarul Gol
goțiu n-are doar 
ci și nemulțumiri.
mult, unul dintre redactorii 
rubricii economice 
lui,
la pensionarul Golgoțiu în 
care își expunea motivele 
nemulțumirii- lui. Despre ce 
fel de nemulțumire este 
vorba ? Despre nemulțumirea 
omului preocupat de bunul 
mers al treburilor obștești, 
de depășirea stadiului atins 
într-un moment dat, de per
fecționarea domeniului de ca
re se simte legat — în inte
resul societății. Fostul tehni
cian miner, constructor de 
drumuri subterane, e nemul
țumit și preocupat în același 
timp de risipa de material 
lemnos la susținerea galeri
ilor. E preocupat în sensul 
că a făcut o propunere ino
vatoare pentru executarea 
din prefabricate a canalelor 
de scurgere din galerii, a 
plăcilor pentru acoperirea a- 
cestora și e nemulțumit pen
tru că, deși propunerea i-a 
fost acceptată de conducerea 
minei, ea nu se aplică nici în 
prezent. Pensionarul Golgoțiu 
își are atelierul lui de pre
fabricate în incinta minei, un 
adevărat laborator de expe
rimentare. Aici a confecțio
nat matrițe și pentru turna
rea din beton-armat a unor 
bandaje pentru înlocuirea 
lemnului la căptușirea pere
ților de galerii armate în TH 
iar, în prezent, e preocupat 
de confecționarea de matrițe 
pentru traverse de beton în 
scopul înlocuirii traverselor 
de lemn. Nu insistăm asu
pra detaliilor tehnice, nici a- 
supra avantajelor economice 
ale acestor propuneri. Este 
menirea specialiștilor s-o e- 
lucideze. In schimb, subli
niem actualitatea lor, pre
cum și temeinicia dorinței 
bătrînuluj tehnician minier 
de a veni îjx ajutorul minei 
la care 'a lucrat atîția ani.

...Un erou al timpurilor mo
derne, navigatorul solitar 
Francis Chichester mărturi
sea nu de mult următoarele : 
„Atunci cînd omul arde, cînd 
se consumă cu carburație 
maximă, atunci se simte tî- 
năr, rămîne tinăr și trăiește 
ca un tinăr". Prin modul 
cum gîndește și cum trăiește, 
comunistul Carol Golgoțiu 
conferă dovada elocventă a 
valabilității acestor cuvinte.

satisfacții
Nu de

a ziaru- 
a primit o scrisoare de
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Livezeni a devenit de multă 

vreme un nume cu rezonanță a- 
parte în aria geografică a 
fiului. Poate atunci, din 
eroici ai construirii căii 
de pe defileul Jiului, poale mai 
de mult. Fapt este că oamenii 
de azi, care înalță edificii indus
triale și sociale, parcă instinctiv, 
încearcă să țină sus, nestinsă, 
făclia unei tradiții glorioase, de
venite epopee.

Am întîlnit într-un travaliu 
neîntrerupt și rodnic o parte 
din detașamentul atît de prețuit 
pentru faptele sale, al construc
torilor din Valea Jiului, care, cu 
brațele bătătorite șl mintea me
reu vie, dinamică, au schimbat 
și schimbă continuu înfățișarea de 
veacuri a acestei părți a țăiii, 
adaugă frumuseți noi, durabile, 
utile frumuseților pe care și le 
etalează cu atîta dărnicie natura.

La lotul Livezeni, aparținînd

Văii 
anii 

ferate

T.C.M.M., un mănunchi de oa
meni inimoși și pricepuți dau 
contururi materiale planurilor și 
schițelor elaborate de proiectanți, 
caută în fiecare clipă să-și facă 
din profesia îndrăgită un titlu 
de satisfacție și mîndrie. Se ridică 
aici puțul principal pentru căr
bune, un puț secundar pentru 
materiale, stația de însilozare și 
încărcare în vagoane, o magazie 
pentru materiale și utilaje, 
pod rulant și complexul 
ministrativ-social.

Experiența îndelungată a
structorilor la acest lot, spiritul 
novator, receptivitatea la tot ce 
poate fi trainic și eficient eco
nomicele , a permis folosirea cu 
succes a unor metode avansate 
— panouri și planșe, structură 
în cadre de rezistență de beton 
armat, montarea armăturilor de 
oțel la stîlpi, confecționarea de 
cofraje din beton armat, meca-

nizarea unor lucrări care cer un 
mare volum de muncă, înlocuirea 
grinzilor monolit cu grinzi pre
fabricate etc.

Ceea ce impresionează în mod 
deosebit pe acest șantier este or
ganizarea perfectă, sincronizarea 
tuturor operațiunilor,, urmărirea 
zilnică a valorii și eficienței eco-

mește și îl simte în fiecare zi 
din partea organizației de partid, 
mi-a vorbit mult despre oame
nii „minunați", cum i-a calificat 
el, cu care lucrează și pe sea
nța cărora a pus toate realiză
rile. Nu mi-a pomenit, însă, ni
mic despre ceea ce face el în 
calitate de șef de lot. Am aflai.

rului scriptic de salariați. Meto
dele avansate de mare eficiența, 
introduse în producție au făcut 
ca productivitatea muncii să 
crească cu 37 la sută. Se înțele
ge de la sine că au crescut în 
mod corespunzător și cîștigurile 
salariaților, că fluctuația de 
cadre, de toate categoriile a în-

un 
ad-

con-

Al NOILOR
nomice a muncii.

Discuția pe care am avut-o 
cu tov. Gheorghe Chelaru, șeful 
lotului, a fost mai mult dec'tt 
agreabilă, pentru că am întîl- 
nit un om investit cu răspun
dere și care se simte în fiecare 
clipă responsabil pentru tot ce 
se face și cum se face. Ar putea 
să apară ca o formulă forțată, 
„gazetărească", dacă spun că 
acest om reprezintă modestia 
întruchipată. Mi-a 'vorbit mult 
despre ajutorul pe care îl pri

totuși, aceasta de la oamenii în 
mijlocul cărora este în fiecare 
clipă, îi sfătuiește, îi ajută în 
sensul propriu al cuvîntului.

Intr-adevăr, pe șantierul din 
Livezeni lucrează oameni care 
și-au etalat, nu o dată, calitățile 
profesionale și înalta conștiință 
civică. Ar merita să fie citați 
nominal aproape toți dar spațiul 
nu ne permite acest lucru. To
tuși îi Voi aminti pe maiștrii 
Ioan Tașcău și Mratz Ludovic, 
pe loan Traistă din brigada de

COOL
a întunecai rațiunea
și mîna a încercat să
suprime

La auzul știrii ne-am cu
tremurat. N-am mai a- 
flat un caz de asemenea 

dramatism : ca. un om (dacă 
acela se mai poate numi om) 
■să atenteze în serviciu la viața 
superiorului său pentru simplul 
motiv că acesta i-a vrut bi
nele, încercînd să-l apere de 
comiterea unui lucru grav care 
ar fi pus. în pericol viața lui 
și a altora. Era aproape incre
dibil, mai ales că fapta s-a pe
trecut la C.F.R., unde, se știe, 
domnește o disciplină de fier 
— așa cum ar trebuie să fie 
ea pretutindeni, la fiecare loc 
de muncă, pentru orice sala
riat. Am pornit pe urmele a- 
cestei drame.

Primul interlocutor a fost a- 
tentatorul. L-am aflat la mili
ția Petroșani. Un bărbat voi
nic,* în puterea vîrstei (46 de 
ani), nebărbierit. începe să se 
lamenteze, să-și dovedească 
nevinovăția fără ca să-l între
băm ceva. „Am fost puțin băut, 
asta știu. Fusesem noaptea Ia 
un botez la noi în comună, la 
Bănița. Dimineața m-am dus la 
serviciu. (A fost magazioner la 
tranzit, la C.F.R, Petroșani 
— n. n.). Dom’șef Enășescu a 
venit în control, mi-a spus că 
sînt beat și că să merg cu el 
la șeful stației să mă vadă. 
N-am vrut să merg,. mi-era ru
șine. Atunci m-a luat de piept, 
uitați mi-a rupt cămașa, m-a 
înjurat și eu am zis că merg".

Icnește în hohote de plîns, 
ca un copil, fără lacrimi. II 
readucem repede la firul po
vestirii : „El (ajutorul i șefului 
de stație, Sabin Enășescu — 
n. n.) mergea înainte. Nu știu 
ce mi-a venit. Am luat o ran
gă de fier și l-am lovit ușor 
în cap, o singură dată. A căzut 
cu gîtul pe linie. Nu eu l-am 
pus. N-am vrut să-l omor. A- 
poi am mers singur la șeful 
stației și i-am spus ce am 
făcut. Dom’șef Enășescu avea 
ceva cu mine. O dată m-a vă
zut cu capul în mîini în bi
rou și mi-a spus că de ce 
dorm în serviciu, dar’leu nu 
dormeam. Doamne, de m-ar 
ierta... Mă doare așa rău ca

---- -  MUNCA
Munca cinstită, chibzuită, munca pasionantă oferă omu

lui cele mai mari satisfacții, cele mai durabile amintiri. Prin 
muncă omul perseverează in viață, se realizează ca persona
litate in societate. Munca înnobilează pe om — ca să folo
sim o expresie cvasicunoscută. Numai că această exprresie 
— și nu doar aceasta — nu a pătruns în vocabularul și în 
conștiința unor tineri, pentru care munca este o necunos
cută, eventual o noțiune prea vagă căreia nu merită să-i 
acorde atenție. Și sînt, din păcate, destui asemenea indi
vizi care se mulțumesc să bată țara in lung și-n lat, să se 
întrețină cu „ce pică", să alerge după servicii ușoare plu
tite cu salarii mari.

Așa ceva au căutat și tinerii Ion Manda, Grigore Ispas, 
Ion Gheorghe și Constantin Mite — toți patru din același 
sat, toți patru absolvenți ai școlii de tractoriști din Se- 
garcea. Avea fiecare o calificare, avea fiecare un serviciu, 
avea fiecare un tractor in primire. Entuziaști, au pornit să 
răstoarne brazde adinei pe pămînturile mănoase ale Olte
niei. Dar intr-o noapte cu lună plină, cei patru consăteni

—wrnmiwa—i mi—uium................. iTimBKrwwaatm

pul, cam de mult, și n-am fost 
la doctor... Ce se va întîmpla 
eu mine

De bună seamă, acest mon
stru cu chip de om ș— căci 
numai un monștri) este în sta
re să procedeze ca el — se 
văicărește degeaba. Mai mult, 
minte cu nerușinare că nu și-a 
dat seama ce face, că n-a vrut 
să ucidă, că s-a prezentat sin
gur la șeful stației să rapor
teze că a greșit. Și cere îndu
rare, acuzînd că suferă cu ca
pul. II preocupă doar ce se 
va întîmpla cu el, dar nu se 
întreabă ce s-a întîmplat, ce 
se va întîmpla cu acel om că
ruia a vrut să-i ia vi ați). Pen
tru că asta a vrut Ion Băl- 
teanu în dimineața aceea de 
28 august a. c. : să supri
me viața superiorului său Sa
bin Enășescu, deoarece acesta 
i-a atras atenția că nu poate 
rămîne beat la serviciu,’ deoa
rece a vrut să evite eventuale 
neplăceri pe care le-ar fi putut 
produce Bălteanu în serviciu. 
Vinovăția lui Bălteanu reiese 
din toate declarațiile persoane
lor cu care am discutat.

— Bălteanu era un om con
știincios în serviciu — nc spu
ne instructorul stației . C.F.R. 
Petroșani, Emil Stanca. Iși: fă
cea datoria. Chiar atunci cînd 
bea nu era agresiv, dimpotrivă 
părea pașnic. N-a avut abateri 
grave în serviciu în cei peste 
20 de ani de cînd lucrează la 
C.F.R. Dar acum a procedat 
ca un barbar. Enășescu -.era un 
om exemplar, priceput și har
nic, cu disciplina C.F.R. în .sin
ge, exigent cu sine și cu subal
ternii. Numai oameni ce însu
mează asemenea atribute pot 
sta de veghe în serviciul căi
lor ferate. Cum s-au petrecut 
faptele bănuiesc că știți. Să 
vă spun despre intervenția 
mea. După ce l-a lovit puter
nic de două ori în cap și d-e 
mai multe ori în spate .‘cu ran
ga aceea de fier, l-a așezat du 
gîtul pe linie, văzînd că toc
mai vine o locomotivă, apoi el 
a fugit. O spun oamenii care

l-au văzut. A stat ascuns prin
tre linii, după care s-a furișat 
în casa unui cetățean din preaj
ma gării. Personal am mers 
după el. L-am descoperit re
pede. Nu vroia să mă înso
țească la gară. Mă și amenin
ța. Fierbea sî.ngele în mine. 
Abia m-am abținut. L-am adus 
totuși, am stat de vorbă cu el. 
încerca să escamonteze adevă
rul. Iși rupsese cămașa la piept 
afirmînd că i-a rupt-o Enă
șescu, se zgiriase cu o piatră 
după ureche. Dar cine-1 mai 
credea. Enășescu se afla în co
mă la spital. Și de cîte ori i-am

ință. Dar să vă spun. Cugetul 
nu mă lasă să ascund adevă
rul. Eram pe linii. L-am văzut 
pe dom’șef Enășescu mergînd 
înainte și pe Bălteanu în ur
ma lui. Veneau spre gară. N-am 
luat seama la ei. Mi-am văzut 
de treabă. Deodată am auzit o 
bubuitură. M-am uitat spre ei. 
Dom’ Enășescu era la pămînt, 
iar Bălteanu îi căra la răngi 
in spate. Am început să strig ; 
săriți că-1 omoară 1... L-a așe
zat cu gîtul pe linie, tocmai 
venea Adalbert Grober cu lo
comotiva, și el a fugit. Noroc 
că Grober l-a observat și a 
oprit locomotiva la 10—15 me-

Un caz ieșit din comun 
pe care îl propunem 

spre dezbatere opiniei publice

dădăcit. Le-am spus de o mie 
și una de ori, la școala per
sonalului, ce trebuie să știe 
la serviciu și în viață, cum să 
se comporte în orice împreju
rare. Dar Bălteanu parcă și-a 
pierdut mințile, zău. Imj pare 
foarte rău că în acest caz fără 
precedent la noi, la calea fe
rată, este implicat un om din 
subordinea mea. Dar a făcut-o, 
să tragă consecințele.

A

<n ochii mari și limpezi 
ai acestui om puternic, 

' integru, model de con
duită în serviciu și în afara 
lui, se scăldau boabe de rouă. 
Și-a aprins o țigară. I-am în
țeles amărăciunea, indignarea 
pentru fapta necugetată a lui 
Bălteanu.

Stăm de vorbă cu lăcătușul 
de revizie Mihai Pițiga, mar
tor ocular al celor întîmplate. 
Ezită să ne spună cum a fost. 
Se teme de prietenii, de con
sătenii lui Bălteanu. „Băniț’e- 
nii ăștia sînt răzbunători, 
dom-le. Au făcut front comun 
să-l apere pe criminal. Nu în
țeleg ce inimă au, ce conști-

tri de victimă. Altfel treceș 
peste bietul om. Asta cred că 
a gîndit Bălteanu : să-1 taie lo
comotiva și el să scape ne
vinovat".

Fără discuție că asta a gîn
dit Bălteanu în acele clipe, 
cu mintea împăienjenită de al
cool. Știa că Enășescu îl sur
prinsese dormind în serviciu, 
că nu-1 admitea beat la lu
cru. Se aștepta la măsuri se
vere împotriva lui și de tea
ma urmărilor a făcut gestul 
necugetat. Rapacitatea, egois
mul din el l-au condus la ho- 
tărîrea de a-i lua viața aces
tui om nevinovat, pentru a scă
pa el de orice bănuială.

A

fntr-un salon de la Spita
lul unificat Petroșani fa
cem cunoștință cu Sabin 

Enășescu, un om scund, de 51 
de ani, dintre care jumătate 
i-a petrecut la căile ferate (19 
numai la Petroșani). Capul îi 
este brăzdat de pansamente. Se 
simte binișor. Speră că în cu- 
rînd să plece acasă. Ne spune 
printre lacrimi :

— Am fost în război. M-am 
aflat nu o dată față în față cu

dulgheri, pe Gașpar Grigore din 
brigada de fierar-betoniști, de
corat pentru fapte de eroism în 
lupta împotriva fascismului, pe 
betoniștii Gheorghe Nicodim și 
Pavel Baboi, pe zidarii loan 
Guță, Cornel Bodgan, Petru Voi- 
cu, pe montării Dumitru Cos- 
tică și Nicolae Miron.

Dar cîți n-ar merita să mai cetat de a mai fi un fenomen 
fie pomeniți!

Cunoscînd acești oameni, or
dinea, organizarea, disciplina 
autoimpusă, în urma activității 
intense desfășurate de organiza
ția de partid, de organizațiile 
U.T.C. și sindicat, nu surprinde 
pe nimeni succesele de seamă pe 
care le raportează periodic lotul 
T.C.M.M. Livezeni — unul din 
colectivele fruntașe ale întreprin
derii. In primul semestru al 
anului, planul producției a fost 
îndeplinit în proporție de 119 la 
sută în condițiile scăderii nuntă-

obișnuit. Și tot neîntîmplător e 
faptul că, în primul semestru al 
anului, acest lot de constructori 
a reușit, să economisească 
materiale peste 500 000 lei.

Cunoscînd acest șantier, 
menii lui, ai certitudiriea 
obiectivele ce le-au fost încre
dințate vor fi date în folosință 
cel puțin la termenele stabilite, 
la un nivel calitativ care să sa
tisfacă exigențele cele mai înalte

la

oa-
că
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sonale ?
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inamicul. îmi șuierau gloanțele 
pe la urechi dar nu am sufe
rit nici măcar o zgîrietură. Și 
iaca acum, în serviciu, după 
25 de ani lucrați la C.F.R., un 
coleg de muncă mă lovește cu 
o rangă în cap, pe la spate, să 
mă omoare. De-ați ști ce-am 
simțit eu în suflet în acele cli
pe cînd au venit la mine la 
spital colegi cu care lucrez de 
10—15 ani și nu i-am recu
noscut... Cu ce greșisem eu în 
fața acestui Bălteanu ? Cu ab
solut nimic. Nu-1 puteam tolera 
în serviciu în starea în care 
se afla. Spre binele lui, spre 
binele altora, pentru siguran
ța circulației feroviare. Iar el 
de ce a fost în stare...

Intr-adevăr de ce... Pentru că 
alcoolul a dezlănțuit furia ani
malică din el. Pentru că nu 
a ascultat de rugămintea fiu
lui său de a nu merge așa, 
beat, la serviciu. Pentru că nu 
s-a împăcat cu gîndul că va fi 
sancționat. Și atunci a reac
ționat în modul cel mai inu
man posibil : să suprime viața 
superiorului său ca să scape 
el de urmări.

Așa s-au petrecut faptele. 
Oricine ar fi fost aten
tatorul, oricîtă strategie și 
iscusință ar fi avut, ele ar fi 
ieșit la lumină. Legile țării, 
aspre dar drepte, le vor cîn- 
tări gravitatea, îl vor pedepsi 
exemplar pe vinovat, care cau
tă scăpare într-un certificat de 
boală. Un lucru rămîne de ne
înțeles i atmosfera împăciuito- 
ristă ce domnește în jurul unor 
salariați de la C.F.R. Petroșani 
— în majoritate locuitori ai 
Băniței — care pactizează cu 
Bălteanu, încearcă să-i acope
re vinovăția, acuzîndu-1 fără 
vreun tOmei, pe Enășescu. A- 
cești oameni nu înțeleg drep
tatea și adevărul, nu înțeleg 
că, poate, și ei sînt factori 

■ morali ai vinovăției consătea
nului lor. De ce? Pentru că 
i-au ascuns unele abateri, în 
loc să-i arate în față greșe
lile, să-l ferească de a le re
peta, să discute colegial des
pre ceea ce e bine și rău. 
Pactizînd cu neregulile, acești 
salariați ignorează nu doar dis
ciplina muncii, dar însăși la
tura socială a profesiunii lor. 
Manevrantul Ion Țuică și-a a- 
menințat chiar superiorii că da
că nu i se acordă transferul 
vor păți ca Enășescu. Tată pînă 
unde merge atitudinea unui om,

gîndul răzbunării (peițlru ce?!), 
al autodrepțății. Asoftienea oa
meni periculoși peptru socie
tate trebuie chemat’ la ordine.

Inginerul Vie' >< Iloiu, șe
ful stației C.F.R. Petro
șani, ne spune cu sin

ceritate în glas! „I-am înțe
les întotdeauna pe toți. Poala 
prea i-am înțeles. I-am ajutat' 
cînd am putut, am luat măsu-' 
rile de rigoare cînd a fost -a- 
zul. Serviciul la C.F.R. es*a 
puțin deosebit de serviciile din 
alte ramuri de activitate. Noî 
avem un colectiv bun, avem și 
rezultate bufte, de aceea cu atît 
mai mult m-a uluit acest caz 
fără precedent la C.F.R. Ii cu
nosc bine și pe Enășescu și pa 
Bălteanu. încrederea mea a fost 
întotdeauna deplină în Enă
șescu. Vinovăția , lui Bălteanu 
nu se pune la îndoială. Cefe
riștii au cerut să fie judecat 
public, în mijlocul lor, pentru 
a-i înfiera gestul nesăbuit, pen
tru a fi o lecție exemnlmă 
despre încălcarea disciplinei 
muncii și a eticii cetățenești.

Despre vinovăția lui Băl
teanu, despre dramatis
mul acestui caz, despre 

superficialitatea în serviciu a 
unor lucrători de la C.F.R. Pe
troșani ne-a vorbit și căpita
nul Emilian Pîrvu. șeful mili
ției C.F. din gara Petroșani.

— Bănițenii care lucrează la 
C.F.R. — nu toți, firește — 
consideră serviciul, pentru ca
re primesc bani, ca o anexă pe 
lingă treburile lor gospodărești. 
Ei își fac întîi toate lucrările 
în propria gospodărie, sînt ne
lipsiți de Ia nunți, botezuri, 
nedei, petreceri, venind la ser
viciu obosiți și chiar afumați 
de băutură. De fapt, oboseala 
și băutura au generat cazul 
Bălteanu, unic din cîte știu 
eu în analele C.F.R. Cred că 
nu greșesc dacă spun că per
soanele din conducerea stației 
C.F.R. Petroșani vor trebui să 
manifeste mai multă exigentă 
față de abaterile mărunte ale 
salariaților, căci din acestea se 
nasc adevăratele „cazuri", cum 
este acela al magazionerului de 
tranzit Ton Bălteanu.

Pentru el macazul a fost 
schimbat. Spre o direcție de 
loc de invidiat. Singur a ce
rut acest „liber".

Dumitru GHEONEA

* pentru unii
s-au adunat la sfat în jurul unui foc, lingă tractoarele lor. 
Au discutat în șoaptă și au decretat: le lăsăm aici'.(trac
toarele), singure pe cîmp, și ne oprim în Valea Jiului, 
Acolo se cîștigă bine. Și s-au oprit la Vulcan. S-au anga
jat, au primit locuri în cămin, apoi au plecat prin oraș. 
Mai „isteți", Gheorghe și Mite complotează împotriva lui 
Manda și Ispas. Le iau hainele și unele obiecte de uz per
sonal și ajung in gara Petroșani. Organizează o „evadare" 
spre direcții necunoscute. Aflînd de trădarea prietenilor, 
Manda și Ispas le intuiesc traseul și încep o adevărată) 
cursă de urmărire, în plină noapte, prin gara Petroșanii' 
unde personalul miliției de aici a făcut „curățenie" generală 
în ultima vreme. Nu i-a scăpat nici cvartetul bifurcat din 
Segarcea care venise cu gînduri ieftine după salarii mari 
în Valea Jiului. Cei patru tractoriști cu diplomă au fost 
orientați spre munca cinstită — unic izvor de mulțumire 
sufletească și materială.

O necunoscută a devenit munca și pentru Aurelian 
Chetreanu. Spunem „a devenit" pentru că Chetreanu a

-O NECUNOSCUTA?
muncit o vreme după venirea lui în Valea Jiului. Dar l-a 
plictisit repede această preocupare. Și, la 29 de ani, cu un 
trup de Hercule, a ajuns parazit social. $i-a abandonat 
slujba, casa, prietenii, trăind din servicii mărunte, de oca
zie, la diverși cetățeni — miopi la degradarea lui morală, 
șatisfăcuți că are cine le tăia lemne, cine le aduce apă, cine 
le transporta geamantanele în gară. Un om tinăr, plesnind 
de sănătate, a devenit bob de neghină în lanul viguros din. 
preajmă-i. Reședința de zi — necunoscută, unde „găsea" 
ceva de rupt oasele, cea de noapte — în gara Petroșani 
ori în garniturile trenurilor de persoane din gară care ur
mau să plece ziua în cursă. A fost și el adunat de pe dru
muri de organele de miliție și îndrumat spre un loc de 
muncă.

Alexandru Roșescu din Petroșani este de asemenea ti
năr, voinic, sănătos. Dintre toate lucrurile de pe lumea asta, 
munca îl plictisește cel mai mult. A colindat, în ultima vre
me, o duzină de întreprinderi dar nicăieri „nu a fost înțe

les". Și n-a putut rămîne. In schimb a rămas scandalagiu, 
chefliu și veșnic amorezat. In compania sorei medicale Sa
bina N. de la Spitalul unificat Petroșani, Roșescu s-a aco
perit de oprobriul cetățenilor de pe strada Cloșca din Pe
troșani. Serenadele lui la fereastra iubitei au trezit... deza
probare și nemulțumiri, a atras atenția organelor de mili
ție pentru a-i aplica vreo cîteva amenzi. Dar nimeni și 
nimic nu-l readuc la realitate pe Roșescu. De muncă nici 
să n-audă. De-ar putea face rost de bani pe chiul, petre
ceri și amoruri. Dar nu se poate. Asta-l supără mai ales pe 
Roșescu.

Și acești oameni trăiesc în preajma noastră, li știm, îi 
vedem, îi cunoaștem. Unii dintre ei poate chiar îi compăti
mim. Dar facem oare totul pentru a-i trezi la realitate, pen
tru a le inocula răspunderea cuvenită față de muncă — fără 
de care omul nu ar fi devenit om 1

G. DINU



MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 1976 Steagul roșu 3www

Mina Lupeni va urca cotele unor înalte valori ale eficientei economice
(Urmare din pag. 1)

tarea cu abataje, folosirii mai 
eficiente și mai bunei gospo
dăriri a acestora. Creșterea 
dinamică a productivității 
muncii, ajungerea în 1975 la 
2,400 tone cărbune/post im
pune ca utilajele ce sînt date 
în înzestrarea minei să fie 
exploatate adecvat condițiilor 
de zăcămînt și cu randamente 
cît mai înalte obținute pe fie
care mașină între ciclurile in- 
troducere-scoatere la repara
ție, să fie pregătit și instruit 
personalul căreia i se încre
dințează utilajele noi pentru 
a le cunoaște și utiliza cu 
rezultate maxime (în acest 
scop să se treacă numărul ne
cesar de mineri prin treapta 
de școlarizare de mecanizator 
minier), să se îmbunătățească 
aprovizionarea minei cu piese 
de schimb, forul competent 
din Ministerul industriei mi
niere și geologiei să facă de
mersurile necesare la uzinele 
constructoare pentru, folosirea

unor oțeluri de calitate mai 
bună la construcția transpor
toarelor TR-3 mai cu seamă 
la jgheaburile 
lui, să devină 
tarea minei cu 
cesar pentru 
pornirii-opririi 
centralizat al funcționării u- 
tilajului de transport de. la 
frontul abatajelor etc.

Realizarea creșterilor atît 
de importante prevăzute la 
producția ,de cărbune, la pro
ductivitate și la toți ceilalți 
indicatori ai planului cinci
nal, presupune rezolvarea u- 
nor probleme multiple de or
din tehnic și organizatoric. 
Va trebui ca îmbunătățirile 
și perfecționările tehnice, a- 
plicarea noului în tehnologia 
exploatării cărbunelui să se 
împletească strîns cu o susți
nută muncă politică pentru 
mobilizarea potențialului u- 
man al minei la înfăptuirea 
sarcinilor, ou creșterea rolu
lui organelor și organizații
lor de partid, a competenței

transportoru- 
o realitate do- 
aparatajul ne- 
automatizarea 
și controlului

lor în conducerea activității 
economice începînd de la ni
velul formațiilor de lucru, ra
ioanelor, sectoarelor și pînă la 
nivelul exploatării — a arătat 
printre altele în cu.vSn.tul său 
tov. Ioan Raczek, secretarul 
comitetului de partid al mi
nei.

In încheierea dezbaterilor 
adunării generale a reprezen
tanților salariaților minei Lu
peni a luat cuvîntul tovarășul 
Ștefan Almășan, secretar al 
Comitetului județean de par
tid. Făcînd prețioase recoman
dări- organelor și organizațiilor 
de partid, sindicat și U.T.C., 
comitetului de direcție, în
tregului colectiv al minei pri
vind modul cum trebuie să-și 
organizeze munca pentru în
deplinirea sarcinilor sporite 
ce le revin în anii cincina
lului viitor, vorbitorul a a- 
rătat că minerii de la Lupeni 
trebuie să asigure mai întîi 
realiziarea exemplară a pla
nului pe anul 1970. O dată 
cu aceasta să fie pregătite

toate condițiile unei activități 
superioare și rodnice pe anul 
1971; să fie definitivate S.T.E.- 
urile pentru fundamentarea 
activității de investiții, să fie 
pregătite stocurile de mate
riale, completată dotarea cu 
utilaje, să fie folosite mai bine 
toate capacitățile, îmbunătăți
tă organizarea muncii de la 
frontul abatajelor și pînă la 
comitetul de direcție, elabo
rate noi studii privind valo
rificarea de noi rezerve inter
ne pentru creșterea eficacității 
economice, urmărirea perseve
rentă a îndeplinirii măsurilor 
tehnico-organizatorice preconi
zate în sprijinul îndeplinirii 
cifrelor de plan pe anii cin
cinalului 1971—197.5. In con
secință e nevoie adică de o 
îmbunătățire a întregii acti
vități sub aspect calitativ atît 
pe linie tehnică, organizatori
că cît .și politică. Comitetul 
de partid, comitetul sindica
tului și comitetul coordonator 
U.T.C. să asigure cunoaște-

sarcini majore de

rea cifrelor de plan și măsu
rile luate pentru înfăptuirea 
lor la toate nivelele — sec
toare, raioane, brigăzi, pentru 
ca toți salariații colectivului 
să aibă posibilitatea de a veni 
cu propuneri de îmbunătățire 
pînă la definitivarea acestor 
cifre și
plan, să știe fiecare om al 
minei ce are de făcut pentru 
înfăptuirea lor, să-și co-nsacre 
acestui țel cu pasiune și dă
ruire toată capacitatea și pu
terea de muncă.

întregul,- conținut al dezba
terilor adunării, observațiile 
și propunerile formulate de 
participant, măsurile preco
nizate de comitetul de direc
ție constituie pietre de hotar 
trainice și certe ale unei acti
vități desfășurate la un nivel 
teț, mai înalt al eficienței e- 
coaomice .pe care colectivul 
minerilor din Lupeni și-a ja- 
loiiăt-o de pe acum pentru 
anii viitorului cincinal.

.Daeă aș ști care e cel mai copt... Foto: V. lORDACHESCU
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SECVENȚE CULTURALE • SECVENȚE CULTURALE J

Transpunerea scenică a uneia 
din lucrările notorii ale Iui Cal
deron de la Barca „Doamna 
Spiriduș", comedie care înfrun
tă de secole examenul tuturor 
scenelor din lume, constituie 
o „ofertă onorabilă" făcută pu
blicului spectator de către Tea
trul „Valea Jiului".

Succesor necontestat al lui 
Lope de Vega, Calderon de Ia 
Barca (1600—1681) ocupă un loc 
de seamă în ierarhia „secolu
lui de aur" a! literaturii spa
niole. Ca trăsături caracteris- 
iice ale comediilor Iui Caide- 
ron se detașează triumful iu
birii, bucuria de viață, în care 
simțim marele suflu al Renaș
terii, alături de exaltarea sen
timentului de onoare, galante
ria aprinsă și geloasă specifice 
fundului de viață spaniol.

Comedie de acțiune și bra
vură, piesa „Doamna Spiriduș" 
prilejuiește întoarcerea la o- 
bîrșia genului „capă și spadă" 
extins azi cu egal succes în 
cinematografie, atît de gustat 
de publicul dornic de relaxare 
activă.

Colectivul artistic al teatru
lui din Petroșani a abordat cu 
jovialitate și credulitate since
ră partitura sprințară a come
diei Tot arsenalul unui stil 
„teribilist" — în accepțiunea 
bună a cuvântului — a fost 
pus la bătaie : gesturi ceremo
nioase, explozii pasionale, 
timentație expresivă, 
plon jon în epocă !

Regizorul Marcel 
străduit să dirijeze
ițele baroce ale intrigii, să re-

ves-
Un grațios

Șoma s-a 
cu atenție

■4

„DOAMNA SPIRIDUȘ1*
zolve echivocurile situațiilor și 
să găsească bune soluții de e- 
xistență scenică pentru actori.

Zburdalnica și enigmatica 
Doamnă Spiriduș își găsește în 
Paulina Codreanu o interpretă 
neobosită în ghidușii, Ștefania 
Donca o secondează la fel de 
ingenios sub identitatea Isabe- 
lei. Spadasin încercat, Don 
Manuel (Marcel Popa) cultivă 
atitudini cavalerești... și nu de
geaba. La demonstrații tot atît 
de spectaculoase se pretează și 
necruțătorul Don Luis (Constan
tin Dumitra), trăgînd spada cu 
promptitudine iar ardentul Don 
Juan (Mihai Clita) va încerca 
totul pentru ca să cîștige dra
gostea gingașei Dona Beatriz 
(Ruxandra Petru). Galeria per
sonajelor e întregită de prezen
ța picarescă a Iui Cosme (Ni- 
colae Gheorghe), Rodrigo (Flo
rin Plaur) și Clara 
Popescu).

Un rol important îl 
ușă secretă, chiar

(Claudia

joacă și 
dacă e 

element neînsuflețit. Dar să nu 
divulgăm mai mult, spre a me
naja susceptibilitățile scenogra
fului Aurel Florea.

Sperăm că publicul nu va o- 
coii intilnirea cu marele repre
zentant al dramaturgiei spa
niole a Renașterii, prin inter
mediul colectivului de creație 
de la teatrul petroșănean.

o...

Zenobia ILIEȘ

ecrane
0 La cinematograful „Republica" din Petroșani, intre 

10 și 13 septembrie, va rula filmul francez de artă „JUR
NALUL UNEI CAMERISTE", realizat de prestigiosul regi
zor spaniol Luis llunuel (să ne amintim de „Viridiana"). 
Protagonista filmului este cunoscuta actriță franceză Jeanne 
Moreau.

0 La „7 Noiembrie" in Petroșani, începind de mîine, fil
mul „ACEASTA FEMEIE" cu Sarita Montiel. Cum ne-am 
obișnuit, actrița va interpreta tot rolul unei cântărețe spa
niole cu o viață zbuciumată. Acuzată de a-și fi asasinat iu
bitul și cercetindu-se circumstanțele in care fusese comisă 
crima, Soledad Romero (Sarita Montiel) își va povesti 
viața. Intriga, lineară și deosebit de sentimentală, se va 
sfîrși cu un happy-end : elucidat și mișcat de povestea tra
gică, tribunalul decide achitarea nefericitei Soledad, 
tă femeie" 
tru Sarita 
gustate de

,Aceas- 
este o melodramă construită în mod special pen- 
Montiel care excelează in astfel de filme mult 
o mare parte din public.

de

0 In prima zi a turneului 
internațional de baschet (re
zervat echipelor de tineret) de 
la I’levha, selecționata Bulga
riei a învins cu scorul de .87— 
80 (33—31) formația R. D. Ger
mane. In celelalte partide dis
putate s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Cuba — Spar
tak Plevna 98—57 (42—36); Un
garia — Cehoslovacia 78—34 
(42—19); U.R.S.S. — Polonia 
62—33 (34—20).

N/'x/’ ✓

0 Cursa automobilistică in
ternațională desfășurată pe cir
cuitul de la Nurburgring, 
prezența a peste 
spectatori, a fost 
sportivul englez 
care, la volanul 
„Chevron 16 Ford" 
500 km în 3h09’07’ 
rară de 159,500 km). Pe locurile 
următoare s-au clasat Merzario 
(Italia) și Kinnunen (Finlanda) 
— ambii pe mașini „Abarth".

în
100 000 de 
cîștigată de 
Vie Elford, 

unei mașini 
‘, a parcurs 

(medie 0-

Să mai așteptâm
răspunsurile

conducerii T AP L ?

r

Calderon de la Barca
Avanpremieră teatrală

V.W.VAV.'.V.WA'.WAW/M'AVA’AWAWAVAVZ.’.W

Noutăți PENTRU
in

librării

0 NICOLAE CEAUȘESCU, 
România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, voi. 4.

Sînt cuprinse în acest volum 
rapoartele, cuvîntările și arti
colele din perioada aprilie 1969 
— iunie 1970.

0 VASILE C. IONESCU, „A- 
lexandru lonescu".

Volumul, apărut în colecția 
„Evocări", cuprinde un studiu 
și o autobiografie de V. G. Io- 
nescu despre personalitatea, ac
tivitatea și scrierile lui Alexan
dru lonescu (1862—1929) aflat 
printre aceia oare au pus ba
zele și au condus primul par
tid de clasă al muncitorilor 
din ultimul deceniu al secolu
lui al XIX-lea. Alexandru Io- 
nescu a fost cel care, printre 
primii, s-a ridicat împotriva 
„generoșilor" în momentul tre
cerii lor la liberali.

• VALTER ROMAN, Eseuri 
despre revoluția științifică și 
tehnică.

Autorul tratează problemele 
strins legate de noile corelații 
care există astăzi între știință 
și societate, știință și produc
ție, știință și tehnică. în am
bele sisteme social-economice. 
Arțicolele și studiile reunite în 
acest volum reprezintă consi
derații și păreri legate de ma
rea metamorfoză istorică a tre
cerii omenirii de la o civiliza
ție la alta, superioară.

• GHEORGHE ȚUȚUI 
COȚOFANA PARASCHIV, 
dicatele din România în 
revoluției populare.

Lucrarea este un studiu 
haustiv despre activitatea 
ză a sindicatelor pentru apă
rarea intereselor maselor mun
citoare între anii 1944—1947, 
perioadă complexă și 
însemnătate în viața

Sin- 
anii

• CONSTANTIN 
Țărănimea din România între 
1864—1888.

Autorul abordează o perioa
dă istorică în care țărănimea

BIBLIOTECA
personala

constituia o forță de clasă ce 
nu mai 
studiate 
sociale 
(1864) și 
într-un ansamblu unitar ce ser
vește la cunoașterea unui do
meniu social-politic fundamen
tal al societății românești într-o 
etapă de tumultuoase evenif 
mente, de convulsiuni sociale.

putea fi neglijată. Sînt 
coordonatele istorice și 
între , reforma agrară 
răscoală (1888), privite

• CETĂȚEAN, SOCIETATE, 
FAMILIE,

Apărut în seria „Dezbateri 
etice", volumul este o reuniune 
de studii despre cele mai im
portante și mai actuale pro
bleme 
văzute 
sociale 
sența 
relația 
familie, este conținutul funda
mental al preocupărilor pe care 
le ilustrează atît lucrarea în 
ansamblul ei, cit și fiecare ca
pitol în parte.

ale morale; comuniste, 
prin prisma relațiilor 
din țâra noastră. E- 

problemelor dezbătute, 
cetățean — societate —

UltimulTV cuvînt
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• CAROL ROMAN. Mărtu
rii despre tineri și tinerețe.

Este o anchetă internațională 
la care au participat personali
tăți ale lumii care s-au înscris 
în conștiința generațiilor prin 
creația deosebită într-un plan 
sau altul al activității umane. 
Ancheta înmănunchează narații 
scurte, mici eseuri politice, so
ciale, etice, aspecte inedite din 
biografii faimoase, unele chiar 
.senzaționale.

18,05

18,30
19,15

19,20

19,30
19,55

21,30

23,25
23,40

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.
Universal șotron — en
ciclopedie pentru copii. 
Literele X, Y, W.
Cabinetul economic TV. 
Imagini din R.P.D. Co
reeană — film docu
mentar.
„1001 de seri* — emi
siune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Tile-cinemateca. Filmul 
artistic „Alibi".
Finala „Cupei intercon
tinentale" la fotbal : Fei- 
jenoord Rotterdam — 
Estudiantes La Plata. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Se obișnuiește ca în urma semnalelor critice ale ziarului, 
unitățile în cauză, în urma unor analize a situațiilor de 
fapt, să răspundă, astfel ca cititorii să ia cunoștință de mă
surile luate în vederea înlăturării lipsurilor. Foaie e prea 
puțin spus, se obișnuiește, de fapt acest lucru este obligato
riu, cu atît mai mult cu cît o mare parte a sesizărilor despre 
anumite stări de lucruri sînt adresate ziarului de către cetă
țenii Văii Jiului, de către opinia publică deci, față de care 
trebuie să se manifeste respect și căreia trebuie să i se răs
pundă cu promptitudine, cu simț de răspundere. Marea ma
joritate a unităților economice a instituțiilor din municipiul 
nostru dau atenția cuvenită răspunsurilor pe care le trimit 
redacției, relevînd în mod concret felul în care au fost înlă
turate deficiențele semnalate, măsurile stabilite pentru a es
tompa în viitor repetarea unor fapte similare. Nu aceiași lu
cru se întîmpiă însă cu articolele publicate în care se tratea
ză despre activitatea unităților T.A.P.L. din Valea Jiului, față 
de care marele public, consumatorii au nu o dată rezerve, 
atît în ce privește buna deservire cît și a modului în care sînt 
aprovizionate cu cele necesare. Ce se întîmpiă însă cu con
ducerea T.A.P.L. nu știm, dar cert este faptul că răspunsu
rile pe marginea articolelor publicate întîrzie uneori luni în 
șir, alteori sînt superficiale, lipsite de simțul răspunderii cu 
bună știință bagatelizat, nu o dată lipsurile semnalate fiind 
intenționat sau nu mușamalizate, iar abaterile salariaților 
cocoloșite.

Altfel nu putem înțelege, de ce. nici pînă astăzi, conducerea 
T.A.P.L. n-a catadicsit să răspundă la articolele „De ce Tic- 
Taci I nu merge ca ceasul", „Minerul și schimburile lui“, 
„Mult zgomot pentru nimic", ..Echilibru, doi mici și o bere“, 
„Proprietara" și altele publicate pe parcursul a mai bine de 
cinci luni.

Oare conducerea T.A.P.L. nu-i interesată în a pune o dată 
pentru totdeauna ordine în activitatea cotidiană care se 
desfășoară în unitățile din subordine 7 Nu-i interesată ca sala 
riații restaurant! I >r, bufetelor, cofetăriilor să muncească în 
așa fel, incit consumatorii să fie tratați cuviincios, civilizat 
cum Ie stă bine unor lucrători din comerțul socialist. Nu de 
alta, dar uneori, ai impresia că ospătaru-i cel care-ți plătește 
consumația, că stai la rînd și aștepți pomana celui plătit să 
te servească. Considerăm că o asemenea atitudine vine în 
flagrant delict cu etica socialistă, că oricum, conducerea 
T.A.P.L. trebuie să-și revizuiască unghiul de vedere, prea 
îngust aș zice, optim numai pentru a trece cu vederea mul
țimea de lipsuri, față de care ziarul nostru a luat nu o dată 
poziție. A desconsidera un sprijin care ți se acordă înseam
nă că în mod intenționat înnăbuși măsurile care trebuie luate 
în vederea remedierii deficiențelor de care ai știință, printre 
care faci zi de zi slalom, înseamnă că de bună voie permiți 
perpetuarea unor neajunsuri desigur spre folosul unora din
tre cei care Ie generează, le amplifică.

Să mai așteptăm ? Perfect Dar pînă cînd ?

de mare 
țării.

CORBU
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1»
O LUME DISPĂRUTĂ («)

lucru a liceului, am întîlnit pe 
șeful șantierului, Nicolae Sasu.

— Au mai rămas puține 
zile pînă la ora recepției. Re
luăm întrebarea: clopoțelul va 
vesti începerea cursurilor în 
noua clădire ?

— Repetăm și noi răspunsul : 
desigur. După toate probabili
tățile recepția va avea loc sîm- 
bătă după amiază sau luni di
mineața. Cu această ocazie vom 
preda beneficiarului 
complet terminată în 
cu finisajul executat 
proiectului, urmînd ca 
de acces, canalul termic și ni
velarea terenului să o realizăm 
în săptămînile ce urmează. Ten- 
cuielile exterioare cu finisajul 
respectiv vor fi realizate la 
primăvară Putem afirma că la 
15 septembrie elevii se vor sim
ți excelent în noua școală 
ceea ce ne privește pe noi.

Există deci certitudinea ter
minării acestui important obiec
tiv abordat de constructorii pe- 
troșăneni, în timpul cel mai 
scurt.

clădirea 
interior 

conform 
drumul

7

Pe urmele materialelor publicate

„Produse necorespunzătoare 
în cuptoarele indiferentei**

ln urma materialului intitulat 
„Produse necorespunzătoare in 
cuploarele indiferenței", apărut 
în ziarul nostru din 8 august a.c. 
conducerea întreprinderii de moră- 
rit și panificație din Petroșani ne 
informează 
pentru a 
semnalate, 
muncitorul 
înlocuit cu 
în manipularea șterurilor. Referitor 
la pîinea refuzată la brutăria din 
strada Cimitirului ni se comunică 

celor păgubiți li s-a plătit cos- 
făinii consumate la acel copt 

către „vinovat" (n.n. — lucru 
care l-am semnalat și noi in

articol). In ceea ce privește starea 
necorespunzătoare a șterului, am 
fost asigurați că pînă la sfîrșitul 
acestui an cuptorul cu pricina va 
intra în reparații capitale.

Răspunsul acordat în scris zia
rului nostru, nu spune însă nimic 
clar despre așa zisul „program de 
rentabilizare". După toate proba
bilitățile orarul de funcționare va 
rămîne același în ciuda insistente
lor acelora care beneficiază de 
serviciile acestui șter. Ba mai mult, 
într-o discuție avută cu diferite 
persoane din conducerea fabricii 
am fost rugați să „sfătuim oamenii 
să-și planifice mai rațional zilele 
de copt pentru a nu perturba ac
tivitatea unităților de acest gen*.

asupra măsurilor luate 
înlătura neajunsurile

Ca primă măsură, 
Ioan Cornea a fost 
Ilie Floroiu specializat

(Urmare din pag. 1)

in

că 
tul 
de 
pe

acuma, sînlem capabili să realizăm 
și depășiri tn proporție de 30—10 
la sută".

Ne-a surprins modul de a zorbi 
al acestui om, siguranța sau cura
jul de a lua angajamentele aces
tea. Rezultatele anterioare obținute 
de ortacii pe care ti conduce con
stituie o bază solidă a acestor a- 

succese 
ale

CERTIFICATE DE GARANȚIE
Impresionați de cele văzute, sur

prinși de splendoarea muncit ad
mirate, părăsim brigada despre 
care se vorbește numai lucruri 
frumoase. Importanța muncii celor 
9 oaoteni întâlniți în galeria di
recțională a straiului III. blocul 
3. este mare, în condițiile aces
tei mine care își trăiește o a doua 
viață. Sondezele moderne dirijate 
cu măiestrie de oameni cu înaltă 
calificare ajută la cele mai com
plexe forme de cercetare a zăcă- 
mîntului. Acum, poziția lucrărilor 
vechi poate fi determinată cu pre
cizie maximă.

Cuvintele însoțitorului nostru, 
lacob Stoica dezvăluie însă într-o 
singură 
acestor

„Nu 
brigăzi 
care o 
ai ei, 
rele dîrze și hotărîte care o cm- 
pun. Să nu uităm că mai mult 
de jumătate din băieți sînt membri 
de partid, iar șeful este și locții
torul secretarului organizai iei
U.T.C. pe exploatase. Iată cen.li- 
cățele ele garanție ale succeselor 
viitoare".

frază, secretul succeselor 
sondori : 
numai priceperea 
determină încrederea 
acordăm celor 9 

ci în primul rînd

«teslei
/;e 

memnri 
cam. te-

firmaț ii, certitudinea unor 
viitoare. In primele opt luni 
anului, depășirile de plan aE bri
găzii conduse de Petru Manțoc 
întrec 80 la sută la foraj-terce- 
tare. Este o cifră care face cinste 
acestui grup restrîns de truditori 
ai adîncurilor noastre.

că, atunci 
pe pilotul 

află 
acesta

povestește 
întrebat 
dacă 

gurile rîtilui, 
că „singurul lucru 
este că

Istoria 
rînd l-a 
biiganlinei 
proape de 
fi răspuns 
care-l știe 
marana (hățiș) din 
tîmplarea îi mai , 
„Nit marana — ar fi 
Orellana — 
că torul expediției 
află nu î 
într-un 
Orellana, Santa -Maria del 
J): ilee, Salimoes — tot atrtea 
a‘e unui singur fluviu.

i Marele fluviu s-a format 
unirea rîurilor Maranon (lung de 
1 350 km) și Ucayali (2 738 km). 
Pornind de la considerabila dife
rență de lungime dintre cele două 
ape, s-au iscat controverse asupra 
localizării izvoarelor fluviului ni 
cel mai mare debit din lume. Voi 
pomeni patru opinii formulate la 
perioade de timp diferite. In 1707, 
călugărul Samuel Fritz socotește 
rîtil Maranon drept izvor al A- 
m izontihii. Un alt iezuit, căluttăi ni 
Girbol, socotește că, dimpotrivă.

a-
ai 
pe 

se află într-o 
care doar în- 

mai poate descurca".
—, ar fi.. răspuns 

ci Maranon". Cond-i- 
i vedea că 

îrttr-o situație dificilă ci 
veritabil haos. Maranon, 

Mar
nume

se

e

din

Ucayali este izvorul marelui flu
viu, bazîndu-se pe faptul ca are 
o lungime mai mare și că la 
izvoare este mult mai larg. In 
1743, matematicianul francez 
Charles Marie de la Condaniine, 
recunoscind 
lat, acordă 
pentru că 
mai mulți 
cercetătorul 
mondi, 
matic 
un examen chimic al sărurilor dir. 
ambii afluenți, a ajuns și el 
concluzia că rîul Maranon are 
debit 
astfel 
ivit ( 
Maranon ? 1 
Flornoy i-a 
lacul Lauricocha, 
Jianul Raimondi 
km mai la sud, 
lacul Ninococha, 
Cerro Yarupa.

Ideea de a găsi izvoarele Ama
zonului mă 
1961, cînd am escaladat 
culmi ale

că Ucayali este mai 
prioritate Maranonultii 

este mai adînc și are 
afluenți. După 1869, 

italian Antonio Rai-
rcalizînd un calcul ni.ite- 

asupra debitului de apă și

superior. Problema 
I rezolvată, dar imediat 
o alta : unde izvorăște 

Exploratorul 
t situat izvoarele 

în timp ce 
le-a stabilit 

mai precis 
la poalele

la
■ un 

părea 
s-a 

rîul 
Bertrand 

în 
ita- 

30 
în 
lui

fascina încă de prin
.... .J..t cîteva 
lanțului Huayhuas'n.

Cînd, din punct de vedere mate
rial, proiectul a devenit realiza
bil, am părăsit Italia și mi-am 
început călătoria spre crestele 
gheață ale Anzilor. Aveam 
gînd să urmez cursul fluviului 
la izvoare, prin văile încurcate 
misterioase în care triburile 
indios îl denumesc „șarpele 
aur", pînă la bcean. Am ajuns 
Oyon, la poalele munților, însoțit 
fiind de Mario Allegri, un com
patriot, și ' de peruvianul Arturo 
Soriano. Oyon este o tipică așe
zare anodină, cu case de argilă 
cocoțate la 3 600 m înălțime. 
Este frig și culmile se ascund parcă 
în viforniță. In dimineața urmă
toare, teleguța în care călătorim 
amenință să se împotmolească în 
zăpadă, înainte de a ajunge la 
mina de argint de la Raura unde 
se termină de altfel și drumul de 
munte. Mergem mai departe pe 
jos ; efortul este istovitor, dar, 
trei ore mai tîrziu, cînd înaintea 
noastră se deschide scoica lacului 
Ninococha, ne simțim pe deplin 
răsplătiți.

JOI 10 SEPTEMBRIE

(va urma)

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,10 Curs de limba ru
să; 10,30 Jocuri populare; 10,40 
Muzică ușoară de compozi
tori bulgari; 11,15 Din țările 
socialiste: 11,45 Sfatul medicu
lui; 12.00 Recital de operă; 12,30 
întâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13,00 
Radiojurnal; 13.10 Avanpremie
ră cotidiană; 13 22 Muzică u- 
șoară; 13,28 Cine știe cîștigă;

14,00 — 100 de legende româ
nești; 14,30 Muzică din opere
te; 15,00 Concursul și Festiva
lul Internațional -„George E- 
nescu"; 15,30 Voci, orchestre, 
melodii; 16,00 Radiojurnal; 
16,20 Jocuri din Muscel; 17,05 
Antena tineretului; 17,30 Mu
zică populară; 18,10 Orizont 
științific; 18,30 Parada soliști
lor de muzică ușoară; 19,00 Ga
zeta radio; 19,30 Muzică popu
lară; 20,05 Tableta de seară; 
20,10 Muzică ușoară; 20.20 Ar
gheziană; 20,25 Zece melodii 
preferate: 21,00 Acasă la... De- 
mostc.ne Botez; 21,20 Orchestra 
de muzică ușoară a Radiotele- 
viziu.nii; 21,30 Moment poetic;
21,35 Solista serii : Gigi Marga; 
22,00 Radiojurnal: 22,20 Sport;
22,30 Romanțe; 22,50 Concert • 
de muzică ușoară; 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Marele semn alba-'rii 
(7—9 septembrie); RepubFca : 
Acțiunea Vulturul (7—9 sep
tembrie); LONEA — Mine
rul : Lovitură puternică (7—9 
septembrie); ANINOASA : 
Explozie în munți (8—9 sep
tembrie); BÂRBÂTENI : O- 
mul pe care îl iubesc (8—9 
septembrie); VULCAN : Sher
lock Holmes (7—9 .septem
brie); LUPENI - Muncito
resc : Omul cu ordin de re
partiție (8—9 septembrie).
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PREȘtDIhlTtlt MSIBIEI,
FRANZ JONAS,

A PRIMII OIIILECAIII 
DI ZIARIȘTI ROMANI

VlĂJĂ INTERNAȚIONALĂ
/

♦

Cooicrâifa țârilor 
nealiniate

VIENA 8 — Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite : O delegație de ziariști ro
mâni reprezentanți ai principale
lor noastre organe de presă, care 
se află în vizită în Austria, a 
fost primită marți dimineața de 
președintele Franz Jonas. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire cor
dială. Referindu-se la apropiata 
vizită în Austria a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Franz Jonas a subliniat că aceas
tă vizită „este așteDtată cu mare 
bucurie și interes. Ea este apre
ciată ca un eveniment atît de 
oficialitățile Austriei cît și de 
poporul austriac".

Evocînd vizita pe care a fă
cut-o anul trecut în România și 
întrevederile pe care le-a avut

cu conducătorul statului român, 
Franz Jonas a spus: „Acest con
tact nemijlocit mi-a permis să 
cunosc pe domnul Nicolae 
Ceaușescu ca omul de stat cate 
tratează cu . înțeleociune politică 
și personalitate. Această latură 
umană a întîlnirii noastre a în
lesnit convorbirile, a permis ca 
ele să constituie un succes".

Președintele Austriei a subli
niat că vizita pe care președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nico's- Ceaușescu, o va tace in 
Austria renrezin’ă o demoirt. .vie 
de prietenie reciprocă, o expresie 
a unei dorințe de colaborare. In 
acest cens, a spus Franz Jonas, 
cred că evoluția relațiilor dintre 
țările noastre are perspective de 
succes, un mare viitor.

ac ia Lusaka
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Vie activitate

diplomatică după

deturnările

de avioane

LUSAKA 8. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : Intr-o impunătoare 
clădire care domină „Mulun- 
gushi Village1', cartier modern 
construit recent în capitala 
Zambiei, Lusaka, s-a deschis 
marți cea de-a treia conferință 
la nivel înalt a țărilor neali
niate, la care participă repre
zentanți din peste 60 de state 
din Africa, Asia, Europa și A- 
merica Latină. Printre persona
litățile prezente la această în- 
tîlnire se află președintele ță
rii gazdă, Kenneth Kaunda 
președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie I, președintele 
Ciprului, arhiepiscopul Maka
rios, primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, premierul Cey
lonului, Sirimavo Bandaranai- 
ke. La conferință .participă, de 
asemenea, în calitate de ob
servator, un reprezentant al 
Guvernului revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud.

Mesajul de salut adresat con

ferinței statelor nealiniate de 
președintele Consiliului de Stat, 
al Republicii Socialiste- Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușes-î 
cu, a fost prezentat în mod o- 
ficial, conferinței de către am
basadorul român la Lusaka, Ion 
Drînceanu.

Pe ordinea de zi a conferin
ței sînt înscrise probleme de 
importanță majoră pentru lu
mea contemporană, cum ar fi 
pacea și securitatea internațio
nală, lupta pentru dezarmarea 
generală și totală, decoloniza
rea, ajutorarea țărilor în curs 
de dezvoltare, promovarea unei 
cooperări economice efective în
tre statele nealiniate.

Ședința de deschidere a con
ferinței la nivel înalt a fost 
prezidată de președintele R.S.F. 
•Iugoslavia, Iosip Broz Tito care 
a adresat un salut tuturor par- 
ticipanților. Apoi a luat cuvîn- 
tul șeful statului gazdă, Ken
neth Kaunda, care a fost ales 
președinte al actualei întîlniri 
de la Lusaka. El a adresat un 
apel statelor participante la 
reuniune de a-și extinde coope
rarea în toate domeniile.

vie activitate diplomatică 
diverse
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ANIVERSAREA ZIUA
victoriei revoluției 

socialiste 
în Bulgaria 

Tinerețea unui oraș milenar
Plovdiv, orașul așezat pe coline, și-a ciștigat 

renumele nu numai in calitatea sa de gazdă 
a tirgului anual, ci și ca important centru 
universitar, al doilea din țară după Sofia. 
Peisajul industrial trepidant al orașului se 
conjugă armonios cu edificiile destinate stu
diului și odihnei celor 10 000 de studenți.

Dacă acum 25 de ani aici nu exista nici o 
facultate, în prezent partea cea nouă a ora
șului adăpostește cinci institute de învățământ 
superior — Institutul de agronomie, Institutul 
de studii pedagogice, Institutul de medicină, 
Conservatorul și Institutul de industrie ali
mentară. Și dacă ele nu au trecutul glorios 
al orașului vechi, dacă nu au o tradiție uni
versitară îndelungată, în schimb edificiile 
destinate studenților sînt spațioase, luminoa
se, dotate cu aparatură științifică modernă și 
cu un corp profesoral de înaltă calificare. 
Fiecare institut dispune de săli de studii, la
boratoare, biblioteci, cămine, cantine, terenuri 
de sport. Alături de actualele clădiri ale in
stitutelor, alte noi în curs de construire vor 
oferi în viitorul an universitar condiții de 
cazare și studiu confortabile viitorilor me
dici, ingineri, agronomi și profesori. Numai 
Institutul de medicină va mai dispune anul 
acesta de noi clădiri care vor adăposti cli
nici, cămine, amfiteatre, cluburi. Noua clă
dire a Institutului de studii pedagogice ală
turi de căminul cu 500 de paturi vor com
pleta in viitor orășelul studenților din Plov
div.

La Plovdiv, alături de studenții bulgari in- 
tilnești numeroși tineri străini care învață, be
neficiind de toate condițiile puse, la dispo
ziție tineretului de statul bulgar. Pretutindeni 
in orașul milenar pulsează ritmul unor inimi 
tinere — viitoarele cadre ale Bulgariei so
cialiste.

(După „Le Bulgarie d’ajourd’hui)

PROCLAMĂRII
R. P. D. Coreene

A . .Înainte și acum în Cw-Sen
Cio-Sen — cuvinte pline de poezie cu care 

iși numeau patria vechii coreeni trezeau in 
mintea lor imaginea unor dimineți liniștite. 
Deși natura meleagurilor coreene a rămas 
aceeași, oamenii au completat peisajul de 
basm al țării lor cu realizările nu mai puțin 
minunate ale muncii lor.

Înainte și acum. In timpul războiului bom
bele au distrus in R.P D. Coreeană 600000 
case, in timp de pace au fost construite 1 
milion; in timpul războiului au fost distruse 
8 700 ateliere și fabrici mici; pe locul lor s-a 
ridicat in schimb o puternică industrie con
structoare de mașini care acoperă în prezent 
95 la sută din necesitățile interne in acest 
domeniu. , . .

In prezent ritmul global al producției in
dustriale a sporit de peste 20 de ori în com
parație cu 1948. Industria, care a devenit 
ramura cheie a economiei naționale, furni
zează peste 80 la sută din produsul global 
al economiei țării.

Cele 26 mari centrale electrice și cele 1 200 
centrale mai mici dau țării o energie elec
trică de 17 miliarde kWh. Numai termocen
trala din Phenian are o putere de 500 000 
kWh, totalul puterii instalate a centralelor 
electrice din țară sporind față de 1945 de 
5 ori.

Drumul de dezvoltare pe care îl urmează 
Coreea populară nu a fost posibil fără crea
rea de cadre naționale calificate. In ultimii 
zece ani peste un sfert din populația țării 
este formată din elevii care urmează în fie
care an cursurile școlilor. Numai după răz
boi au fost deschise peste 10 000 școli. „Cita
dela marilor speranțe" — așa ii spun locui
torii țării centrului universitar din Phenian 
care numără 12 facultăți frecventate anual de 
10 000 studenți.

Cutremure 

în Iugoslavia
BELGRAD 8 (Agerpres). — 

După cum informează agenția 
Tamug, in seara zilei de 7 sep
tembrie, în mai multe localități 
din Iugoslavia, între care Split, 
Saraievo, Sibenik, Makar, Kario- 
vaț și altele s-au produs, la in
tervale de timp diferite, cutre
mure de intensități variate, ce
le mai puternice fiind de gra
dul 6 (scara Richter). \ lntr-t> 
serie de localități s-au înregis
trat pagube materiale. Orașul 
Knin, unde cutremurul a avut 
intesitatea cea mai mare, a ră
mas fără lumină electrică, circa 
15 clădiri din oraș și din satele 
apropiate au fost dărîmate, alte 
numeroase fiind avariate. Nu 
s-au semnalat victime. Unități 
ale armatei, mili'iei și de pom
pieri au luat grabnice măsuri de 
evacuare a populației din clădi
rile ce prezintă pericol iminent 
de dărîmare. In cursul nopții 
de luni spre marți la Knin s-au 
produs alte două cutremure de 
intensitate mai mică.

La Washington, secretarul de 
stat al S.U.A., William Rogers, 
a examinat problema deturnăm 
avioanelor cu ambasadorii Marii 
Britanii. Elveției, R. F. a 
Germaniei și Israelului.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că astăzi se va reuni la Lon
dra Comitetul director al Fe
derației internaționale a piloți- 
lor de linie pentru a examina 
măsurile imediate ce trebuie 
luate pentru a sc pune capăt 
actelor de piraterie aeriană.

(Agerpres)
CAIRO 8 (Agerpres). — Co

tidianul egiptean „Al Ahram" 
abordează, în editorialul său de 
marți, problema deturnării de 
către membri ai unor organiza
ții palestiniene de rezistență a 
avioanelor aparținînd unor com
panii de aviație civilq. După ce 
arată că .un factor important 
în sprijinul cauzei rezistenței 
palestiniene este cîștigarea sim
patiei opiniei publice mondiale, 
ziarul scrie: „Este evident că 
atentatele la securitatea avia
ției civile internaționale nu în
curajează pe nimeni să sprijine 
cauza palestiniană. Din contră 
ele provoacă un sentiment de 
reprobare și condamnare".

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Primul ministru al Marii Brita
nii, Edward Heath, a prezidat 
marți o reuniune restrînsă a ca
binetului consacrată examinării 
situației care s-a creat în urma 
intensificării actelor de piraterie 
aeriană. Participanții au ascul
tat un raport asupra consultă
rilor ce au avut loc la Washing
ton între reprezentanții țărilor 
afectate de ultimele deturnări 
de avioane. La încheierea reuni
unii s-a anunțat că Marca Bri- 
tanie, S.U.A., R. F. a Germa
niei și Elveția au acordat de
pline puteri reprezentanților 
Crucii Roșii Internaționale,

O 
are loc în prezent în 
capitale occidentale pentru a se 
obține eliberarea celor aproxi
mativ 300 de pasageri și mem
bri ai echipajelor a două avioa
ne 
„Swissair1 
Airlines", care sînt reținuți in 
prezent in Iordania. Ministrul a- 
faverilor externe al Elveției, 
Pierre Graber, a declarat luni 
seara că „situația s-a schimbat" 
ca urmare a hotărîrii F.P.E.P. 
de a cere eliberarea tuturor de- 
ținuților palestinieni arestați și 
judecați în Europa occidentală, 
precum și a unui număr de pa
lestinieni deținuți în Israel în 
schimbul punerii în libertate a 
pasagerilor Precizînd că guver
nul său acceptase ipițial să eli
bereze pe cei 
condamnați în 
trul a spus că în fata 
noi cereri ale 
zentanții diplomatici la Perna 
ai S.U.A., Marii Britanii și 
R. F. a Germaniei s-au întrunit 
cu oficialități elvețiene și au 
căzut de acord asupra unei 
„acțiuni concertate" în vederea 
obținerii eliberării pasagerilor. 
Un „mandat colectiv" în acest 
sens urmează să fie dat Comite
tului Internațional al Crucii 
Roșii.

La Geneva, un purtător de 
cuvînt al C.I.C.R. a declarat 
că această organizație acceptă 
să joace rolul de intermediar 
între palestinieni și țările inte
resate, precizînd însă că Crucea 
Roșie Internațională nu va dis
cuta decît eliberarea tuturor pa
sagerilor reținuți, indiferent de 
naționalitatea lor.

Reunit luni seara la Londra, 
guvernul britanic a hotărît să 
amîne luarea unei hotărîri în 
ce privește eliberarea tinerei pa
lestiniene arestate după încer
carea nereușită de deturnare a ,   r._...... _
avionului aparținînd companiei aflați la Amman, pentru a ne- 
israeliene „El-Al" și a anunțat 
că va continua ancheta asupra 
împrejurărilor în care a avut 
loc tentativa de răpire a apara
tului.

aparținînd companiilor 
“ și „Trans World

trei palestinieni 
Elveția, nu’iis-

F.P.E.P,

goela cu Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei condițiile 
de punere în libertate a pasage
rilor aflați la bordul celor 'două 
avioane reținute în Iordania.

I
I
I 
I
I
I
!
I
I 
I
I

CHILE

Pregătirea 
„finalului" alegerilor 

prezidențiale
SANTIAGO DE CHILE 8 

(Agerpres). — Cercurile politice 
chiliene se preocupă intens de
pregătirea momentului final al
alegerilor prezidențiale, prevăzut
pentru 24 octombrie, cînd cele
două camere ale Parlamentului se 
vor întruni în ședință comună 
pentru a-l desemna pe noul pre
ședinte al țării

După cum se știe, parlamentarii 
vor trebui să opteze pentru unul 
din cei doi candidați care au ie
șit în frunte la scrutinul popular 
din 4 septembrie, și anume Sal
vador Allende, reprezentantul for
țelor de stînga, care a întrunit 
numărul cel mai mare de voturi, 
și Jorge Alessandri, exponentul 
dreptei conservatoare.

Una dintre necunoscutele fun
damentale ale viitorului scrutin din 
parlament o constituie atitudinea 
deputaților creștin-democrați, al 
căror candidat la alegerile de vi
nerea trecută, Ramiro Tomic, s-a 
situat pe locul al treilea și deci a 
fost eliminat din cursa pentru 
președinție. Luni, a apărut un 
prim indiciu cu privire la atitu
dinea viitoare a Partidului Creștin 
Democrat al actualului președinte 
Eduardo Frei. O declarație a 
acestui partid, publicată luni la 
Santiago de Chile, critica, în ter
meni destul de categorici, încer

cările unor cercuri de a impune 
prin diverse mijloace alegerea can
didatului conservator Alessandri. 
Declarația relevă că aceste în
cercări reprezintă „o cale nelegi
timă de alterare a concluziei lo
gice a alegerilor de vineri". Ob
servatorii interpretează această de
clarație ca un indiciu, indirect dar 
dar, că deputății creștin-democrați 
vor vota pentru Allende la 74 
octombrie, asigurîndu-i acestuia 
victoria.

Președintele Eduardo Frei a avut 
luni a întrevedere cu Salvador 
Allende, în ctțrsul căreia au fost 
discutate măsurile ce trebuie luate 
pentru a se împiedica declanșarea 
unor acte de violență sau a unor 
acțiuni ce ar putea aduce prejudi
cii economiei naționale. La sfîrși
tul acestei întrevederi, Allende a 
declarat că președintele Frei i-a 
promis că îl va ține la curent cu 
evoluția situației politice și eco
nomice. îngrijorarea în legătură cu 
evoluția situației economice derivă 
în special din semnele unei hemo 
răgii de capital observate luni.

Tntr-o declarație făcută în 
cursul nopții de luni spre marți, 
Salvador Allende a arătat că ele
mentele de dreapta poartă răspun
derea pentru fenomenele econo
mice negative.

VIZITA DELEGAȚIEI
U.G.S R. ÎN AUSTRIA

VIENA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Delegația Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de Florian 
Dănălache, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., care 
se află la Viena la invitația

Uniunii Sindicatelor din Aus
tria (OGB), a vizitat, în cursul 
zilei de marți, obiective econo
mice și sociale din capitala 
austriacă.

Seara, ambasadorul României 
la Viena, Dumitru Aninoiu, a 
oferit un cocteil.

F. V.

Reuniunea Consiliului de Securitate a fost amînată
la 

fost

Congresul T.ILC.
LONDRA 8 (Agerpres). _ —

Marți au continuat la Brighton 
lucrările celei de-a 102-a reuni
uni anuale a Congresului Sindica
telor britanice — (T.U.C.). După 
cum s-a mai anunțat, cei peste 
1 000 delegați, reprezentînd 150

de uniuni sindicale care cuprind 
aproximativ 10 milioane de mem
bri, vor dezbate 90 de moțiuni 
înscrise pe ordinea de zi a reu
niunii. O chestiune esențială pen
tru activitatea viitoare a sindica
telor britanice a fost discutată în 
cea de-a doua zi a lucrărilor.

Situația din
Orientul Apropiat

AMMAN 8 (Agerpres). — După 
o perioadă de două zile de calm 
relativ, la Amman au reizbucnit 
incidiîhtele dintre forțele de co
mando palestiniene și armata ior
daniană. Un purtător de cuvînt 
oficial iordanian a comunicat că 
mai mulți membri ai forțelor ar
mate iordaniene au fost răpiți de 
fedaini, în cursul unor „razii" 
întreprinse în ultimele zile in 
unele cartiere ale Ammanului. Se 
anunță, pe de altă parte, că uni

tăți de comando au atacat cu ra
chete și cu arme automate clădi
rile posturilor de radio și televi
ziune iordaniene. Incidentele au 
continuat în noaptea de luni spie 
marți, în ciuda apelurilor la calm 
lansate de ambele părți.

Pe de altă parte, se anunță că 
eforturile depuse în unele capitale 
arabe pentru rezolvarea diferende
lor dintre rezistența palestiniană 
și armata iordaniană continuă.

0 Delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., condusă de Iadgar 
Nasredinova, președintele Sovie
tului Naționalităților, care se află 
într-o vizită oficială în Japonia, 
a avut marți o întrevedere cu pri
mul ministru al Japoniei, Eisaku 
Sato. In cursul convorbirii ce a 
avut loc cu acest prilej, precizea
ză agenția TASS, au fost exami
nate probleme de interes reciproc.

0 Oranizația Mondială a Să
nătății a organizat la universita
tea din Ibadan un ciclu de con
ferințe care are ca temă holera.

Ciclul de conferințe, care va 
dura cinci zile și la care iau 
parte specialiști din Ghana, Sierra 
Leone, Gambia, Kenya, Uganda și 
Nigeria, se va referi în primul 
rînd la mijloacele de prevenire a 
holerei.

0 Selim El Yafi, secretarul 
general adjunct al Ligii Arabe, 
a plecat la Amman, anunța 
marți ziarul „Al Ahram". Co
tidianul egiptean menționează 
că Yafi reprezintă Liga Arabă 
în Comitetul de conciliere, între 
autoritățile iordaniene și coman
dourile palestiniene, creat dumi
nică, în cursul sesiunii extra
ordinare a Ligii Arabe. Comite
tul este împuternicit să ia le
gătură cu reprezentanții guver
nului iordanian și cu cei ai 
rezistenței palestiniene în ve
derea reducerii încordării inter
venite în ultimele zile.

0 Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, va vizita în intervalul 
27—30 septembrie Danemarca la 
invitația primului ministru al 
acestei țări, Hilmar Baunsgaaid, 
relatează agenția B.T.A.

0 In capitala Siriei a sosit 
o delegație irakiană condusă de 
Abdel Khalek al Samarrai, mem
bru al Consiliului Comandamentu
lui Revoluției. întrevederile pe 
care delegația irakiană le va avea 
la Damasc cu oficialitățile sirie
ne vizează extinderea relațiilor 
între cele două țări.

0 Președintele Mauritaniei, 
Moktar Ould Daddah, și-a înche
iat luni vizita oficială întreprin
să la Cairo, plecînd spre Lusaka, 
pentru a lua parte la lucrările 
conferinței la nivel înalt a țări
lor neangajate.

0 Președintele Franței, Georges 
Pompidou, l-a primit la palatul 
Elyssee pe Vladimir Kirillin, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
știință și tehnică, care se află la 
Paris pentru a participa la lucră
rile Comisiei mixte permanente so- 
vieto-franceze de colaborare econo
mică și tehnico-științifică. In timpul 
întrevederii au fost abordate proble
me referitoare la lărgirea colaboră
rii economice și tehnico-științifice 
dintre Franța și Uniunea Sovietică.

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Reuniunea Consiliului de Securi
tate, prevăzută să aibă loc marți 
pentru a relua dezbaterile pe 
marginea plîngerii ■ Libanului îm-

Consiliul de Securitate a adoptat 
sîmbătă o rezoluție prin care 
cerea Israelului să-și retragă ime
diat forțele de pe teritoriul liba
nez.

atacului israelian de 
săptămînii trecute, a 
sine die.
cum s-a mai anunțat,

potriva 
sfîrșitul 
amin at ă

După
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Acțiuni revendicative
în Spania

10 In ultimele zile, climatul 
social spaniol a devenit din ce 

J în ■ ce mai încordat. Mii de
I muncitori din diverse sectoare
» de activitate au declanșat largi
I acțiuni revendicative. Principala
« mișcare grevistă este cea a
I muncitorilor constructori din

Madrid. Incepînd de luni, la 
I chemarea comisiilor muncitorești

(sindicate nerecunoscute de 
J guvern) aproximativ 150C0 de
| muncitori constructori au intrat

» în grevă, cerînd majorarea sala-
I riilor și respectarea concediului
' legal de odihnă. Majoritatea
I
> «w • MMV r «■■■■* 9 anat» t —etr • u—at • aaaaa

șantierelor de construcții, ca și ] 
sediile sindicatelor oficiale. sînt i 
păzite de ..poliție. Pentru a îm- I 
piedica declanșarea grevei, forțe- ] 
le polițienești au arestat in ul- | 
timele zile numeroși muncitori. •

Situația continuă să rămină | 
încordată și în bazinul carboni- , 
fer al Asturiei. Pentru a „sanc- I 
ționa" pe cei 2 000 de mineri J 
intrați în grevă la începutul > 
săptămînii trecute, întreprinde- I 
rea „Hunosa" a hotărît închide- j 
rea a 27 de mine, lăsînd fără | 
lucru aproximativ 4 000 de sa- • 
lariați.
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MMMT # «MM» * # MW » K .

„Cosmos-361“
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

In Uniunea Sovietică a fost lan
sat marți satelitul artificial al 
Pămîntuiui „Cosmos-361". La 
bordul satelitului au fost insta
late aparate pentru continuarea 
explorării spațiului cosmic.

© La 8 septembrie, s-a des
chis la Helsinki sesiunea de toam
nă a Parlamentului finlandez. Pe 
agenda sesiunii iigurează exami
narea și aprobarea proiectului de 
buget pe anul 1971.

0 Cu mai puțin de două săp- 
tămini înaintea primului tur de 
scrutin (programat la 20 septem
brie), campania electorală pentru 
alegerile legislative din circum
scripția Bordeaux a intrat în faza 
ei cea mai activă.

450 000 locuitori 

fără adăpost
I AGOS 8 -(Agerpres). — Po

trivit datelor oficiale publicate i 
la Lagos, ca urmare a inunda- ‘ 
țiilor catastrofale care s-au abă
tut asupra regiunilor din sud- ' 
estul Nigeriei, peste 450 000 de 
locuitori au rămas fără adăpost. 
Autoritățile federale nigeriene 
au ordonat luarea unor măsuri 
urgente pentru ajutorarea popu
lației sinistrate.

Uragan polonez

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
Sîmbătă și duminică, asupra li
toralului baltic polonez s-a 
abătut prima fuptună din sezo
nul de toamnă. In unele regi
uni, vîntul a atins forța unui 
uragan, smulgînd acoperișuri, 
rupînd fire de telefon și linii 
electrice, dezrădăcinînd arbori. 
Luni, vîntul a început să scadă 
din intensitate.

0 La 8 septembrie, la Paris 
s-a deschis sesiunea Comisiei per
manente sovieto-franceze. Delega
ția sovietică este condusă de Vla
dimir Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.SA., 
președintele Comitetului de stat 
pentru știință și tehnică, iar cea 
franceză de Valery Giscard 
d’Estaing, ministrul economiei și 
finanțelor.

0 Delegația parlamentară fran
ceză, condusă de Achille Pererti. 
președintele Adunării Naționale 
Franceze, a fost primită marți de 
Marian Spychalski, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Po
lone. In aceeași zi, în Seimul po
lonez au început discuțiile dintre 
parlamentarii celor două țări.

După vizita 
lui Aldo Moro 

in i unisia
TUNIS 18 (Agerpres). — Co

municatul comun dat publicită
ții la încheierea vizitei în Tu
nisia a ministrului italian al 
afacerilor externe, Aldo Moro, 
menționează că în cursul convor
birilor a fost examinat îndeo
sebi, stadiul relațiilor italo-tu- 
nisiene. Convorbirile nu s-au 
materializat în semnarea vreu
nui acord. Cooperarea econo
mică și financiară între cele

două țări urmează să facă o- 
biectul unor noi contacte, pro
gramate la mijlocul lunii octom
brie la Roma, unde vor fi ne
gociate condițiile de prelungire 
a acordului privind pescuitul, 
care expiră la sfîrșitul acestui 
an, precum și cele ale cooperării 
în domeniul petrolului. După 
cum se știe, Italia este principa
lul importator de țiței extras 
din zăcămintele tunisiene de la 
El Borma.

Mineri îngropați de vii
RAWALPINDI 8 (Agerpres). 

— Un grav accident s-a pro
dus la exploatarea minieră de 
la Kvetta, Pakistanul de Vest. 
In urma unei puternice explo
zii și surpării mai multor gale
rii, 34 de mineri au fost îngro
pați de vii.

Inflația din S.U.A.
WASHINGTON 8 (Ager

pres). — In raportul anual 
al Fondului Monetar Inter
național se subliniază că 
stabilitatea sistemului mone
tar al lumii capitaliste este 
amenințată de inflația din 
S.U.A. Problema inflației a- 
mericane, subliniază raportul, 
trebuie să fie pusă pe pri
mul loc pe lista priorităților 
economice ale țărilor mem
bre ale F.M.I.

Raportul amintit arată că, 
in prima jumătate a anului 
1970 prețurile au înregistrat 
in S.U.A. o rată anuală de 
creștere de aproximativ 5,5 
la sută, cea mai ridicată de 
la inflația din timpul răz
boiului din Coreea. In ace
lași timp, nivelul șomajului 
s-a menținut în cursul ul
timilor 5 ani la peste 5 la 
sută din totalul forței de 
muncă. De asemenea, rapor
tul menționează faptul că 
multe țări au adoptat o „po
litică a veniturilor" pentru a 
limita efectele inflației asu
pra economiilor lor.

Raportul F.M.I. a fost pre
zentat de directorul acestui 
organism financiar, Pierre- 
Paul Schweitzer, la Washing
ton. El urmează să fie dis
cutat în cadrul reuniunii a- 
nuale a F.M.I., ce se va des
chide la 21 septembrie la 
Copenhaga.
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