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VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT

ORIZONT
La Livezeni

AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA,

NICOLAE CEAUSESCU,
ÎN AUSTRIA

Avansări rapide
In primele 20 de zile 

lumi septembrie, minerii de 
E. M. Livezeni au intensificat 
activitatea productivă pentru a 

> acest

O privire retrospectivă asu
pra zilei de luni, prima zi a 
vizitei în Austria a președin
telui Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
a soției sale, Elena Ceaușescu, 
relevă faptul indiscutabil că a 
fost o zi încărcată, densă, am 
spune, de activitate vie. Aceas- 

. ta judecind doar după împre
jurarea că de la ora sosirii în 
Viena și pînă dincolo de mie
zul nopții, cu scurte intermi
tențe, ce separă un punct de 
altul din suita de acțiuni ce 
le-au fost rezervate, oaspeții ro
mâni s-au aflat toată vremea 
în plip program de activitate.

Arătam încă în însemnările 
de ieri că în jurul șefului sta-

tului român, a persoanelor ofi
ciale care îl însoțesc în vizita 
în Austria domnește o atmosfe
ră de caldă ospitalitate, de sim
patie, de gratitudine. Este a- 
ceasta o remarcabilă realitate. 
Poporul austriac, îndeajuns cu
noscut pentru ospitalitatea și 
spiritul său generos, s-a dove
dit extrem de sensibil la ideea 
de conlucrare și înțelegere in
ternațională, a activat și de
pune eforturi în această di
recție, iar faptul -că România 
și-a afirmat cu strălucire voca
ția ei pașnică în bazinul du
nărean, în Balcani, în Europa 
și pe" plan mondial general are 
ample rezonanțe în conștiința 
poporului austriac.

Mihail Eminescu. N-aș putea, în 
calitate de președinte al Ro
mâniei, să nu menționez fap
tul că la Viena s-a aflat, în 
1601, primul domnitor român 
care a realizat unirea princi
patelor române. Mă refer la 
Mihai Viteazul, care a venit 
să discute despre necesitatea 
luptei comune împotriva jugu
lui otoman. După cum vedeți, 
într-adevăr tradițiile de prie-

tenie dintre popoarele noastre 
sînt destul de vechi.

In anii de după cel de-al 
doilea război mondial, ele au 
căpătat o nouă dimensiune, de
oarece popoarele noastre, preo- 
cupîndu-se de dezvoltarea lor 
economico-socială, sînt animate 
de dorința de a trăi în pace 
și prietenie. Vizita pe care o

realiza integral planul pe 
trimestru. De remarcat că 
nul lunar a fost realizat 
primele două decade în 
porție de 76 %, cu lO^/o 
mult decît era prevăzut, 
obținerea acestor rezultate 
moașe au contribuit în 
deosebit minerii din brigăzile 
conduse de Augustin Demeter 
și Vasile Borjoga. Primii au 
realizat în această perioadă să
parea și armarea pe o lungime 
de 68 ml. (față de 60 ml plani
ficați) la două orizonturi 
puțului de aeraj nr. 2.

(Continuare în pag, a 4-a)

Convorbiri otidaic

La puțul principal
Cu puțin timp în urmă 

început lucrările de săpare 
betonate a pulului principal 
minei. Importantul obiectiv
fost abordat de brigada lui Dio- 
nisie Bartha. In numai 10 zile, 
harnicii mineri au adîncit puțul 
cu 20 ml. executînd în același 
timp și betonarea. Viteza mare 
de avansare a fost posibilă dato
rită randamentului ridicat: 
3,73 m-Jpost.

La primăria Vienei
Programul zilei a c’oua a vi

zitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale Elena 
Ceaușescu, a început cu con
vorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României și președintele fe
deral al Austriei, convorbiri 
rodnice, desfășurate într-o am
bianță cordială, prietenească, a 
continuat cu dejunul oferit de 
cancelarul federal Bruno Kre
isky în onoarea înalților oas
peți români.

După-amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția, îm
preună cu celelalte persoane 
oficiale române, au făcut o vi
zită la primăria orașului Viena, 
edificiu construit în veacul tre
cut Și care se numără printre 
monumentele istorice importan
te ale metropolei austriece.

La sosire, șeful statului ro
mân a fost salutat de numeroși 
vienezi, care, aflînd de pre
zența oaspeților, au venit să-și 
exprime direct sentimentele lor 
de stimă și prețuire, să aducă 
omagiul lor. Oaspeților li se 
oferă buchete de flori. Șeful 
statului român și soția sa sînt 
conduși de primarul Bruno 
Marek, personalitate de vază 
a Vienei, cunoscut ca prieten 
al României, în Salonul sena
tului. In cuvîntul de bun so
sit pe care l-a rostit, el și-a 
exprimat deosebita bucurie de 
a avea ca oaspete pe condu
cătorul statului român și a sub
liniat importanța vizitei în 
Austria a conducerii de stat a 
României pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor priete
nești dintre popoarele român 
și austriac. El a evocat pe Ișt’g 
relațiile de prietenie, cu veche 
tradiție, dintre poporul român 
și austriac și a exprimat, în 
numele populației Vienei, al 
său personal și al întregii mu
nicipalități, sentimentele de pre
țuire și stimă nutrite față de 
România, de poporul român, 
față de președintele Nicolae 
Ceaușescu. >

In încheierea cuvîntării sale, 
primarul Vienei a spus: In 
vizita dumneavoastră, domnule 
președinte, vedem un pas deo
sebit de important pentru dez
voltarea în continuare a rela
țiilor de prietenie dintre ță
rile și popoarele noastre.

Așa cum spuneam înainte, 
între țările și popoarele noas
tre nu există probleme pen
dinte. Problema care se pune 
pentru noi este cum vom pu-

tea să servim și mai mult și 
mai bine relațiile dintre țările 
noastre.

Noi, austriecii, sîntem parti
zanii unei colaborări pentru că 
noi considerăm că fără un e- 
chilibru nu sînt posibile înțe
legerea și cooperarea. Atît Aus
tria, cît și România doresc o 
lume a păcii și acționează pen
tru împlinirea acestui scop. Fiți 
binevenit în primăria orașului 
Viena, domnule președinte, sti
mată doamnă, -stimați oaspeți.

Luînd cuvîntul, 
Consiliului 
Socialiste 
Ceaușescu,

Aș dori, 
vă mulțumesc, stimate domnu
le primar, pentru cuvintele ros
tite aici la adresa noastră, a 
poporului român, a prieteniei 
dintre popoarele noastre. De a- 
semenea, doresc să folosesc a- 
cest prilej pentru a vă trans
mite dv. și locuitorilor orașului 
Viena un salut călduros din 
partea locuitorilor orașului Bu
curești, din partea mea, a so
ției mele și a 
mei.

Vizita noastră 
în frumosul dv. 
tala Austriei — 
vitația președintelui dv. dom
nul Jonas. Intr-adevăr, în ul
timii ani în țările noastre au 
avut Ioc vizite reciproce la di
ferite nivele : primul ministru 
al României a vizitat Viena și 
Austria, cu aproape trei ani în 
urmă, domnul primar a vizitat 
România și Bucureștiul, Acum 
un an am avut plăcerea să pri
mim vizita președintelui fede
ral, domnul Franz. Jonas, iar 
astăzi, ca reprezentant al po
porului român, răspunzînd in
vitației președintelui dv., eu vi
zitez țara dv. Toate acestea 
vorbesc de relațiile bune care 
s-au statornicit după cel de-al 
doilea război mondial între ță
rile și popoarele noastre. Dar, 
așa cum ați menționat în cu
vîntul dv., domnule primar, 
între popoarele noastre există 
vechi relații de prietenie. Este 
cunoscut că o serie de oameni 
de cultură, buni patrioți ai ță
rii noastre, au învățat, au trăit 
și au luptat pentru interesele 
României, 
aici la 
turari 
Micu, 
Maior, 
chiță Văcărescu și alții. Nu pot 
să nu menționez că la Viena 
a studiat marele nostru poet

președintele 
de Stat al Republicii 
România, . Nicolae 
a spus:
în primul rînd, să

colaboratorilor

în Austria și 
oraș — capi- 
are loc la in-

ale poporului lor, 
Viena. Mă refer la căr- 
și patrioți ca Samuel 
Gheorghe Lazăr, Petru 
Gheeorghe Șincai, Enă-

Aproape 2 000 de tineri — 
elevi, mineri, constructori — din 
localitățile Văii Jiului au trăit 
duminică dimineața momente emo
ționante prilejuite de deschiderea 
festivă a anului sportiv școlar Șț 
de pregătire militară a tineretului 
pentru apărarea patriei. Pe stadio
nul Jiul din Petroșani s-au întîl- 
nit tineri imbrăcați sărbătorește, 
în uniforme și echipament sportiv, 
din unitățile economice, licee, gru
pul școlar minier și școala comer
cială, din școlile generale din Pe
troșani. La ora 9, pe 
verde al stadionului sînt 
cu vii aplauze membrii 
Comitetului municipal de partid, 
în frunte cu tovarășul CLEMEN 1 
NEGRUȚ, prim-secretar al Comite-

gazonul 
primii i 

biroului

In cea de-a doua zi a vizitei 
șefului statului român în Aus
tria, la Palatul Hofburg au în
ceput convorbirile oficiale între 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele federal al Austriei, 
Franz Jonas.

Din partea română, la con
vorbiri iau parte Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, Constantin 
Mitea și Gheorghe Oprea, con
silieri, Dumitru Aninoiu, amba
sadorul României la Viena, Cor
nel Vlad, director în M.A.E.

Din partea austriacă la con
vorbiri iau parte cancelarul fe
deral Bruno Kreisky, vicecan
celarul Rudolf Hauser, Rudolf 
Kirchschlager, ministrul de ex
terne, Josef Staribacher, minis
trul comerțului, industriei și 
meșteșugurilor, Herta Firnberg, 
ministrul științei și cercetării, 
Wielfried Platzer, secretar ge
neral în M.A.E., Georg Schlum
berger, ministru plenipotențiar, 
director în M.A.E., KarI Tres- 
cher, director de cabinet al pre
ședintelui federal, 
Meznik, șeful 
presă de pe 
federală.

Convorbirile 
amplu schimb 
vire la relațiile dintre Româ
nia și Austria și au evidențiat 
posibilitățile largi care există 
pentru dezvoltarea lor, au sub
liniat cadrul prielnic și dorin
ța comună de a amplifica și di
versifica cooperarea dintre cele 
două țări. S-a apreciat ca deo
sebit de utilă explorarea tu
turor căilor, a tuturor mijloa
celor care pot contribui la cu
noașterea mai aprofundată a 
disponibilităților, prezente și de 
perspectivă, ale fiecăreia din 
părți pentru ca evoluția cola-

Q
După convorbirile oficiale între 

cei doi șefi de stat, cancelarul
federal al Austriei, Bruno Kreisky, 
a oferit, în numele guvernului
federal, un dejun oficial în onoa
rea președintelui Consiliului 
Stat al 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Ceaușescu. Dejunul, la care 
participat

Friederich 
serviciului de 

lingă Cancelaria

au prilejuit un 
de opinii cu pri-

Q

României, Nicolae 
Elena 

a 
t președintele Austriei, 

Franz Jonas, a avut loc în Sala 
mare a Congreselor din Cancelaria 
federală.

Au luat parte Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, și celelalte persoane oficiale 
care însoțesc pe șeful statului ro
mân în vizita pe care o face în 
Austria.

La dejun au participat preșe
dintele federal, Franz Jonas, preșe-

borării în domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural, tu
ristic, să cunoască un curs me
reu ascendent.

Cele două părți și-au expri
mat convingerea că vizitele re
ciproce ale conducătorilor de 
stat ai României și Austriei 
prezintă o însemnătate deose
bită pentru dezvoltarea bunelor 
relații româno-austriece, că ra
porturile dintre România și 
Austria constituie o ilustrare 
concretă a utilității cooperării 
reciproc avantajoase dintre 
țări, a perspectivelor largi ce 
se deschid colaborării între 
state cu orinduiri sociale dife
rite, în folosul progresului ge
neral, al apropierii între po- ■ 
poare.

In cadrul convorbirilor, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României și președintele fede
ral al Austriei au abordat, de 
asemenea, unele probleme ale 
situației internaționale și s-au 
informat reciproc asupra po
ziției țărilor lor în aprecierea 
unor evenimente care se pe
trec azi în lume. S-a relevat că 
în cadrul eforturilor pentru 
destindere și pace, pentru îm
bunătățirea întregului climat 
politic european, un rol de sea
mă are convocarea conferinței 
general-europene, direcție în 
care România și Austria acțio
nează cu consecvență. Cele 
două părți au subliniat că dez
voltarea unor bune relații în 
zona dunăreană, precum și în 
orice regiune a Europei, este 
de natură să influențeze favo
rabil cursul politicii europene, 
perspectivele păcii în întreaga 
lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, de profund respect 
reciproc. Ele vor continua Pe 
parcursul vizitei delegației ro
mâne în Austria, urmînd să se 
încheie vineri.

O
dintele Parlamentului, Alfred Ma- 
leta, membri, ai guvernului austriac, 
reprezentanți ai vieții publice, per
sonalități științifice și culturale.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. Cancelarul fe
deral și președintele Consiliului 
de Stat au toastat pentru dezvol
tarea multilaterală a relațiilor 
strînse româno-austriece, pentru 
pace și înțelegere între popoare.

La sfîrșitul dejunului, cancelarul 
Bruno Kreisky a oferit în dar pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
microscop modern, cu o capacitate 
foarte mare de mărire, ca o dovadă 
a progresului tehnologic înregistrat 
de Austria și a dorinței conducerii 
statului austriac de a colabqra cu 
România în domeniul tehnico-știin
țific.

Utilaje noi
Pentru asigurarea unor 

diții cît mai bune de străpunge
re a rocii înspre zăcămîntul de 
cărbune, tînăra exploatare este 
dotată cu echipament modern, 
capabil să asigure o mare pro
ductivitate a muncii. In „zes
trea" minei au intrat de curînd 
3 pompe tip KSM de 70 mc eu 
motoare de 100 kW și 3 ma
șini de încărcat pneumatice lip 
L.C.II.-2. Pompele au fost 
mon'ate la puțul auxiliar nr. 
3 orizontul 300 și la puțul de 
aera] nr. 2, orizonturile 473 și 
373, iar mașinile de încărcat ia 
puțul principal și la cel auxi
liar est.

unei productivități înalte,
PLANUL 
CINCINAL 
1971-1975

-■ * _

creșterea
cadrelor de mineri

MINIER
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Adunarea generală a repre
zentanților salariaților de la 
exploatarea minieră Dîlja nu 
s-a oprit cu analiza asupra rea
lizărilor pozitive obținute, cît 
a căutat, și a reușit, să adu
că în dezbatere laturile ne
vralgice — punctele mai slabe 
— ale întregii munci de pro
ducție și investiții subterane, 

'dar mai ales a adus în lumină 
pîrghiile ce trebuie să le ac
ționeze colectivul minei pen
tru a elimina aceste puncte din 
munca sa, direcțiile in care este 
necesar să-și mobilizeze for
țele și capacitatea pentru a în
deplini integral planul pe 1970 
în vederea luării unui start op
tim cu activitatea în viitorul 
cincinal. Departe de a minima
liza meritele colectivului (pla
nul de producție a 
șit cu peste 1700 
bune în opt luni, 
cost a fost redus cu 
na extrasă, beneficiile planifi
cate de 4 221 000 lei au fost de
pășite cu 36 934 lei și alte rea
lizări), darea de seamă a co
mitetului de direcție prezen
tată de ing. Emil Muru, direc
torul exploatării, a atras din 
capul locului atenția că ba
gajul realizărilor nu e pe mă
sura potențialului colectivului 
puțind fi mult mai bogat, că 
în organizarea activității 
există într-adevăr astfel 
puncte slabe. A reieșit în 
mul rînd, din înfățișarea 
lizărilor, că la temelia îndepli
nirii și depășirii planului de 
producție în perioada trecută 
din acest an nu a stat spori
rea productivității muncii. Pro
ductivitatea muncii pe total a- 
bataje a fost îndeplinită în pro
porție de numai 97,5 la sută,

'ost d spa
ton? căr- 
prețul de
0,47' lei/to-

mai 
de 

pri- 
rea-

iar pe exploatare de 98,9 la 
sută realizîndu-se 1,36 tone/post
— cu 20 kg cărbune pe post 
mai puțin decît nivelul plani
ficat. De asemenea, nu s-a rea
lizat productivitatea muncii la 
lucrările de investiții (indica- , 
torul îndeplinit în proporție de 
numai 85,5 la sută).

Un șir de neajunsuri, de de
ficiențe și lipsuri proprii au 
cauzat aceste nerealizări la 
productivitate : deși vitezele 
medii de avansare în abatajele 
cameră (148 ml/lună) au în
trecut nivelul planificat, totuși 
această realizare nu a putut 
influența cu efect pozitiv asu
pra productivității muncii de
oarece în abatajele frontale pe 
înclinare viteza medie lunară 
realizată a fost de numai 15,3 
metri față de 25 m prevăzut; 
nivelul mediu de calificare al 
muncitorilor de la acest gen 
de abataje este mult redus în 
raport cu cerințele, datorită 
menținerii încă ridicate a fluc
tuației (în opt luni au fost an
gajați la mină 556 muncitori 
și au plecat 549) în rîndurilo 
personalului muncitoresc din 
subteran; indicatorii planului 
tehnic au fost numai în parte 
realizați, existînd rămîneri în 
urmă Ia încărcarea mecanică, 
la utilizarea mașinilor și uti
lajelor din dotare; viteza de a- 
vansare în galerii a fost sub 
nivelul planificat — 65 ml/lună
— din cauza nerespectării pro
gramului de lucru stabilit citi 
și datorită faptului că gradul 
de mecanizare a lucrărilor pre
văzute a fost realizat numai în

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 3-a)

AGRICULTURA ROMÂNIEI
VIAȚA 

INTERNAȚIONALA
la cofa marilor perspective

Deschiderea anului sportiv școlar și de pregătire
militară a tineretului pentru apărarea patriei

Pe-C. R.
Comitet u- 

Consiliului 
alți membri 
partid șt de 

tovarășul

tului municipal al P. 
troșani, președintele 
lui executiv al 
popular municipal și 
ai organelor locale de 
stat. In cuvîntul său, 
Gheorghe Săcăluș, prim-secretar al 
Comitetului municipal al U.T.C. 
Petroșani a arătat că a intrat în 
tradiția organelor și organizațiilor 
U.T.C. ca în fiecare toamnă, în

prima duminică după începerea 
anului școlar, să aibă loc intr-un 
cadru de amploare asemenea fes
tivități. Privind dezvoltarea edu
cației fizice, ca disciplină școlară 
și în același timp ca activitate de 
masă, de care se ocupă organiza
țiile U.T.C., se va acorda toată 
atenția, tot sprijinul necesar. în
ființarea la sfîrșitul anului trecut 
a asociațiilor sportive din licee și

școli profesionale, precum și consti
tuirea în acest an a asociațiilor 
sportive în școlile generale creează 
un cadru prielnic pentru afirmarea 
inițiativei elevilor. Tovarășul 
Clement Negruț a vorbit despre 
pregătirea multilaterală și de mo
delare a conștiinței tineretului, 
subliniind că U.T.C. a adus și 

■ aduce o contribuție însemnată la 
activitatea pe care o desfășoară

partidul și statul nostru pentru e- 
ducarea și formarea tinerei gene
rații în spiritul nobilelor idealuri 
ale patriotismului și umanismului 
socialist, al concepției înaintate

loan COVRIG, 
Mircea ZEMBER, 

activiști ai Comitetului 
municipal al U.T.C.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Triumful deplin al socialis
mului la orașe și sate, sub în
țeleaptă conducere a Partidu
lui Comunist Român, este re
zultatul muncii unite a mun
citorilor, țăranilor și intelec
tualilor, fără deosebire de na
ționalitate. Una din cele mai 
mari victorii ale poporului nos
tru o constituie transformarea 
socialistă a agriculturii : și, o 
dată cu aceasta, instaurarea re
lațiilor socialiste de producție 
în întreaga economie. Bilanțul 
realizărilor obținute în acest 
domeniu este deosebit de con
cludent, dacă avem în vedere 
situația grea în care se găsea 
țărănimea sub regimul burghe- 
zo-moșieresc. Analiza statistici
lor reliefează cu pregnanță a- 
ceastă situație : în anul 1930 
un număr de 700 000 de familii 
țărănești erau lipsite de pă- 
mînt; 810 000 de familii aveau, 
în medie, cîte un pogon; în 
schimb 12 200 moșieri posedau 
o suprafață arabilă mai mare 
decît aveau laolaltă 2 480 000 
de familii țărănești.

In anul 1936, numărul vite
lor de muncă din gospodăriile 
țărănești, în condițiile lipsei de 
mecanizare, erau cu totul in
suficiente; 48 la sută dintre

aveau a- 
de muncă sau aveau 

unul. Pe lingă aceasta, 
sută nu aveau vaci, 48 
nu aveau porci, iar 46 
nu aveau oi.

aceste gospodării nu 
nimale 
numai 
32,5 la 
la sută 
la sută

In anii construcției socialiste 
agricultura noastră, încadrată 
organic în procesul de moder
nizare a întregii economii na
ționale, a înregistrat, zi de zi, 
succese de seamă pe calea dez
voltării intensive și multilate
rale.

Ca urmare a politicii de in
dustrializare socialistă a țării 
a fost creată o puternică bază 
tehnico-materială. Astăzi lu
crează pe ogoarele patriei peste 
96 400 tractoare, 55 700 semănă
tori mecanice, 
de recoltat 
alte mașini 
Dezvoltarea 
grășăminte 
un factor j 
tribuie la

Alături 
chimizare, 
nătățiri funciare — combaterea 
eroziunii solului, desecări și iri
gații — constituie o puternică 
pîrghie in mersul ascendent al 
agriculturii. S-au executat lu
crări de îndiguiri și desecări

47 100 combine 
păioase, numeroase 

. și utilaje agricole, 
i industriei de în- 
chimice constituie 

principal care con- 
sporirea recoltelor, 
de mecanizare și 
lucrările de îmbu-

pe o suprafață de peste 1 300 000 
ha, lucrări de stăvilire a ero
ziunii și punere în valoare a 
terenurilor erodate pe aproape
3 000 000 ha, iar 
menajată pentru 
la 540 000 ha.

Acest complex 
re are la bază 
terial al statului și eforturile 
proprii ale cooperativelor agri
cole, a creat condiții pentru 
obținerea unor recolte tot mai 
bogate. Ca urmare, salul ro
mânesc are o nouă înfățișare, 
nivelul de trai material și cul
tural al țărănimii a urcat pe 
noi trepte. Pentru a ilustra a- 
cest fapt cîteva cifre sînt edi
ficatoare ; s-au construit la sate 
peste 500 000 de locuințe, des
facerile de mărfuri în mec’iu 
rural a crescut considerabil 1 
de peste 3 ori la aparate de 
radio, de aproape 9 ori la ma
șini electrice de spălat, de peste
4 ori la ceasuri de mînă. In 
aceeași perioadă, numărul tele
vizoarelor cumpărate a crescut 
la aproape 200 000, iar al ma
șinilor de cusut la peste 40 000.

suprafața a- 
irigat a ajuns

de măsuri, ca- 
sprijinul ma-

Nicolae HANGANU

(Continuare in pag. a 3-a) ,
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Meseriași iscusiți, muncitori înaintați

profesio-

N‘JZ.
care

țelurile

ts;
ai

nale — cu 
dul acestui

Prin
în

ne-a

zca 
rabotori, 

macaragii 
sută din 

devenit 
productivi, 

diferite 
profeno-

am 
din

te 
ex-

mării producției, în reorganizarea 
și raționalizarea — concomitent 
cu dotarea secțiilor cu noi utilaje 
moderne — a fluxului tehnolo
gic, a transportului intrauzinal 
etc.

necalificați. In ultimii ani, uzina 
fi-a completat efectivul cu 
de strungari, frezori, 
turnători, lăcătuși, 
etc. In medie, IO la 
lucrătorii auxiliari au 
anual muncitori direct 
calificați, crescuți prin 
forme ale fcolarizării

căldură 
ingineri 
Claudia

Ni-

Crăciun,
fruntea organizației de 

uzinei. Unul e maistru 
tehnolog, al treilea in- 
unește însă un fond 

identificarea lo>

iar prin năzuințele

întregului
oameni sînt comuaiș- 

Dumitru Bota, 
activiști neo-

că a fost proiectată și execu'auă 
prin forțele proprii ci și despre 
faptul că încadrarea acestei uni
tăți cu 1IC de lucrători s-a 
făcut exclusiv cu oameni crescuți 
de uzină. In plus, există fi ca
dre de rezervă. In urmă cu 
an, 16 foști muncitori
U.U.M.P. au primit certificate de 
maiștri specialiști în construcții 
de mașini. Și aceasta nu e totul. 
Majoritatea șefilor de echipă au 
fost promovați din noile contin
gente de meseriași Fie munci
tori, maiștri ori ingineri, tine
rii sînt crescuți în același spirit 
— al responsabilității proțesio- 

vechi tradiții în rîh- 
colectiv.

Tratamentul

i vorbit cu 
ire tinerii

Vasile Herman,
Spirea Suditu,

Biro, loan Mureșan, 
Scroban, Victor Leahii,

dinamismul perfecțio- 
lu nării nu și-au pus încă 

niciodată amprentele atît 
de viguros pe ritmurile și di
mensiunile de dezvoltare ale u- 
zinei. Dar noul n-are doar com
ponente materiale ci și spirituale, 
constînd în pregătirea
nală, în formația etică a oamem- 
lor uzinei. Pe această idee 
ținut să dialogăm cu cîțiva 
tre rea'izatorii utilajelor ce 
pune U U.M P. la dispoziția 
ploatărilor noastre miniere.

— Uzina are la ora actuală 
cît și în perspectivă sarcini 
mari. Reabzarea lor depinde de 
gradul de calificare, de gradul 
responsabilității profesionale a 
cadrelor urinei. Cum e asigurată 
această premisă hotărîtoare pen
tru realizarea sarcinilor de viitori

— Răspunsul e simplu, 
formarea tineretului uzinei 
spiritul acestor exigențe,
relatat tovarășul inginer Gheorghe 
Olarii, directorul U.U.M.P. Pe 
primul plan — cum e și firesc 
— se află calificarea, instruirea 
forței de muncă. Fără satisface
rea acestui deziderat nu am putea 
discuta azi .de progresul realizat 
de uzina noastră și, cu 
puțin, de viitoarele ei

“Ț o:ul din jur — trepidația 
! mașini'or-unelte, tumul

tul creator al munai, 
chiar și aerul din marile hale, 
uzina însăși — trăiește prut 
pulsul viguros al dinamismului, 
exprimînd atributul definuoriu 
al colectivului: ambiția afirmării. 
Fostele ateliere centrale pentru 
repararea utilajelor miniere din 
bazin au cîșligat un profil nou, 
au devenit o uzină producătoare 
de utilaje dintre cele mai moder
ne, menite să ridice nivelul teh
nic al extratției de cărbune. '5 
sporească rodnicia muncii mine
rilor, să le diminueze eforturile.

Ritmul îna't a! dezv-dtării 
și perfecționării activității mi
niere a pus, așadar, imperative 
noi, complexe. în fața uzinei. 
Uzina, colectivul ei a răspuns 
tu prisosință acestor imperative, 
deși nu și-a spus încă ultimul 
cuvînt. Din primul an al nou
lui cincinal, uzina își va extin
de, își va amplifica existența 
nu numai valoric, cantitativ ci 
și structural. In produsele uri
nei vor cîțtiga pondere toi mai 
mare 
tate, 
cî teva 
dusele 
în nomenclatorul sortimental 
apare noi produse în serie, 
multe 
dubla. Progrese va cunoaște 
brica de stîlpi hidraulici. Produc
tivitatea — acest indicator sinte
tic al întregii activități — va 
înregistra un spor în viitorul an 
de peste 20 la sută.

Metamorfoza uzinei își aie 
însă resorturi și mai intime. Mo
dernizarea, perfecționarea tehno
logiilor de lucru își au determi
nantele în amplificarea activitîții 
de concepție, cercetare și expe
rimentare în fază de laborator, 
în introducerea metodei progr.i-

unlajele de înaltă tehnici- 
de mire randament. In 
luni se vor dubla și pra
de prototipuri și unicate;

vor 
iar 

vor 
Ia

din cele vechi se

Kilyen, 
colae 
Al.
Ivinița Țur care, fie că-i vorba,
de conducerea unui nucleu de 
automatizare, de documentare 
sau de conducerea nemijlocită a 
producției, dovedesc în toate 
compartimentele competență, i’ti- 
țiativă, dăruire. Sînt și maiștri 
ca Mihai Gudas, Mircea Guiț, 
Martin Schnabel, Traian Cioba
nii, care dovedesc în pofida ti
nereții lor, aceeași vrednicie și 
iscusință.

atît mai 
progrese.

relatările 
și ale 

altor cadre cu funcții de 
răspundere, că una din preocupă
rile de bază a’e conducerii uri
nei o constituie creșterea cadre
lor. Acestei preocupări i s-a a- 
cordat în ultimii ani o însemnă
tate deosebită, ceea ce a condus 
la îmbunătățirea continuă a struc
turii colectivului, a ra/arrluiui 
dintre muncitorii calificați și

ikm reținut din
fit directorului cît

" __ i...

Sub 
pro-
hi
de

nule. De J ani, se folosește sis
temul calificării uzinale, 
egida școlii, pe baza unui 
gram elaborat de uzină, îu 
lele ei cresc în prezent 500
tineri. Tot aici trec prin școala 
muncii, a practicii meseriei fi 
elevii-ucenici ai școlii profesiona
le, elevii Licadui industrial mi
nier, zeci de ^tudenți ai Institu
tului de mine. Azi se vorbește 
cil mîndrie despre faptul că noua 
unitate a U.U.M.P.. — fabrica 
de stîlpi hidraulici — nu numai

r, școala muncii, școala 
uzinei presupune nu doar 
iscusință și perfecționare 

profesională ci și o înaltă con
știință a valorii contribuției fie
cărui membru al colectivului la 
rezultatul comun, la menținerea 
prestigiului uzinei. Este un atri
but intrinsec al conștiinței, mun
citorești, ti 
nă, interes, 
muncă, față 
să, față de
tărît față de inerție, suficiență 
sau superficialitate, lată m coriiQ 
plex de virtuți muncitorești care

presupunând discipli- 
dragoste față de 
de profesiunea alea- 
uzină ți refuzul hc-

le inoculează, le cultivă și 
amplifică colectivul în conștiin
ța. fiecărui membru al său. Ni 
s-a vorbit cu multă considerație 
despre oamenii care, pe lingă 
specialitatea lor de cadre tehnice, 
desfășoară o intensă activitate in 
calitate de comuniști, fiind ge
neratori de energii și pasiuni, de 
valori umane hotărîtoare pentru 
pro întregului colectiv
Ast 
tii Gavrilă Dan,
Dumitru 
bosiți în 
partid a 
al doilea 
giner. Ii 
nșffral comun 
cu viața, cu pulsul întregii uzi
ne, dăruirea lor plenară pentru 
cauza întregului colectiv. Și ase
menea lor, uzina are mulți . co
muniști neobosiți, oameni 
dinamizează conștiințele, efortu
rile celor din fur spre 
majore ale colectivului. Așa sînt 
și veteranii Constantin Nicu, Ni
colae Tudor, Victor Lupu, Mir
cea Gorun, muncitori legați prin 
mii. de fire de trecutul și prezen
tul uzinei, 
și pasiunea ce le transmit tineri
lor și de viitorul ei. Așa sînt 
și Viorel Anghel, Cornel Hebe- j 
deanu, așa sînt Gheorghe Ionică, j 
Gheorghe Barna, Vasile Maghiar, 
Martin Ambruș, Iosif Fabian, , 
Rusalim Boța și mulți alții, ! 
muncitori șt maiștri, tineri și 1 
vîntnici, care promovând zi de 
zi, prin exemplul și îndemnul, 
lor, valorile autentice ale omului < 
nou, ale 
tot ce a 
mai util 
de partid 
primă întregului colectiv e per
sonalitate viguroasa, capabilă 
să-i accelereze mersul înainte pe 
drumul autoperfccționării, al

^f irf narii.

TÎ

muncitorului înaintat, 
sintetizat mai bun fi 
progresului organiza",ia 
de-a lungul anilor, im-
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nervilor
Rindurile care urmează ne-au 

fost reclamate de o scrisoare 
primită de la Spitalul unificat 
Petroșani. Conducerea acestei 
instituții de sănătate din ora
șul nostru ne informează des
pre un caz de huliganism pro
vocat de cetățeanul Augustin 
Pele la circumscripția sanitară 
cr. 2 Petroșani. Totodată ne 
face cunoscut că sora medicală 
Carolina Brătilă, asupra căreia 
și-a descărcat nervii acest bol
nav furios, lucrează de peste 
£0 de ani în serviciul Spitalu
lui unificat Petroșani, este un 
cadru bine pregătit, se bucură 
de apreciere și stimă din par
tea colegilor și a pacienților, 
neavînd vreodată măcar o re- 
clamație din partea cetățenilor.

Cum s-au petrecut regreta
bilele fapte ? Ne spune însăși 
sora medicală Carolina Brătilă 
în declarația sa : „Era în ziua

de 11 septembrie, fiind de ser
viciu între orele 12—20. Doc
torița Semaschievici m-a tri
mis la bolnava Lidia Chelper 
care solicitase ajutor Ia domi
ciliu, avînd o criză renală. La 
ora 19,10 am plecat la adresa 
bolnavei, după oe am pus si
ringile la fiert, lăsîndu-le în 
supra veg herea d ez i n feet a tor ului 
Ioan Glodeanu. 
peste 10 minute, 
teptare se afla 
gustin Pele,
ICICMIN Petroșani. Dezinfccta- 
torul l-a poftit în cabinet, de
oarece voia să i se facă o in
jecție, dar în loc de bună seara 
m-a luat la întrebări de ce plec 
din timpul serviciului (plecasem 
10 minute tot în interesul ser
viciului), de ce nu am siringi 
fierte (doar aveam), a început 
să mă insulte, să-mi arunce vor
be de ocară, triviale, fără ca

M-am întors 
In sala de aș- 
pacientul Au- 
tehnician la

eu să-i răspund în vreun fel 
Văzînd că eu nu-i zic nimic, 
m-a bruscat, m-a alergat pînă 
în stradă, unde se adunase mul
tă lume, m-a prins puternic d» 
mîini să mă ducă în cabinet 
■să mă bată, continuînd cu ,a- 
menințările și cu grosolăniile 
și abia m-a scos tovarășul loan 
Glodeanu din miinile lui. Oa
menii m-au ascuns pe mine in
tr-o curte, iar huliganul a in
trat în cabinet, s-a așezat la 
biroul doctoriței Semaschievid 
și a început să răscolească prin 
sertare după condica de su
gestii și neclamații. 
a scris în registrul 
tații".

Deci de asemenea 
rea Augustin Pele, 
registrul de evidență

Negăsind-a, 
de consul

• Un caz de delinc
ventă preadolescentă
• Pagube — peste 
1 400 lei • Răzbuna
rea slabelor rezultate 
la învățătură • Cînd 
părinții sînt o colecție 
de păcate, ce virtuți se 
pot pretinde fiilor ?
• Vîrsta care se caută 
pe sine, căutîndu-se în 
alții • Mediul îl ale
gem dar ne și alege
• Ca să educi, trebuie 
să te educi

„MICII VANDALI^ *-

Cu fiecare filă citită din do
sarul pe care-1 am în față, cu 
fiecare secvență din „filmul" 
ce mi se perindă pe dinaintea 
-ochilor minții, încerc sentimen
te de amărăciune și stupoare. 
Căci isprăvile pe cațp le citesc 
poartă numele distrugerii : van
dalism, Un nume aproape uitat 
.printre filele cărților de istorie. 
Dar să lăsăm faptele să vor- 

.bcască...
Pînă în acea zi de 7 iunie în 

care un grup de elevi ai Școlii 
generale din Uricani — Iulian 
Pisău, Ion Flisc, Mugurel Pi
sau și Constantin Guțu — au 
pâlruns furioși. în încăperile 
școlii, aceasta arăta ca orice 
lăcaș de cultură : luminoasă, 
curată, ordonată, prietenoasă. 
In sălile de curs mai dăinuia 
încă ceva din emoțiile răspun
surilor la tablă, iar pe culoare 
abia se stinsese ecoul ieșirilor 
în pauză. Apoi totul s-a schim
bat. ca într-un coșmar : în mai 
puțin de o oră de cînd micii 
vandali au pătruns în școală, 
geamurile au fost sparte, scau
nele și mesele răsturnate, in
sectarele distruse, hărțile rup
te, pereții mîzgăliți cu imagini 
și cuvinte obscene, șevaletele și 
un album de pictură „Ciucu- 
rencu“ degradate, parchetul 
murdărit, diafilmele furate. Pa
gube de peste 1 400 lei. O dez
lănțuire pătimașă de instincte, 
o impulsivitate explozivă și 
brutală, în disprețul celor mai 
elementare reguli de conviețui
re socială. Mobilul ? Răzbu
narea pentru rezultatele slabe 
obținute la învățătură. O răz
bunare cu prețul unui sacrile
giu : devastarea unui lăcaș de 
lumină 1

...In noaptea de după agresiu
ne, doi dintre „micii vandali"
— Iulian Pisău și Ioan Flisc —
au lipsit de acasă, dormind în
tr-un garaj în Petroșani. Di
mineața, printr-un ochi de 
geam, au pătruns în locuința 
de alături, aparținînd lui Va
lentin Nedelcu, plecat din lo
calitate. Aici au urmat noi ac
te vandalice : mobilier degra
dat, obiecte sparte, discuri mu
zicale și piese de radio dis
truse, hârtii și cărți împrăștiate 
pe dușumea într-o dezordine de 
nedescris. Pagube : 6 000 lei.
Oei doi nu s-au oprit aici. In 
noaptea următoare, au încercat 
să spargă bufetul de la gră
dina de vară din Petroșani. Ii 
hărțuia foamea. Dar „lovitura" 
nu le-a reușit. Au fost prinși 
de organele de pază și de
feriți miliției. Un final 'drama
tic dar 
este, azi, 
de vîrsta 
dus însă 
ca în speță, semnificația lui ca
pătă alte dimensiuni etice. O 
investigare a cazului cel puțin
— și mai ales — din rațiuni 
preventiv-eduoative.

re.
(14
ou

firesc. Vandalismul 
anacronic, indiferent 
care-1 produce. Pro- 
de niște nevîrstnici,

Q

Puțini părinți sau educatori 
știu, poate, că cele mai tulbu
rătoare cazuri de delincvență a 
minorilor le întâlnim la vîrsta 
preadolescentă, la acea vârstă 
între 10—14 ani, la care ma
teria primă umană 
zează. O alchimie 
complexă combină, 
vîrstă, în retortele 
predispoziții și influențe ce pre
figurează, în preadolescentul de 
azi, cetățeanul matur de mîine.

Copilăria, cu zburdălnicia ei, 
cu candoarea mâinilor întinse 
spre soare pentru a-1 apuca, 
este — pe portativul vîrstelor 
— cântecul vîrstej care se joa
că visând și visează jucîndu-se. 
Preadolescența, cu ochii mari 
deschiși către lume și că
tre propriu-i suflet, este cânte
cul vîrstei în care conștiința se 
caută pe sine, căutîndu-se în 
alții. De-aici, marea sa recep
tivitate la influențele din jur 
și forța de atracție a ei către 
„modele" și exemple.

Copilăria este vîrsta alfabetu
lui regulilor de comportare 
morală. Preadolescența — vîrs
ta consolidării deprinderilor și 
a formării convingerilor mora
le, prin trecerea treptată de la 
morala de tip primitiv „alb- 
negiru" la morala complexă, 
îndeosebi morala prieteniei și 
a colegialității capătă relieful 
cel mai pronunțat.

Pe acest fond, influența „mo
delului" imitat, a prietenului 
sau anturajului ales, devine ho
tărîtoare pentru evoluția pre
adolescentului în direcție so
cială sau antisocială. Qgzul re-

se organi- 
subtilă și 
la această 
ei tainice,

latat mai sus este o confirma- 
lulian Pisău, oel mai mare 
ani) dintre „micii vandali", 
un bogat trecut infracțional 
mai multe furturi, dintre

care unele comise prin spar
gere, în Petroșani și București 
— a devenit „modelul" și men
torul • lui loan Plisc (13 ani) 
din care a făcut un asociat ăl 
fărădelegilor lui. De această 
influență nefastă n-a scăpat nici 
Mugurel Pisău, fratele mai mic 
al lui Iulian. Iată ee se spune 
in ancheta socială a autorității 
tutelare: „lncepînd eu trimes
trul II, situația Ia învățătură 
a iu:«Mugurel Pisău s-a .schim
bat tocmai datorită faptului că 
fratele său, Iulian Pisău, a re
venit 
lung 
Ceva 
t-uraj 
tre
Guțu (12 ani). Din cauza ab
sențelor nemotivate, acesta a 
rămas corigent. In grupul „mi
cilor vandali", Constantin Guțu 
a fost cel mai furibund (se 
răzbuna pentru corigența sa ! ?).

Așa cum s-a văzut, o stranie 
afinitate electivă între mediu 
și om — mai ales la vîrsta 
minorității atît de receptive cum 
este preadolescența — face ce 
un caracter rău să-și aleagă 
Un anturaj rău și invers : an
turajul rău selectează 
caractere numai pe oele nega
tive (după sistemul filtrului). 
Altfel spus, mediul îl alege pe 
om (minor) dar și omul își a- 
lege mediul. De unde, zicala : 
„spune-mi cu cine ești prieten 
ca să-ți spun cine ești".

Dar „mediul", 
fi „anturaj" sau 
mediul familial 
lui. Familia este

in localitate" (după un 
„turneu" infracțional I). 

mai tîrziiu, în acest an- 
a intrat și ultimul din- 

.micii vandali" : Constantin

cînd se aduce vorba despre 
comportarea lor. Deși s-a dis
cutat in nenumărate rînduri cu 
părinții, aceștia nu au luat mă
suri*. Sau, în cazul minoru
lui Constantin Guțu : „Părinții 
săi nu-și exercită atribuțiile de 
supraveghere. Marna vitregă a 
minorului este pasivă și indi
ferentă*. Semnificativ este și 
faptul că absențele îndelunga
te de acasă ale celor patru mi
nori au trecut neobservate de 
părinți. Toate aceste constatări 
pun în evidență și un alt ade
văr : pentru a educa, trebuie 
să te educi. Educația 
ralor este o cerință 
pentru

1 ' funcției 
Or, din 
rezultă

educato- 
de bază 
succes a 
familiei, 
mai sus,

dintre

in special, de către 
adevărurilor subli- 
sus : preadolescența 
la care conștiința se 

căutîndu-se în 
receptivitatea 
și exemple);

I.
JV

a
.5

Cine i omul
cu care

• ill p

j

— Trebuie 
angajați, 
director ! 
nepoatei 
fratelui 
tlumnea

s-o 
tovarășe 
E fiica 
soacrei 

■soției 
„umneavoastră și 
are toate recoman
dările... !

Desen de I. LICIU

boală sufe- 
prezent îa 

a con
sultațiilor la medical neurolo® 
Mihail Martinovich Dar deși d« 
doi ani de zile medicul neu
rolog nu i-a recomandat nici 
un tratament, deși el aparți
ne de circumscripția med'-all 
nr. 1, a mers la o altă circum
scripție, unde în loc să-și tra
teze nervii, a „tratat" brutal, ' 
cu nervii lui încordați la ma- i 
ximum, pe sora medicală Ca- ' 
rolina Brătilă, nevinovată, a- j 
flată în exercițiul funcțiunii, 1 
Cu ce drept a provocat Au
gustin Pole dezordine într-un 
cabinet de îngrijire a sănătății 
oamenilor ? Cu ce drept a ocu
pat cu forța aproape 45 de mi
nute cabinetul medical, biuta- 
iizînd-o pe aceea care urma 
să-î facă injecția solicitată chiar 
dacă el, pacientul, aparținea al
tei circumscripții medicale, și, 
normal, trebuia îndrumat aco
lo ? Sînt fapte nedemne car» 
lezează bunul simț, omenia. 
Sînt fapte reprobabile pe care 
opinia publică le condamnă cu 
asprime.

G. DINU

la Lu- 
Silvia 
chiar 

plăcut 
o fa

înainte de a 
„model", este 
cu exemplele 
cadrul social 

în care se învață alfabetul re
gulilor de comportare morală, 
iar 
tîi 
ții 
ce 
piilor !

Anchetele sociale efectuate în 
cazul „micilor vandali" au sur
prins cîteva aspecte semnifica
tive în acest sens. Astfel, mi
norul loan Flisc provine din- 
tr-o familie dezorganizată : tatăl 
lui și-a părăsit familia. Mama 
minorului Constantin Guțu este 
mamă vitregă (și la propriu 
și la figurat !). Tatăl minorilor 
Iulian și Mugurel Pisău este 
de moralitate dubioasă. In toate 
aceste cazuri, climatul educa
tiv familial este, deci, nefavo
rabil, lipsind mai ales exem
plele bune și afecțiunea nece
sară. Să adăugăm, la acest 
climat, și o altă carență edu
cativă : ignorarea sau încălca
rea de către părinți a celior 
mai elementare cerințe de or
din pedagogic. Iată o consta
tare grăitoare sub acest aspect l 
„Părinții minorilor Iulian și 
Mugurel Pisău le iau apărarea

părinții constituie cele din- 
„modele". Dar cînd părin- 
sînt o colecție de păcate, 
virtuți se pot pretinde co-

realizarea cu 
educative a 

exemplele de 
tocmai contrariul.

In asemenea condiții de cli
mat familial nefavorabil și cu 
astfel de caractere negative, 
forța de atracție ca și influen
țele nefaste ale unor „modele" 
de tipul lui Iulian Pisău, sînt 
perfect explicabile. Cele mai 
multe și mai grave eșecuri pe
dagogice — iar căderea mino
rului în delincventă este eșecul 
cel mai grav — au la bază 
tocmai ignorarea de către edu
catori și, 
părinți a 
niate mai 
este vîrsta
caută pe sine, 
alții (de unde, 
față de „modele" 
între minor — mai ales prea
dolescent — și mediu, din cau
za receptivității sale, există o 
afinitate electivă, (unul alegîn- 
du-se pe celălalt); pentru a e- 
duca, trebuie să te educi.

O adevărată și eficientă pe
dagogie a prevenirii manifes
tărilor antisociale comise de 
minori — mai ales la vîrsta 
preadolescentei — nu poate ne
glija aceste adevăruri.

Cazul „micilor 
stituie o lecție 
acest sens, m.ai 
perarea acestora 
tate va fi o muncă dificilă (cel 
puțin pentru doi dintre a- 
eeștia : Iulian Pisău și 
Flisc. Dar el constituie 
avertisment : atîta timp 
fortul educativ nu este 
colectivă a tuturor factorilor 
cu atribuții pe linie de edu- 

în 
e- 
se 

nu 
de

ai plecat,

vandali" con
dur ero a să în 
ales că recu- 
pentru socie-

loan 
și un 
cît e- 
opera

care a minorilor, rămîne, 
continuare, deschisă poarta 
șocurilor pedagogice. Să nu 
uite că un astfel de eșec 
aparține — cum 
obicei — lipsei 
ci unei educații 
deși a greși este omenește, 
problema educației a greși este, 
întotdeauna, inuman căci pri
vește destinul 
tru de mîine, 
țiilor viitoare.

Dav id
Procuror șef

se crede, 
de educație, 
greșite. Or, 

în

schimbului nos- 
destinul genera

MANIU, 
al Procuraturii

Petroșani

Viața a rezervat femeii un 
rol esențial, pe care nici o altă 
ființă nu-1 are, acela de a fi so
ție și mamă. Mândria de a fi 
soție și, mai ales, mamă, pre
supune în același timp răspun
dere și înțelegerea perfectă a 
acestei misiuni. Societatea ome
nească a datorat și datorează 
mult femeii. In toate timpu
rile, oricare ar fi fost ele, bu
ne sau rele, marile spirite ale 
veacurilor au înălțat femeia pe 
culmile frumuseții, identifieîn- 
d-o cu arta, cu perfecțiunea. 
In socialism, femeia și-a cîș- 
tigat nu numai drepturile u- 
nui partener egal al bărbatu
lui, dar și-a impus pe deplin 
valoarea și personalitatea. Fe
meile simt răspunderile majo
re ale vieții și nici un cuvînt 
din limba omenească nu este 
atît de dulce ca acela de 
„mamă".

Dacă majoritatea femeilor, 
soții și mame, n-au înșelat în
crederea colectivității, n-au um
brit puritatea sentimentelor ma
nifestate față de ele, există to
tuși cazuri cînd unele femei ab
dică de la nobila lor misiune,

calcă în picioare toate titlurile 
ce le-au fost conferite de socie
tate. Un astfel de exemplu este 
ți cazul Silviei Todoruț din Lu- 
peni.

Marian Todoruț, miner 
peni, a cunoscut-o pe 
(Bătinaș) în anul 1957, 
In curtea minei. S-au 
reciproc și au întemeiat
mllie. Marian a plecat în ar
mată. La întoarcere l-a găsit 
pe micuțul Dan gîngurind in 
leagăn. Copilul era rodul rela
țiilor extraconjugale pe care 
Silvia le-a avut între timp. 
Marian și-a iertat soția, care, cu 
lacrimi în ochi, i-a jurat fide
litate. Deși amărăciunea stăruia 
puternic-în sufletul lui, a lup
tat pentru recîștigarea dragos
tei partenerei de viață, pentru 
armonie și încredere reciprocă. 
Așa s-a născut, în 1960, al doi
lea copil, Nicolae, care a adus 
o rază de lumină în familia 
Todoruț. Copiii creșteau, soții 
se înțelegeau bine. Se părea 
că timpul a înghițit coșmarul 
pe care Marian l-a trăit. Dar 
un nou eveniment vine să în
tunece seninătatea și liniștea 
căminului său. Află întîmplă- 
tor, că soția sa a fost, în vina 
de 14 februarie a. c., cu un att 
bărbat la restaurant. In ziua 
aceea se dăduse salariul la mi
nă și Vasile Voremeaniu, va
gonetar la sectorul XI investiții, 
a invitat-o pe Silvia la restau
rant. După trei luni, într-o zi 
cânt soțul se afla la șut, Sil
via, ajutată de acest individ, ia 
cei doi copii, haine, aragazul, 
covoare, aparatul de radio și 
alte lucruri și părăsește cămi
nul conjugal, lăsind apartamen
tul pustiu.

Cine-i 
unde a 
în viața 
familie ? 
care cer

Născut 
nilor, V. V. are 39 de ani. An
gajat în cadrele armatei, a de
lapidat o sumă de peste 30 000 
lei, fapt pentru care a fost des
tituit și condamnat. A fost că-

acest Voroneanu 1 De 
venit ? Cum a intrat
Silviei, destrămînd o 
Sînt atâtea întrebări 

răspuns.
în Ruginoasa Pașca-

sătorit, are doi copii, dar și-a 
părăsit familia și a venit în 
Lupeni. S-a angajat ca vago
netar la mină. Aici s-a căsă
torit cu Elena Trifan avînd și 
cu ea un copil. Plătea 430 lei 
pensie alimentară celor doi co
pii din prima căsătorie. Viața 
lui familiară era mereu zgu
duită de certuri și nemulțumiri 
din cauza aventurilor amoroase 
pe care le avea mai ales cu fe
mei căsătorite. Din aceeași cau
ză era urmărit. de mai mulți 
soți care doreau să-i plătească 
prețul titlului de „don Juan". 
Ortacii de muncă nu-1 pre
țuiau fiindcă era bețiv și imo
ral. La sectorul XI, unde lucra 
ca vagonetar, venea beat la ser
viciu, absenta nemotivat. La în
ceputul lunii iunie a. c., i s-a 
desfăcut contractul de muncă 
pentru un număr mare de ab
sențe nemotivate și abateri dis
ciplinare. A plecat de la mina 
Lupeni și s-a angajat la 
I.L.H.S. — lotul Jieț.

Pe Silvia a cuaoscut-o într-o 
împrejurare obișnuită și de a- 
tunci s-a ținut scai de ea. Fi
ind o fire instabilă și dove
dind multă slăbiciune, aceasta 
i-.a cedat cu neîngăduilă ușu
rință. Uitase jurămintele făcute 
soțului și acum nu se mai fe
rea de ochii lumii, V. venea 
chiar în blocul unde locuia fa
milia Todoruț, maseîndu-și în
tâlnirile cu vizitele la un prie
ten. In fața situației create 
prin desfacerea contractului de 
muncă, V. s-a hotărît să ple- 
oe din Lupeni, dar nu singur. 
„O iau și pe Silvia. Dacă nu 
vine, o omor !" Altceva nu-1 
interesa. CtV păsa lui Să dis
truge o familie ? Nu-1 preocupa 
nici soarta copiilor și nimic 
legat de viitor. Nu-1 interesa 
nici faptul că-și părăsește cea 
de-a doua soție și propriul co
pil. O părăsise doar și pe pri
ma cu doi copii.

Aflată la o mare răscruce a 
vieții, Silvia s-a înspăimîntat, 
a plîns înfiorată de teamă și 
remușcări, a ezitat să renunțe 
la cămin și la viața trăită a-

lături de Marian, dar pînă la 
urmă, amenințată de către V. 
a acceptat să plece cu el. 
cestea sînt faptele unei femei 
și ale unui bărbat care au căl
cat în picioare demnitatea, în
crederea și legile vieții moral® 
și sociale.

Cînd doi oameni se întîlnesc 
în viață, convinși că destinul 
i-a hărăzit unul pentru altul, 
în dorința de a se împlini p® 
linia vieții familiale, plecarea 
lor pe același drum e firească 
și necesară. Dar atunci cînd o 
femeie se smulge din cadrul , 
familiei, numai pentru că mo- ; 
mentul slăbiciunii nu a putut fi 
depășit, este un fapt demn do 
condamnat. Silvia nu s-a gîndit 
niciodată că, părăsindu-și soțul, 
întrerupe cursul dezvoltării șl 
educației copiilor. Unde vor 
găsi ei căldura părintească a- 
tunci cînd vor simți o nemăr
ginită sete de ea? Ii va mîn- 
gîia cu mai multă afecțiun* 
acest „tată", care n-a fost miș
cat de soarta propiitor săi co
pii ? Dan și Nicolae sînt încă 
la vîrsta cînd nu înțeleg ma
rile probleme ale vieții, dar 
mama lor trebuie să simtă răs
punderea față de soarta și vi
itorul lor ! A înțeles Silvia To
doruț să-și exercite obligații!® 
și răspunderile sale de soție și 
mamă, și-a îndeplinit ea misiu
nea educativă, de corectitudi
ne și caritate, de iubire și fi
delitate, de respectare a dem
nității umane și comportare in 
societate ? Faptele relatate dau 
acestor întrebări un categoric 
răspuns negativ. Reflectînd asu
pra întregii sale vieți, Silvia 
ar putea ușor înțelege că o- 
mul cu care a plecat nu-i cel 
pe care crede că-1 iubește, nu-i 
cel pe care l-a căutat. Intr-o 
bună zi acesta o va părăsi 
și pe ea cum le-a părăsit pa 
celelalte două dinainte. Și a- 
tunci Silvia se va întreba i 
„Cine-i omul cu care am ple
cat ?“ Răspunsul la întrebare 
va veni, desigur, prea tîrziu.

A-

Cornel HOGMAN



Realizarea unei productivități înalte, AGRICULTURA ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

creșterea cadrelor de mineri
(Urmare din pag. 1)
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proporție de 30,9 la sută; 
organizarea producției și 
muncii rezultatele nu s-au 
dicat încă la înălțimea cerin
țelor, s-au manifestat abateri 
de la disciplina tehnologică și 
de la disciplina muncii, de la 
N.T.S.

Necesitatea stringentă de a 
se mobiliza colectivul minei 
Dilja pentru creșterea produc
tivității muncii, pentru rezol
varea tuturor problemelor de 
care depinde dinamica acestui 
indicator, a ieșit în evidență 
cu și mai mare pregnanță din 
cifrele și prevederile noului 
plan cincinal 1971—1975 pre
zentate în fața adunării gene
rale. Reprezentanților salaria- 
ților le-a fost înfățișat, prin 
graiul cifrelor, faptul că pro
ducția de cărbune va cunoaște 
importante creșteri an de an 
atingînd 900 000 de tone in a- 
nul 1975 — cu un ritm mediu 
anual de creștere de 85 000 to
ne. Acest substanțial spor de 
producție e prevăzut să se ob
țină în principal (mai mult de 
70 la sută) pe seama unei 
înalte productivități care, în 
1975, trebuie să fie de 2 tb- 
ne/post la nivelul exploatării. 
Ce trebuie făcut pentru înde
plinirea acestui obiectiv deose
bit al cincinalului viitor ? Dis
cuțiile și propunerile majori
tății reprezentanților salariați
lor care au luat cuvîntul, au 
relevat că realizarea nivelului 
pievăzut la producție, și mai 
Bles la productivitate, cere din 
partea noastră, a fiecărui in
giner și tehnician, a conduce
rii minei să desfășurăm o mun
că „mai cu cap", o muncă de 
concepție și de perspectivă în 
organizarea procesului de pro
ducție. „Bazîndu-ne nunjai pe 
forța fizică a muncitorilor noș
tri de la fronturile de lucru, 
n-o s-o putem scoate la capăt 
cu cele 2 tone/post cît e pre
văzut să atingă productivitatea 
pe exploatare" — arăta ingine
rul șef al minei, Emerik Ko
vacs. Trebuie să introducem cu 
mai mult curaj în procesul 
muncii tehnica nouă, metodele 
ți procedeele avansate, să fa
cem loc micii mecanizări, să 
combatem și să înlăturăm din 
concepția noastră tendințele de 
rutină, de reținere sau de re
nunțare în fața noului, să îm
brățișăm cu curaj și pasiune 
profesională utilajele moderne 
ce se introduc în subteran și 
să le utilizăm la întreaga lor 
capacitate pentru a determina 
creșterea vitezelor de avansare 
In abataje 
mentele.

Propuneri 
ridicarea la 
a- activității 
inginerul 
șeful sectorului I. In anul 1972 
ți în ceilalți ani ai cincinalu
lui viitor la mina Dilja vor fi 
introduse în număr crescînd a- 
batajele frontale cu mare ca
pacitate de producție, echipate 
cu utilaj de înaltă tehnicitate. 
Trebuie să ne gîndim dinainte 
Ia pregătirea minerilor ce vor 
lucra și vor mînui la aceste 
fronturi mașini și utilaje mo
derne — a subliniat vorbitorul.

Alți reprezentanți ai salaria- 
ților participanți la discuții 
s-au referit în cuvîntul lor la 
necesitatea îmbunătățirii calită
ții cărbunelui extras, folosirea 
intensivă a capacităților de pro
ducție, utilizarea rațională a u- 
tilajelor și buna gospodărire a 
lor, reducerea cheltuielilor ne
productive (Mircea Suluțiu, con
tabilul șef al minei); intro
ducerea în subteran a unor ma
șini de recondiționat armături 
TH, înființarea în subteran a 
unei mici magazii de unelte 
și piese de schimb, introduce
rea unor suporți telescopici 
pentru perforaj în suitori (Gh. 
Fîrțac și Vasile Costea, mi
neri șefi de brigadă la pre
gătiri); completarea dotării mi
nei cu mașini de încărcat (4—5

bucăți), stabilirea de către 
C.C.P. a tipului mașinii de ex
tracție cu care va fi echipat 
puțul orb nr. 5, prevăzut să fie 
pus în funcțiune în anul 1972, 
procurarea cablurilor late pen
tru puțul principal de extrac
ție (ing. Fr. Kerekeș, șeful sec
torului de deschideri și «pre
gătiri).

Din întreaga dezbatere a a- 
dunării s-a desprins cu clari
tate concluzia că, pentru a se 
ridica pe acele trepte superi
oare ale dezvoltării, moderni
zării și maturizării sale - ja
lonate prin cifrele și sarcinile 
cincinalului viitor — mina Dil
ja și colectivul său de muncă 
trebuie să-și îmbunătățească 
radical activitatea sub aspect 
calitativ. Legat de aceasta, tov. 
ing. Dumitru Popeanăș. direc
tor tehnic cu probleme de dez- 
voltare-cercetare Ia Centrala 
cărbunelui, a indicat comite
tului de direcție, cadrelor teh
nice din conducerea minei și 
a sectoarelor miniere să-și con
centreze eforturile și căutările 
spre punerea în valoare a tu
turor rezervelor interne (utili
zarea mai rațională a mașinilor 
și utilajelor din dotare, folosi- 
1 ea integrală a timpului de lu
cru, introducerea noului în pro
cesul extragerii cărbunelui, or
ganizarea superioară a produc
ției și a muncii etc.) pentru a 
se realiza creșterile prevăzute 
la productivitatea muncii, res
pectiv atingerea în 1975 a ni
velului de 2 tone cărbune ex
trase pe post, pentru a se ob
ține o eficiență economică ri
dicată în întreaga activitate de 
producție.

Tot în contextul ideii desfă
șurării unei activități mult ri
dicate în viitor din punct de 
vedere calitativ, fundamentată 
pe o concepție inginerească de 
perspectivă, tov. Gavrilă David,

președintele Consiliului munici
pal al sindicatelor, a recoman
dat conducerii exploatării, orga
nizațiilor de sindicat și U.T.C. 
să urmărească cu toată răs
punderea încadrarea minei în 
liniile directoare trasate 
vind S.T.E., să se asigure linia 
de front pentru volumul spo
rit de producție ținîndu-se sea
ma că extracția cărbunelui se 
îndreaptă în viitorii ani spre 
abatajele frontale de mare ca
pacitate și mecanizare comple
xă. In scopsl creării noilor ca
pacități în subteran să se orga
nizeze cîteva brigăzi de îna
intare rapidă care să realizeze, 
pentru început, avansări de 
100 ml/lună în galerii. In înche
ierea adunării generale a sala- 
riaților, secretarul comitetului 
de partid al minei, tov. Radu 
Lupa.șcu, a accentuat asupra ne
cesității întăririi disciplinei 
muncii sub toate aspectele, a 
cerut organizațiilor de bază, 
comuniștilor să-și axeze întrea
ga preocupare în această peri
oadă pe mobilizarea factorului 
om în procesul muncii din sub
teran in așa măsură și ou o 
așa eficiență îneît planul 
sectoare și pe exploatare să 
realizeze ritmic în lunile ce 
despart de sfîr.șitul anului, 
fie recuperate restanțele 
producție pentru ca, încheind 
anul 1970 cu un bilanț de rea
lizări pozitiv, colectivul minei 
Dilja să treacă cu succes la în
făptuirea sarcinilor viitorului 
cincinal.

Din întreaga dezbatere a a- 
dunării s-a desprins certitu
dinea unei frămîntări colective, 
pasionante existente la mina 
Dilja pentru făurirea viitorului 
ei deosebit de dinamic, pentru 
asigurarea premiselor realizării 
optime a importantelor sarcini 
ce revin minerilor de aici în 
următorii cinci ani.

pri-

pe 
se 
ne 
să 
de

și galerii, randa-

interesante pentru 
un nivel superior 
de viitor a făcut 

Dumitru Dragomir,
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Astăzi, în cea de a patra 
zi a Festivalului cultural-ar
tistic „Sărmis", Ia Deva are 
loc sesiunea anuală de comu
nicări științifice a muzeelor 
din județ, iar în sala cămi
nului cultural din comuna 
Cristur se desfășoară un 
„Dialog pe aceeași scenă" în
tre formațiile artistice ale 
căminelor culturale din De
va și Cristur.

anii de după încheierea 
agriculturii, a

clubul 
tineretului

In cadrul activităților organiza- 
. te pentru clubul tineretului,

Casa
avea
nire
care
novator
(plastică".

la 
de cultură din Petroșani va 
loc astăzi, la ora 19, o întîl- 
cu pictorul Iosif Tellmann 
va vorbi despre „Brâncuși — 

și revoluționar în arta

t

In 
cooperativizării 
fost rezolvată o importantă pro
blemă socială și anume pensio
narea la bătrinețe sau în caz 
de incapacitate de muncă, a 
țărănimii cooperatiste, asigu- 
rîndu’Se cooperatorilor în vîrs- 
ță o bătrînețe liniștită, fără 
grija zilei de miine.

Directivele Congresului al X- 
lea al partidului au trasat noi
le jaloane pentru dezvoltarea 
agriculturii. In 1975 se pre
vede obținerea unei producții 
de cereale de 17,5—18,5 mili
oane tone; producția globală a- 
nimală va crește în anii viito
rului cincinal cu 25—28 la sută, 
urmînd ca în 1975 să existe 
6,3—6,5 milioane bovine, 9,5—10 
milioane porcine, 14,5—15 mili
oane ovine și 75—78 milioane 
păsări. Producția de legume va 
crește pînă în 1975 la 4—4,1 
milioane tone.

Realizarea acestor obiective 
este pe deplin posibilă dacă 
avem în vedere lărgirea și mo
dernizarea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii. In 1975 par
cul de tractoare va ajunge la

120—123 mii bucăți, suprafața 
amenajată pentru irigat va 
spori la 2,3—2,5 milioane hec
tare, iar cantitatea de îngră
șăminte puse la dispoziția a- 
griculturii va ajunge la cca. 2 
milioane tone substanță acti
vă, revenind 180—190 kg/ha 
teren arabil.

In primăvara și la începutul 
verii acestui an, țara noastră 
a fost supusă unor calamități 
fără precedent în istoria ei. 
Apele revărsate ale rîurilor, cu 
o furie indescriptibilă, au pro
vocat economiei naționale și 
locuitorilor din multe județe 
pagube materiale a căror va
loare depășește 10 miliarde lei. 
Au fost avariate numeroase in
stalații industriale, au fost dis
truse ori avariate un mare nu
măr de locuințe. Stihiile dez
lănțuite ale naturii au distrus 
recoltele de pe mari suprafețe 
ale întreprinderilor agricole de 
stat și cooperativelor agricole 
de producție.

Oamenii muncii din patria 
noastră, fără deosebire de na
ționalitate, și-au manifestat ho- 
tărîrea neclintită de a-și spori 
eforturile pentru a recupera 
pierderile grele provocate de

calamități, încrederea 
în forțele lor și In 
prosper al țării.

„Mai avem, desigur, 
muncit — arăta 
Nicolae Ceaușescu — dar rezul
tatele de pînă acum ne dau 
temeiul să aiirmăm că stă în 
puterea noastră ca încă în 
cursul acestui an să lichidăm 
pe deplin urmările acestei ca
tastrofe, să îndeplinim în bune 
condiții planul producției indus
triale și să asigurăm îndeplini
rea sarcinilor ce ni le-am pro
pus în agricultură, să obținem 
recolte care să satisfacă apro
vizionarea populației. In felul 
acesta vom realiza în întregi
me actualul cincinal creînd o 
bază bună pentru următorul 
plan de cinci ani".

Acest măreț program de dez
voltare a agriculturii solicită 
din partea lucrătorilor ogoa
relor eforturi susținute, o ac
tivitate creatoare, bazată pe a- 
plicarea celor mai noi cuceriri 
^ale științei și tehnicii,' pe orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii, pentru a pune în 
valoare întregul potențial al a- 
griculturii noastre socialiste.

deplină 
viitorul

mult de 
tovarășul

MIERCURI 23 SEPTEMBRIE

18,00
18,05

18,30
19,20

21,25

21.45

22,15
22,35

23.00

Deschiderea emisiunii. 
Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii. 
Cabinetul economic TV. 
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Telecinemateca : „Rocco 
și frații săi" (partea I). 
Producție a studiourilor 
italiene.
Concert de muzică u- 
șoară susținut de or
chestra Casei de discuri 
„Electrecord".
Gala marilor interpreți 
români : Soprana Emi
lia Petrescu.
Telejurnalul de noapte. 
Radmila Mikic — film 
muzical.
închiderea emisiunii.

Centrala
Cărbunelui

24 SE: imtiE

5,05—6,00
6,05—9,30

PROGRAMUL T: 
Muzica dimineții; 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,10 Curs de limba ru
să; 10,30 Melodii ro-mânești î* 
interpretarea soliștilor de peste 
hotare; 11,05 Selecțiuni din ope
reta „Colomba" de Elly Romani 
11,15 Din țările socialiste; 11.45 
Sfatul medicului; 12,00 Recital 
de operă; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpret® 
preferat; 13,00 Radiojurnal! 
13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Muzică ușoară; 13,30 Cina 
știe cîștigă; 14,30 Muzică ușoa-' 
ră; 14.40 Publicitate radio) 
15,00 — 100 de legende româ
nești; 15.30 Aspecte de la Fes
tivalul folclorului dunărean) 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Muti
că ușoară; 16,30 Agendă jude
țeană; 16,50 Cîntece; 17,05 An
tena tineretului; 17,30 Album 
de muzică populară; 18,10 Ori
zont științific; 18.30 Duete din 
opere; 19,00 Gazeta radio; 19,30 
Cine-a făcut horite — muzici 
populară; 20,05 Tableta de sea
ră; 20,10 Microrecital Amalia 
Rodriguez; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate) 
21,00 Acasă la... Victor Efti- 
miu; 21,20 Miniaturi orchestra
le; 21,30 Moment poetic; 21,35 
Solista serii : Anca Agemolu; 
22,00 Radiojurnal; 22,20 Sport) 
22,30 Romanțe; 22,50 Intîlnire 
cu solistul Ilorvd Villard: 23,10 
Siluete; 0,03—5.00' Estrada noc- 
.turnă.

Petroșani

de admitere, ceUn nou concurs
nut cel puțin media 5,00 la sesiu-va avea loc între
nile de admitere din 1970 la alte

licee de culturășcoli profesionale,Petroșani (cu sediul în str. Republi-
generală sau de specialitate, darcii nr. 7) și Lupeni (cu sediul în str.
nu au fost admiși. O dată cu cere-Viitorului nr. 27), pentru meseria

Iiirea de înscriere solicitanții vor de-de mecanizator minier.Deschiderea pune și adeverință eliberată de u-Se pot înscrie la concurs absol-
nitatea școlară la care au susținutvenții școlilor generale de 8 ani cu

.vîrsta între 15 și 18 ani.

Se primesc, fără alt concurs de

mai mulți elevi, de curînd 
realizat un modern labora- 
chimie. Utilat cu mese de 
instalație de apă curentă

—
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Muncă, entuziasm

Condițiile cvasicorespunzătoare 
în cate își desfășoară activitatea 
Liceul industrial din Petroșani — 
pînă la construirea unei clădiri 
adecvate — nu au descurajat ca
drele didactice de aici în acțiunea 
de modernizare a învățămîntului, 
de creare a condițiilor necesare 
exemplificării și plasticizării cu
noștințelor predate. Prin strădania 
și entuziasmul profesoarei Elza 
Gyorgy, a maiștrilor instructori 
Emanoil Iosif și Petru Ionică, aju
tați de 
a fost 
tor de 
faianță, 
și canalizare, instalație de aragaz

la fiecare masă, ecran pentru pro
iecții, noul laborator oferă condiții 
optime pentru realizarea experien
țelor de chimie.

Totodată, s-a organizat un ca
binet de exploatări miniere dotat 
cu machete, planșe și materiale de 
proiecție confecționate de elevi 
sub îndrumarea prof. Georgeta 
Popescu și este în curs de dotare 
un cabinet de mașini miniere și 
transport minier.

Aceste laboratoare și cabinete, 
pe lingă cele existente, de geolo
gie, electronică, fizică și desen 
tehnic, vor contribui la îmbunătă
țirea procesului de învățămînt din 
liceu.

25—30 septem-

brie 1970, la școlile profesionale

admitere, solicitanții care au obți-

Mîca
publicitate
VÎND Skoda 1000 M B 

26 000 km.
Informații, Republicii 109/28.

anului sportiv școlar
(Urmare din pag 1)

despre lume și viață. In formarea 
și educarea tinerei noastre genera
ții — a spus vorbitorul — alături 
de multitudinea de forme și me
tode folosite de U.T.C., pregătirea 
tineretului pentru apărarea patriei 
își aduce o importantă contribuție 
la însușirea de către tineri a unor 
cunoștințe și deprinderi militare, 
călirea lor fizică, educarea în 
spiritul disciplinei, al patriotismu
lui socialist și internaționalismului 
proletar, al abnegației în apărarea 
independenței și suveranității na
ționale, al cauzei socialismului și 
păcii.

4-0!
După 3 ore de la sosirea lor 

în Craiova, tinerii fotbaliști ai 
Jiului au întîlnit, pe stadionul 
municipal, odihnită formație de 
tineret a Universității. începu
tul partidei promitea un joc fru- 

" " " ’ “ atacuri
după atacuri, dar cu neșansă în 
deschiderea scorului. Doar 
va minute a durat acest 
pentru că apoi craiovenii 
stăpînire pe joc și înscriu 
după gol, prin Țar alungă 
(1 din 11 m), Hîrșoveanu 
Pareșcura pecetluind astfel 
rul final de 4—C

Antrenorul Ciurdarest u a 
teren următoarea

mos. Jiuliștii inițiază

cîte- 
iureș, 

pun 
gol

- 2
Și 

sco

mafie: Hlopețchi (Florea) — 
Șleam, Pop, Nemeș, Bodrojan 
— Popa Remus, Petrea — Da
vid, Anghel, Nădășan (Tintș), 
Gudacu.

Am remarcat jocul bun prestat 
de David și Illopețchi (fără go
lul al doilea) de la Jiul și Țară- 
lungă, ■Donose, Tacoi, de la 
„U“ Craiova.

Nu ne-a plăcut atitudinea 
nesportivă și lipsa de disciplină 
a lui Nădășan, care 
la pauză să accepte 
antrenorilor, slăbind 
Jiului.

a refuzat 
indicațiile 

angrenajul
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In încheiere, tovarășul Clement 
Negruț, deschizînd noul an de 
pregătire militară și a celui spor
tiv școlar, a urat tineretului din 
Petroșani mult succes în activita
tea de viitor.

In continuarea festivității, în 
acordurile fanfarei, tinere eleve 
reprezentante ale Școlii generale 
nr. 6 Petroșani au prezentat un 
frumos program de gimnastică. 
Apoi au avut loc. meciuri de bas
chet, fotbal și handbal, în care 
s-au evidențiat echipele Liceului 
teoretic Petroșani la baschet, Li
ceului industrial la fotbal și Școlii 
generale nr. 4 la handbal.

Asemenea manifestări au avut 
loc în toate orașele Văii Jiului.

examenul de admitere, din care să

rezulte media obținută.

III

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Al 8-lea (21—23); Re
publica : Fuga buiestrașului; 
LONEA —, Minerul : Fulgu
lețul de zăpadă (21—23); 
VULCAN : Iluzii (21—23); 
PAROȘENI : Magazinul de 
pe strada mare (23—24); LU
PENI — Muncitoresc : Tatfl 
de familie (22—23); Cultural : 
Jandarmul se însoară (21—25); 
BARBAtENI : Operațiunea 
Lady Chaplin (22—23); URI
CANI : Ferestrele timpului 
(23—24).

POP
I

In munca de prevenire a incen
diilor, un loc important îl ocupi 
propaganda p.c.i. Aceasta face par
te integrantă din activitatea ce se 
organizează și se desfășoară in 
scopul prevenirii combaterii surse
lor de incendii, în special a acelora 
provocate de neglijență. J imnd 
seama de faptul că ponderea mare 
în economia municipiului Petro
șani o dețin unitățile Centralei 
cărbunelui, că propaganda p.c.i. 
se adresează tuturor categorr.lor 
de salariați, că folosește o gamă 
largă de forme și mijloace tot mai 
variate, putem trage co/icluzia că 
munca de propagandă constituie 
una din activitățile de cea mai 
mare importanță în prevenirea in
cendiilor, în mobilizarea tuturor 
salariaților la stingerea organizată 
a lor în caz că ar izbucni.

Acordîndu-i-se o atenție deose
bită acestei activități de către 
majoritatea conducerilor obiective
lor din cadrul Centralei cărbune
lui, cu sprijinul comisiilor tehnice 
de prevenire a incendiilor și a 
formațiilor civile de pompieri, 
prin intermediul unor forme și 
mijloace variate (instructaje, con
vorbiri, afișe, panouri, instrucțiuni 
etc.) toți salariații exploatărilor 
miniere, preparațiilor de cărbune 
și a celorlalte unități sînt chemați 
să contribuie la apărarea proprie
tății socialiste, la aplicarea 
viață a regulilor de prevenire 
incendiilor specifice locurilor 
muncă respective.

Merită a fi scoasă în evidență, 
activitatea depusă pe această linte 
de către exploatările miniere Ani
noasa, Petrila, Lupeni, Lonea etc.,

in 
a 

de

care au confecționat panouri, in
scripții, indicatoare cu extrasele 
din normele p.c.i., punînd un ac
cent deosebit pe organizarea 
instructaje specifice locurilor 
muncă. O metodă care s-a dove.

combaterea
i a unor 

de prevenire 
folosită di

ale 
de

dit cu eficacitate în 
neglijențelor, nepăsării sau 
încălcări a normelor J- 
a incendiilor este cea 
minele Petrila, Lupeni, Anmoasa', 
care au amenajat fotogazete și alte 
forme ale muncii de popularizare 
a regulilor de prevenire, contri
buind astfel la ridicarea gradului 
de cunoștințe ale salariaților în 
ce privește normele p.c.i. S-au re
marcat în mod deosebit în acti
vitatea depusă pe linie de propa
gandă p.c.i. ing. Dimitrie Simota, 
ing. loan Bălănescu, ing. Iulian 
Costescu, ing. Ioan Dumitraș, pre
cum și șefii j. ,
pompieri ca 
Mărgulescu, 
sile Anton.

Cu toate .
nute, trebuie să arătăm că p* li
nia muncii de propagandă, în acti
vitatea unor comisii tehnice de 
prevenire a incendiilor mai exista 
încă unele lipsuri. In unele uni
tăți din cadrul Centralei cărbunelui 
ca E. M. Uricani, E. M. DiFa, 
Baza de aprovizionare și transpor
turi, comisiile tehnice de p.c.i. nu 
întocmesc planul de măsuri la 
timp, manifestă lipsă de preocupa
re pentru remedierea deficiențelor 
constatate pe linia prevenirii incen
diilor, nu folosesc toate formele 
și mijloacele muncii de propagan
dă p.c.i. de care dispun colective
le. O vină în această direcție au

șefii de formații civile de pomnieri 
cum sînt Vasile lsdrugă, Cornel 
Cioara și alții. Față de această si
tuație, este indicat ca tov. ing. 
I. Darie, ing. Emeric Kovaci, loan 
Cristea să ia toate măsurile pentru 
aplicarea normelor de prevenire 
a incendiilor prevăzute în actele 
normative cu accent deosebit pe 
respectarea instrucțiunilor de ra
mură nr. 819/68, ale 
Industriei miniere și 
Venirea toamnei, a 
friguros, caracterizate 
ficarea încălzitului și

nr. Ministerului 
Geologiei, 

anotimpului 
de intensi- 

înmulțirea

@ să se folosească forme și 
mijloace de propagandă vii, inte
resante, cît mai eficace (concursuri 
„Cine știe cîștigă" de exemplu, sta
țiile de radioficare, conferințe, 
fotogazete, etc.) ;

© să se acorde toată atenția 
instructajelor la locurile de muncă 
pentru însușirea normelor p.c.i., 
acțiunilor de prevenire și combate
re a incendiilor ;

9 Șefii de formații civile 
pompieri să intensifice controale 
rond îndeosebi în schimbul I și 
remediind pe loc deficiențele

Reportaj publicitar

formațiilor civile de 
loan Chirițoiu.

Mihai Moise seu.
lemn
Va-

rezultatele bune chți-

surselor de incendii, impune in
tensificarea muncii de prevenire a 
acestora sub toate aspectele. Revine 
ca sarcină importantă în această 
perioadă comisiilor tehnice p.ci. 
și formațiilor civile de pompieri 
din unitățile Centralei cărbunelui 
să continue cu intensitate munca 
de propagandă împotriva incen
diilor, combătîndu-se tendința a- 
celora care socotesc că „dacă nu 
au fost incendii totul merge bine“ 
și că unitățile respective nu sînt 
expuse pericolului de incendiu. 
Iată cîteva din obiectivele princi
pale ale propagandei p.c.i.

9 munca de propagandă împo
triva incendiilor să fie îndreptată 
spre combaterea cauzelor de incen- 

---- ■r--- J'—r perioade 
accentuîndu-se pe cele 

friguros, 
de

dii specifice diverselor 
ale anului 
caracteristice timpului 
precum și specifice locurilor 
muncă ;

de 
de 
II, 
ce

se constată ;
© organele de conducere ad

ministrative, președinții comisiilor 
tehnice pxâ. au datoria de a lua 
toate măsurile necesare, de a 
ocupa îndeaproape de 
unei propagande de prevenire vii, 
concrete, eficace, avînd un con
ținut cît mai bogat și o formă c.ît 
mai corespunzătoare.

Printr-o muncă permanentă de 
propagandă, care să folosească 
toate formele și metodele de care 
dispun obiectivele din cadrul Cen
tralei cărbunelui, se va putea face 
o educație temeinică personalului 
salariat din exploatările miniere, 
preparațiile și celelalte unități în 
scopul dezvoltării răspunderii și 
mobilizării lui la apărarea proprie
tății socialiste împotriva incendii
lor.

st
realizarea

Muncitori, ingineri 
și tehnicieni din unitățile 

Centralei cărbunelui !
încălcarea normelor p.ca. con

stituie o încălcare a legilor statului 
nostru și aceasta atrage după sine 
severe sancțiuni materiale împo
triva celor care le săvîrșesc. In 
acest sens socotim util să atragem 
atenția personalului muncitoresc, 
personalului tehnico-administrativ 
din unitățile C C.P. asupra fapte
lor considerate contravenții p.ci

Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri nr. 2 285/15 decembrie 1969, 
stabilește măsurile ce se impun de 
luat în scopul întăririi activității 
de prevenire și stingere a incendii
lor. Aceste măsuri interesează deo
potrivă cetățenii, conducătorii 
obiectivelor, șefii de secții, atelie
re etc., orice instituție publică. In 
această hotărîre sînt considerate 
contravenții de la normele de pre
venire și stingere a incendiilor 
fapte cum ar fi :

© nerespectarea normelor de 
prevenire și stingere a incendiilor 
stabilite prin instrucțiunile emise 
de ministere și de celelalte orga
ne centrale ;

© nestabilirea necesarului pen
tru dotarea cu instalații, mașini, 
utilaje, aparate, produse chimice 
și alte materiale și accesorii pentru 
prevenirea și stingerea incendiilor, 
ori neluarea măsurilor de procu
rare a acestora ;

® neorganizarea comisiilor teh
nice pentru prevenirea și stingerea

incendiilor ;
• lăsarea fără supraveghere * 

focurilor aprinse în aer liber;
© fumatul în locuri ce prezin

tă pericol de incendiu;
• neinstruirea întregului per- 

sonal pentru cunoașterea regulilor 
de prevenire și stingere a incen
diilor ;

© neîntreținerea în stare de 
funcționare a utilajului și materia
lului inițial (stingătoare) ;

© blocarea căilor de acces ;
0 neîntreținerea în stare 

funcționare a surselor de 
(hidranți de incendiu, bazine etc ).

Pentru astfel de contravenții, 
cuantumul amenzilor ce se aplică 

300 la 3 000 lei.

de
apă

cuantumul 
este de la

Iată de ce prevederilor hotârîrii 
respective, 
pazei contra incendiilor 

a li se : 
mare atenție 
salariaților din

privind reglementai ea 
: se intpu- 
acorda o 

din par- 
i unitățile

ne 
mai
tea , ._  ____
miniere, din partea tuturor cetățe
nilor, pentru respectarea cu stric
tețe a normelor de prevenire 
stingere a incendiilor la fiecare 
de 
în

și 
loc

Ș>muncă, -la fiecare obiectiv 
orice împrejurare.

Ion KARPINECZ, 
director cu personalul 

la Centrala cărbunelui Petroșani 
Maior Corneliu COJOCARU, 

din Grupul de pompieri - 
Deva
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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii

Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, in Austria

(Urmare din pag 1)

facem acum în Austria, con
vorbirile care au început astăzi 
evidențiază posibilități largi 
pentru dezvoltarea acestor re
lații in folosul ambelor popoa
re, al cauzei păcii și securită
ții în Europa.

Sînt convins că Bucureștiul 
șl Viena, capitalele țărilor noas
tre, vor avea un rol important 
în dezvoltarea acestor relații de 
prietenie și colaborare.

Doresc să urez populației o- 
rașului Viena multă fericire și 
prosperitate.

Primarul Vienei prezintă apoi 
șefului statului român pe consilierii 
municipali. Intre oaspeți și gazde 
are loc o discuție cu privire la 
modul de rezolvare a probleme
lor urbanistice și edilitare, de 
dezvoltare continuă a capitalei 
Austriei. Se relevă importanța 
schimburilor de vizite făcute între 
primarii Bucureștiului și Vienei, 
și alte acțiuni de acest fel, care 
au contribuit la cunoașterea reci
procă a preocupărilor celor. două 
municipalități, la întărirea relații
lor de prietenie dintre popoarele 
român și austriac.

In încheierea vizitei, președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei semnează în Cartea de aur a 
municipalității.

★
Gazdele au rezervat după-amia- 

za pentru a prezenta înalților oas
peți români o parte din valorile 
materiale și artistice ale metropo
lei dunărene. De la reședința pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ma
șinile au parcurs mai întîi bulevar
dul Ring-ului, care a cuprins in 
arcuirea sa străvechiul oraș medie
val, devenit centru istoric. Din
colo de Ring, în ax cu edificiul 
gotic al primăriei orașului, se con- 
țurează vestitul Burgtheater. Pe 
zidul unei case din fața Universi
tății, o pagină de marmură amin
tește că acolo a locuit și creat un 
timp Reethoven, titanul al cărui 
jubileu bicentenar Viena îl săr
bătorește anul acesta. Parlamentul, 
construit în stil clasic, clădirea 
barocă a Bibliotecii naționale in 
care printre cele 1200 000 de 
volume se păstrează papirusuri cu 
textul Iliadei, precum și prețioase 
tipărituri evocînd tradiția relații
lor culturale româno-austriece din 
secole îndepărtate, se descoperă 
privirilor, rînd pe rînd, în acest 
nucleu istoric al capitalei Austriei.

In timp ce mașinile continuă să 
străbată arterele orașului de pe 
Dunăre, mii și mii de vienezi îl 
salută cu multă căldură pe preșe
dintele Nicolae Ceaușescu, văzînd 
în personalitatea șefului statului 
român un exponent de prim rang 
al idealurilor de pace și cooperare

intre națiuni spre care năzuiesc 
popoarele continentului nostru și 
din întreaga lume.

A
IDupă ce traseul orașului se în

cheie, mașinile se îndreaptă spre 
clădirea Muzeului de istoria arte
lor edificată în stilul Renașterii 
italiene. Celebra galerie vieneză 
se mîndrește cu numeroase pînze 
ale unor maeștri spanioli, olandezi, 
italieni, flamanzi și germani.

La intrarea în muzeu, președinte
le Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, sînt întîmpinați 
de Herta Firnberg, ministrul știin
ței și cercetării al Austriei, care 
îi invită pe oaspeți să viziteze 
sălile unde, în mod special pentru 
acest prilej, au fost aduse expona
tele cele mai prețioase legate de 
istoria relațiilor româno-austriece 
de-a lungul veacurilor. Intre alte
le, în aceste săli este prezentat un 
tablou intitulat „Cresus arătîndu-și 
comorile", în care pictorul F. 
Franken a zugrăvit și chipul voe- 
vodului român Mihai Viteazul.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a semnat în cartea de 
onoare a muzeului, exprimîndu-șt 
satisfacția de a fi cunoscut acest 
tezaur de valori artistice.

★
Seara, oaspeții români au luat 

parte la un spectacol de gală 
la Opera de'Stat din Viena, 
unde a fost prezentat „Bărbie
rul din Sevilla" de Rossini.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu și soția sa, Elena Ceaușescu, 
împreună cu președintele fede
ral Franz Jonas și alte per
soane oficiale române și aus
triece au luat loc în lojile re
numitului lăcaș de cultură.

Spectacolul realizat de cei 
mai reprezentanți i-nterpreți ai 
Operei vieneze, s-a bucurat de 
un deosebit succes. In înche
iere, președintele Nicolae 
Ceaușescu și. soția oferă artiș
tilor drept omagiu un frumos 
coș cu flori.

In aceeași seară, după spec
tacol, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, Elena Ceaușes
cu, și celelalte oficialități ro
mâne au plecat din Viena, cu 
un tren special, spre Zeii am 
See, localitate situată în landul 
Salzburg, unde urmează să vi
ziteze în cursul zilei de mier
curi importante unități econo
mice ale Austriei.

Cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale în Austria a președin
telui Consiliului de Stat al Ro
mâniei s-a desfășurat sub a- 
ceeași ambianță de prietenie 
și cordialitate.

N. POPESCU-BOGDÂNEȘTI
Octavian PALER
Mircea S. IONESCU

Dezbaterile 

din Adunarea 

Generală a O. N, U.
NEW YORK 22. — Corespon

dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : In con
tinuarea lucrărilor dezbaterilor 
de politică generală, în cursul 
cărora au luat cuvîntul în ple
nară pînă acum șefii delegații
lor a 12 state care și-au ex
pus punctul lor de vedere asu
pra situației mondiale, abor- 
dînd totodată unele probleme 
ce interesează în mod deosebit 
țările respective, atenția Adu
nării Generale a Națiunilor U- 
nite a fost reținută marți di
mineața de discursul președin
telui Camerunului, Ahmadou 
Ahidjo.

Rolul Organizației Națiunilor 
Unite, după 25 de ani de exis
tență în viața internațională, 
misiunea ce-i revine ca forum 
al reprezentanților statelor che
mate să contribuie la rezolva
rea problemelor ce confruntă 
astăzi omenirea, au constituit 
tema principală abordată în 
discursul pe care l-a ținut în 
fața Adunării Generale preșe
dintele Camerunului care, în a- 
cest context, sublinia că este 
dificil de a imagina lumea 
no’astră fără existența acestei 
organizații, care s-a impus ca 
un element esențial în relațiile 
internaționale. Președintele Ca
merunului amintea că proble
ma primordială în care O.N.U. 
este chemată să-.și demonstreze 
eficacitatea este cea a securi
tății internaționale, a înlătură
rii din viața internațională a 
amestecului în treburile interne 
ale altor state și a forței în 
rezolvarea unor situații de cri
ză. Forța O.N.U, în acest do
meniu poate și trebuie să re
zide din voința fermă a fie

cărei țări membre de a res
pecta principiile Cartei Națiu
nilor Unite.

Apreciind ca elemente insepa
rabile ale securității internațio
nale problemele economice, re
zolvarea problemelor economice 
și sociale ce frămîntă țările în 
curs de dezvoltare, ministrul 
afacerilor externe al Kenyei, 
Njorge Mungai, ultimul vorbi
tor al ședinței de marți dimi
neața, s-a referit pe larg la ne
cesitatea adoptării unor măsuri 
eficace și urgente în acest do
meniu. In acest context, el s-a 
referit și la situația din Nami
bia, la teritoriile africane aflate 
sub dominația colonială portu
gheză și cea din Rhodesia de 
sud și problemele pe care le 
ridică refuzul regimurilor ra
siste de a accepta și trans
pune în practică rezoluțiile 
O.N.U.

©
Concomitent cu temele din 

dezbaterile generale și lucră
rile comisiilor, care nu au ie
șit încă din faza procedurală, 
un subiect care atrage în mod 
deosebit atenția unui mare nu
măr de delegații îl constituie 
situația încordată din Iorda
nia. In ultimele 24 de ore, aici, 
la sediul Națiunilor Unite, au 
avut loc numeroase consultări. 
Secretarul general, U Thant, 
s-a întîlnit cu reprezentantul 
permanent al Iordaniei la Na
țiunile Unite, cu cel al Repu
blicii Arabe Unite și cu mi
nistrul de externe al Angliei. 
Șeful diplomației engleze s-a 
întîlnit, de asemenea, cu omo
logul său american, William 
Rogers.

Lucrările Conferinței
Fondului Monetar Internațional

80 VIENA 22. — Corespondentul Agerpres, Petre Stance seu, 
transmite : Ansamblul tineretului din Cluj a susținut în pa
latul Schonbrunn, din Viena, un frumos spectacol de cîn- 
tece și dansuri românești care s-a bucurat de run deosebit 
succes, fiind primit cu căldură de public și răsplătit cu în
delungi aplauze.

A fost de față ambasadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Viena, Dumitru Aninoiu.

Luni, același ansamblu a susținut la Linz un spectacol 
folcloric românesc.

Salzburgul va găzdui, de asemenea, spectacolele ansam
blului de cîntece și dansuri din România.

Reuniunea șefilor

COPENHAGA 22 (Agerpres). 
— La Copenhaga continuă lucră
rile celei de-a 25-a Conferințe 
anuale a Fondului Monetar Inter
național și a Băncii Mondiale. Pe 
marginea rapoartelor asupra acti
vității celor două organisme inter- 
occidentale au luat cuvîntul nu
meroși delegați, abordînd unul 
sau mai multe aspecte ale situației 
financiare și monetare occidentale. 
Astfel, ministrul vest-german al 
economiei, Karl Schiller, și-a ex
primat îngrijorarea în legătură cu 
accentuarea fenomenelor de infla
ție care bîntuie în economia țări
lor capitaliste, precum și față de 
deficitul balanței de plăți a 
S.U.A. Schiller a declarat că gu
vernul vest-german nu și-a defi

nitivat încă poziția asupra propu
nerilor F.M.I. în legătură cu even
tualitatea instituirii unor cursuri 
de schimb mai flexibile ale diferi
telor valute occidentale. Referin- 
du-se la această din urmă pro
blemă, ministrul francez al econo
miei și finanțelor, Valery Giscard 
d’Estaing, a declarat că „o mai 
mare flexibilitate ar slăbi voința 
de apărare a monedelor împotriva 
inflației și ar accentua discrimi
narea între dif.-titele monede". Mi
nistrul francez s-a pronunțat împo
triva adoptării provizorii a unor 
cursuri de schimb flotante, precum 
și împotriva modificărilor minime 
și frecvente ale parităților în afara 
controlului F.M.I.

de state arabe
CAIRO 22 (Agerpres). — Re

uniunea extraordinară la nivel 
înalt a șefilor de state și gu
verne arabe, care fusese pro
gramată să-și înceapă lucrările 
marți dimineața, a fost amî- 
nată de două ori în cursul zi
lei de marți. Pînă seara tîrziu, 
în capitala Republicii Arabe 
Unite au continuat consultările 
între diversele delegații fără 
ca, pînă la închiderea ediției,

să ne parvină vreo știre pri
vind acordul asupra deschide
rii conferinței.

După cum anunță agenția 
MEN, marți după-amiază a fost 
trimisă la Amman o misiune 
investită cu depline puteri de 
către șefii de state arabe aflați 
la Cairo. Delegația urmează să 
aibă întrevederi cu regele Hus
sein și cu reprezentanți ai miș
cărilor palestiniene.

MOSCOVA 22. — Corespondentul Agerpres, L. Duță, 
transmite : La Moscova a avut Ioc între 14 și 22 septembrie 
un festival internațional al filmului de propagandă a pro
tecției muncii, organizat de C.C.S. din U.R.S.S. Filmele pe 
această temă, prezentate de țara noastră, s-au bucurat de 
un frumos succes. Astfel, pelicula „Pățaniile lui Guță" a 
fost distinsă cu medalia de aur, iar „Somnul condamnabil" 
a obținut medalia de bronz a festivalului. Filmul „Dialog 
în noapte" a fost distins cu premiul special al Ministerului 
Industriei Ușoare din U.R.S.S., iar filmul „Am executat or
dinul" cu premiul special al Ministerului Energeticii și Elec
trificării al U.R.S.S.

HIDROCENTRALA REISSECK
Intr-o călătorie prin landurile 

Austriei am plecat de la Klagen
furt, orașul de reședință al Carin- 
liei, spre hidrocentrala Reisseck- 
Kreuzeck, una din realizările cele 
mai proeminente ale Austriei con
temporane. Pînă la această hidro
centrală autobuzul ne-a purtat o 
bună bucată pe valea rîului 
Drava, pe care austriecii îl denu
mesc Drau, un afluent al Dună
rii, iar apoi, despărțindu-ne de 
apele sale tumultuoase am urmat 
firul cristalin al rîului Moli. Un 
splendid soare de toamnă a ridi
cat repede cortina cețurilor de 
dimineață, dezvăluindu-ne peisaje 
îneîntătoare și oarecum familiare. 
Familiare, deoarece îți amintesc 
foarte mult de văile munților noș
tri cu pădurile de conifere împin
se pînă pe marginea șoselelor, cu 
zarea încrustată de creneluri de 
cremene. In locurile mai largi, în 
luptă cu zgîrcenia naturii, se în
tindeau netezișurile împestrițate 
ale ogoarelor. Liniile de înaltă 
tensiune care se înnoadă și se des
fac prevesteau apropierea de 
obiectivul călătoriei noastre.

In localitatea Kolbnitz, unde 
se află propriu-zis grupul energe
tic Reisseck—Kreuzeck, se părea 
că am ajuns la sfîrșitul călătoriei. 
Insă de abia acum ea devenea mai 
interesantă. Generatorii electrici 
se află aproximativ la mijlocul 
văii. De o parte și de alta, co
boară pe versanți cîte o pereche 
de conducte uriașe prin care alear

gă cu forță apa adusă de sus de 
tot, din lacurile de acumulare care 
se întind glaciale printre crestele 
munților. Și tocmai acolo, la unul
dintre ele, trebuia să sfîrșească
călătoria noastră. Astfel, am
schimbat autobuzul cu un tren
special pentru pante foarte încli
nate care se cățăra de-a lungul 
conductelor cu îndemînarea unui 
alpinist versat. Calea ferată în
gustă pe care este tras trenul este 
formată din trei fragmente, sau

alt treh de munte, tras de o locomo
tivă electrică, care a pătruns în 
inima unui masiv printr-un tunel 
de 2 200 m. La capătul lui se 
înalță digul lacului de acumulare 
Grosser Miihldorfersee, cu o capa
citate de 7,8 milioane m3. Tot în 
această zonă se mai află trei 
lacuri de acumulare, dar cu o ca
pacitate mai mică. Apele acestor 
iacuri sînt îndreptate spre cele 
două mari conducte cu pereții de 
oțel masiv, care au o lungime de

Note de drum din Austria
mai bine-zis schimbi trenul de trei 
ori. înclinația căii ferate față de 
verticală oscilează între 25 și 85°, 
îneît uneori ai senzația că mergi 
pe un perete perfect drept. Tras de 
un cablu puternic, trenul te poar
tă în sus oferindu-ți imaginea din 
ce în ce mai micșorată a văii 
Mollului.

Ca niște torțe aprinse, exemplare 
de arbori cu frunza căzătoare, 
acum îngălbenite, salutau ceremo
nios trecerea trenului spre zona 
alpină. După ce am străbătut ast
fel 3 500 m, am coborît în stația 
denumită Schoberboden, la o alti
tudine de 2 336 m deasupra ni
velului mării. De aici am luat un

1 771 m. Astfel, un litru de apă 
pe secundă produce o putere de 
14,4 kW, iar un metru cub de 

•• apă în medie 4 kWh. Căderea de 
apă este printre cele mai înalte 
din lume, iar realizarea ei consti
tuie, fără îndoială, o performan
ță remarcabilă în domeniul hidro
energeticii.

Hidrocentrala Reisseck-Kreuzeck, 
cu o putere instalată de 138 1C0 
kW, a fost terminată în anul 
1961 și aparține întreprinderii 
etatizate „Osterreichische Drank- 
raftwerke AG". Primele lucrări 
au început în septembrie 1948, iar 
constructorii au avut de înfruntat 
nenumărate greutăți.

Ca peste tot unde oamenii vor 
să țină pasul cu dezvoltarea socie
tății moderne, ei trebuie, în pri
mul rînd, să aibă în vedere asigu
rarea energiei. Specialiștii austrieci 
care prevăd sporirea producției de 
energie electrică, extind în prezent 
experiența dobîndită la Reisseck- 
Kreuzeck de a folosi apa provenită 
din ploi și zăpezi. Apa din lacu
rile • de acumulare de la această 
hidrocentrală este strînsă din pre
cipitații care aici, la mare altitu
dine, au o medie de 1 700 mm 
anual.

Zona lacurilor de acumulare a 
fost transformată, totodată, și 
într-un minunat centru turistic, 
unde se practică alpinismul, schiul 
și canotajul. Pe oglinda lui 
Miihldorfersee, canotorii din mai 
multe țări au făcut antrenamente 
de aclimatizare în vederea Jocu
rilor Olimpice din Mexic. Sus aici, 
într-o cabană, în aerul pur și ra
refiat al înălțimilor, unde un pa
har cu bere a sporit buna dispozi
ție, am avut cu inginerii și tehni
cienii austrieci o plăcută convor
bire. Ei s-au interesat de mersul 
lucrărilor de pe șantierul hidro
centralei de la Porțile de Fier, des
pre frumusețea litoralului româ
nesc, cunoscută de unii dintre ei, 
despre relațiile tot mai strînse 
între țările noastre în cele mai 
diferite domenii.

Constantin VARVARA

R P, UNGARĂ : In foto : Vedere aeriană a Expoziției internaționale de mașini și 
produse agricole aliată la a 67-a ediție națională, organizată recent în capitala Ungariei.

EVntUȚIA EVENIMENHLOR DIN I1IBDANIA
AMMAN 22 (Agerpres). — 

Ultimele telegrame difuzate de 
agențiile internaționale de pre
să informează că, marți dimi
neața, în împrejurimile Amma- 
nului au fost reluate luptele 
dintre armata iordaniană și 
comandourile palestiniene și că, 
în regiunea de nord a țării, la 
operațiunile militare participă 

! unități de tancuri. Angajamen
tele cele mai violente sînt sem
nalate la Irbid și Ramtha. Co
respondentul agenției Reuter, 
citînd surse palestiniene, arată 
că aviația iordaniană a inter
venit, de asemenea, împotriva

pozițiilor unităților de comando 
palestiniene.

Din Amman se anunță că 
luni, la puțin timp dppă ce 
regele Hussein ordonase tru
pelor iordaniene încetarea fo
cului, Biroul de informații din 
Beirut al organizației „Al Fa
tali" a difuzat un comunicat 
al lui Yasser Arafat, coman
dantul suprem al forțelor pa
lestiniene, prin care acesta a 
respins încetarea focului și a 
anunțat că unitățile de coman
do vor conținu^ luptele. Comu
nicatul fedainilor afirmă că, 
în cursul angajamentelor de 
pînă acum dintre armata iorda
niană și comandourile palesti

niene, s-au înregistrat circa 
8 000 de morți și zeci dc mii de 
răniți.

Pe de altă parte, guvernato
rul militar general al Iorda
niei, mareșalul Habes Majali, 
— informează postul de radio 
Amman — a ordonat marți di
mineața reinstituirea restricții
lor de circulație la Amman, ca 
urmare a nerespectării condi
țiilor formulate de autorități. 
Restricțiile de circulație fuse
seră ridicate o dată cu ordinul 
de încetare a focului, pentru a 
permite restabilirea aprovizio
nării cu lumină, apă și gaze a 
orașului.

Ca urmare a luptelor care se 
desfășoară de șase zile în Iorda
nia, se apreciază că pierderile sînt 
enorme. După cum a declarat mi
nistrul informațiilor al R.A.U., 
Hassanein Heykal, numărul celor 
uciși se ridică pînă în prezent la 
10 000. Totodată, agențiile de 
presă relatează că situația din

capitala Iordaniei, lipsită de mai 
multe zile de apă, electricitate și 
legături telefonice, se înrăutățește 
permanent. Crucea Roșie Palesti
niană a lansat marți seara un apel 
Comitetului Internațional de 
Cruce Roșie și tuturor asociații
lor naționale de Cruce Roșie, ce
tind u-le să intervină de urgență

pentru ajutorarea miilor de per
soane care mor din cauza lipsei 
de asistență medicală. Mii de morți 
și răniți se află încă sub dărîmă- 
turi. In cursul luptelor, au fost 
distruse două treimi din orașele 
Amman și 7,arka, precum și dife
rite tabere de refugiați.

la

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Evoluția situației din Iordania 
afectează ritmul dezbaterilor 
din Adunarea Generală a O.N.U. 
După cum transmit agențiile de 
presă, la sediul Națiunilor U- 
nite din New York se desfă
șoară o intensă activitate di
plomatică, delegațiile pur-tînd 
convorbiri particulare, în cursul 
cărora este examinată situația 
din Orientul Apropiat. Repre
zentantul permanent al Iorda-

0 nouă etapă 
în explorarea 

universului
© Coborîrea lină pe suprafa

ța Lunii a stației automate 
„Luna-16“, recoltarea unor 
mostre de rocă lunară și deco
larea spre Pământ trebuie con
siderate o nouă etapă în explo
rarea Universului — a declarat 
directorul Institutului de astro
nomie teoretică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., prof. Gleb 
Ccbotarev.

El a arătat că pentru reali
zarea unui astfel de experiment 
este necesar paralel cu un înalt 
nivel de automatizare, un com
plex larg de date cu privire 
la structura suprafeței Lumi șt 
a timpului său gravitațional. 
După cum a demonstrat experi
mentul stației „Luna-16“ sa- 
vanții sovietici dispun pe deplin 
de aceste date. Utilizarea unor 
aparate perfecționate în călăto
riile cosmice, asemănătoare zbo
rului stației „Luna-16“, deschid 
în fața științei posibilități largi.

©
© Reîntoarcerea spre Pă

mînt a navei spațiale automate 
sovietice „Luna-16“ reprezintă 
„o mare realizare științifică și 
tehnică", a declarat administra
torul interimar al Agenției na
ționale a S.U.A. pentru aero
nautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.), George Low. 
„Explorarea Lunii, a spus el, 
duce spre importante descope
riri privind originea Pămîntului, 
a Lunii și a sistemului solar. 
Analiza eșantioanelor lunare în 
laborator, observațiile făcute la 
fața locului de astronauții ame
ricani și fotografiile suprafeței 
lunare luate de sovietici și ame
ricani și-au dovedit valoarea".

niei, Muhammad El Farra, s-a 
întîlnit luni cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant.

Un purtător de cuvînt al mi
siunii britanice la New York 
a anunțat că ministrul de exter
ne, sir Alec Douglas-Home, ca
re urma să ia cuvîntul marți 
în fața Adunării Generale, și-a 
amînat prezentarea discursului 
cel puțin pînă joi. El a decla
rat că Douglas-Home se va 
deplasa miercuri la Washing
ton pentru a discuta cu secre
tarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, evoluția evenimentelor 
din Iordania și situația gene
rală din Orientul Apropiat. Pur
tătorul de cuvînt a arătat, de 
asemenea, că delegația britani
că se consultă cu membrii Con
siliului de Securitate și cu alte 
delegații prezente la O.N.U. în 
legătură cu „posibilitatea unei

reuniuni a Consiliului de Se
curitate", dar, a precizat el, 
convocarea acestui organism ră- 
mîne la latitudinea guvernului 
iordanian.

Alți șefi de delegații au a- 
nunțat, de asemenea, amînarea 
prezentării discursurilor pro
gramate în cadrul dezbaterilor 
de politică generală. La New 
York s-a anunțat că secretarul 
de stat al S.U.A., William Ro
gers, care trebuia să vorbească 
miercuri, și-a contramandat cu 
totul participarea la dezbaterile 
generale, poziția S.U.A. urmînd 
să fie expusă ulterior de re
prezentantul permanent la 
O.N.U. Charles Yost. William 
Rogers va participa doar, înso- 
țindu-1 pe președintele Nixon, 
la sesiunea jubiliară consacrată 
celei de-a 25-a aniversări a 
creării O.N.U., în octombrie.
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@ După cum anunță agenția 
vest-germană de știri (D.P.A.), 
ministrul economiei al R. F. a 
Germaniei, Karl Schiller, urmează 
să plece la 23 septembrie într-o 
vizită la Moscova. Potrivit agen
ției, în cursul convorbirilor pe 
care ministrul vest-german le va 
avea la Moscova vor fi abordate 
posibilitățile de dezvoltare a rela
țiilor comerciale dintre Republica 
Federală a Germaniei și Uniunea 
Sovietică.

© Prima zi a rundei de con
vorbiri începute luni la Bruxelles 
între reprezentanții Pieței comu
ne și cei ai statelor interesate să 
adere la această organizație (altele 
detit Marca Britanie) a fost con
sacrată discuțiilor cu Republica 
Irlanda. Reprezentantul acesteia, 
ministrul de externe Patrick Hil
lary, a expus detaliat dificultățile 
create economiei irlandeze de o 
eventuală aderare la C.E.E.

© Răspunzînd apelului lansat 
de cele trei mari centrale sind;- 
cale italiene, circa 10 mii de 
muncitori metalurgiști au demon
strat luni pe străzile centrale ale 
orașului Milano. Metalurgiștii re
vendică îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și a sistemului de sala
rizare.

© Ministrul afacerilor externe 
al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, 
și-a încheiat luni seara vizita ofi
cială întreprinsă în Franța. In 
timpul șederii sale la Paris, mi
nistrul de externe algerian a fost 
primit de președintele Geoiges

Pompidou și a purtat convorbiri 
cu ministrul de externe francez, 
Maurice Schumann.

@ La Kuala' Lumpur a avut 
loc marți ceremonia preluării func
ției de către noul prim-ministru 
al Federației Malayezia, Tun 
Abdul Razak. In prima declara
ție asupra politicii interne și ex
terne pe care guvernul său o va 
urma, noul prim-ministru a de
clarat că Malayezia va promova 
și pe viitor o politică de neali
niere și de prietenie cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor 
socială.

© A luat sfîrșit cea de a 39-a 
ediție a Tîrgului internațional de 
la Izmir, la care au participat 
întreprinderi și firme din 39 de 
țări, printre care și România.

0 La Budapesta au început 
marți lucrările conferinței repre
zentanților Caselor de economii 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, România, 
U.R.S.S. și Ungaria.

Timp de o săptămină, la 
Zielona Gora se va desfășura 
ediția a 4-a a festivalului in
ternațional de folclor cu parti
ciparea a 12 ansambluri de cin- 
tece și dansuri din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, Iugosla
via, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, Spania și Uniunea So
vietică. România este reprezen
tată de Ansamblul folcloric 
„Chindia" al sindicatelor din 
Ploiești.

Congres pe tema 
maladiilor civilizației

LUXEMBURG 22 (Agerpies). 
— Cu prilejul unui congres in
ternațional, organizat la Luxem
burg, pe tema maladiilor civi
lizației, a fost înființată Aca
demia științifică internațională 
pentru protejarea vieții, mediu
lui înconjurător și bio politicii.

Agenția France Presse, care 
difuzează știrea, precizează 
că noua instituție internațională 
numără în rîndurile membrilor 
săi fondatori 182 de savanți din 
42 de țări, dintre care 26 sînt 
distinși cu premiul Nobel pen
tru pace.

Colaborare
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

— La Moscova s-au deschis 
lucrările grupului de lucru 
sovieto-francez pentru con
strucția de mașini energetice. 
După cum relatează agenția 
TASS, specialiștii sovietici și 
cei francezi urmează să de
finitiveze pînă la sfîrșitul a- 
nului lucrările de proiectare 
a unor turbine de 500 000 de 
kilowați. Specialiștii celor 
două țări colaborează, de a- 
semenea, la perfecționarea 
motoarelor Diesel de 3 000— 
6 000 CP, la proiectarea de 
mașini miniere și în alte do
menii.

Bagajul de mînă în... 
conteinere speciale
VARȘOVIA 22 (Agerpres}.

— După cum informează agen
ția P.A.P., în vederea asigurării 
securității zborurilor, compa
nia poloneză de transporturi 
aeriene „L.E.T.", introduce, în- 
cepînd cu 23 septembrie a.c., 
titeva schimbări în procedura 
de transport a pasagerilor pe 
liniile interne poloneze. Astfel, 
așa numitul bagaj de mină, care 
pînă în prezent era transportat 
fără restricții în cabina pasa
gerilor, va fi luat de la pasa
geri și transportat în conteinere 
speciale, urmînd sa fie predat 
călătorilor, împreună cu bagajul 
înregistrat șt transportat separat, 
la sfîrșitul zborului.

Deficit
ROMA 22 (Agerpres). — 

Deficitul balanței de plăți a 
Italiei în primele 7 luni ale 
acestui an a fost evaluat la 
363,7 miliarde lire, față de 
534,2 miliarde lire în aceeași 
perioadă a anului trecut.

Intr-un comunicat al Băn
cii Italiei se precizează că si
tuația balanței de plăți la 
sfîrșitul lunii iulie a fost in
fluențată de două fenomene 
principale : o sensibilă dimi
nuare a ieșirilor de capital, 
ca urmare a măsurilor adop
tate de autoritățile monetare, 
și o reducere substanțială a 
încasărilor în devize prove
nite din turism. Intr-adevăr, 
veniturile din turism, ale Ita
liei erau în scădere cu 45,3 
miliarde lire la sfîrșitul lui 
iulie, față de perioada cores
punzătoare a anului trecut.

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — Purtătorul de cu
vînt al Pentagonului, Jerry 
Friedheim, a anunțat că for
țe armate americane din Sta
tele Unite și Europa occiden
tală au fost puse sub stare 
de alertă pentru posibila e- 
vacuare a cetățenilor ameri
cani din Iordania. Ordinul de , 
alertă include deplasarea mai 
multor nave militare spre 
Mediterana, precum și pregă
tirea infanteriei și a echipa
jului forțelor aeriene de 
transport de a fi gata de ple- 1 
care, a precizat purtătorul de j 
cuvînt. ;
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