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Ridicarea 
continuă 

a nivelului 
de trai al 

poporului — 
felul suprem 
al politicii 
partidului

De-a lungul existentei sale de cinci decenii Partidul 
Comunist Român poartă înscris pe stindardul său de luptă, 
ca țel suprem al întregii activități, îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de viață, materiale și spirituale, ale poporului.

In condițiile socialismului, temelia solidă a ridicării 
nivelului de trai al celor ce muncesc o constituie, după cum 
se cunoaște, creșterea continuă a venitului national. Avînd 
în vedere această legitate, partidul comunist desfășoară o 
vastă activitate pentru dezvoltarea bazei tehnice materiale 
a socialismului, creșterea și modernizarea producției în 
toate ramurile, utilizarea cu maximum de eficiență a resur
selor materiale, financiare și a forței de muncă. Politica 
partidului în construcția economică, îndreptată spre dez
voltarea accelerată a forțelor de producție și perfecționa
rea relațiilor de producție în vederea sporirii neîntrerupte 
a avuției naționale, a asigurat crearea resurselor necesare 

; ridicării permanente a nivelului de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii. In cincinalul încheiat, venitul na
țional a crescut într-un ritm mediu anual de 7,7 la sută, 
ceea ce a permis nu numai alocarea unor fonduri sporite 

’ pentru acumulare dar și asigurarea bazei materiale a ac
țiunilor social-culturale și serviciilor destinate populației.

In anii cincinalului 1966—1970 fondul de consum pe lo
cuitor a crescut cu 27 la sută. Aplicarea măsurilor de spo
rire sistematică a veniturilor populației provenite din re
tribuirea muncii, majorarea și utilizarea mai eficientă a 
fondurilor sociale de consum, generalizarea noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor tuturor categoriilor dc 

: oameni ai muncii, reducerea prețurilor la o serie de produse
au dus la creșterea puterii de cumpărare a salariaților, în 

1 perioada 1966—1970, cu 20 la sută, dîndu-le posibilitatea să 
achiziționeze cantități sporite de bunuri, să folosească un 
volum mai mare de servicii. Acordarea, an de an, a unor 
fonduri tot mai mari de la buget pentru acțiuni social-cul
turale, creșterea alocațiilor pentru copii, a burselor, ajutoa
relor de asigurări sociale și pensiilor au determinat ca ve
niturile suplimentare de care a beneficiat în medie o fa
milie — în afara veniturilor provenite din retribuirea mun
cii — să crească de la 3 600 lei în 1965, la 5 500 lei în 1970.

Transformări importante au avut loc și în viața oame
nilor muncii de la sate, caracterizate prin creșterea venitu
rilor țărănimii. îmbunătățirea consumului alimentar și a 
condițiilor de locuit, înzestrarea satelou cu așezăminte dc 
cultură și învățămînt. cu unități medico-sanitare, extinde
rea rețelei unităților comerciale și prestatoare de servicii.

Concomitent cu creșterea veniturilor provenite din 
muncă, populația de la orașe și sate a beneficiat de fondu
rile sociale de consum, alocate de stat pentru finanțarea în- 
vățămîntului, activității culturale, ocrotirii sănătății și a al
tor nevoi sociale. Cheltuielile făcute de stat în aceste do
menii — care s-au ridicat în anii cincinalului la aproape 
un sfert din totalul cheltuielilor bugetare — au crescut de 
la 22,4 miliarde lei în 1965, la 35,7 miliarde lei în 1970.

In ansamblul măsurilor luate de partid în vederea creș
terii nivelului de trai, un loc important îl ocupă finanțarea 
unor lucrări de care depind ridicarea nivelului general dc 
civilizație, progresul material și spiritual al întregii socie
tăți. In anii cincinalului au fost construite la orașe și sate 
aproape 660 000 locuințe din care 344 000 din fondurile sta
tului sau cu credite acordate de stat. Depășindu-sc preve
derile planului s-au dat în folosință numeroase edificii dc 
învățămînt și cultură, unități spitalicești, s-au executat im
portante lucrări edilitare.

Măsurile întreprinse dc conducerea de partid și de stat 
pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și

(Continuare în pag. a 3-a)
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Calitatea — obiectiv major 
al industriei locale

In aceste luni de activita
te chibzuită a tuturor oame
nilor muncii în dorința de 
a obține rezultate din cele 
mai valoroase în cinstea se
micentenarului Partidului 
Comunist Român, colectivul 
întreprinderii de industrie lo
cală din orașul Petroșani 
își axează atenția nu numai 
asupra îndeplinirii cifrice a 
sarcinilor ce le revin, ci în 
mod deosebit asupra calită
ții produselor. Poate tocmai 
de aceea simpla lecturare a

cifrelor care indică procen
tul de realizare a producției 
globale și a producției1 marfă 
(100,6 la sută, respectiv 100,2 
la sută) nu spune prea mult. 
Cu toate acestea o serie de 
secții au depășit sarcinile de 
plan trimestriale, trimițînd 
pe piață un număr sporit 
de produse. Astfel, în prime
le trei luni artizanii lemnu
lui au produs mobilă în va
loare de 1 112 000 lei și 9 168 
mp de binale. Datorită îm
bunătățirii calității produse
lor întreprinderii de indus

trie locală Petroșani valoa
rea mărfurilor expediate pes
te hotare s-a ridicat în a- 
ceastă perioadă la aproape 
215 000 lei.

Obținerea acestor frumoa
se rezistate a fost posibilă, 
în mod special, datorită creș
terii productivității muncii ;u 
peste 10 la sută. Remarcabil 
a fost în acest prim trimes
tru efortul constant al lucră
torilor de la secțiile tapițerie 
— vată — confecții, tîmplă- 
ria Livezeni și atelierul me
canic.

Se pot simți ca acasă locatarii
căminelor muncitorești ?

Fabrica de stilpi hidraulici Vulcan : Strungarul Constantin 
Mucea executind racorduri pentru coloana mobilă a stâlpu
lui hidraulic.
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I* Steagul roșu...
I ...la Aninoasa

Să întărim discipli
na pe stadioane

• Vinovat și... „țap 
ispășitor"

• FAPTUL DIVERS 
ÎN LUME
Lucrările Congresu
lui al XXIV-lea al 
P.C.U.S.

Pentru
bienala

rezervată
amatorilor

In vederea deschiderii expo
ziției de artă plastică de la 
Deva, din cadrul bienalei de 
artă plastică rezervată ama
torilor. zilele trecute a avut 
loc selecția lucrărilor repre
zentative. Cele mai multe lu
crări reținute pentru expoziție, 
caro se va deschide in luna 
mai, aparțin amatorilor din 
Valea Jiului.

In cinstea aniversării semi
centenarului P.C.R., comitetul 
U.T.C. de la Școala generală 
nr. 2 Lupeni a organizat un 
simpozion intitulat „Figuri de 
eroi uteciști". Expunerea pe 
această temă a profesoarei Ma
ria Surcel a fost ascultată cu 
viu interes de cei peste 150 u- 
leciștl prezenți. La rîndul lor, 
elevii Florica Bunea, Florăn 
Kereszteș și Marius Morar au 
evocat figura luminoasă a e- 
roilor uteciști Donca Simo, Va- 
sile Roaită și Filimon S.'rbu. 
Simpozionul s-a încheiat cu o 
seară distractivă.

In numărul 6 562 din 5 decem
brie 1970, publicam în paginile 
ziarului nostru un raid-anchetă 
prin căminele muncitorești din 
Valea Jiului, în care semnalam 
condițiile — bune și mai puțin 
bune — ce le sînt asigurate 
căminiștilor. Concluzionam a- 
tunci necesitatea ca serviciile 
administrative din cadrul ex
ploatărilor miniere și șantiere
lor de construcții să treacă ur
gent la rezolvarea unor strin
gente probleme gospodărești 
din cămine, să exercite un 
riguros control asupra îndepli
nirii de către locatari a măsu
rilor stabilite pentru buna lor 
funcționare, subliniam răspun
derile ce revin organelor sin
dicale și organizațiilor de tine
ret pe linia 
lor acestora.

Am trecut 
teva zile pe .. __
țe temporare" din centrele mu
nicipiului Petroșani și, spre sa
tisfacția noastră, am constatat 
o îmbunătățire substanțială a 
bazei materiale. în special Ia 
căminele aparținătoare exploa
tărilor miniere, ceea ce dove
dește că serviciul de resort din 
cadrul C.C.P. a rezolvat o par
te d:n problemele semnalate 
anterior.

Toate căminele exploatărilor 
miniere au fost înzestrate cu 
dulapuri pentru haine, noptiere, 
paturi, mese, taburete, cuiere,

cearșafuri, fețe de pernă, sal
tele. fețe de masă, materiale 
pentru activitățile de club (tele
vizor. jocuri de șah. table, ru
mmy. cărți pentru bibliotecă), 
a crescut gradul de confort in 
camere printr-o mai bună or

i*e urmele unui 
raifl-anchet»

ral bine la căminele muncito
rești care aparțin exploatărilor 
miniere (cu excepțiile ce Io 
vom arăta), trebuie să sublini
em și de data aceasta că pen
tru muncitorii de la șantierele 
de construcții industriale și so
cial-culturale nu s-au asigurai» 
nici la ora actuală condițiile 
de viață solicitate și pe caro 
conducerile șantierelor respec-» 
tive sînt obligate să le asigure.

educării locatari-

din nou acum cî- 
la aceste ,,'ocuin-

ganizare a spațiului de locuit, 
prin menținerea curățeniei, a- 
sigurarea căldurii, iluminatu
lui și a liniștii necesare pentru 
odihnă. Personalul de serviciu 
manifestă mai multă răspunde
re și grijă față dc locatari, iar 
ca urmare firească a acestor 
îmbunătățiri, se constată o mai 
marc stabilitate a căminiștilor. 
Așa stau lucrurile la căminele 
muncitorești din Petril.i, Pe
troșani. Paroșeni, Lupeni.

Printre cei care și-au mani
festat mulțumirea față de îm
bunătățirea condițiilor de ca
zare. îi amintim pe Gheorghe 
Grădinarii. Constantin Bădiță. 
Ion Ujupan, Aurel Betianu. Ion 
Crăciun. Gheorghe Buțu de la 
căminul muncitoresc al E. M. 
Lonea : Nicolae Oarță. Petru 
Țugui, de la căminul muncito
resc Vulcan. Ilie Gheorghiu. 
Gelu Mielu. Ștefan Dunvtru dc 
la căminul muncitoresc Lupeni.

Dacă lucrurile stau în gene-

Ce se ascunde
dincolo

de intrare ?
Privite din exterior, căminele 

muncitorești nu pot fi acuzate 
dc lipsă de ospitalitate. Trecind 
insă pragul unora dintre ele, 
cum ar fi, de exemplu cănvnul 
nr. 3 din Vulcan și căminul 
șantierului de construcții nr. 4 
din Lupeni, impresia se schim
bă imediat. De la ușa de intra
re răzbate un aer închis și vi
ciat, pe coridoare te întîmpină 
resturi de materiale (var, mor
tar, nisip, seînduri) de la lu-

Cornel IIOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

„50 de ani de luptă și mărețe înfăptuiri 
sub conducerea 1». C. K.“

Sala de’spectacole a Casei do 
cultură dîn Petroșani găzdu
iește astăzi, 
județeană a concursului
Iar intitulat ..50 de ani 
luptă și mărețe înfăptuiri sub

la ora 10. faza
șco-

de

conducerea P.C.R.", 
gloriosului eveniment 
na mai a.c.

Participă cinci echipaje reprc- 
zentînd tot alîtea școli gene
rale din Hunedoara. Deva.

dedicat 
din lu-

Brad. Orăștie și Vulcan.
Același concurs își va con

suma azi faza județeană la 
Deva (liceele de cultură ge
nerală și de specialitate) și 13 
Hunedoara (școlile profesiona- 
le).

In atelierul-școală de la Depoul C.F.R. Petroșani se învață pe viu funcționarea loco
motivelor Diesel. Iată-i intr-o discuție purtată in atelier pe instructorul Alexandru Hașca, 
mecanicul Ion Dascălu, maistrul Aurel Cazan și, în spate, tehnicianul Andrei Despa.

Foto: E. FRITSCH
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Foto : l. LICTUPETRILA, Noile ansambluri de locuințe se iau parcă Ia întrecere cu dealurile din îin prejurimi.
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Aștcptată cu deosebită bu
curie și febrilitate vacanța o- 
ferâ copiilor condiții bineme
ritate de odihnă și recreere, 

posibilități pentru desfășura
rea unor activități interesan
te și variate. Ținînd seama 
de experiența anilor prfece- 
denți, cit și de dorințele și 
preocupările copiilor. Consi
liul municipal al Organizației 
pionierilor a stabilit un bo
gat program de activități a- 
tractive. cu un ridicat con
ținut educativ pe toată peri
oada vacanței dc primăvară 
care a început de sîmbătă. 3 
aprilie. In prealabil, a avut 
loc un instructaj special pen
tru acest scop cu comandan
ții dc pionieri, directorii ca-

nute în anii noștri sub con
ducerea partidului.

Ca și în alte vacanțe, și 
anul acesta o parte din elevi 
își vor petrece timpul liber 
în tabere, organizate pe lin
gă cabanele Lunca Florii. 
Vulcan, Rusu. Cîmpu lui 
Neag, Straja, durata acestor 
tabere fiind de 4 — 7 zile. 
Pentru cei rămași acasă, pe 
lingă multe școli sc vor des
chide cluburi cui tura l-distrae- . 
live, vor fi organizate expo
ziții dc fotografii și desene, 
vizite la Muzeul mineritului 
din Petroșani, zile dedicate 
acliv’tățiior cultural sporti
ve. concursuri de wrier, fare 
turistică, drumeții și excursii, 
carnavaluri, concursuri de

A

In vacanta de primăvară
UN BOGAT PROGRAM 

DE ACTIVITĂȚI
selor dc pionieri și directorii 
de școli. S-a luat apoi legă
tura cu biroul de turism al 
U.T.C., cu O.N.T. și direcția 
județeană a cabanelor, filia
la Petroșani, cu Consiliul 
local al sindicatelor în ve
derea stabilirii unor acțiuni 
comune (excursii, tabere, dru
meții, turnee cu formații ar
tistice și sportive, vizionări 
de filme etc.).

In urma acestor demersuri 
s-a stabilit, printre altele, 
ca. în colaborare cu filiala 
locală a O.N.T. să se orga
nizeze, în perioada 5—11 a- 
prilie, excursii in circuit pe 
traseul Petroșani — Tg. Jiu. 
Craiova. Pitești, București, 
Doftana, Brașov. Sib:u, Pe
troșani. Scopul acestor ex
cursii este cunoașterea reali
zărilor impresionante obți-

patine pe rotile etc.
Din programul atît de cu

prinzător și variat al ma
nifestărilor din vacanță mai 
notăm : turneul de handbal 
dotat cu cupa „Diamantul 
negru" la care vor fi invitate, 
să participe și echipe din 
județ și chiar din alte jude
țe, concursurile gen „Cine 
știe, cîștigă“, cursurile de i- 
nițiere fotografică în orașele 
Lupeni, Vulcan, Petroșani, 
festivalul „Te slăvesc partid 
iubit", acțiunile cicloturisti
ce din cadrul expediției 
„Floarea prieteniei", cupa 
„Pionierul" ’ ’ • - • •
derca expoziției 
la ~ ' • •
te 
Și

cadrul 
prieteniei", 

la oină, deschi- 
municipaie 

Casa pion'erilor, cm obiec- 
lucrate la „Minitehnicuri 
multe alte activități.
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Artă

Hochhuth
regizor

Dramaturgul vest-german 
Ilnchhuth s-n decis să-și 
cerce însușirile de regizor 
punerea în scenă a piesei 
, Locțiitorul*'. In ianuarie 
el urinează să întreprindă cu 
ai est spectacol un turneu 
R.I.G., Elveția si R.D.G.

Pe urmele căutători'or
prin

din Valea Jiului
naturali a 

considerabil

furnale din Brașov", 
consorțiu cu capital 
austriac și ceh, și Te- 
zaurariatul austriac, 
cărora li se adaugă oi
țele pină la sfîrșitul 
secolului trecut.

Dezvoltarea capita
listă a iodustrei ex
tractive din Valea Ji
ului s-a făcut pe calea 
investițiilor de capital, 
care conveneau și ser
veau Intereselor capi
taliștilor autohtoni și 
străini.

O exploatare mai 
sistematică a cărbune
lui din bazinul Pelro- 
șani s-a desfășurat nu
mai după 1870, cînd 
societățile capitaliste 
au grăbit ritmul pre
gătirilor, au deschis 
primele mine, s-a tre
cut de la exploatarea 
la suprafață la săpa
rea galeriilor și a pu
țurilor, semnele revo
luției industriale opă
rind peste tot. Valea 
Jiului a fost angrenata 
în viața economică a 
Transilvaniei care men
ține vechile relații cu

Moldova și Țara Ro
mânească., Numai în 
anul 1088, România 
consuma aproape ju
mătate din cărbunele 
extras din minele Văii 
Jiului, fapt c.lre a dus 
la completarea econo
miei intr-un tot uni
tar cu tontă opreliștea 
imperială, iar în unul 
1900, cărbunele de aici 
datorita calității supe
rioare, ajungea pînă la 
Triest, Fiume, Rola, 
Olderberg.

Dar „un viitor mai 
frumos" &e va revărsa 
asupra mineritului din 
Valea Jiului, care prin 
izvoarele sale de căr
bune, inepuizabile, este 
capabil să satisfacă 
cerințe de secole, da
că calea ferată prin 
Sur duc, de la Petro
șani pînă la Tg. Jiu, 
cea mai aprr.patâ gară 
românească, într-o lun
gime de 70 km, va fi 
construită...

iile respective poartă 
denumirea de Valea 
Arsă.

Dar interesul față de 
cărbunii 
crescut
numai în deceniul al 
•1-lea al secolului tre
cut ca o consecință a 
creșterii cererii de 
combustibil în urma 
dezvoltării forțelor de 
producție capitaliste, a 
lărgirii rețelei de căi 
ferate dar și a furna
lelor, ca urmare a lăr
girii pieții interne și 
externe, îndeosebi după 
revoluția burghezo-de- 
mocrafîi ă din 1848 care 
a înlăturat piedicile 
ce stăteau în calea dez
voltării economici ca
pitaliste.

Vicisitudinile istoriei 
au făcut ca acest colț 
deosebit de frumos și 
bogat al patriei noastre, 
să cadă deseori sub 
dominație și asuprire 
străină. Primii care 
s-au înstăpînit aici au 
fost două mari între
prinderi : ..Societatea 
anonimă de mine și (Sfîrșit)
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Tokio în
e • e

t

Tonomatul
Cind obiectivul aparatului

face gafe...

al 
e- 
în 
a-

îl prezintă fumatul pentru 
care firmele vor refuza să 
anunțat că va elabora un 
obligativitatea tipăririi pe

incit 
putea 
deza- 

Ilaghi-

dircc- 
„ Del ta 
stricte 
pentru 
cursul

sănătatea oamenilor, 
le ia in considerație 
proiect de lege care 
pachetele de țigări

alertă ?

„comestibilă"

înduioșător

Campioni și foști campioni

revarsă din cizme, mașini de căl- 
telcfoane. Arta aluatului in forme 
de .Variațiuni pe aceeași temă", 
intr-o ediție de o sută de obiecte,

Persoană „importantă"

Ion POPOROGU

C
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C— Noroc cu ve

cinul de la etaj că Ialtfel ni se uscau

ilorile..,

R
F IAmica MB A mea arsă.
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un picur adă 
zăpadă... 
renăscut
un sărut1

In plisc doar 
De la ultima 
Lingă zborul 
Va fi. totuși,

Inăuntru-mi rarul sclipet 
l inplc tăinuitul sipet... 
Pasăre în cring întoarsă, 
Pentru aripa

„Buturuga

0
0 
0 
0 
0 
0

Se poate consuma, la propriu, arta ? Acestei întrebări 
.fundamentale" încearcă să-i găsească răspuns Daniel Spo- 
crri. care a devenit celebru ca proprietar al unui restau
rant din Diisseldorf (R.F.G.) Preocupat in egală măsură de 
artă și de gastronomic. Spocrri. socotește că mtncarea este 
una din necesității. vitale la care participă toate simțurile și 
vă. in consecință, vor trebui să dispară vechile tradiții. In 
,Gasfronoptikum"-uI său din Diisscldorf, pe care a reușit 
'ă-l facă celebru prin specialități cu totul ieșite din comun, 
el a deschis recent prima „Eat-Art-Gallerie" (eat-a minca, 
în engleză — n. n.i Spoerri a debutat cu aluaturi de piine, 
pizza și drojdie, care se 
cat, rame de tablouri sau 
bizare a primit numele 
Fiecare variațiunc există 
semnale și numerotate Se spune că prețurile ii vor împie
dica pe amatori să consume operele achiziționate. Cine nu 
poate totuși •, tme;te ttn certificat semnat de ar
tist, care atestă cind și ide a .ost consumat obiectul res
pectiv.

William Calley, unul din prin
cipalii responsabili ai masacru
lui din satul sud-vielnamez 
6ong My este pe cale de a de
veni una din celebritățile la 
Diodă. Secretara lui a primit 
pină acum peste 10 000 de scri
sori de la admiratoare ; 
țiunea companiei aeriene 
Air Lines" a dat indicații 
tuturor sucursalelor sale 
it-i acorda lui Calley, în

deplasărilor sale cu avioanele 
ioni|)i.i 1 i. statutul de VIP (per
soană toarte importantă). La 
Colombus, localitatea unde lo- 
< uiește in prezent, cind intră 
intr-un bar se găsește oricînd 
cineva să-i plătească consuma
ția. iar președintele băncii 
Fourth Național Bank se ocupă 
personal de toate tranzacțiile 
sale. S-ar părea că de la mon
struozitate la celebritate 
este dccît un pas.

Stere McQueen, binecunoscut pasionalilor celei de-a șaptea 
arte și celor ai automobilismului, a ciștigat numeroase ra
liuri — a avut plăcuta surpriză să primească vizita fostului 
campion mondial de curse^ argentinianul Juan Manuel Fan
gio, singurul pilot in viață care deține cinci titluri mondi
ale de campion, începind din 1955. Vizita și felicitările e.v- 
campionului l-au găsit pe McQueen tocmai cind termina 
un film despre ultima competiție din circuitul Le Mans. In 
lilmul respectiv, alături de McQueen, apar soția sa, Niele, 
și copiii pe care tatăl speră să-i convertească in iubitori ai 
automobilismului.

O firmă japoneză de auto
mate muzicale a introdus recent 
in producție de serie un nou 
tip de tonomat destinat baru
rilor și restaurantelor. Deși ca 
aspect nu diferă cu nimic de

cele produse pină acum, noul 
tonomat are totuși o caracte
ristică ce îl face deosebit de 
rentabil : dacă în decurs de o 
jumătate de oră nimeni nu in
troduce nici o fisă, aparatul se 
pune pe un plîns... sfîșietor.

Senlința 
închisoare

Bazinul Petroșani sau 
Valea Jiului cum i se 
mai spune, ascundea 
în măruntaiele sale și 
o altă bogăție cunoscu
tă probabil cu mult 
înainte de vechii locu
itori sub denumirea de 
.pietrele care ard" — 
cărbunii. Cu toate a- 
cestea abia în dece
niul 8 al secolului 
XVlII-lca se atestă 
xistența cărbunelui 
straturi care s-au
prins și au ars multă 
vreme, unicii consuma
tori fiind fierarii din 
satele Văii Jiului care 
duceau lipsa mangalu
lui și militarii în mod 
occidental. Astfel, cu 
ocazia ultimei incursi
uni a turcilor în Tran
silvania în toamna 
anului 1787 generalul 
austriac Landon, co
mandantul grănicerilor, 
sfătuit de autohtoni, a 
încercat să oprească pe 
năvălitori aprinzind o 
mare cantitate de căr
bune în jurul Vulcanu
lui, reușind să-i respin
gă, iar de atunci locu-

Curtea cu juri a unui tribunal din Neto York a pronun
țat sentința „vinovat" la încheierea procesului in care doi 
americani au fost judecați pentru contrabandă cu stupefi
ante. Prin aplicarea legilor in vigoare, cei doi inculpați, 
care au realizat pină acum profituri de milioane de dolari 
anual de pe urma traficului de heroină, sînt in mod teo
retic pasibili de pedepse cu închisoarea pe termen de 300 
de ani... Deocamdată, pină la pronunțarea verdictului, ei 
au fost puși in libertate contra unei cauțiuni de aproape 
2 milioane dolari.

Firmele de țigări din Marea Britanic vor trebui să tipă
ri <iscă pe pachetele de țigări avertismente față de perico
lul pe care 
In cazul în 
guvernul a 
să prevadă 
a indicațiilor amintite.

Scoarța terestră a cimpiei 
Kanto unde sint situate prin
cipalele centre industriale ale 
Japoniei — Tokio, Yokohama 
și Kawasaki — se află in pre
zent in mișcare spre golful 
Sagami și. după cum au con
statat specialiștii, această re
giune ascunde in subteran o 
energie atît de mare 
dacă s-ar declanșa ar 
produce un cutremur 
struos. Profesorul T.
vvara de la Institutul de geo
grafie din Tokio a estimat că

un asemenea cutremur ar pu
tea avea o intensitate de 7 
grade pe scara Richter. Co- 
mentînd aceste declarații, 
arul „Mainîtzi" a amintit 
intrucît recentul cutremur 
Ia Los-Angeles a avut 
grade, un cutremur de 7 gra
de ar fi catastrofal pentru 
capitala Japoniei. Specialiș
tii nu au pronosticat data e- 
ventuală a declanșării puter
nicei energii subterane ; seis
mologul II. Kavasumi totuși 
consideră că el nu ar putea 
avea Ioc înainte de 1978.

CRED CA FAC

Foto i A. RIEGELHAUPT m.
Uite George trece podu* 
Și să duce ca nărodu 
Să prindă după cit știu 
’Sceleratul de Sibiu !
Numa că e altă ceva 
Trenu vine de la Deva 
Și prin Petroșani el trece 
Noaptea la douăsprezece ! 
Dară Gio, bătul-ar piua 
Crezu câ-i la doișpe ziua ! 
Și-uite-așa-i strică busola 
Nu niscaiva... pcpsi-cola 
Ci vinarsul blestematul 
De scăpă... acceleratul !

Ion PALTIN

F’EBUS • REBUS • FEBUS
ORIZONTAL :
)) Firav dă din aripioare 

Primăvara pe răzoare
— Iar cind nu mai e zăpadă 

in grădini se ia de coadă.
2) La-nceput se înverzesc

Și apoi toți înfloresc
— in podgorii, de sezon
3) Pe gazon sint la balon !
— Ca rodul să fie mai mare 

Sint săpate pe ogoare
— Tot pămintul a-I lucra 

Și apoi a-l semăna.
t) La-ncepulul cerului 

E o .. Floarea Soarelui !
— A scris ..Primăvara"-n rime 

A unei „doamne bătrine".
5) Ultimele rîndunele 

Apărute-n stolurele 1
— A da cărțile pe față.
E) Le știm cam ce hramuri 

poartă 
lin și de... natura moartă

— Sămința a pregăti 
Ca toată a încolți

— Clopoței aci sint doi !
7) far ele-s brațe cu flori
— \ hrăni ce-ai semănat

Pe ogor, in lung și-n lat.
8) Crengile din pom a tăia
— Se-ntilnește doar cu mara
— Pe jumătate aromat !
9) Gata pentru semănat (fem)
— Leagă și vița de vie

Firav la trup e să fie. 
La-nceput de primăvară 
E mereu pe cîmp afară 
Stă jos la vița de vie 
Și-o susține cu tărie (dini). 
O grădină primenită 
Și intr-una primenită 
Un pămint cam afinos 
Dar mai mult e nisipos. 
Plug cu două cormane 
Face șanțuri pe ogoare 
Lacul întins și la rece 
Cu primăvara ..începe" 
Ghiocei de neuitat 
Pe pinză ni ia lăsat 
Iar dinsul 
Ne-a scris

1")

11)

12)

1.3)

cu a lui pană 
despre .primă

vară".
VERTICAL :
1) Multe flori

Pe întregul
— Iar pe cimp și prin grădini.

ne-aduce mai 
nostru plai

Mulți sălbatici trandafiri 
(sing).

2) Este mai din primăvară 
Cu flori și frumos afară 

—Vine la-nceput de vară
Și sfirșit de primăvară

— Două ramuri se ivesc ! 
.3) Și doi lujeri înfloresc !

Mulți porumbei s-au îngropat 
Sub un pămint îngrășat.

■1) Tractoare, semănători
Le merge la-ncheietori.

— Cind se află Ia scădere 
Totdeauna cere, cere.

5) Pin' la toamnă să se coacă 
Și roadă brumă să facă.

— Fluturii în a lor cale
Se opresc la cîte-o floare.

6) înseamnă tot a ara
— Trei c pus alăturea !
— Descrisa-ntr-o poezioară

O „noapte de primăvară".
7) Din ceruri este picată 

Și pe pămint așezată.
8) Trufanda de primăvară 

I’regătită-n crăticioară
— E cu plusuri la mijloc
— De la coadă
9) Una cintă la
— Iar ei zburdă
— Frunza nu îl 

Și la tropice
In răsad stau totdeauna ! 
Se ocupă doar cu gluma 
Lac adine din răsărit. 
Lucrează-n grădina ei 
La-nfloriții 
Tot nu mai 
Și cu vorbe 
Priinăvara-1 
Și Ia \iață

Țipa un urs odată 
La un ogar, pe cimp : 
— Ce latri ziua toată 
La mine, ca un timp ? 
Vezi piciule, ia seamă 
Și cară-te, mai bine 
Cum crezi să-mi fie teamă 
De-un pricăjit ca tine ! 
Ajunge doar o labă 
Să-ți ard in scăfirlie 
Că nu mai scoți silabă, 
Pricepi ce va să fie '! 
Dar, vai, subit ursache 
Goni nebun spre hău: 
O viespe-I înțepase 
Pe bot. Și încă rău...
Morala :
Amintește
De-acel proverb în care 
O buturugă mică
Răstoarnă carul mare.

N. POP

Pescu
un boboc ! 
vioară 
pe afară 
părăsește 
trăiește. mondi

alslin jenei, 
tace din gură 
slabe umblă 
înverzește 
îl trezește.

Reiniiaște-ncet natura ! 
Iar i s-a dat lovitura 
A lucra și-a curăța 
Pămint nou a semăna.

Vasile MOLODEȚ

Peru este prima țară de pe 
glob in domeniul pescuitului, cu 
o producție anuală de 
tone pește. Ii urmează 
cu 8 600 000 tone, și 
Sovietică, cu 6 500 000 
nual.

9 2(H) 000 
Japonia. 
Uniunea 
tone a-

L
Â

De cite ori îl intilnesc (noroc că se întimplă 
mai rar), amicul ăsta al meu reușește să mă 
scoată din balamale.™ Și cu toate astea țin la el. 
Pe undeva are un fond bun, cinstit. Dar ce mă 
bucură mai mult la el e că sîntein Ia aceeași ca
tegorie : „Foarte ușoară" ’. Azi I-am întilnit și 
atîta m-am bucurat pină am reușit să mă ener
vez. Să vedeți cum ! Mă ia de 
treabă :

— Ce
ești cam

— Nu.
— Eu 

Sint mai
Toamna nu mai vorbesc.™ Da, acum sînt bucu
ros că am scăpat de-acasă. Că nevastă-mea a 
fost la țară și azi noapte am dormit cu un pri
eten care, neobișnuit cu blocul, mi-a lăsat ro
binetul deschis la apa caldă de. cînd a pornit 
s-a oprit exact trei etaje mai jos, la aparta
mentul de la parter. Asta ar fi una, dar pe cînd 
mă rugam Ia Dumnezeu să nu mă nenoroceas
că cu sosirea neveste-mi pină nu termin „asa
narea". nenorocirea a venit. Și nu singură. Cu 
soacra... Ei, dar pentru că numai eu știu cum 
am scăpat, hai să te fac un „sprițachc".

— Mergi miine la meci ? mă întrebă in timp 
ce savuram rubini.il

— Bineînțeles Nu mă vezi de fiecare dată 
spatele porții imortalizînd... ?

— Ce imortalizezi ? Că acum în retur...
— Stai, nu te pripi, încercai să-l 

mare microbist) Pe olteni îi batem 
așa trebuie. Srntem acasă. Vreau să 
pe peliculă cel 
ntralta, vremea 
zis :

ai Ionică, astenie de 
palid și tras...
dar tu ? .
sint imun Ia astenia 
alergic Ia astenia de

bTaț și mă în-

primăvară ? Că

de primăvară, 
„primă" vara !

puțin două goluri- 
a trecut și la despărțire

— Mi-e milă 
eten bun și te 
fotoreporter de

Cred că fac astenie...

calmez 
pentru 
înțepenesc 
Dintr-una- 

mi-a

de tine Ionică. Că-mi ești 
apreciez. Da' ce mă '. Tu 
divizia „B" ?

Ion LICTU

JHiero/oiletou
Ioan CHIRAȘ

rubini.il
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Se pot simți ca acasă locatarii
căminelor muncitorești ?

pe stadioane
'Astăzi, mai mult decît o- 

ricînd, se simte nevoia ca e* 
Jducația sportivă să fie pre
zenta în compartimentul tu
turor iubitorilor sportului. A- 
vînd in vedere că manifestările 
sportive, de orice gen ar fi ele, 
includ spiritul de întrecere 
onestă, dreaptă, toți cei care se 
confruntă pe terenuri sau in 
săli, dar și cei care le urmă
resc disputele, trebuie să fie 
convinși deopotrivă de justețea 
regulilor scrise și nescrise care 
conduc educația fizică și spor
itul.

Cei mai mulți dintre sportivi 
și antrenori, dintre arbitri și 
spectatori, dintre conducătorii 
cluburilor și asociațiilor spor
tive sînt buni cunoscători ai 
adevăratului spirit sportiv 
contribuie 
atmosferă propice desfășurării 
întrecerilor sportive, deși exis
tă încă și destui care au ră
mas in urmă sub acest aspect 
civic al fairplayului. Așa se 
explică de ce pe unele sta
dioane, în tribunele lor și chiar 
In afara arenelor sportive, se 
produc o serie de manifestări 
care contravin spiritului de o- 
nestitate cerut prin definiție 
de către sport. Se știe că mai 
mulți spectatori din Lupeni au 
avut o atitudine necorespun- 
aătoare la meciul de fotbal 
din campionatul trecut, dintre 
Minerul Lupeni și U.M. Timi
șoara și, ca urmare a faptelor 
petrecute, terenul de joc a fost 
suspendat pe șase etape, echipa 
locală fiind nevoită să joace la 
Călan. Hațeg și Petroșani. De 
asemenea, la meciul de fotbal 
dintre Minerul Vulcan ș« Pre- 
parația Petrila, disputat in re- 
1urul campionatului județean 
trecut, mai mulți spectatori au 
năvălit pe terenul de joc pro- 
ducind dezordine și altercații.

Cazuri recente s-au petrecut 
in tribuna stadionului din A- 
ninoasa. în data de 7 martie 
a.c.. Ia meciul de fotbal Mine
rul Lupeni — Vulturii Textila 
Lugoj, cînd numeroși spectatori, 
in majoritate din Lupeni, a- 
provizionați cu sticle de bău
turi alcoolice, au adus injurii 
conducătorilor de joc. La etapa 
a II-a a campionatului jude
țean, d n data de 14 martie a.c., 
Ja meciul de fotbal dintre Con
structorul Valea Jiului — Mi
nerul Vulcan, care a avut loc 
pe terenul din Uricani. spec
tatorii s-au dedat la acte huli
ganice. injurii și bătăi, cu țoa
le că întrecerea s-a desfășu
rat într-o deplină sportivitate. 
Factorii care declanșează de 
multe ori situații neplăcute pe 
terenurile de sport sînt legați 
de obfinerea victoriei cu orice 
preț. De fapt cine este în pri
mul rînd vinovat! sportivul 
care are abateri. antrenorul 
care nu-1 sancționează imediat 
sau arbitrul pentru că nu are 
o atitudine fermă de curmare

Ș‘
nemijlocit Ja acea

a acestor manifestări nereglc- 
inentare ? Toți sînt vinovați. 
La fel de vinovați sînt și or
ganizatorii, asociațiile și clu
burile sportive, birourile sec
țiilor, conducerile tehnice ale 
echipelor, spectatorii subiectivi.

Spiritul de întrecere specific 
activității sportive reclamă res
pectarea cu strictețe a regula
mentului de joc din partea 
combatanților, dar și corectitu
dine și competență din partea 
arbitrilor — ca o condiție 
esențială pentru buna desfășura
re a competițiilor sportive. 
In acest sens, la nivelul mu
nicipiului Petroșani, comisia de 
fotbal împreună cu colegiul de 
arbitri au stabilit tematica 
lecțiilor de pregătire fizică, teo
retică și psihologică a arbitri
lor care vor conduce jocurile, 
iar comisia județeană a dove
dit o exigență sporită în ceea 
ce privește selecționarea celor 
chemați să conducă imparțial 
jocurile sportive.

Pină în prezent nu s-au luat 
insă măsuri energice privind 
eliminarea concepțiilor retro
grade de plătire a ..polițelor*, 
în special în rîndul jucătorilor 
de fotbal din campionatul ju
dețean. ceea ce face ca între
cerile să fie presărate dc multe 
ori cu acte neplăcute, de bru
talitate. Pentru eliminarea a- 
cestor neajunsuri sînt necesare 
discuții între spectatori și ju
cători. prezentarea regulamen
tului de joc publicului, com
pletarea Și îmbogățirea agita
ției vizuale la toate stadioane
le și terenurile de sport din 
municipiu, acțiuni care pînă 
în prezent nu s-au organizat 
la nici o organizație sportivă.

In returul acestui campionat 
vom fi intransigenți în luarea 
celor mai drastice măsuri dis
ciplinare pentru respectarea 
regulamentului. In anul trecut 
publicul petroșănean a primit 
..Trofeul Petschovschi" pentru 
sportivitate, ceea ce obligă în 
continuare. Din nefericire, nici 
acești spectatori nu mai sînt 
cei de anul trecut. nu-ș: mai 
frînează nervii, pornirile.

Pentru crearea unui climat 
din ce în ce mai favorabil pe 
terenurile de sport, trebuie să 
avem în vedere că totul depin
de de pregătirea cît mai bună 
a sportivilor, din toate punctele 
de vedere, fapt capabil să pre
vină orice manifestări nes
portive. In accepția sa originală, 
sportul nu este decît un joc, 
ce presupune, ca atletismul 
pentru antici, educarea trupului 
dar și a unor calități morale i 
perseverența, decizia, energia, 
loialitatea spre idealul de e- 
chilibru exprimat prin dictonul 
MENS SANA IN CORPORE 
SA NO.

Inccpîndu-și activitatea în 
primele zile ale lunii martie, 
cinematograful noii Case de 
cultură din orașul Uricani 
a prezentat. în 13 zile de ac
tivitate. un număr de 8 fil
me artistice vizionate de 
3 500 de spectatori.

Printre filmele care s au 
bucurat de o mare populari
tate în rîndul publicului, a- 
mintim : Sentința. Zboară 
cocorii. Baricada vie. Sala
riul groazei.

In luna aprilie, la acest 
cinematograf se vor organi
za . cîteva acțiuni cultural-e
ducative pe marginea unor 
filme românești inspirate din 
lupta și activitatea P.C.R.

ările de reparații care nu 
s-uu terminat din toamna anu
lui trecut. Camerele sînt mur
dare și friguroase, spălătoare
le fără apă, instalațiile zlcctri- 
ce defecte etc. Mirosul persis
tent care domnește în aceste 
cămine este produs dc rufele 
întinse în camere, hainele de 
șut și cizmele dc c-juc.uc în
șirate dc-a lungul paturilor etc. 
Întrebate dc ce se complac în 
această situație, gazdele ne-au 
răspuns : ..nu avem unde usca 
rufele, lipsește un uscător și un 
vestiar. Femeile de serviciu nu 
curăță camerele, nu le aerisesc". 
De aceeași părere sînt și Gheor- 
ghe Buhuș și Nicolae Căpuș de 

ul muncitoresc din 
avei Rîncă de la 
șantierului de con

strucții Lupeni, Gheorghe Sirbu 
de la căminul muncitoresc din 
Vulcan și Sterian Broștiuc de 
la căminul T.C.M.M.

Dacă problema modificării 
sobelor de la căminul oin Lo
nea, sau introducerea încălzi
rii centrale, așa cum s-a propus 
anul trecut, nu s-a rezolvat și 
nici în intenția serviciului ad
ministrativ nu figurează încă, 
există alte aspecte la lei de 
condamnabile pe care ț nein 
să le semnalăm. Sînt tineri ca
re din comoditate sau aflin- 
du-se în stare de ebrietate se 
culcă îmbrăcați și încălțați în 
pat, murdăresc lenjeria și par
chetul. Printre aceșt a se nu
mără Nicolae David. Vasile 
Bulbuc. I. Apetrichioaei de la 
căminul muncitoresc din Lo
nea ; Nicolae Trancă și Nicolae 
Zaharia dc la căminul munci
toresc din Petrila. Dar cel mai 
mare neajuns care strică liniș
tea și armonia din cămine îl 
generează frecventele scandaluri 
și bătăi provocate de an urniți 
tineri care trec peste limitele 
oricărei derogări de la normele 
etice și sociale. In primele rîn- 
duri ale acestora stau losif Vig 
de la Pctrila, Vasile Călin. Da
mian Anti și losif Bozogany de 
la Vulcan. Este de neînțeles 
faptul că unii dintre aceștia (ca 
V. Călin Și D. Anti) fac parte 
din comitetul de cămin, 
comportarea lor, departe de a 
fi exemplară și corectă, con
trastează cu bunul simț și O-

pinia sănătoasă a celorlalți că- 
miniști. Exemplul dat de ei 
prin maltratările pînă la des
figurare a unor tineri complet 
ncvinovați (printre care se află 
și Luciu Cosma) demonstrează 
intr-un anumit fel atmosfera 
.încărcată1* ce domnește dincolo 
de ușa de intrare a unor că
mine muncitorești ca cele de 
la Pctrila. dar mai ales de la 
Vulcan.

Aspecte
contradictorii...

dar

Aproape toate căminele au 
săli de cluburi înzestrate cu 
televizoare» biblioteci, mese de 
șah etc. necesare desfășurării 
unor variate manifestări cul- 
tural-artistice și educative. Așa 
stau lucrurile la Lonea. Petrila, 
Petroșani, Vulcan. Lupeni. Cu 
toate acestea, se observă și la 
<>ra actuală o slabă preocupare 
din partea comitetelor de că
min precum și a organelor sin
dicale și de U.T.C. din între
prinderi și unitâț’le economice 
menționate pentru organizarea 
unor acțiuni educative dedica
te în mod special locatarilor 
din căminele muncitorești.

Semnalam în ancheta din lu
na decembrie că de foarte mult 
timp pentru acești tineri nu 
s-au mai organizat expuneri, 
simpozioane, seri culturale, joi 
de tineret, vizionări colective 
etc. Aceeași situație o consta
tăm și de data aceasta în toate 
localitățile. La Petrila, de 
exemplu, in biblioteca căminu
lui nu a apărut încă nici un 
volum, anul trecut era la feT 
de goală ca acum.

Cu regret trebuie să recu
noaștem că factorii vizați n-au 
înțeles nici- în prezent semnalul 
nostru de alarmă. Cît de puțin 
au simțit răspunderea în aceas
tă direcție alît serviciile admi
nistrative cît și conducerile sec
toarelor de activitate, dar mai 
ales factorii răspunzători de 
educația și grija față de tinerii 
care locuiesc în căminele mun
citorești, ne-o dovedește și 
faptul că pînă în prezent nu 
a fost dezbătut nici un caz de 
indisciplină manifestat. Aceasta 
în timp ce sala clubului căzni-

nului exploatării miniere din 
Vulcan se folosește pentru us
catul lenjeriei.

Drumul spinos 
al re... cunoașterii

La (aminul șantierului dc 
construcții nr. 4 din Lupeni se 
mențin și la ora actuală multe 
deficiențe semnalate cu diferite 
prilejuri (lipsa curățeniei și a 
căldurii, uși și instalații sanita
re defecte, rețeaua electrică de
teriorata etc.). Conducerea gru
pului de la Petroșani și '■•co a 
șantierului de la Lupeni nu au 
luat măsurile necesare pentru 
remedierea lor. Ceea ce 3-a fă
cut, nu răspunde cerințelor. O 
stare asemănătoare am întîlnit-o 
și la căminul șantierului nr. 1 
de la Petroșani. ?\șadar, nu s-a 
schimbat aproape nimic, deși 
conducerile amintite s-au an
gajat de mai multe ori să re
zolve aceste probleme. Orice 
comentariu despre seriozitatea 
acestor promisiuni se pare ne
avenit în fața realităților de pe 
teren. Este drept că nici orga
nizațiile dc sindicat și U.T.C., 
nici serviciile administrative nu 
s-au ocupat cu simț de răspun
dere dc aceste probleme, în 
special de asigurarea condiții
lor de viață ale muncitorilor 
din cămine, ridicate și în ca 
drul adunărilor generale ale sa- 
lariaților. Totuși aceasta nu 
scutește pe nimeni de răspun
dere.

Pare cu atît mai contradicto
rie indiferența manifestată, cu 
cît am întîlnit în destule că
mine. printre care și ale con
structorilor din Vulcan, multe 
aspecte bune, care dovedesc că 
atunci cînd există grijă și aten
ție pentru condițiile de locuit, 
cînd și tinerii, alături de ser
viciile administrative privesc 
locuința lor temporară ca pe 
propriul cămin, acesta arată 
intr-adevăr ca un cadru adec
vat pentru odihnă și relaxare. 
-Interdicția* sub forma scuzei 
și a sfatului orietenesc. de a 
nu vizita încă aceste cămine 
pînă cînd nu se vor pune la 
punct (deși au trecut trei luni 
de la precedenta ancheta; de 
monstrează cît de spinos este 
drumul recunoașterii deschise 
sî curajoase a adevărului.

în locul unui
posibil răspuns 

convențional
La întrebarea din titlul aces

tei anchete, se poate formula 
desigur un răspuns afirmativ. 
Considerăm însă că înaintea 
formalității impuse dc practica 
devenită curentă și aproape bi
rocratică. este necesar să pre
cizăm cîteva lucruri.

Există la ora actuală toate 
posibilitățile pentru a valorifi
ca plenar condițiile oferite de 
baza materială în continuă 
dezvoltare, pentru ca tinerii să 
se simtă bine, ca la ei acasă, 
în cămine, cu condiția ca grijii 
.și solicitudinii manifestate în 
cele mai multe cazuri de con
ducerile întreprinderilor. de 
organizați1 le sindicale și U.T.C. 
să li se adauge respectul tineri
lor față dc bunurile pe care le 
au în dotare, pentru i^pectul 
locuinței lor provizorii.

Climatul laborios și profesio- 
nalitatea, aspirațiile și educația 
tinerilor se reflectă în camera 
de locuit. Igiena și ord:nea, 
disciplina și respectul fală de 
colegi, grija față de 
materiale, crearea unei 
fere intime și plăcute, 
tributele indispensabile 
ducat iei și civilizației.

lată ce trebuie să formăm 
toți locatarii din căminele mun
citorești, o dată cu celelalte re
alizări pe linia producției, îna
inte de a formula un răspuns 
prin care să justificăm caren
țele semnalate. Este necesar 
ca serviciile și conducerile ad
ministrative, alături de organi
zațiile sindicale și de U.T.C. să 
manifeste mai mult interes și 
preocupare față de condițiile 
de viată ale căminiștilor. față 
de formarea unor deprinderi e- 
tice în conformitate cu norme
le sociale.

Educația se face prin mun
că. Deci să concentrăm efor
turile din partea tuturor fac
torilor la care ne-arn referit, 
pentru atingerea acestui obiec
tiv — adevăratul răspuns la 
întrebare.

PUNE ACRA

(Urmare din pag. 1)

spiritual al oamenilor muncii s-au făcut resimțite, din plin, 
și în Valea Jiului. Cartierele noi de blocuri, de la Uricani 
pînă la Lonea, asigură minerilor și familiilor acestora un 
grad sporit de confort. La rîndul lor, celelalte edificii so
ciale ridicate în anii cincinalului își aduc din plin contri
buția la îndeplinirea unor deziderate majore privind îmbu
nătățirea aprovizionării și deservirii populației cu mărfuri, 
dezvoltarea învățămîntului, a activităților culturale, crește
rea gradului de asistență sanitară, într-un cuvînt la ridi
carea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii din 
municipiul nostru.

In preocuparea susținută pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale poporului, partidul nostru are în vedere 
că nivelul absolut al venitului național pe locuitor, în Ro
mânia. continuă să fie încă inferior celui din țările dez
voltate din punct de vedere economic. De aceea, el continuă 
neabătut eforturile pentru dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei țării, pentru punerea în valoare la un nivel superior 
a resurselor de care dispune poporul nostru în toate dome
niile, în scopul progresului general al societății. Experiența 
țării noastre arată că ritmul înalt de creștere a producției, 
de satisfacere a necesităților în perspectivă ale populației 
este determinat și de mărimea părții venitului național des
tinată acumulării. Subliniind însemnătatea acestui imperativ, 
tovarășul Nicolae Ceausescu arăta, la Conferința Națională 
a P.C.R. din 1967, că : „Pentru țara noastră, care arc dc re
cuperat un important decalaj față de alte state, înfăptuirea 
consecventă a unui amplu program dc investiții, menține
rea unei rate înalte a acumulării constituie un imperativ 
vital, de prim ordin. Aceasta este condiția hotărîtoare de 
care depinde posibilitatea de a ține pasul cu competiția ce 
se desfășoară pe plan mondial în domeniul dezvoltării eco
nomice și sociale, de a asigura ridicarea gradului de civi
lizație a societății, satisfacerea în tot mai bune condiții a 
nevoilor materiale și spirituale ale maselor, construirea so
cialismului și comunismului".

In etapa actuală ponderea mai ridicată a fondului de 
acumulare și, în general, efortul pe care îl face poporul 
nostru în acest sens, asigură în continuare dezvoltarea ac
celerată și multilaterală a forțelor de producție, creînd o 
trainică temelie ridicării patriei noastre pe noi trepte de 
progres și civilizație, îmbunătățirii sistematice a vieții în
tregului popor.

bunurile 
atmos- 
sint 
ale

a- 
e-

la

Nu credeam că o piine albă, 
aspectuoasă (cu prețul de 9,80 
lei) poate emana un miros atit 
de nep>ucut și de persistent cant 
mi-a lost dat so afiu zilele tre
cute. Unde ? Chiar ia redacție. 
Ne-a prezentot-o minerul Flo
rian Borz, din Petnla, ca mos
tră a crasei neglijențe pe care 
o moi manifestă in serviciu li
nii salariați ai Fabricii de piine 
din Petroșani. O cumpărase in 
seara zilei de 20 martie de la 
magazinul alimentar din car
tierul „8 Martie" - Petrila. Cind 
a tăiat-o in două, l-a invăluil 
un miros insuportabil. La mij
loc era o coca necoaptă, de 
o culoare nedefinită. Ce ecni- 
pă, ce muncitori a fabricat a- 
ceastă piine or putea spune 
numai conducerea fabricii. 
Menționăm că piinea avea pe 
ea marca S. Deci fabrica să 
spună !

ALTE HAINE
Avea el MIHAI COJOCARU 

ceva haine, dar ii mai trebuiau. 
Insă, in loc să cumpere pe 
banii lui munciți, s-a gindit 
să-și procure mai repede făiă 
multă trudă. A intrat in cămi
nul minei Petrila și a furat din 
vestiare ..mai multe haine care 
aparțineau unor colegi de-ai 
lui. De purtat nu era chip 
fiindcă cr fi fost descoperit. 
Vroia să le vindă. N-a apucat 
insă nici să le probeze, nici 
să le vindă. Acum va îmbrăca 
alte haine pe care le va primi 
gratuit Nu-i vor veni prea bi
ne, dar ii vor fi pe măsură. Pe 
măsura faptei.

Steagul roșu
Succesul anterior obligă

Mindria aninosenilor că lo
calitatea lor a cucerit pentru 
succesele din anul trecut, 
locul II în întrecerea pentru 
cea mai bine gospodărită co
mună din județ este legiti
mă. Au pus doar cu mic cu 
mare umărul la gospodărirea 
și înfrumusețarea localității. 
Planul de economii realizate 
prin acțiuni patriotice a fost 
depășit cu 118 000 lei.

Pentru activitatea desfășu
rată Consiliul popular al co
munei Aninoasa a obținut un 
premiu în valoare de 50000 
lei. Succesul anterior obligă. 
Dc altfel, aninosenii sînt ho- 
tărîți să obțină noi realizări 
edilitar-gospodărești. Acțiu
nile specifice anotimpului 
înnoirilor au și început.

Plenara

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localitatea lor

Consiliului
comunal

al Frontului Unității
Socialiste

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Mihai Viteazul, seriile 
I și II (3 —11 aprilie); Re
publica: Adio prieteni (3—7 
aprilie) : LONEA — Mine
rul : Vrăjitorul (5—7 aprilie); 
VULCAN : Noul locatar (3—. 
7 aprilie) : LUPENI — Cul
tural : Cîntecele mării (5—7 
aprilie): Muncitoresc: Tatăl 
meu căpitanul (6—7 aprilie); 
BARBATENI : Copiii mării 
(6—7 aprilie).

MICA 
PUBLICITATE

11—13 
am pentru a ține companie, 
unei bătrîne. Asigur condi
țiile corespunzătoare pentru 
a frecventa școala. Cei inte
resați se vor adresa adminis
trației ziarului.

VÎND casă 3 camere, bucă
tărie, cămară. încălzire cen
trală, str. Tudor Vladimirescu 
nr. 3, Petroșani.

FOCURILE...
De pe strada Negru 

nr. 2 Petroșani, o persoană a 
venit alarmată la redacție. „In
tr-o zi o să ardem cu toții, to
varășe ; asta e- De la magazi
nul de menaj se aruncă in 
curte tot felul de hirtii, de am
balaje, alții aruncă, de aseme
nea, resturi de la bucătărie, 
gunoi menajer și-i dau foc. De 
patru ori in ultimul timp au iz
bucnit aici incendii in toată 
regula, stinse cu greu de pom
pieri. Miercuri, 24 martie, a 
trebuit să intervină 
pompierii. Unde o 
gem ?“.

Dacă nu se vor introduce 
cutii sau recipienți pentru de
pozitat gunoiul menajer de un
de să fie ridicat de către ser
viciul de salubritate al I.G.C., 
dacă gunoiul se va arunca in 
continuare la întimplare și • 
se va da foc, precis că vor mai 
fi chemați de multe ori pom
pierii. Si nu-i de loc plăcut. 
Acest lucru sâ-l aibă în vede
re și secția gospodărie a Con
siliului popular municipal.

Vodă

din nou 
s-ajun-

In ziua de 2 aprilie a. c. 
a avut loc ședința plenară 
a Consiliului comunal al 
Frontului Unității Socialiste 
din Aninoasa.

La lucrări au participat 
membrii consiliului, deputați, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, condu
cători ai unităților economi
ce și instituțiilor din comună.

Plenara a avut următoarea 
ordine de zi :

— Analizarea muncii desfă
șurate de deputați pentru în
frumusețarea comunei.

— Dezbaterea programului 
de activități preconizate a fi 
întreprinse pentru realizarea 
planului de munci patriotice.

Sporește fondul pomicol

Plan operativ
de reparațiiI. PAȘUDETI

Seară Dimineață
distractivă de basme

LA ANINOASA

G. DUMITRU

Dorel 
președintele

K. vALER

VLADISLAV,
C.M.E.F.S. Petro-

losif Ș1MO

ANUNȚĂ CONCURS
în ziua de 10 aprilie 1971,

pentru ocuparea următoarelor posturi :
— Un maistru miner principal
— Un maistru principal eiectro-mecanic

— Condiții de angajare: 5 ani vechime ca maistru miner.
— Salarizarea se va face conform H.C.M. nr. 914/1968 și a prevederilor în vigoare.
Concurenții din alte localități vor depune cereri la exploatare, pină in ziua de 9 

aprilie 1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 7—15, de la biroul personal al 

exploatării, cu sediul in Vulcan, str. Crividia nr. 52.

încă acum trei ani, organizația de bază de partid din 
Iscroni a inițiat o acțiune de sporire a fondului pomicol. 
De atunci și pînâ în prezent au fost plantați 5 200 de pomi 
fructiferi. In primăvara acestui an acțiunea a fost reluată. 
Agitatorii organizației de bază, printre care enumerăm pe 
Tudor Voicilă, Dumitru Pantilimon. Ana Ncag, Ladislau 
Costinaș și Ana Băncilă au mers din gospodărie în gos
podărie vorbind țăranilor despre importanța roadelor bo
gate ale livezilor. Majoritatea colora cu care s-a discutat și-au 
exprimat dorința să planteze pomi. Pe baza solicitărilor s-au 
comandat de la întreprinderea pentru aprovizionarea cu 
semințe și materia] săditor din Craiova, 1 500 puieți de 
meri, peri și pruni de soiuri superioare ce vor transforma 
noi terenuri în livezi.

Tot duminică, dar la ora 
20. are loc o seară distrac
tivă pentru tineret. Pentru 
început, tovarășa Ileana bi
chitin va vorbi tinerilor des
pre cîteva norme de conduită 
in societate. Urmează apai 
muzică și dans.

TUDOR

Astăzi, numeroși elevi din 
clasele 1—IV se intilnesc la 
clubul din comună. Vin lu 
dimineața de basme organi
zată pentru ei. De astă dată 
vor audia povestirea Pipâruș 
Petru și floarea înflorită. 
Povestitoare. învățătoarea Cor
nelia Costinaș.

In vederea gospodăririi 
mai bune a fondului de lo
cuit. conducerea sectorului 
I.G.L. din comună a întoc
mit un plan operativ. Pe 
baza acestui plan se vot e- 
fectua subzidiri, înlocuiri de 
jgheaburi și burlane, zugră
veli și alte reparații. Lu
crările au început. Pînâ la 
data de 1 mai se va execu
ta în întregime zugrăvirea 
exterioară a locuințelor.

DUMINICA 4 APRILIE

8,45 Deschiderea emisiunii.
9,00 Matineu duminical pentru 

copii. Spectacol prezentat 
dc formațiile artistice ale 
pionierilor și școlarilor din 
sectorul II al Capitalei, in 
cinstea aniversării semi
centenarului P.C.R.

10.00 Viața satului.
11.30 .Albumul compozitorilor ro

mâni : Sigismund Toduță.
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea te

lespectatorilor. Interpreți 
îndrăgiți de muzică popu
lară.

13,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

14.30 Fotbal : Dinamo — Pro
gresul și Austria — Un
garia. Transmisiuni directe 
de la București și Viena.

18,00 Chitare patriei. Concurs 
coral interjudețean. Parti
cipă corurile reprezentati

22,20 Selecțiuni 
,,Premiul 
1971.

din concursul 
Euroviziunii" —

ve din județele: Galați, 
Dolj, Arad.

19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani in 50 de evocări. 

Anul 1941.
20.10 Film artistic : „Inamicul 

public nr. 1“ — omagiu 
lui l’ernandel.

21,55 26 de ani de la eliberarea 
Ungariei — film documen
tar.

22.10 Telejurnalul de noapte.

LUNI 5 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii. Sce
na — emisiune de infor
mație și critică teatrală.

18.30 „Mîndrele" — montaj fol
cloric.

18.50 Revista economică TV.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 50 de ani in 50 de evocări. 

Anul 1942.
20,00 Ancheta TV. Medicul intre 

teorie și practică.
20.50 Film serial: „Cavalerul 

Furtună" (I).
21,40 Steaua fără nume — mu

zică populară.
22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii.

| O IDEE...

ILa parterul blocului 109 
pe strada Republicii din

Itroșani funcționează asociația 
de locatari nr. 2. De cite oii

Imerg la acest bloc — și o fac 
de 2,3 ori pe lună — văd un 
om care înlocuiește geamul

I ușii de la intrare. Nicăieri, in 
I tot Petroșaniul, nu se înlocuiește 
I vreun geam atit de des ca a-

cesta. Ușa este trintită cu pu
tere de copii, de oameni mari, 

I de vint și geamul, deși de c 
I grosime apreciabilă, se face 
■ țăndări cu ușurință. Prețul res- 
I pectivului geam este in ra- 
Iport cu dimensiunile lui. Dar 

cine-l suportă ? Asociația de 
locatari firește. Adică oamenii.

IO minte cu puține „carate" ar 
putea monta un angrenaj de

I suspensie prin care usa să se 
închidă ușor, fârâ forță. Ar

■ costa mai puțin decit inlo- 
| cuirea aproape bhăotămînală 
I a geamului respectiv.

I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
1 
I
I
I
I

de
Pe

DE OAIE...
In ultima vreme, NICOLAE 

BIROU se profilase pe furat 
ovine. Mai intîi - două oi, a- 
poi două piei de oaie și du
pă aceea un miel. Cornutele 
nu puteau vorbi ; ele pășteau 
liniștite, alături de mielușeii 
lor. Birou insă nu s-a purtat 
cu ele ca un mielușel, ci ca 
un lup. Acum, cind s-a aliat 
toată tărășenia, BIROU a fă
cut-o... de oaie. Pentru 1 an si 
6 luni, oile vecinilor 
siguranță, puțind să 
niștite.

vor fi 
pască

•n 
li-

LA VINATOARE 
Intr-una din zile,

Pantelimon Brindău din Paro- 
șeni, loan Achim și Francisc 
Fizeși din Vulcan s-au intilnit 
la onomastica lui Achim. Du
pă mai multe pahare de țuică 
au hotărit să facă o ieșire la 
iepuri. Nu aveau autorizație, 
dar s-au gindit că n-o să afle 
decit... iepurii. Echipa au «n- 
tărit-o cu fiul lui Achim, in 
virstă de 17 ani, și au pornit 
la deal după „urecheați". Spre 
nenorocul lor, pădurarul de can
ton, Alexandru Bruciu, dormea 
„iepurește" și i-a descoperit. 
Fapta celor trei vinători a fost 
aspru sancționată de comitelui 
Filialei de vinătoare și pescuit 
sportiv din Lupeni, suspendin- 
du-li-se permisul de vinătoaie 
pe timp de 6 luni - ne in
formează tovarășul loan Popes
cu, președintele numitei filiale.

vinătorii

Rubrică redactată de : 
Dumitru GHEONEA 

loan DUREC’
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LUCRĂRILE 
CONGRESULUI

I.uind cuvîntul, în cadrul dez_ 
b rilor pe marginea rapoar
te de activitate al C.C. și 
a! Comisiei centrale de revizie 
a P.C.US., V. I. Konotop. prim

ii./ Moscova al P.C.U.S., a re
levat. printre altoie, că. da- 
toi ită modernizării întreprinde
rilor industriale din regiune, 
prevederile cincinalului prece
dent. în ce privește spor, rea 
productivității muncii, au fost 
îndeplinite în numai patru ani. 
Totodată, el a spus că în re
giune au fost construite mari 
complexe zootehnice și combi
nate avicole de tip industrial, 
precum și o vastă rețea de se
re legumicole.

Marele complex îndustrial-a- 
gricol ce se construiește în par
tea de sud a Tadjikistanului, la 
Nurek. pe malul rîului Vahs, 
constituie un obiectiv de mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
economiei republicii, a spus D. 
Rasulov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Tadjikistan. Ei a 

•subliniat, totodată, necesitatea 
’sporirii cantităților de îngrășă
minte minerale pentru dezvol
tau ,i producției de bumbac.

N.Usubaliev, prim-secretar al 
C.C al P.C. din Kirghizia, a 
reliefat unele realizări obținute 
în cel de-al optulea cincinal de 
oamenii muncii din republică 
în domeniul irigațiilor, al elec
trificării zonelor rurale și în 
Envățămînt. El a expus apoi 
perspectivele dezvoltării indus-

din Turk- 
a fost ob

li mare producție 
bumbac din istoria acestei 

republici. El a relevat, totoda
tă. marea importanță economi
că a canalului Karakum.

In cuvîntul său, A. A. Gro-
■ , >r exl

ne al U.R.S.S., a trecut în re
vistă relațiile Uniunii Sovieti
ce cu o serie de țări și a ex
pus poziția U.R.S.S. față de li
nele probleme ale situației in
ternaționale actuale. Vorbitorul 
a apreciat că problemele în sus
pensie în relațiile dintre state 
trebuie rezolvate pe calea 
tratativelor.

Au mai luat cuvîntul scriito
rul Mihail Șolohov, A. V. Ko- 
valko, prim-secretar al Comi
tetului regional Orenburg al 
P.C.U.S., A. V. Viktorov, șef de 
brigadă la Uzina de rulmenți 
nr. 1 din Moscova, precum și 
învățătoarea V. Gorskaia, 
orașul Sîktîvkar (R. S. S. 
Komi),

Congresul a fost salutat de 
reprezentanți ai armatei sovie
tice.

Au rostit cuvîntări de sa
lut K. Phomvihan, vicepreședin
te al C.C. al Frontului Patrio
tic din Laos, Rodney Aris- 
mendi, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay, Abuol Nour, 
membru al Comitetului Execu
tiv Suprem, secretar general al 
Uniunii Socialiste Arabe. și 
Rodolfo Ghioldi, membru al 
Comitetului Executiv al C. C. 
al P.C. din Argentina.

Lucrările Congresului vor 
continua luni, 5 aprilie.

ii'ii I
I

basada Republicii Socialiste | 

România din Varșovia a fost .

presă pentru publicațiile, in- 
stituțiilc și oficiile speciali- I 
zatc pe probleme de turism ■

■ din Polonia. Cei prezenți au I
I 1
■ tarea turismului de toate gra- | 

rea <apai ității de găzduire a i
I unui număr sporit de tu- iști I 
| străini in acest an. |

• PREZENȚE | 
\românești\ 
I NEW YORK 3. — Cores- I

■ pondcntul Agerpres, Constan- I

I tin Alcxandroaie, transmite I
In editura „Wiley Inter- I 

I science", una din cele mai ’ 
I mari din S.U.A., a apărut re- I 
■ cent lucrarea chimistului ro I 
I mân Ionel Haiduc, decanul I 
. Facultății de chimie de la U- | 
I niversitatea Babeș-Bolyai dii i 
I Cluj, intitulată .Chimia ciclu- I 
I rilor anorganice*. Editată in . 
I două volume, inglobind 1 200 | 
I de pagini, lucrarea este pri I 
• ma monografie cu acest su- I 
I biect din literatura mondială I 
■ de specialitate.

cuvîntări

din 
A.

Xiînd a njuns in sfîrșit în 
cabină. Mihail a obser
vat că manșa, pîrglua 

de direcție, cheile pentru cele 
două motoare sînt, toate, la lo
curile lor. In cabină se urcase
ră trei oameni și toți
își fixaseră privirile în direc
ția elicei din dreapta care în
cepuse să se învîrtească. Două, 
trei bufnituri și motoriii s-a 
pus în mișcare. „BE-111" în
cepuse să se deplaseze încet 
spic pista de decolare. Devea
taev știa cum trebuie să acțio
neze pentru ca imediat după 
pornirea motorului mașina să 
se ridice în aer. dar nu cunoș
tea amplasarea pe „Heinkel* a 
clapei de start ; de aceea el a 
apăsat puternic pe accelerator 
și a îndreptat mașina spre vest.

„Heinkel'-ui prindea viteză 
lot mai mare ; la 150 km pe 
oră mașina trebuia să se ridice. 
Indicatorul spidometrului se 
înălța foarte încet: 90... 100. . 
105. Mihail a înțeles că nu re
ușește să ridice avionul : pista 
se sfîrșea și în fața lui se în
tindea marea. A redus pedala 
acceleratorului în poziție neu
tră, a frînat și a întors brusc 
mașina într-un huruit puternic. 
Manevra a fost atît de bruscă 
îneît a ex:stat pericolul ca tre
nul de aterizare să se rupă: 
„bombardierul" a continuat 
totuși, ca prin minune, să re
ziste. Mihail și-a auzit tovarășii 
strigînd ceva în spate. Nemț’i. 
evident, dăduseră alarma pen
tru că avionul se îndepărtase 
cu circa 200 m de comanda
ment.

Mihail se hotărî să mai în
cerce o dată. De dala asta star
tul a fost mai norotos. Mai ră-

Evadatul de la Penemiînde
măsese o jumătate de pistă dc 
parcurs iar spidometrul indica 
160 km. Cînd încercă să tragă 
manșa spre el. Mihail îșl dădu 
scama că nu arc putere : „A- 
jutați-mă" strigă el celorlalți. 
Ivan Krivonogov și-a concen
trat întreaga forță în manșă și 
a tras-o spre el. ,;fitelnkel“-ul 
s-a săltat convulsiv, apoi du
pă cîteva salturi stîngace a în
ceput să ia înălțime,

Cînd au ajuns deasupra mă
rii. foștii prizonieri au început 
să cînte Internaționala ; pentru 
prima dată după atîta vreme 
se simțeau la ei acasă. Avio
nul se ridice lin, erau însă de
parte dc a fi salvați.

Avionul zbura la 150 m dea
supra mării. In cabină se aflau 
trei oameni : doi în vestoane 
vărgate iar unul, cel de pe lo
cul pilotului. în cămașă ; în 
partea din spate se aflau în
grămădiți încă șapte. Doar 
Mihail Deveataev tăcea : știa 
că este prea devreme să se bu
cure. El era singurul care pu
tea conduce avionul și știa că 
drumul va fi foarte greu. Ți
nea direcția spre nord ; încerca 
să atingă țărmul Suediei neutre 
unde erau siguri că nu vor fi 
extrădați. La bordul avionului 
nu se afla nici o hartă de zbor, 
însă cunoștea că de la insula 
Usedom pînă în Suedia mai e- 
rau 170—180 km, ceea ce în-

(III)
semna 45 minute de zbor. Nu 
putea să mărească viteza de 
zbor pentru că nu știa cum 
să siringă trenul de aterizare.

•15 dc minute însemnaiî foarte 
mult : nemții puteau trimite 
după ci avioane de vinăloare 
care zboară cu 265 km pe oră ; 
unul din cei care se aflau în 
spate îi strigă la un moment 
dat lui Mihail că avionul lăsa 
două dîrc negre de fum ; acesta 
fu surprins ; motorul funcțio
nase pină acum în poziția 
„start*. Nu mai știa cum pu
tea fi schimbată această poziție. 
Trase la întîmplare de o pîrghie 
și avionul începu să se pră
vălească, pierzînd jumătate din 
înălțimea cîștigată. Indicatoa
rele însă arătau că există com
bustibil pentru patru ore de 
zbor.

Dintr-o dată, lui Mihail îi 
încolți un gind : ce ar fi dacă 
ar zbura nu spre nord ci spre 
răsărit direct la ai săi ? E 
drept că ei nu știau unde se 
afla atunci, la 8 februarie 1945. 
linia frontului dar, chiar dacă 
ar ateriza pe teritoriul Reichu- 
lui, Krivonogov s-ar fi descur
cat în nemțește cu aviatorii 
gci mani. Mihail le împărtăși 
planul lui Krivonogov și celor
lalți. iar peste o jumătate de

oră avionul intră în sfîrșit în 
nori. Cineva n observat la 
stînga lor un „Messerschmidt*. 
Ce era dc făcut ? Să iu altitu
dine sau să zboare mai depar
te. ca și cînd nimic nu s-ar fi 
întîmplat ? Avioanele de tipul 
„Heinkel* erau în permanență 
dotate cu mitraliere la bord, 
de data aceasta însă nu exista 
niciuna : iar ei nu aveau dccît 
pușca luată de la paznic. 
Schimbînd direcția de zbor, 
Mihail a observat îngrozit cum 
Messerschmidt-ul execută un 
semicerc repezindu-se direct 
în botul avionului. Pilotul a 
făcut cu mîna un gest pe care 
Mihail nu l-a înțeles și a dis
părut. Deveataev și-a dat sea
ma atunci că pilotul îi atrăsese 
atenția că nu-și escamotase ro
țile.

A mai trecut o oră cînd Kri
vonogov l-a rugat să mai coboa
re puțin pentru a-și da seama 
unde sînt. Mihail devenise însă 
foarte neliniștit, gîndindu-sc că 
aterizarea va fi și mai grea de- 
cîti decolarea. Bombardierul a 
ieșit din nori dar n-au putut 
totuși să-și dea seama cu o- 
chiul liber unde se aflau. Deo
dată s-a ivit o nouă primejdie 
la care Mihail și cei ce-1 înso

țeau nu se gîndiseră i artileria 
antiaeriană începuse să tragă 
în ci; un bombardier care zboa
ră la joasă înălțime este o țin
tă perfectă. Din spatele avionu
lui s-au auzit gemete : doi oa
meni fuseseră răniți. In acel 
moment. Mihail hotărî să ate
rizeze : înclină ușor mașina spre 
stînga așezînd lin „Heinkelul" 
pe sol. Privind in jur, văzu vă 
cei doi tovarăși își pierduse ră 
cunoștința. Cineva, cu o voce 
slabă spuse : „Sîntem acasă'. 
Se auziră salve : îșl dădură sea
ma că erau înconjurați dc sol
dați sovietici.

„Sus mîinile !“ — se auzi un 
glas puternic. Dar în locul nem
ților, în avionul cu însemnele 
germane se aflau cîțiva oameni 
tunși, cu fețele supte și vestoa- 
ne vărgate...

După război, Mihail Deveata- 
cv s-a reîntors la Penemiinde. 
A vizitat și mica localitate He
ringsdorf, cunoscută lui încă 
din 1920 pentru că aici trăise 
un timp Gorki, scriitorul său 
preferat. Astăzi Eroul Uniunii 
Sovietice. Mihail Petrovici De
veataev, locuiește la Kazan. 
Este căpitan pe o navă moder-* 
nă de mare viteză de pe Volga.

(Sfîrșit) X
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HELSINKI 3 (Agcrprcs). — 
In continuarea manifestărilor 
consacrate celei de-a 20-a a- 
niversări a Asociației de prie
tenie Finlanda-România, vi
neri a avut loc adunarea fes
tivă a filialei asociației din 
orașul Turku. Cu acest pri
lej, au rostit cuvîntări Vai no 
Leino, primarul orașului Tur
ku, și Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S.

Mircea Bălănescu, ambasa- 1 
dorul României în Finlanda, I 
a înmînat rectorului Univer- * 
sității din Turku, pro- I 
fesorul Nils-Erik Enkvist, i 
vechi instrumente muzicale I 
românești și unele lucrări în | 
limba română dedicate ma- ■ 
relui compozitor finlandez | 
Jan Sibelius. I

Astăzi începe vizita la Bonn 
a primului ministru 

al Marii Britanii
LONDRA 3 (Agerpres). — 

Primul ministru al Marii Bri
tanii, Edward Heath, urmează 
să plece duminică la Bonn, 
unde va întreprinde o vizită 
oficială de trei zile, prima de 
ia reinstalarea la putere a gu
vernului conservator britanic. 
Inițial, această călătorie tre
buia să fie făcută la 20 mar
tie. dar a fost amînată de pre
mierul britanic din cauza cri
zei de guvern din Irlanda de 
nord.

In cercurile politice din Lon
dra se consideră că Heath va 
încerca să obțină din partea 
.cancelarului vest-german. Willy 
Brandt, un sprijin și mai ferm 
în problema aderării Marii Bri
tanii la Piața comună. Printre

celelalte probleme care vor mai 
fi examinate se află: relațiile 
Est-Vest, politica guvernului 
vest-german de normalizare a 
relațiilor cu țările socialiste eu
ropene și relațiile dintre țările 
vest-europene și S.U.A.

Călătoria la Bonn a lui Ed
ward Heath, prima întreprinsă 
de el într-o țară membră a 
C.E.E., trebuie să marcheze în
ceputul unei serii de convorbiri 
la nivel înalt între Marea Bri- 
tanie și alte țări care fac parte 
din «grupul celor șase". In a- 
cest context, se menționează că 
Heath ar urma să facă o vizită 
și la Paris, unde se va -întîlni 
cu președintele Franței, Georges 
Pompidou.

© In Uniunea Sovietică a 
fost lansat un nou satelit al 
Pămîntului — „Cosmos-403* — 
anunță agenția TASS. La bor
dul satelitului se află aparatură 
științifică destinată cercetării 
spațiului cosmic în conformitate 
cu programul anunțat anterior. 
Aparatura funcționează normal.

Q. In noaptea de 2 aprilie, 
membri ai organizației neona
ziste „Acțiunea rezistență" au 
atacat sediul P.C. German din 
Oldenburg (landul Schleswig- 
Holstein). Conducerea organiza
ției districtuale din Oldenburg 
a P.C. German a apreciat ata
cul ca o „nouă dovadă a ac
țiunilor violente ale așa-numi- 
tei organizații „Acțiunea rezis
tență' împotriva tinerilor socia
liști și a comuniștilor".

Numărul șomerilor din 
Statele Unite a atins în luna 
martie 5 200 000. reprezcntînd 6

Guvernul indian hotărît 
să pună capăt 

vestigiilor feudalismului
,. DELHI 3 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a declarat în fața Ca
mere; Populare a Parlamentu
lui că guvernul său este ferm 
decis să pună capăt privile
giilor financiare și celorlalte 
«vestigii ale feudalismului' de 

■ care beneficiază foștii mahara- 
•jjahi.

Indira Gandhi a afirmat, de 
asemenea, că guvernul pe care 
îl prezidează va adopta de ur
gență masuri în vederea dez
voltării economice și sociale a 
țării. Ea a subliniat în acest 
sens, necesitatea extinderii sec
torului de stat și importanța 
contribuției acestuia la realiza
rea obiectivelor sociale.

Muncitorii fabricii de au
tobuze din Holysov, vestul 
Boemiei (R. S. Cehoslovacă), 
au depășit in anul 1970 pla
nul cu 15,2 la sută. Aici se 
produc cite șase autobuze pe 
zi. Printre autobuzele fabri
cate enumerăm, Skoda 706

RTO, din care în 1971 se vor 
produce 1 280 de bucăți. De 
asemenea in cursul anului 
1971 vor intra aici în repa
rație generală 150 de auto
buze.

In foto: Hală de montare 
finală a autobuzelor.

NEW YORK'3 (Agerpres). — Colonelul Oran Henderson, 
fost comandant al brigăzii de infanterie, în componența 
căreia se afla și plutonul aflat sub comanda lui William 
Calley, condamnat la muncă silnică pe viață pentru cri
mele săvirșite in 1968 în satul sud-vietnamez. Song My, a 
compărut in fața procurorului Curții Marțiale de la Fort 
Meade. El a fost acuzat de comisia de anchetă a Pentago
nului de .abatere de la îndatoriri, încălcarea regulamen
tului, jurămint fals și declarații oficiale eronate". I se re
proșează, de asemenea, faptul că nu a luat măsuri la pri
mirea rapoartelor privind „asasinatele comise în rîndurile 
necombatanților". Agenția Associated Press relevă că in 
cazul in care aceste acuzații vor fi reținute de Curtea Mar
țială, Henderson ar putea fi judecat și condamnat la o pe
deapsă maximă de 6 ani închisoare.

Vinovat
După aproape ernei luni dc 

'dezbateri, in cursul cărora au 
fost audiați 57 de amator; ai 
acuzării și 40 ai apărării, ju
riu.. pus în fața unor probe 
evidente, a pronunțat verdic
tul in cazul Calley : „Guilty" 
(vinovat). Curtea marțială de 
la Fort Benning, a confirmat 
astfel acuzația adusă locote
nentului William Calley de „u- 
cidere cu premeditare a 102 
persoane civile", în timpul ma
sacrului comis la 16 martie 
1968 in satul sud-vietnamez 
Song My.

In ciuda tuturor manevrelor 
apărării de a-1 scoate pe Ca
lley basma curată — sub dife
rite pretexte de procedură, a 
fost supus chiar și unui exa
men psihiatric — unul dintre 
participanții la masacrul de la 
Song My a trebuit totuși să 
'dea socoteală pentru crimele 
comise. Dar el nu este singu
rul și nici măcar principalul 
.vinovat al acestui act odios. O 
’dovedesc mărturiile zguduitoare 
’din timpul audierilor i

— Am tras asupra caselor, a- 
supra oamenilor care alergau 
sau stăteau pe loc. Am primit 
prdin să ocționăm astfel — de
clara Hutthon. unul dintre mar-

și... „țap
torii convocați în instanță și 
care a participat alături de 
Calley la masacru.

— Pentru ce au fost omorîți 
toți sătenii ?

— Ei erau considerați toți 
comuniști.

— Chiar și copiii mici ?
— Da, chiar și ei...
— Unde se aflau copiii ?

— Erau în brațele mamelor 
lor.

— Ție-era teamă că te vor 
ataca ?

— Da.
— Copiii ?
— Da... a răspuns martorul 

Meadlo, care a acceptat să de
pună mărturie sub asigurarea 
că depozițiile sale nu vor fi 
folosite împotriva sa. Am îm
pușcat în aceeași zi, împreună 
cu Calley, 100—150 de civili 
sud-vietnamezi din satul Song 
My. a adăugat el.

Imediat după anunțarea ver
dictului de la Fort Benning, a- 
genția U.P.I. relata că senti
mentul predominant în rîndu- 
rile opiniei publice americane

ispășitor44
este că autoritățile militare s-au 
străduit să-l scoată pe Calley 
„țap ispășitor*, astfel incit su
periorii lui să fie absolviți de 
orice fel de răspundere- pentru 
crimele săvîrșite în Vietnam.

„Nu pot fi convins cîtuși de 
puțin că locotenentul Calley, 
indiferent cît de implicat a 
fost în oroarea de la Song My. 
poate purta singur responsa
bilitatea pentru ceea ce s-a în
tîmplat în ziua aceea în cătunul 
sud-vietnamez*. a declarat con
gresmanul Ronald Dellums. 
„Nu putem lăsa pe seama mi
litarilor lămurirea de către ei 
înșiși a acestor atrocități și nu- 
pot să accept un țap ispășitor 
ca singur răspuns din partea 
Pentagonului*, a subliniat De
llums. menționînd că a cerut 
Congresului să deschidă o an
chetă asupra comportării mi
litarilor americani în Indochina.

„Consider că este o greșeală 
să prezinți un singur om ca țap 
ispășitor al unei întregi politici 
a Administrației în Indochina'*, 
a spus la rîndul său senatorul 
Georges McGovern.

O ilustrare a acestei afir
mații o reprezintă și mărturia 
lui Richard Dow, fost soldat 
în „US-Army-Vietnam* i

— Ați participat la vreo ex
pediție în cursul căreia au fost 
uciși oameni nevinovați ?

— Da. Era un sat la nord de

poziția noastră. Am fost infor
mați că în regiune s-ar afla 
soldați ai Vieteongului și tre
buia să mergem în sat pentru 
a ne informa. Am mers acolo 
și l-am interogat pe bătrînul 
satului. Acestei simpatiza cu 
Vietcongul și ne-a sfătuit să 
părăsim satul. Ne-am retras, 
dar am revenit cu întăriri și 
am ras satul de pe suprafața 
pămîntului — a mărturisii Ri
chard Dow.

— Cum ?
— Napalm, atacuri cu mor- 

tiere, artilerie grea, asalturi, 
tancuri — un atac în toată pu
terea cuvîntului asupra unui 
mic sat.

— Cîți oameni trăiau acolo 
înainte de atac ?

— Circa 400.
— Cîți au supraviețuit ata

cului ?
— Unul singur...
Aceste dezvăluiri au făcut ca 

în opinia publică din Statele 
Unite să se exprime un pro
test tot mai hotărît împotriva 
încercărilor Pentagonului de a 
arunca vina doar pe militarii 
cu ranguri inferioare, pentru 
a-i scoate din cauză pe cei că
rora le incumbă responsabilita
tea majoră pentru atrocitățile 
comise în Indochina. Telford 
Taylor, reprezentant al Statelor 
Unite în precesul de la Nnrn- 
berg a exprimat clar această 
opinie declarînd : „Nu la acest 
nivel trebuie căutați adevărații 
responsabili".

Ion PATRAȘCU

Orientul Apropiat
CAIRO 3 (Agerpres). — Mah

mud Riad, vicepremier și mi
nistru de externe al Republicii 
Arabe Unite, va face săptămî- 
na viitoare o vizită la Mosco
va, anunță ziarul „Al Gum- 
huria", citat de agenția MEN. 
El va avea convorbiri cu mi
nistrul afacerilor externe al U- 
niunii Sovietice, Andrei Gro- 
mîko, și cu alte oficialități so
vietice asupra evoluției situației 
din Orientul Apropiat, în lumi
na ultimelor sale contacte cu 
Gunnar Jarring.

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). 

— Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A., 
Robert McCloskey, a confirmat 
că președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a adresat un 
mesaj președintelui R.A.U., An
war Sadat. Potrivit agenției 
U.P.I., în mesaj este exprimată 
hotărîrca guvernului american 
„de a continua să depună c- 
forturi pentru scoaterea trata
tivelor din actualul impas”. 
McCloskey a precizat că este 
vorba de un răspuns la mesa
jul adresat, luna trecută, pre
ședintelui S.U.A. de către An
war Sadat. Refcrindu-se la pro
punerea președintelui egiptean 
privind redeschiderea Canalului 
de Suez, purtătorul de cuvînt 
a declarat că „orice propunere 
menită să apropie cele două 
părți și să reducă tensiunea din 
zonă trebuie luată în conside
rare cu cea mai mare atenție*.

la sută din totalul populației 
active, a anunțat Ministerul 
Muncii al S.U.A.

<3) Partidul Comunist Italian 
și Partidul Socialist Italian al 
Unității Proletare se vor pre
zenta într-un front comun la 
alegerile din iunie a. c. pentru 
Consiliul regional (Parlamentul) 
din Sicilia. O declarație comu
nă relevă că cele două partide 
au hotărît să prezinte o listă 
unică de candidați pentru a 
obține votul unui număr cît mai 
marc de alegători și a asigura 
forțelor de stînga o largă re
prezentare în parlamentul Si- 
ciliei,

© Curtea Supremă a S.U.A. 
a anunțat că avocații boxeru
lui american Cassius Clay vor 
pleda cauza clientului lor în 
fața celei mai înalte instanțe 
judiciare din S.U.A. la 17 a- 
prilie. După cum se știe, Cas
sius Clay a fost condamnat în 
iunie 1967 la cinci ani închisoa
re și o amendă de 10 000 de 
dolari pentru refuzul de a se 
prezenta la încorporarea in ar
mată. Totodată,, i s-a retras și 
titlul de campion mondial la 
toate categoriile de către cele 
două federații americane de 
box. Apelul făcut împotriva 
sentinței a ajuns acum în fața 
Curții Supreme, care își va a- 
nunța hotărîrca in cursul lunii 
iunie.

S-a renunțat la „SST“
TOKIO 3 (Agerpres). — Ad

ministrația federală pentru a- 
viație a S.U.A. a informat 
compania aeriană japoneză 
Jal că urmează să-i ram
burseze un milion de dolari, 
sumă care a fost depusă ca 
avans, pentru achiziționarea a 
cinci aparate supersonice de 
transport „SST“. Această o- 
perațiune se datorește refu
zului Congresului american 
de a aproba noi fonduri ne
cesare continuării proiectului 
de construire a avionului su
personic de pasageri „SST“.

Descoperiri spațiale
WASHINGTON 3 (Ager

pres). — Doi savanți ameri
cani și unul francez au a- 
nunțat descoperiri spațiale 
apreciate a avea o mare im
portanță in studiul evoluției 
sistemului solar.

Vorbind la o conferință de 
presă ținută la sediul N.A.S.A. 
din Washington, savanții 
Garry Thomas și Charles 
Lillie, de la Universitatea din 
Colorado, și profesorul Jac
ques Blamont, de la Univer
sitatea din Paris, au relevat, 
că aceste descoperiri privesc 
un „vint interstelar* de hi
drogen cu o temperatură foar
te înaltă și o „anvelopă" com
pusă, de asemenea, din hi
drogen care înconjoară co
metele pe distanțe de mili
oane de kilometri.

Descoperirile au fost făcute 
prin intermediul sateliților a- 
mericani .OGO-5’ și „OAO-2".

In ce privește „vintul in
terstelar', savanții au afirmat

că el s-ar deplasa cu o vi
teză de 16 000 km pe oră 
și ar veni din constelațiile 
Scorpionului și Săgetătorului, 
deplasîndu-se pe o traiectorie 
eliptică spre constelația Tau
rului. Temperatura sa a fost 
estimată de savanți la apro
ximativ 5000 de grade C.

Referitor la .anvelopa" de 
hidrogen care înconjoară co
metele, ea se întinde, potrivit 
afirmațiilor profesorului Bla
mont, pe aproximativ 15 mi
lioane de kilometri. Acest 
hidrogen s-ar fi degajat prin 
disocierea vaporilor de apă 
proveniți din cristalele de 
gheață din care ar fi for
mate nucleele cometelor, sub 
influența unor temperaturi 
inalte.

X
Păcăleală

COPENHAGA 3 (Agerpres). 
— Un apel telefonic primit 
de poliția din orașul danez 
Roskilde informa că pe plaja 
locală și-a făcut apariția un 
crocodil. Intrucit era data de 
1 aprilie, polițiștii au consi
derat că este vorba de o pă
căleală și, de aceea, au pri
mit vestea cu risete. Dar, 
persoana aflată la celălalt 
capăt al firului a insistat, 
astfel incit cîțiva agenți de 
poliție au primit ordinul să 
se deplaseze la locul indi
cat. Iar acolo, incă de la dis
tanță, s-au putut convinge că 
pe plajă se găsea cu adevă
rat un crocodil. Polițiștii au 
solicitat ajutoare, au primit 
plase, furci și chiar un auto
camion. In momentul în care 
a fost declanșat „atacul" pen
tru capturarea crocodilului, 
ei și-au reamintit subit că, 
intr-adevăr, era ziua de 1 a- 
prilie. Motivul ? .Crocodilul' 
exista cu adevărat, numai că 
era din... cauciuc!

Serial de televiziune 
consacrat celui de-al 
doilea război mondial

LONDRA 2 (Agerpres). — 
Societatea „Thames Televi
sion' a anunțat că va produce 
un serial, conținind 26 de e- 
pisoade de cite o oră fiecare, 
consacrat celui de-al doilea 
război mondial. La acest se
rial, care va fi terminat in ® 
1973, vor participa 6 scena- J 
riști și 5 regizori. El se va ■
baza, in mare măsură, pe fii- ■ 
me provenite din arhivele en- J 
gleze, franceze, sovietice, a- ■
mericane, germane și japo- • 
heze. i1

Soldați saigonezi luați pri
zonieri de către patrioții lao- 
țieni pe înălțimea 456 din 
Laos, conduși spre lagărul de 
prizonieri.
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