
REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane» redactor șef — 18 38 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1862 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— Interior 71 ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămint — interior 41 ; administrație — 
inlorior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

In pagina a 2 a: In pagina a 3 a*

PROGRAMUL

SEMICENTENAR

ÎNFĂPTUIREA 
amplului program de investirii, 

garanția dezvoltării 
in mod susținut a forțelor 

de producție, a creșterii 
nivelului de trai

Partidul Comunist Român, ur
mărind consecvent dezvoltarea 
în ritmuri înalte a economiei 
naționale, ridicarea calitativă a 
întregii activități economice a- 
bordează de pe poziții științi
fice realiste, problemele pe care 
ie ridică activitatea de investi
ții și construcții. In strînsâ con-

„GAZDELE" SE PREGĂTESC 
PENTRU OMKT

La mina Lupeni se inten
sifică lucrările de pregătire 
din stratul 13, blocul VI, în 
vederea introducerii, în tri
mestrul III, a unui complex 
OMKT. Harnica brigadă con
dusă cu multă pricepere de 
către minerul Constantin Si
rop a reușit să înainteze cu 
8,5 metri pe zi în frontul ga
leriei dotat cu combină PK-7. 
După cele două decade din 
luna curentă avansarea atin
ge. deja, 127 de metri.

In paralel, pînă la veni
rea complexului, un colectiv 
format din inginerii Iulian 
Costescu, Constantin Teodo- 
rescu și Ana Tuculescu per
fectează studiul-program pen
tru noua tehnologie de lu
cru.

1NCA UN 2 K 52 A LUAT 
CALEA ADINCULUI...

La începutul săptămînii în 
curs a fost transportat în 
subteran, în stratul 5, blocul 
V, E. M. Lupeni, un nou u- 
tilaj de tăiere mecanică ■ 
combina 2 K 52, la care va 
lucra cunoscuta brigadă a lui 
Cristian Pompei.

UN NOU OBIECTIV 
PRINDE VIATA

In aceeași mină, se efectu
ează ultimele „retușuri" la 
studiul-program în vederea 
exploatării feliei 1, din blo
cul II. stratul 5, intre ori
zonturile 480 și 428. In acest 
timp, ortacii vrednici con
duși de minerul Ioan Popes
cu dau viață unui obiectiv 
important al rețelei miniere 
proiectate : galeria de bază 
care va face în curînd jonc- 
țiunea' cu galei i transver
sală.

COMPLEX DE ABATAJ 
IN PLINA MONTARE

Pînă în 25—27 aprilie a.c. 
se precunizează punerea în 
funcție a unui nou abataj 
cu susținere mecanizată în 
stratul 15 al E. M. Paroșeni. 
Este vorba de complexul 
2 MKE de tipul susținător- 
îngrăditor, la care va lucra 
brigada condusă de Gheorghe 
Deak. In prezent se efec
tuează montarea instalației 
și instruirea oamenilor care 
vor mînui comulexul.

O SUSȚINERE 
DE CONCEPȚIE PROPRIE

La aceeași mină, din deca
da I a lunii curente, in a- 
batajul frontal din stratul 18 
funcționează o susținere, for
mată din cadre pășitoare, de 
concepție proprie a colecti
vului tehnic al exploatării. 
La frontalul respectiv s-a 
reușit să se taie două fîșii. 
ceea ce înseamnă o dublare 
a avansării zilnice în raport 
cu susținerea individuală. 

cordanță cu dezvoltarea poten
țialului economic și tehnic al 
țării, cu lărgirea și diversifi
carea bazei materiale pentru 
îmbunătățirea continuă a nive
lului de trai al poporului, ra
mura construcțiilor a cunoscut 
în anii edificării societății so
cialiste o amploare crescîndă.

NumaF în cincinalul 1966-1970; 
prin repartizarea sistematică a 
unei părți însemnate din ve
nitul național, investițiile din 
fondurile centralizate ale statu
lui au totalizat 289,7 miliarde 
lei. Semnificativ este faptul că. 
în această perioadă, s-a inves
tit din fondurile centralizate ale 
statului mai mult decît în cei 
zece ani precedenți. 86 la sută 
din fondul total de investiții 
a fost orientat spre construi
rea de obiective productive, în 
vederea creșterii potențialului 
economic al țării. Din întregul 
volum de investiții 5,5 la sută 
a fost realizat în industrie. 
Circa 1 500 de capacități și o- 
biective principale industriale 
au fost date în exploatare, ceea 
ce a creat condiții pentru va
lorificarea mai eficientă a re
surselor naturale și a forței de 
muncă, a asigurat ridicarea e- 
conomică și socială a județelor 
țării. In industria energiei e

România
socialistă
in imagini
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• Oamenii muncii din u- 
nitățile industriale ale jude
țului Buzău au consemnat în 
agenda „activității lor econo
mice realizarea cu 22 de zile 
mai devreme a angajamen
telor asumate în cinstea ani
versării semicentenarului par
tidului. Pînă în prezent ei 
au obținut peste prevederile 
planului o producție globală 
în valoare de 23 milioane lei.

© Pînă în prezent, la pro
ducția marfă și prestări de 
servicii în industria de stal 
și locală a județului Alba 
angajamentul în cinstea se
micentenarului partidului a 
fost depășit cu peste 20 mili
oane lei. De asemenea, pe 
ansamblul județului s-au ob
ținut peste prevederi 7 mili
oane lei beneficii și 4 milioa
ne lei valută la export.

lectrice s-au dat în exploatare 
numeroase hidrocentrale și ter
mocentrale între care se nu
mără și termocentrala Mintia 
din județul nostru, au fost des
chise și dezvoltate un număr 
de exploatări dintre care cele 
mai importante se află în ba
zinul Văii Jiului, mina Bărbă- 
teni, Preparația de cărbune Co- 
roești și Fabrica de brichete 
Coroești, Fabrica de stîlpi hi
draulici Vulcan, instalațiile de 
extracție cu schip de la 
minele Lonea și Aninoasa, 
70 km de drumuri forestiere 
— iată numai cîteva din obiec
tivele de investiții puse în func
țiune în municipiul nostru, în 
anii cincinalului încheiat. De 
asemenea, au fost construite la 
orașe și sate aproape 660 mii 
de locuințe din care 344 mii 
din fondurile statului sau cu 
credite acordate de stat. Au 
beneficiat de un volum impor
tant de investiții pentru con
strucția de locuințe fiecare din 
localitățile municipiului nostru. 
Peste 6 800 apartamente au fost 
ridicate la Petroșani, Vulcan, 
Lupeni, Petrila și în alte lo
calități ale Văii Jiului.

N. DRAGOTESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Individ— 
colectivitate
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Intervenția delegatului român, 
Nicolae Ecobescu, in cadrul 

Dezbaterilor Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa

j Ieri după-amiază a avut 
î loc sesiunea a X-a a Consi- 
| Jiului popular municipal. La 
| sesiune au participat, în a- 
j fara depu tați lor, numeroși 
; invitați — conducători de în- 
i treprinderi și instituții, re- 
i prezentanți ai organizațiilor 
j de masă și obștești. A luat 
| parte, de asemenea, tovară- 
| șui Petru Bota, vicepreședin- 
« te al Comitetului executiv al 
I Consiliului popular județean 
| Hunedoara.
î Sesiunea a avut următoă- 
î rea ordine de zi i
| 1) Preocuparea comitetu-
t lui executiv pentru imbună- 
? tâțirea activității unităților

CONFERINȚĂ
In cadrul ciclului de conferințe pe teme de știință și 

tehnică organizate de chlbul sindicatelor din Vulcan, astăzi, 
la ora 17, ing. Sergiu Rusu va vorbi despre „Importanța 
lansărilor de aparate spațiale în cercetarea atmosferei înalte 
și a cosmosului11.

Pentru spectacolul festiv
In zilele acestea pionierii 

și școlarii din Valea Jiului 
se pregătesc intens pentru a- 
samblarea și omogenizarea 
programului artistic închi

Expoziție în pregătire
In cinstea semicentenarului P.C.R., la clubul sindicate

lor din Lupeni se va deschide, in 29 aprilie, o expoziție mixtă 
de foto și artă plastică, cu participarea membrilor celor 
două cercuri. Cele mai multe lucrări care vor intra in ex
poziție au și fost terminate.

prestatoare de servicii către f 
populație; i

2) Prezentarea de către co- t 
misiile permanente pentru t 
probleme de gospodărie co- i 
munală și industrie locală, și J 
învățămînt, cultură și sport : 
a proiectului de liotărîrc pri- j 
vind dezvoltarea bazelor * 
sportive și de agrement în * 
municipiul Petroșani. *

Pe marginea materialelor • 
prezentate au luat parte la • 
dezbateri numeroși deputați î 
și invitați care au făcut pro- i 
puneri pentru îmbunătățirea • 
activității în sectoarele ana- • 
lizate. In urma dezbaterilor • 
sesiunea a adoptat hotărîri • 
corespunzătoare. ’ 

nat zilei de 8 Mai. Specta
colul, la care își vor da con
cursul aproximativ 400 de 
copii, va cuprinde dansuri, 
coruri, un montaj literar, 
muzică populară etc.

Angajat plenar și cu răspundere 
în eforturile pentru îndeplinirea 

sarcinilor economiei municipiului —

TINERETUL
In efervescentul cadru de 

muncă, marcat de primul an 
al noului cincinal și mai ales 
de dorința profundă .de a în- 
tîmpina aniversarea semicente
narului P.C.R. cu sucesele cele 
mai semnificative, tineretul 
Văii Jiului răspunde unanim — 
prezent.

Condiția indispensabilă pen
tru o participare conștientă, 
plină de dăruire și abnegație 
la realizarea sarcinilor colec
tivului de muncă în care lu
crează este cunoașterea de că
tre fiecare tînăr a indicatorilor 
planului de producție, a rolu
lui și îndatoririlor ce-i revin la 
locul de muncă. In acest sens 
încă în luna ianuarie organiza
țiile U.T.C. au inițiat dezbateri 
amănunțite asupra indicatori
lor ce revin în acest an sec
toarelor, secțiilor, atelierelor, 
fiecărei formații de lucru în 
parte. Dezbaterile au fost fina
lizate cu programe proprii de 
lucru în care s-au fixat moda
litățile și activitățile prin caic 
organizațiile de tineret vor in
fluența îndeplinirea și depăși
rea îndatoririlor de plan. O pre
zență activă s-au dovedit a fi 
tinerii și la dezbaterile din a- 
dunările salariaților sau ale re
prezentanților acestora mai a- 
les în cadrul exploatărilor mi
niere și preparațiilor, a între
prinderilor de deservire și al
tele.

O altă direcție în care înce
putul acestui an evidențiază 
preocupări meritorii ale orga-

SIMPOZION
Peste 400 de muncitori, in

gineri și tehnicieni de la șanti
erul 71 construcții C.F.R. Bă- 
nița au participat ieri la un 
simpozion, manifestare dedi
cată semicentenarului Parti
dului Comunist Român și e- 
vocării unor momente din 
acest trecut glorios de luptă 
și organizare. Participanții au 
ascultat cu mult interes ex
punerile ce au cuprins date 
inedite ; „Activitatea interna
țională a partidului" — Ionel 
Codreanu ; „Activitatea par
tidului in Valea Jiului în 
timpul ilegalității" — Iosif 
Cotoț ; „Activitatea creatoare 
a partidului după 1944 în 
Valea Jiului' — Wiliam Sli
der.

VASILE OROS 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al U.T.C.

nizațiilor U.T.C. este sporirea 
climatului de întrecere în ria
dul tinerilor, îmbinat strîns cu 
sporirea cunoștințelor și a mă
iestriei profesionale. Exemplifi
căm în acest sens întrecerea 
declanșată pentru cea mai bu
nă organizație U.T.C. din ra
mura minieră, numeroasele i- 
nițiative locale cum sînt între
cerile între brigăzile de produc
ție tinere de la exploatările 
miniere Vulcan și Lonea, între
cerea între organizații la pre
parația Petrila, U.U.M.P. și alte 
unități, „decada record" desfă

A EȘECUL IMAZ/EI
Publicăm extrase din însemnările ziaristului japonez 

Akihito Okamura, care a însoțit una din coloanele trupelor 
saigoneze ce au invadat regiunile de sud-est ale Laosului.

,s Este 9 februarie. Ieri a fost 
7 declanșată invazia in Laos. In 
6 primele ore ale dimineții, 
a 16 000 de oameni din trupele 

de elită ale armatei sud-viet ■ 
a nameze au trecut frontiera. 
I Obiectivul lor: blocarea șo

selei nr. 9. In timp ce tru
pele se scurgeau peste fron
tieră, noi, ziariștii, am rămas 
pe loc — ordin strict al co
mandamentului militar As
tăzi, după o zi, stau pe șo
seaua ce duce spre frontieră 
și mă întrețin cu un colonel 
american. Tocmai sosește un 
camion militar sud-vietnamez. 
Fac semn șoferului să stațio
neze. Mașina oprește. String 
călduros mina colonelului, a- 
poi, cu glas suficient de tare 
pentru a fi auzit de sentinele, 
spun: „Mii de mulțumiri, 
d-le colonel, mii de mulțu
miri" ! Sar in camion. Colo
nelul privește stupefiat. Po
lițiștii, la fel. Camionul por
nește. Așa pătrund — pri- 
mul și, pentru citua timp,

pentru 
săpfămîna 

viitoare

șurată în preajma Congresului 
U.T.C. și finalizată în multa 
unități cu rezultate apreciabile.

Concomitent, peste 2 800 ti
neri se confruntă în probe 
practice și teoretice în cadrul 
unor concursuri cum sînt: „In
tre metronom și protecția mun
cii", pentru cei din ramura mi
nieră. „Buna servire", pentru 
cei din comerț, „Meseria, bră
țară de aur", la care participă 
tinerii din unitățile cooperației 
meșteșugărești, „Olimpiada 
strungarilor" în secțiile U.U.M.P., 
..Cartea medicală în sprijinul 
cadrelor medii și auxiliare sa
nitare" și altele. La acestea se 
adaugă numeroase concursuri 
locale pe meserii desfășurate

(Continuare în pag. a 3 a) 

singurul ziarist occidental — 
in zona operațiunilor lansate 
de armata sud-vietnameză in 
Laos, ascuns sub o ladă cu 
alimente, pentru ca nu cum
va să fiu descoperit in ulti
mul moment. Camionul trans
portă provizii spre front. 
Cițiva soldați păzesc lăzile. 
Sînt in cea mai bună dis
poziție. Nu se trage de nică
ieri — și nici unul din ei 
nu-și ține arma pregătită. 
Citul depășim alte camioa
ne, oamenii jac schimb de 
saluturi și de exclamații ve
sele. Sînt ferm convinși de 
ceea ce le-au spus ofițerii : 
.Cum ajungem la șoseaua 9 
— gata cu războiul!“

După 10 km parcurși, ajun
gem din urmă virful coloa
nei de tancuri. îmi iau ră
mas bun și alerg spre un 
grup de care blindate. Sînt 
salutat prietenește și mă în
drept spre cel de-al treilea 
iar din capul coloanei. Pro
cedeul e aproape clasic. Dacă

(Continuare în pag. a 4-a)
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Sc spune, și pe bună drep
tate, că la început lucrările a- 
duc reputație omului. Timpul 
determină apoi o mod:ficare 
de esență : omul este acela ca
re aduce reputație lucrărilor.

Domiciliată pe strada Di
gului din Petrila, Iuliana 
Munteanu nu a învățat încă, 
pînă la 45 de ani, să trăiască 
și să muncească cinstit, să-și 
crească pe cei doi copii, re
zultați din iubirile-i pasio
nale de moment. Deși, prin 
grija Serviciului forțelor de 
muncă din Petroșani, Iuliana 
Munteanu a fost de mai mul
te ori încadrată în muncă, 
ca nu s-a ținut de lucru, tră

ind din puținul pe care-1 
obține pe căi nu tocmai o- 
norabile. Cei doi copii ai ei 
— Sandu și Ioan — sînt lip
siți de bucuriile copilăriei 
pe care le cunosc azi toți fiii 
patriei noastre.

Acestor copii le trebuie re
dată copilăria. Și nu este nici 
o greutate pentru acest lucru. 
Ei trebuie să trăiască demn, 
să crească viguroși, să înve
țe. Partidul și statul nostru 

însemnare

Unii spun despre mine că sînt prototipul ghinionistu
lui perfect. îmi oferă chiar și exemple. Bunăoară, cum că 
anul trecut am fost planificat in concediu în luna ianua
rie, acum doi ani lot în ianuarie, acum trei ani în februa
rie, în urmă cu patru ani tot în februarie și așa mai de
parte. E drept că. anul acesta, lucrurile s-au schimbat, dar 
numai calendaristic, in esență au rămas aceleași. Pe lista 
concediilor figurez și eu. numărul curent 23, numele și pre
numele Matei C., profesia lăcătuș, vechime opt ani, luna 
planificată noiembrie, observații nimic.

— Ești ghinionist Mateiașule, mi-au zis-o vreo doi co
legi. Numai ție ți se poate întimpla așa ceva.

Alții — sau poate aceiași — mai spun, tot despre mine, 
că sînt un persecutat al soartei. Am făcut un efort să-mi 
amintesc definiția exactă a noțiunii de persecutat, dar co
legii, cu exemplele lor, mi-au luat-o înainte.

— Ieri, mașina măcelarului te-a stropit din cap pina-n 
picioare, gospodarul nu ți-a dat echipament de protecție, 
maistrul te-a sancționat, la bloc ai plătit geamul spart de 
copiii fochistului, ce mai vrei ? !

E adevărat ! Toate sînt adevărate și mai ales povestea 
i asta cu sancțiunea Am fost criticat pentru neaplicarea în 
B termen a unei inovații. De fapt, inovația era a mea. Mais- 
B irul mi-a cerut să o împărțim și pentru că n-am fost de
■ acord, în prima ședință de producție a propus ca fiind în 
B întregime inovația mea, să răspund singur de aplicarea ei
■ în practică. In a doua ședință am fost aspru criticat pentru
■ neindeplinirea sarcinei (singur nici nu puteam să o Indepli-
■ nesc) iar maistrul m-a sancționat cu... 15 la sută. Despre
■ ceilalți ce să spun ? Fostul meu coleg de primară, măce-
■ larul, nu e prea atent la toți pietonii cind trece cu ,.Da-
“ i-: pe unii îi mai stropește dacă au ghinionul să se afle

Fostul meu coleg de primară, măce-

■ cia": pe unii îi mai stropește daca au ghinionul sa se mie
■ lingă o gropiță cu apă. Gospodarului i-am cerut o salopeta
■ nouă explicîndu-i că actuala mi s-a rupt la ultima avarie
■ cînd am lucrat vreo șase ore peste program. Mi-a arătat
■ legea : n-am dreptul Ia altă salopetă decît după un an 
JJ zile. Un coleg, in glumă, mi-a dat o replică demnă de

-'ictionar al cugetărilor celebre:
_  Cine le-a pus să lucrezi? Trebuia să-i propui — 

. avarie pe salariații care au salopetele noi și nepătate de 
B cind le-au ridicat din magazie ! Bunăoară, pe maistru.
B Se apropie sezonul de vară. Știu, voi primi din nou
■ ilustrate de la cei care sînt plecați în concediu pe timpul
■ caniculei. Șeful, colegii își vor aminti de mine, și, cuprinși 
B de nostalgie (nobilul simțământ al permanentei inaclivi- 
B lăți) îmi vor scrie, urîndu-mi sănătate și să nu uit de res- 
B pectarea graficului de revizii. Gestionarul de la bufet și gos-
■ podarul îmi vor trimite ilustrate scrise de copiii lor. Așa
■ se obișnuiește de cînd cu... perfecționarea. Oricum, scrisul
■ trădează caracterul, nivelul de cunoștințe și altele. Maistrul 
J care m-a sancționat, n-are copii, nu-mi scrie.
L I. M.

de 
un

la

I.

■ ■ 
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■
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■
■

omul este acela care, prin pa
siune, capacitate de muncă, prin 
sudoarea picurată strop cu 
strop, prilejuiește semenilor să-i 
identifice opera, după chipul 
său. Oare, în care stadiu de 

nutresc o grijă nețărmurită 
pentru copiii țării, pentru l 
viitorul lor. Dar, pentru ca . 
frații Sandu și loan Muntea
nu să crească fără griji, a- I 
lături de toți copiii țării, este | 
necesară intervenția oportună . 
a comisiei de tutelă de pe 
lingă Consiliul popular oră- I 
șenesc Petrila, care cunoaște | 
foarte bine situația acestei . 
familii. Copilul cel mare — ' 
Sandu — are 14 ani, dar nu I 
a învățat decît patru clase ț 
elementare. Este isteț, dez- . 
ghețat și singur și-a măr- ’ 
turisit dorința de a fi dat I 
undeva să învețe, să trăiască | 
și el ca toți copiii de vîrsta 
lui. eventual la Casa de co- 
pii din Uricani. De asemenea, ' 
și cel de-al doilea copil, deși I 
are numai 4 ani, trebuie tri- i 
mis la o casă de copii, unde 
să crească în liniște și ar- ' 
monic. să învețe, să uite vi- ' 
tregia la care este supus a- 
cum, la frageda-i vîrstă.

Pentru fericirea și viito- i 
rul copiilor trebuie acționat . 
energic, neîntârziat. Legile 
țării sînt categorice în cazuri 1 
de acest fel, așa îneît corni- | 
sia de tutelă de pe lingă , 
Consiliu] popular orășenesc 1 
Petrila are datoria expresă | 
de a elucida grabnic soarta i 
acestor copii părăsiți de a- J 
fecțiunea și dragostea pă- > 
rintească. Iar Iuliana Mun- 
leanu să se încadreze într-o ț 
muncă continuă, cinstită, pe ț 
care o ignorează de atâta ț 
vreme, spre a-și asigura exis- ț 
tența.

Pentru viitorul copiilor — ț 
intervenție competentă, auto- i 
r ilară, oportună 1 «

G. D. 1 
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desfășurare a lucrurilor sc o- 
flă interlocutorul nostru ? Ciu
dat, ca niciodată, am început 
un interviu prin a nc pune no
uă înșine, întrebări.

Un miner, șef de brigadă, a 
executat cu ani in urmă, împre
ună cu ortacii săi, un puț dc 
mină. Apoi, încă unul. Și încă 
unul. Ce] de-al patrulea, sau 
poate al cincilea, sc află la a- 
ceastă dată în plină execuție. 
Calitatea muncii, dar mai ales 
anumite rezultate obținute de 
micul colectiv la săparea a- 
cestora au creat în jurul lucră
rilor aureola bunului renume, 
a faimei de care se bucură as
tăzi un om și, prin el, întrea
ga brigadă. Dacă puțurile dc 
mină ar putea fi privite așa 
cum privim un edificiu arhi
tectonic ne-ar fi. poate, ușor 
să stabilim de partea cui stă 
reputația. Cu alte cuvinte, să 
stabilim dacă oamenii se află 
în stadiu] cînd opera Ic aduce 
reputația amintită, sau în celă
lalt stadiu, cînd prestigiul lor 
este acela care se reflectă din 
lucrările executate. Dacă am 
avea deci imaginea fidelă a 
complicatei structuri funcționa
le a unui puț de mină am putea 
exclama : „îj cunoaștem pe exe- 
cutanti", așa cum ne exprimăm 
nu de puține ori în fața unor 
construcții celebre. Dar. știm 
eu toții, puțurile de mină își 
trăiesc subterana glorie a ma
rilor 'uitați, a definitivilor ano
nimi...

Și totuși, chiar fără să le pri
vim. cunoscînd doar cîteva de
talii — sau anumite detalii — 
cxecutanții pot fi identificați. 
Lucrarea a fost terminată cu

Orice analiză sau reconside
rare critică a unui accident de 
muncă urmează drumul invers 
producerii lui: de la efect la 
cauză. Este drumul firesc al 
cunoașterii oricărui fenomen. 
Din păcate, insă, acest drum 
întors se oprește la gestul ne
fast — de regulă, o abatere de 
la normele de protecția muncii 
— provocator de accident. Vă
zut din această perspectivă, 
exterioară, accidentul în subte
ran are cauze din cele mai 
variate : pușcare Dercglementa- 
râ, nerespectarea monografiei 
de armare, lipsa dispozitivelor 
de protecție, defecțiuni de uti
laj, lipsă de instruire etc.

Sc uită sau se neglijează în
să perspectiva cealaltă, interi
oară, din care accidentul de 
muncă ne apare ca produsul 
unor atitudini și motivații nega
tive, care explică și ele gestul 
nefast, provocator de accident. 
Există, astfel, atitudini ca : 
graba în execuție, cu motivație 
economică (dorința de recupe
rare a unor întârzieri) ; „furtul*4 
(cu aceeași motivație economi
că) din timpul afectat în ca
drul normei zilnice, lucrărilor 
de securitate tehnică : temerita
tea execuției (în speranța că 
nu se va produce accidentul 
chiar dacă nu se respectă nor
mele de protecție), motivată 
mai ales prin rutină profesio
nală sau obișnuință: indisciplina 
în execuție, datorată unor fac
tori ce țin de caracterul și tem
peramentul persoanei (recalci
tranță, impulsivitate, lipsa spi
ritului de echipă ș.a.)

Din această perspectivă, a ca
uzelor interioare, accidentul de 
muncă există, potențial, înainte 
de producerea lui și, prin ur
mare, el poate fi evitat, dacă 
motivațiile negative care deter
mină actul de indisciplină ar 
fi combătute sistematic și dife
rențiat și dacă atitudinile ce 
dau expresie acestor motivații, 
menționate mai sus, n-ar fi 
tolerate de către unele organe 
de conducere, supraveghere și 
control, așa cum se va vedea.

Privit însă din ambele per
spective — dinafara și dinlăun- 
trul său — accidentul de mun
că își are „lumea" sa (timpul 
și spațiul său, mijloacele ma
teriale și oamenii săi). O lume 
guvernată de alte reguli decît 
cele firești, în care riscul de
vine — cel puțin pentru un 
timp — modalitate de existen
tă acceptată, iar relațiile dintre 
oamenii respectivi devin o con
jurație tacită a indisciplinei. 
In aceste condiții, care duc 
inevitabil la accident, acesta 
nu este altceva decît drama 
unei false opțiuni. Opțiune fal
să, întrucît, alegîndu-se calea 
nepermisă și nesigură — con
trară legilor științei și tehnicii, 
c-onvertite în normele de protec
ție a muncii — ea nu poate fi 
adevărată. Dramă, înlrucît men
talitatea de a produce cu orice 
risc, duce inevitabil la acciden
te — așa cum ne confirmă 
practica acestora. Falsă și dra

o lună mai devreme ? S-a ob
ținut o viteză dc săpare record ? 
Nu c vorba, cumva, tot dc bri
gada lui Dionisie Bartha ? Ne-a 
cam obișnuit acest miner, în 
ultimii ani, cu cîteva recorduri 
similare. Nu ne-ar mira deci, 
o nouă surpriză...

Intr-adevăr. interlocutorul 
nostru este acest miner, auto
rul a trei recorduri naționale 
obținute la săparea puțurilor dc 
mină — lucrări dintre cele mai 

worn recordurilor
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grele și de mare răspundere — 
omul, care, așa cum ne învață 
proverbul din bătrîni, sfințește 
locul, omul care ne confirmă 
prin puterea exemplului cele
bra cugetare despre reflexul 
muncii asupra prestigiului unui 
lucrător. In fața unui astfel de 
lucrător, ne-am ales întrebările 
cu multă grijă, căutând cu me
ticulozitatea impusă de situa
ție să pătrundem pe firul gîn- 
durilor, dincolo chiar de sim
plitatea unor răspunsuri de cir
cumstanță :

— Sînteți un om al recordu
rilor, Dionisie Bartha. Vă pro
punem să vi le prezentați sin
gur.

— Exagerați, recordurile nu
mi aparțin mie, ci colectivului...

— ...fără de care nu le-ați 

matică, pentru că acolo unde 
graba, temeritatea și indiscipli
na, in general, văd un „plus14 
(un cîștig). de regulă se obține 
un „minus*4 (o pierdere de oa
meni și bunuri). Căci, oricare 
ar fi valoarea bunului produs 
cu prețul unor astfel de riscuri, 
ca nu poate fi comparată — 
și cu atît mai puțin, compen
sată — cu valoarea vieții pier
dute, sau a suferințelor provo
cate de un accident de muncă. 
O astfel de mentalitate este stră. 
ină concepțiilor umaniste ale 
orânduirii noastre care, își face 
din grija față de om, din feri
cirea acestuia, țelul suprem al 
politicii sale.

Totuși, în ciuda acestor ade
văruri, actele de indisciplină 
— cu motivațiile lor negative

ACCIDENTUL DE MUNCĂ, 
drama unei false opțiuni 

© O „boală“ mai veche — indisciplina — 
și „virușii" ei

® Au venit, au văzut, au plecat
• Un sfat înțelept: „grăbește-te încet"

— continuă să poarte In ele 
germenii accidentului de mun
că, întocmai ca virușii, boala. 
Același tribut scump plătit, 
dar din motive mai puțin plau
zibile. Căci accidentul de mun
că — spre deosebire de boală
— este, de regulă, rezultatul 
unei alegeri libere a omului, 
deci imputabile. Și cazul pe ca
re îl dezbatem poartă — ca 
atîtea altele — amprenta unei 
astfel de opțiuni. Dacă îl rele
văm și condamnăm, o facem 
din rațiuni preventive și, mai 
ales, umanitare.

Pe scurt, împrejurările în ca
re s-a produs accidentul la ca
re ne referim. Se săpa, de mai 
mult timp, galeria direcțională 
din stratul 15, blocul VIII, ori
zontul 415, în scopul pregătirii 
unui nou panou. După brigada 
lui Mihai Rîpan, îneepînd cu 
4 octombrie, la acel loc de 
muncă a fost repartizată briga
da condusă de Petru Blaj. Se 
lucra de zile întregi în condiții 
lipsite de securitate. Lipseau 
la locul de muncă cleme, pla
să de sîrmă, bandaje etc. Cle
mele lipseau, sporadic, chiar 

fi realizat, bineînțeles. Dar, 
poate nici colectivul, fără șeful 
brigăzii nu stabilea recordurile. 
Faceți, deci, un rezumat al a- 
ccslora...

— La mina Dîlja am săpat, 
îneepînd din 1961, două puțuri 
și am stabilit un record : 51 ml 
pe lună. A urmat apoi mina 
Aninoasa unde am săpat un 
singur puț, dar am stabilit două 
recorduri: 62, respectiv, 72 ml/lu- 
nă. La Paroșeni după unele a

parențe s-ar zice că ne-am o- 
dihnit. Acum sîntem la mina 
Livezeni și rezultatul probabil 
îl știți...

— 94 metri liniari pe lună, 
un nou record național, la ca- 
re-aș adăuga, după cum ni s-a 
vorbit de către alții, recordul 
calității muncii. Lucrările exe
cutate de brigadă poartă vizi
bil amprenta muncii făcute cu 
multă chibzuință și pricepere.

—' Ne-am străduit...
— Deci, Dilja, Aninoasa, Pa

roșeni, Livezeni... De fapt de 
unde ați apărut, Dionisie Bar
tha? Sau, mai exact, de care 
mină aparțineți, care mină vă 
revendică ?

— Nu știu dacă mă reven
dică, dar știu de care aparțin. 
E vorba de mina Lupeni unde 

din magazia exploatării (la 30 
septembrie existau doar 55 bu
căți ; la 8 octombrie, însă, < u 
două zile înainte de producerea 
accidentului, existau 900 buc.) 
Din această cauză armăturile 
erau slab consolidate, cu două 
brățări în loc de patru. Banda- 
jarea nu era corespunzătoare 
(la pereții laterali) din lipsa 
plasei de sîrmă (deși la 30 sep
tembrie existau în magazie 3180 
kg) și, uneori, a bandajelor, 
ceea ce a favorizat crearea de 
goluri în spatele armăturilor. 
Se lucra în grabă, lucrarea fi
ind urgentă pentru darea în 
exploatare a, panoului, motiv 
pentru care nu se respecta teh
nologia de lucru, neumplîndu-se 
golurile din tavan. Toate aceste 
abateri de la norme au dus, în 

ziua de 10 octombrie la produ
cerea unei surpări și, ea urmare 
la accidentarea mortală a șe
fului de brigadă Petru Blaj și 
cu incapacitate temporară de 
muncă (3 săptămîni) a mineru
lui Vasile Rotaru.

Pe marginea accidentului, 
două aspecte sînt deosebit de 
importante și semnificative. 
Primul îl constituie recepționa- 
rea lucrării, operațiune efectu
ată în septembrie 1970, cu care 
prilej _a fost găsit totul în 
ordine", deși ulterior s-a con
statat că au fost plătite lucrări 
și operații neefectuate (de bri
gada Rîpan), cauzîndu-se prin 
aceasta o pagubă de 5187 lei. 
Al doilea îl constituie faptul că 
la 3 octombrie locul de muncă 
respectiv a fost controlat de că
tre unul din directorii tehnici 
dc atunci ai C.C.P. — inginer 
Dumitru Popcanăș, de către șe
ful de sector Jean Hărățu și de 
maistrul Nicolae Burețea. De re
ținut că pînă la producerea ac
cidentului acest loc de muncă 
a mai fost controlat de: directorul 
exploatării — ing. Ion Popescu, 
de inginerul șef Ludovic Feieș, 

m-am angajat preluând ștafeta, 
așa cum spuneți dv. ziariștii, 
dc la tatăl meu, astăzi pensio
nar, fost șef de brigadă tot la... 
puțuri. El a preluat-o la rîndul 
lui, de la bunicul. Sîntem, cum 
s-ar spune, o familie specializa
tă în asemenea lucrări.

— Cu alte cuvinte puțurile 
săpate în Lupeni... ?

— ...Exact I Aparțin... familiei.
— Tatăl dv. e mulțumit de 

munca fiului ?

— Nu știu. Cînd e vorba de 
puțuri devine foarte pretențios.

— Cînd ați intrat în cîmpul 
muncii ?

— In 1949, 16 februarie, la 
vîrsta dc 19 ani.

— Iar șef de brigadă sînteți 
din...

— Din anul 1954. La Lupeni 
am lucrat la sectorul de inves
tiții pînă cînd a luat ființă 
E.D.M.N.

— De atunci, deci, are drep
tul să vă revendice aproape 
toată Valea Jiului. Spuneți-mi, 
Dionisie Bartha, care e secretul 
recordurilor obținute de briga
dă ?

— Nu e nici un secret. Totul 
constă în disciplină, seriozita
te și mult, mult sprijin din 
partea conducerii, pentru apro
vizionarea cu materiale.

de ajutorul șefului de sector 
— ing. Constantin Milca, de 
doi maiștri principali (Ion Sa- 
bău și Traian Achim), de doi 
maiștri mineri (Ilic Avram și 
Nicolae Șerban) și de patru arti
ficieri (Dumitru Sevediuc, Lau- 
rențiu Diconi, Aurel Miron și 
Ion Enescu). In total, deci, de 
către 14 organe de conducere, 
supraveghere și control. Toate 
controalele acestea au avut în
să același rezultat : nimeni n-a 
observat golurile in tavan sau 
în pereții laterali, armăturile 
neconsolidate și nemontarea lor 
pe tropane. Deși toți cunoșteau 
lipsa materialelor necesare sus
ținerii, nu s-a luat nici o mă
sură dc remediere concretă și 
eficientă. S-au dat' e drept, 
dispoziții de felul aceleia a șe

fului sectorului — ing. Jean Hă
rățu : „Am dispus maistrului 
miner să asigure grupa cu ma
terialele necesare...", deși recu
noaște singur că „ ...și in mo
mentul de față lipsesc cleme
le la magazia minei*4 (am arătat 
că la 8 octombrie existau 900 
bucăți în magazie). Dar ce va
loare are o astfel de dispoziție 
— dală ca să fie — din mo
ment ce, practic, ea nu putea 
fi executată ?

Cu alte cuvinte, toți cei 14 
controlori au venit, au văzut, 
au plecat. Au rămas, însă, în 
urma lor, o surpare, o familie 
fără soț și lată, un muncitor 
traumatizat și o pagubă de 
5 187 lei (plata necuvenită; dar 
celelalte pagube produse de ac
cident ?) Un bilanț pe cît de 
dureros, pe atît de grăitor des
pre ceea ce înseamnă falsa op
țiune pentru calea nesigură și 
nepermisă — cea a riscului — 
guvernată dc hazard și de cele 
„trei ceasuri rele": graba, teme
ritatea și toleranța indiscipli
nei).

In ciuda unor evidente gre
șeli, au existat și scuzele de 

— Cite absențe nemotivate 
n(| făcut in cariera dv. ?

— Vreți neapărai -ă-m| dați 
prilejul să nu fin modest?

— Dar membrii brigăzii ?
— Să știți că sîntem o briga

dă foarte omogenă. Oamenii 
înțeleg că o absență nemotiva
tă e un act dc neseriozitate ca
re nu se potrivește nici cu me
seria. nici cu vîrsta lor Si pri
vesc lucrurile cu multă serio
zitate. Cea mai serioasă preo
cupare a noastră o constituie 
îndooFnirea olanului.

— Care dintre membrii bri
găzii dovedește o dăruire mai 
deosebită in muncă ?

— Toți.
— Adică?
•— Toll, douăzeci și unu.
— CAre e cel mai lung șut 

pe care l-ati prestat ?
— Prin 1956. la Lupeni, am 

lucrat patru șuturi consecutive 
la înlăturarea unei avarii, la 
puțul 11. Dar nu e vorba de 
un record. Cunosc alți mineri 
care au lucrat, cînd a fost ne
voie. și mai mult fără să gă
sească în asta un motiv de la
udă.

— Am vrea să aducem noi 
această laudă numeroșilor ano
nimi. tuturor minerilor care 
nu-și precupețesc eforturile a- 
colo. în subteran, care își încep 
munca cu seriozitate, o conti
nuă prin disciplină și o încu
nunează prin recorduri, mai 
mult sau mai puțin răsunătoa
re.

— Le voi transmite. Dar, ci
ne îi cunoaște, oare pe toți a- 
nonimii ?

I. MUSTAȚA 

circumstanță : „Eram ocupat cu 
probleme mai importante... cu 
îndeplinirea planului* (ing. Jean 
Hărățu) ; „Am considerat că 
vor rezista armăturile și numai 
cu două brățări44 (maistrul Ni- 
cclae Burețea); „Am proceJat 
totuși la pușcare (în condițiile 
periculoase arătate — n.n.) ...în- 
trucît eram sub plan (artificie
rul Lauren țiu Diconi. Dar, fie 
că este vorba de mentalitatea 
..producție cu orice risc", fie 
că este vorba de atitudănea u- 
șuratecă de a alege calea ris
cului, în speranța că totuși ac
cidentul nu se va produce, falsa 
opțiune este aceeași : între ,a- 
sigur" și „produc", optez pentru 
ultima, ignorând pe cealaltă. 
Procedând astfel, opunînd arti
ficial producția protecției mun
cii — deși ele sînt inseparabile 
— înseamnă însă a recunoaște 
implicit răspunderea unei ast
fel de opțiuni libere. Atunci, la 
ce bun scuzele ? Există, desigur 
o .constrângere" : urgența lu
crării. Dar este ea și o justifi
care ? Oricât ,s-ar grăbi pla
neta44 și oricare ar fi urgența 
unei lucrări, o confuzie trebuie 
evitată : a lucra repede și a lu
cra pripit nu este același lucru. 
Cadența, ritmul alert al exe
cuției țin dc îndemînarea omu
lui și de buna organizare a lo
cului de muncă. Este o grabă 
chibzuită. în sensul dictonului: 
„grăbește-le încet" ! Pripeala, 
însă ține de comportamentul u- 
șuratec, unilateral în ce priveș
te cunoașterea, imprudent ca 
atitudine (de felul celui expri
mat mai sus de artificierul Di
coni). O asemenea grabă nechib
zuită stă la baza înțeleptei zi
cale populare : ..graba strică 
treaba" și ea explică. în mare 
măsură, nu numai consecințe
le funeste ale accidentului la 
care ne referim.

Legală de un anumit ritm în 
execuție indisciplina — expresie 
a unor motivații negative — nu 
va putea fi prevenită fără com
baterea unor atitudini ca cele 
semnalate (și îndeosebi a atitu
dinii de tolerare a abaterilor. 
Pe lîngă măsurile cu caracter 
organizatoric și administrativ 
„tirul" muncii educative de 
masă ar trebui, deci, îndreptat 
în această direcție.

Fără schimbări de mentalita
te, fără reconsiderări de atitu
dini, orice încercare de preve
nire a accidentelor de muncă 
produse din indisciplină este 
lipsită de eficiență. Alături de 
celelalte organizații de masă, 
organizația locală a Asociației 
juriștilor. organele judiciare 
trebuie să-și intensifice efor
turile pentru ridicarea conștiin
ței juridice socialiste, pentru 
întărirea disciplinei în muncă, 
pentru respectarea cu strictețe 
a normelor privitoare la pro
tecția muncii, în spiritul grijei 
față de om — țelul suprem 
al politicii partidului nostru.

David MANIU 
procuror șef al Procuraturii lo

cale Petroșani

Trageți jaluzelele !
„Le-am trage dacă am a- 

vea“ — ne răspund locatarii 
din blocurile A3, A4, A5 
de Pe strada Paringidui din 
Lupeni. Celelalte blocuri de 
același tip — A 1, A 2, A G, 
A 7, A 8, — au jaluzelele la 
geamuri, dar la cele trei 
amintite nu s-au montat la 
timpul potrivit și lipsă au 
rămas pînă azi.

— Păi constructorul ce-a 
zis ?

— Că le va pune cîndva.
— Dar sectorul IGL Lu

peni ?
— Să plătim 25 iei Or per

soană și se vor monta.
— Și dumneavoastră ce 

a-ți hotărit ?
— Noi plătim, deși nu 

lipsesc din vina noastră, 
numai să le pună odată. 
Dar nu se grăbește nimeni.

Deci, încă nu tragem ja
luzelele ; lăsăm problema 
descoperită, pentru care con
structorul nu are nici o aco
perire. Vă dorim, totuși, ca 
în curînd să puteți trage 
jaluzelele, dacă vinovății 
vor fi cit mai repede trași 
la răspundere.

Pădure, pădure...
Pădurea l-a primit ospi

talieră la umbra ei pe Nico
lae Păunescu din Uricani. 
Nu-i cunoștea gîndurile. A- 
flat singur în pădure. Pău- 
nescu a procedat ca in co
dru, apoi a plecat spre 
casă cîntînd. Se zice că ar 
fi fredonat cam așa : Pădure, 
dragă pădure. / N-o să mă 
spui — nu ? / la lume/ C-am 
furat lemne din tine. N-am 
luat decît de vreo 3289 Iei. 
Dar pădurea l-a „turnat*4, 
instanța I-a judecat și-un 
an dc zile-a luat. Asta nu 
mai e melodie, e trista rea
litate.

Iubire oarbă ?
N-am văzut niciodată o 

iubire oarbă, deși se spune 
că ar exista. Indrăgostiții, 
sînt citeodată orbiți de acest 
sentiment. Nu-i cazul lui 
Ion Vîlceanu din Vulcan. 
Nu. El nu era îndrăgostit 
orbește de Rozalia Tomuș 
pe care a întîlnit-o pe ruta 
Petroșani — Tg. Jiu. Și to
tuși, a procedat orbește; cu 
sau fără voia celei în cau
ză, el a vrut neapărat, dra
goste. Numai că, ea nu a 
vrut, fapt pentru care, în
cercarea îndrăgostitului, a 
rămas fără rezultat. Dar, 
numai acolo pentru că la 
instanță, unde este plecat 
acum pentru tentativă de 
viol, va primi în mod cu to
tul sigur, un rezultat.

Fuga
Băuse el Ștefanache Stra- 

tila. din Vulcan, ceva, dar 
mai dorea. A intrat în com
plexul alimentar cu auto
servire din Corocști, ca un 
om cinstit, de ieșit însă, nu 
a mai ieșit așa ; a înșfăcat 
două sticluțe cu coniac (a 
13 lei bucata). Ie-a pus bi
ne în buzunar și a trecut 
tiptil pe lîngă casa magazi
nului. Ajuns in stradă, a 
rupt-o la fugă, gata-gata să 
răstoarne un milițian. A fost 
prins. Fugă rușinoasă, nesă
nătoasă și... cine mai știe 
cum Un coniac — două co- 
niace...

Somnul de dimineață
Locatarii din blocurile nr. 3 

și nr. 4 de pe Aleea flo
rilor din cartierul Carpați — 
Petroșani se scoală diminea
ța mult mai devreme decît 
alții. Și nu pentru că așa 
vor ei. ci din motive inde
pendente de voința lor. De- 
pedente însă de autocisterna 
care-și face plinul, pentru 
udatul străzilor, intre orele 
2—6, de la gura de apă si
tuată la câțiva metri dc fe
restrele oamenilor. Parcă-i 
un șantier întreg; oprește 
mașina, dă inapoi, stingo mo
torul pînă se umple cister
na, învîrte la manivelă, por
nește motorul, trântește uși
le, pleacă. Și iar de la capăt, 
și iar... Pină cind oamenii 
pleacă la serviciu, cei de pe 
scările 6—7 din blocul nr. 3 
trebuind să treacă prin balta 
de apă ce se scurge din 
furtun sau din cisternă. Pen
tru rezolvarea problemei, se 
impune ca cei vinovați • 
fie serios... băgați In apr
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TINERETUL !
(Urmare din pag. 1)

3a nivelul organizațiilor și a 
comitetelor U.T.C.

J inînd seama că o parte din 
aceste concursuri sînt In fază 
incipientă, că în lunile urmă
toare și alte categorii de profe
sii cum sînt zidarii, conducă
torii auto Ș.a. vor fi cuprinși 
in asemenea întreceri, conside
răm oportun să subliniem un 
lucru esențial după părerea 
n 'astră, pe care unele organe 
și organizații U.T.C. se pare 
că îl scapă din vedere. Adică 
asigurarea eficienței acestor 
confruntări profesionale tinerești 
compararea, măsurarea rezulta
telor lor inclusiv în perioada 
desfășurării. Cu alte cuvinte se 
impune, de pildă, ca în perioa
da în care strungarii din 
U.U.M.P. sînt în olimpiadă să 
se simtă un plus de preocupa
re pentru a da numai lucrări 
de bună calitate, pentru econo
misirea de material, pentru de
pășirea normelor, folosirea in
tegrală a timpului de muncă, 
grija față de strung etc. Pro- 
cedînd astfel, confirmăm și 
mai pregnant utilitatea acestor 
acțiuni competitive, efectul lor 
pozitiv.

Fixata ca o datorie de sea
mă a organizațiilor de tineret, 
problema întăririi continue a 
disciplinei în muncă, solicita 
și pe mai departe preocupări 
mult mai consistente. S-au fă
cut și în această direcție lu
cruri bune, demne de apreciat. 
Aș enumera, bunăoară, dezbate
rile inițiate Ia minele Dîlja, 
Vulcan, Paroșeni, Preparația 
Petrila și în alte organizații pe 
temele „Minutul felicită, minu
tul acuză** și ..Integrarea de
plină în colectivul de muncă*, 
aplicarea *n multe organizații 
d n atelierele minelor la Vis- 
coza Lupeni, E.C.E. Paroșeni 
a inițiativei ..Fiecare minut 
fructificat cu eficiență max’mă 
pentru producție, desfășurarea 
unor alte dezbateri sub titlu! 
„Tribuna calității*1 sau „Proce
sul rebuturilor*. S-a extins și 
activitatea gazetelor „Tineretul 
și producția** etc. Se pare însă 
că multe organizații U.T.C. nu 
pornesc de la ceea ce este mai 
concludent, mai de efect. Astfel, 
cele mai multe din preocupă
rile și activitățile amintite se 
desfășoară la nivelul comitete
lor U.T.C. pe întreprinderi și 
unități, de vreme ce ar fi mult 
mai oportun ca ele să se des
fășoare cu prioritate în organi
zațiile din sectoare, secții, ate
liere. în nucleele colectivelor 
de muncă. Legat de acest as
pect amintesc sublinierea fă
cută la Congresul U.T.C. ca a- 
dunarca generală să devină 
cadru propice de dezbatere a 
celor mai stringente și actua
le probleme de muncă și viață 
ale tinerilor. Un alt neajuns; 
se acționează încă insuficient 
pentru a spori combativitatea 
colectivelor de tineri față de 
manifestările de indisciplină. 
Cele mai semnificative exemple 

’de indiferență, pasivitate și 
liDsă de combativitate ni le 
oferă din păcate tocmai tinerii 
care ău pretenția de a dispune 
de o conștiință și pregătire mai 
înaintată, respectiv din unete 
instituții, sectoare de deservire 
și ateliere; pentru multe din 
aceste organizații, colectivele din 
sectoarele subterane putînd fi 
date drept exemplu de urmat 

La rezolvarea acestei cerințe 
nu se pornește peste tot de la 
o cunoaștere precisă și perma
nentă a situației de fapt, a 
manifestărilor tinerilor. Se în
tocmesc încă niște statistici la 
nivelul comitetelor (și acestea 
abia la finele lunii) fără ca 
problemele să se cunoască și 
să se soluționeze în mod ope
rativ, la nivelul formației de 
lucru sau a organizaț-ei de ba
ză U.T.C. Se impune ca în toa
te organizațiile de tineret pro- 
b ema disciplinei să fie tratată 
în întreaga ei complexitate și

„L D IR
Duminică, 25 aprilie, ora 

10 la clubul sindicatelor din 
Lupeni va avea loc o șe
dință de reorganizare a cer
cului literar „Lira* din lo

cărora 
pentru

să nu fie redusă la simpla pre 
zență fizică lu serviciu. Îndeo
sebi pentru organizațiile din 
exploatările miniere, șantiere
le de construcții, sectoarele 
I.G.L, și I.G.C. răniine și în 
continuare ca o cerință primor
dială preocuparea pentru stabi
lizarea tinerilor, pentru înca
drarea fiecărui nou angajat in 
colectivul respectiv. Pe această 
linie, simplele discuții s-au ac
țiuni sporadice trebuie ampli
ficate la nivelul unor cicluri 
de activități complexe, atracti
ve și utile, în cadrul 
dezvoltarea adeziunii 
unitate, meserie și colectiv, să 
meargă mînă în mină cu în
drumarea prietenească, cu pre
ocuparea pentru asigurarea con
dițiilor corespunzătoare de 
muncă și trai, a distracțiilor și 
altor preferințe impuse de 
vîrstă.

Deosebit de semnificative 
privind manifestarea sentimen
tului patriotic al tinerilor se 
dovedesc acțiunile de muncă 
patriotică inițiate de organiza
țiile U.T.C. In acest domeniu 
există un început bun, există 
o orientare spre obiectivele ce
le mai oportune; concomitent 
cu colectarea de metale vechi 
sau alte acțiuni de tradiție în 
preocupările organizațiilor 
U.T.C. își fac loc tot mai mult 
acțiunile directe în sprijinul 
producției. La activitatea de 
curățenie în galerii, secții, de 
descongestionare a locurilor de 
muncă, pentru încărcări și sti- 
vuiri de materiale etc. îceputul 
acestui an adaugă și alte acți
uni deosebit de eficiente desfă
șurate direct la abataje. Presa 
locală a relatat în acest sens 
acțiunile îndrăznețe ale tineri
lor de la minele Lonca, Petri
la, Uricani etc.

Fără a epuiza desigur întreg 
complexul de atribuții și sar
cini ale organizațiilor U.T.C. 
în domeniul activității profesio
nale a tinerilor am considerat 
oportun să facem cîteva su
blinieri la unele din probleme
le mai semnificative în lumina 
măsurilor stabilite de altfel și 
de cel de-al IX-lea Congres 
al U.T.C. Referindu-ne la aces
tea se cuvine evidențiată în 
final și necesitatea unei mai 
strînse și fructuoase conlucrări 
cu ceilalți factori din unitățile 
economice și îndeosebi cu or
ganizațiile și grupele sindicale, 
cu conducerile unităților, sec
toarelor, secțiilor. Peste tot tre
buie înțeleasă necesitatea invi
tării secretarilor organizațiilor 
U.T.C. la ședințele comitetelor 
de direcție și la alte întruniri 
în care se dezbat problemele 
stringente ale producției, unde 
se adoptă măsuri și se iau de
cizii în legătură cu munca și 
problemele de viață ale tineri
lor. Investind organizația U.T.C. 
cu sarcini și atribuții tot mai 
importante, conducerea parti
dului și statului, concomitent 
cu îndrumarea permanentă a 
organizației a creat și cadrul 
instituțional adecvat pentru 
participarea reprezentanților ti
neretului în organele de decizie 
ale vieții social-economice, dînd 
indicații care își așteaptă re
zolvarea tocmai la nivelul or
ganelor și factorilor din unități, 
sectoare și secții.

îndrumați și sprijiniți îndea- j 
proape de organele și organiza- j 
țiile de partid, am convinge
rea că exprim hotărîrea orga
nizațiilor de tineret, de a ex- | 
tinde și amplifica începutul 
bun al perioadei scurse din n- | 
cest an pe lîn-ia angajării de
pline a generației tinere la e- I 
forturile generale de îndeplini- I 
re cu cinste a mărețelor o- I 
biective stabilite de cel de-al I 
X-lea Congres al P.C.R. E un 
lucru cît se poate de firesc, 
întrucît sentimentul pe care-1 
încearcă f:ecare tînăr în această I 
entuziastă angajare nu poate | 
fi altul decît sentimentul răs- ■ 
punderiior și a) împlinirilor. | 

____________ I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I

calitate. Sînt invitați să par
ticipe vechii membri ai cer
cului și iubitorii de litera
tură.

„Copilărie fericită,
La Școala generală nr. 4 Vulcan s-a des

chis o expoziție cu titlul „Copilărie fericită, 
vegheată de partid" în cinstea semicentena-

vegheată de partid“
rului P.C.R. Expoziția cuprinde lucrări de 
artă plastică și cusături folclorice realizate 
de elevii acestei școli.

înfăptuirea amplului program de inves+ifii
(Urmare din pag. 1)

Politica de investiții promo
vată de partid se bazează pe 
analiza necesităților și posibili
tăților economice, a realităților 
social-economice din această e- 
tapă a construcției socialiste. 
In stabilirea volumului și în 
orientarea investițiilor conduce
rea partidului are în vedere 
promovarea tehnicii înaintate 
în ritm cu creșterea armonioa
să, echilibrată a tuturor ra
murilor și subramurilor econo
miei naționale, a tuturor jude
țelor țării, apropierea României 
de nivelul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic și 
tehnic.

Faptul că țara noastră a por
nit pe calea socialismului de la 
un nivel de dezvoltare econo
mică mult inferior altor state, a 
necesitat și necesită eforturi 
serioase, pentru a construi □ 
economie modernă, capabilă să 
progreseze continuu și viguros. 
Cu cît se alocă fonduri mai 
mari pentru reproducția lărgită 
a fondurilor fixe — în primul 
rînd productive — cu atît este 
mai rapidă dezvoltarea econo
miei socialiste și cu atît so
cietatea va obține mereu mai 
multe bunuri materiale. In lu
mina acestei realități partidul 
și guvernul țării noastre stabi
lesc în fiecare etapă, corespun
zător condițiilor concrete, mă
rimea acumulării în cadrul ve
nitului național.

Așa cum prevăd hotărîrile 
Congresului al X-lea al parti
dului se va înfăptui în actua
lul cincinal un amplu program 
de investiții care să asigure 
oreșterea în ritm susținut și 
perfecționarea forțelor de pro
ducție, repartizarea lor judi
cioasă pe întregul teritoriu a) 
țării. Tn acest cincinal se vor 
aloca pe ansamblul țării un vo
lum de investiții însumînd pes
te 540 miliarde lei, adică mai 
mare decît s-a cheltuit la un 
loc în ultimele două cincinale. 
Este semnificativ că pentru 
dezvoltarea în continuare a e- 
conomiei municipiului Petroșani 
pentru nou] cincinal s-au pre
văzut investiții în valoare de 
4,23 miliarde lei. prin a căror 
realizare se vor crea noi ca
pacități de producție pentru 
2,83 milioane tone cărbune,

Festivalul cinecluburilor
La 25 aprilie se deschide 

cel de al doilea festival pe 
țară al cinecluburilor. Din 
Valea Jiului participă cinea- 

5 000 tone fire de mătase, 20 
milioane mp textile nețesute 
ș. a. Se vor construi noi și 
importante obiective industriale 
și social-culturale ca: mina Li- 
vezeni, modernizarea și dezvol
tarea capacităților de producție 
la preparațiile de cărbune Lu
peni și Petrila, complexele co
merciale din orașele Petroșani, 
Vulcan, Petrila-Lonea, barajul 
și complexul turistic Valea de 
Pești, o seamă de lucrări edili- 
tar-gospodărești.

In acest fel prind viață ho
tărârile Congresului a! X-lea al 
partidului — unanim aprobate 
de poporul nostru — de a se 
repartiza pentru acumulare cir
ca 30 la sută din venitul na
țional. Este, într-adevăr, un e- 
fort considerabil pentru stat, 
pentru întregul popor, dar a- 
ceasta este calea sigură pen
tru ridicarea României la ni
velul statelor dezvoltate, creș
terea forței sale economice și 
ridicarea bunăstării maselor. 
Fără aceasta, în condițiile com
petiției actuale pe plan inter
național țara noastră ar fi sor
tită rămînerii in urmă, n-ar 
putea beneficia de avantajele 
civilizației moderne. Efortul de 
acumulare se materializează în 
primul rînd în faptul că, în pe
rioada 1971—1975, industria se 
va dezvolta cu un ritm mediu 
anual de 10—11 la sută. Unul 
din imperativele politicii de 
investiții îl constituie utilizarea 
rațională a fondurilor, obține
rea unei eficiențe economice ri
dicate. In esență, eficiența in
vestițiilor constă in realizarea 
cît mai rapidă a investițiilor 
prevăzute și începute prin 
scurtarea simțitoare a duratei 
lucrărilor de construcții.

In fața constructorilor se pun 
în prezent sarcini deosebit de 
mari în ce privește sporirea 
gradului de industrializare a 
construcțiilor și instalațiilor, u- 
tilizarea largă a prefabricate
lor și a metodelor avansate de 
execuție, mecanizarea lucrări
lor. micșorarea continuă in an
samblul investițiilor a ponderii 
cheltuielilor afectate construc
țiilor, eliminarea oricăror exa
gerări în dimensionarea și fi
nisajul construcțiilor.

In contextul acestor preocu
pări, organele și organizațiile 
de partid din bazinul nostru.

matorii din Lupeni (două 
pelicule). Vulcan (o peliculă) 
și Petroșani (o peliculă). 

organizațiile sindicale, și comi
tetele de direcție au datoria să 
asigure în mai mare măsură 
aportul maselor, iar prin pre
zența reprezentanților lor în 
consiliile de administrație și în 
comitetele de direcție trebuie să 
influențeze și ajute mai mult 
aceste organe în luarea măsu
rilor privind asigurarea condi
țiilor favorabile extinderii in
dustrializării construcțiilor, ac
celerării ritmului de execuție.

Fiecare colectiv să înțeleagă 
că, avînd încredințată o parte 
din mijloacele de producție ale 
societății, are răspunderea de 
a asigura gospodărirea și uti
lizarea cît mai eficientă a a- 
cestora, în scopul îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan. 
Acțiunile pe care le vor între
prinde organizațiile de partid, 
trebuie să vizeze dezvoltarea și 
Valorificarea măsurilor care să 
contribuie la folosirea, cu in
dici mai înalți, a utilajelor de 
construcții, a timpului de lu
cru-, întărirea ordinej și disci
plinei.

Cunoscînd că pe șantiere e- 
xistă un număr încă mare de
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17,00 Deschiderea emisiunii.
Teleșcoală. Ciclul de 
cmisiuni-consultații pen
tru examenul de ad
mitere în învăță- 
mintul superior. Fi
zică (clasa a XH-a). Op
tica — interferența. Li
teratura română (clasa 
a XIT-a). Evoluția tea
trului românesc.

a cu cu cu cu cu cu cu ca a cu cu ca cu eu cu cu

I
§ s5 „MINITEHNICUS"I
I 

§ 
§ 
$

I

s

masiv pio- 
din localită- 
Văir Jiului, 
realizate de 
Cimpa, Bă- 
Cîmpu Iul

I

Anul acesta, pentru prima 
dată, )a concursul „Miniteh- 
nicus** participă 
nierii și școlarii 
țile rurale ale 
Printre lucrările 
copiii din Jieț, 
nița, Iscroni și 
Neag se află macarale-turn, 
un releu electromagnetic pen
tru comanda luminii la dis
tanță, un letcon-pistol, un ta- 

muncitori care nu realizează 
normele de muncă, organele sin
dicale și conducerile tehnico- 
administrative au datoria să în
treprindă acțiuni la punctele de 
lucru, la nivelul grapelor sin
dicale, pentru mobilizarea a- 
cestora. Organizațiile de sin
dicat ar putea iniția consfătuiri 
pe profesii cu constructorii, și 
schimburi de experiență, pentru 
răspîndirea metodelor eficiente 
de organizare și execuție a lu
crărilor: să ne preocupăm de 
sprijinirea colectivelor de pe 
șantiere pentru extinderea for
mei de salarizare și execuție 
a lucrărilor în acord global, 
care și-a dovedit avantajele 
atît în creșterea productivității 
muncii cît și a cîștigului mun
citorilor.

O mai mare atenție va tre
bui acordată, totodată, muncii 
politico-organizatorice și forme
lor obștești de influențare pen
tru întărirea răspunderii și con
știinciozității tuturor salariați- 
lor în folosirea judicioasă a ca
pacităților de producție, a tim
pului de lucru.

Să facem tot ce depinde de 
noi pe linia îmbunătățirii ca

18,00 Căminul.
18,45 Lumea copiilor. Anton 

muzicantul — film de 
animație.

19,10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de serf.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani, in 50 de e- 

vocări.
20.20 Film artistic : „Caidul”.
21.40 Film documentar TV. 

In această țară, comu
niștii (II).

22.40 Studio dans.
23,00 Telejurnalul de noapte.
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blou de verificat circuitul 
curentului electric etc.
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ma dată la această interesan- 
tă competiție participă ma- !* 
siv fetele de la școlile din § 
Valea Jiului. Grupate în co- Ș 
lective de cite 5—6. ele au Ș 
ținut să-și aducă din plin i 
contribuția într-un domeniu 
în care pînă acum se părea $ 
că sînt atrași doar băieții. § 

lității lucrărilor, reducerii con
sumurilor specifice de materiale 
și eliminării risipei sub dife
ritele ei aspecte, calificării și 
perfecționării nivelului de pre
gătire profesională a cadrelor, 
asigurării condițiilor optime de 
muncă și de viață pe șantiere. 
Soluționarea unor asemenea 
probleme se va oglindi, fără 
îndoială, in îmbunătățirea cali
tativă a activității de execuție 
a lucrărilor, în reducerea cos
tului construcțiilor, într-o pro
ductivitate sporită. Va trebui 
manifestată toată grija pentru 
folosirea celor mai bune forme 
prin care să se asigure partici
parea tuturor salariaților la dez
baterea și soluționarea proble
melor. Oamenii muncii din con
strucții și industria materiale
lor de construcții, vor munci 
eu abnegație pentru a-și aduce 
o contribuție tot mai mare la 
înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce le stau 
în față, pentru îndeplinirea 
amplului program de investiții 
din bazinul nostru carbonifer.

îpiiiiT
! Q După cum s-a mai a 

nunțat, miercuri, în campio 
natul european <le fotbal s-au 
disputat 5 meciuri, încheiate 
cu rezultate așteptate, excep 
tind jocul de la Swansea, 
unde echipa Cehoslovaciei » 
reușit să învingă în 5 minu 
te echipa Țării Galilor. Con
dusă cu 1—0 (Davies din pe
nalty în minutul 59), echipa 
cehoslovacă a marcat în fi
nal trei puncte prin Cephn* 
viei (2) și Tahorski. Fotba 
liștii cehoslovaci vor întilni 
la 16 mai la Bratislava <• 
chipa României, in cadrul 
aceleiași grupe.

La Lisabona Portugalia a 
învins cu 2—0* (1—0) echipa 
Scoției. Gazdele au deschis 
scorul in minutul 22 prin 
fundașul scoțian Stanton, ca
re a degajat în proprie poar
tă. Cel de-al doilea punct 
a fost marcat în minutul 89 
prin Eusebio. In jocul dispu
tat la Londra, echipa Angli
ei a dispus cu 3—0 (1—0) de 
formația Greciei care a fost 
lipsită de aportul a 6 inter
naționali aparținînd echipei 
I’anathinaikos. Au marcat 
Chivers, Hurst și Lee. Jocul 
a fost urmărit de peste 60 000 
de spectatori. Irlanda de 
Nord a întîlnit la Belfast for
mația Ciprului pe care a în
trecut-o cu severul scor de 
5—0 (2—0). Best a marcat 3 
puncte, celelalte fiind reali 
zate de Dougan și Nicholson. 
La Lucerna, naționala Elve
ției a sur' lasat cu 5—0 (5—0) 
pe echipa Maltei prin punc
tele înscrise de Blaetller, Ku- 
enzli, Quentin, Citherlet și 
Muller.

• Bazinul acoperit Flo- 
reasca va găzdui sîmbătă și 
duminică campionatele inter
naționale de sărituri în apă 
ale României. La actuala e- 
diție a întrecerilor și-au a- 
nunțal participarea sportivi 
din Austria, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Polonia, 
Ungaria și România.

• Incepînd de astăzi și 
pînă duminică. în sala Flo- 
reasca din Capitală se vor 
desfășura întrecerile celei 
de-a 14-a ediții a campiona
telor internaționale de gim
nastică ale României. La a- 
ceastă interesantă competi
ție participă sportivi din 
Cehoslovacia, R.D. Germană. 
Iugoslavia. Ungaria, U.R.S.S. 
și România.

9 Fostul campion mondial 
de box la cat. grea Cassius 
Clay urmează să-și facă re
intrarea Ia 26 iulie. In pre
zent se duc tratative ca pe 
ringul astrodomului din Hou
ston, Clay să-I întîlnească pe 
Wilt Chamberlain, una din 
stelele baschetului profesio
nist din S.U.A. Acesta, ca
re este în vîrstă de 35 de 
ani. a declarat că deși sus
ține primul meci de box al 
carierei sa>e profesioniste îl 
va învinge pc Clay Cham
berlain are o talie de 2.16 
m cu o greutate de 123,750 
kg.

• La Vigo (Spania) s-au 
întîlnit într-un meci interna
țional amical de fotbal selec
ționatele de tineret ale Spa
niei și Portugaliei. La ca
pătul unui joc echilibrat sco
rul a fost egal : 0—0.

> Peste 10 000 de specta
tori au urmărit în Berlinul 
Occidental întîlnirea interna
țională de fotba) dintre echi
pele Hertha B.S.C. și Stan
dard Liege. După ce la pau
ză gazdele conduceau cu 1—0. 
în final scorul a fost egal :

Programul

pentru

viitoare
DUMINICA 25 APRILIE

pentru
săptămîna

Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimineață. 
Matineu duminical pentru 
copii Mica rapsodie vil- 
ceană. Film serial : Tuktu. 
Viata satului.
Amfiteatru muzical. Ope
re muzicale inspirate din 
istoria partidului.

strajă patriei.

12.30 In reluare Ia cererea te
lespectatorilor : Bicicletele 
din Belszize — film mu
zical.

13,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

14.30 Fotbal : Farul — Dinamo 
București (Divizia națio
nală A). Transmisiune di
rectă de la Constanța. 
Ungaria — Franța (repri
za a Il-a) înregistrare de 
la Budapesta.

17,00 Muzică de promenadă in
terpretată de fanfară.

17.30 Emisiune-concurs : Unde-i 
greșeala ? Transmisiune de 
Ia Casa de cultură a stu
denților din București.

18,35 Fotbal : Steaua — U.T.A. 
(repriza a II-a). înregistra
re de la Stadionul Repu
blicii.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.

50 de ani — 50 de evo
cări.

20,20 Muzică populară instru
mentală, susținută de for
mația condusă de Radu 
Voinescu.

20,40 Film artistic : Cine l-a ucis 
pe Luo Barnes ? Un film 
polițist cu George Maha- 
ris și Janet Leigh. Pre
mieră pe țară.

22,05 Campionatul mondial de

dans profesionist. Trans
misiune de la Mainz. Cu 
participarea campionilor 
Angliei, Austriei, Austra
liei, Belgiei, Franței, Ja
poniei, Olandei, Poloniei, 
S.U.A. și R. F. a Germa
nici.

22,50 Telejurnalul de noapte.

ehipele reprezentative ale 
județelor Cluj și Maramu
reș. Transmisiune de la 
Baia Mare.

22,15 Cadranele din turnuri 
vechi — program susținut 
de formația „Roșu și Ne
gru".

22,45 Telejurnalul de noapte.

MIEKCl h” 28 APRILIE

19,20
19,30
20,00

18,00

LUNI 26 APRILIE

19,20
19,30
20,00

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena — emisiune de ii 
formații și critică teatrală. 
Zilele dramaturgiei origi
nale. Caleidoscop cultural- 
artistic.

18.30 Panoramic științific.
18,50 Revista economică TV. 

Marea întrecere la zi. Du
pă absolvirea cursului. 
Controlorii de calitate și 
perfecționarea lor profe
sională. Verificați-vă cu
noștințele economice. Bi
bliografie economică.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 <le ani — 50 de evo

cări.
20.20 Film serial : Cavalerul 

Furtună (IV).
21,10 In întîmpinarca semicen

tenarului P.C.R. Ocolul 
țării în opt luni — emi
siune-concurs. Participă e-

MARȚI 27 APRILIE 18,30

in- 10,00—11,00 Teleșcoală. Chimic 
—clasele VIII—X — Alu
miniul. Matematică — cla
sa a VIII-a — probleme 
rezolvate aritmetic și al
gebric. Biologie — Diges
tia.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Steaua polară.

18.30 Handbal feminin : Româ
nia — U.R.S.S. (meci de 
baraj pentru calificarea 
în turneul final al Cam
pionatului Mondial). Repri
za a H-a. Transmisiune 
directă de la Cluj.

19,00 Reflector.
19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani — 50 de evo

cări.
20.20 Seară de teatru : Puterea 

de Aurel Miliale.
21.30 Reportajul săptămînii. Un-

19,10
19,20
19,30
20,00

20,20

21,55
22,35
22,50

18,00

18,30

18,50

Deschiderea emisiunii. 
„Universal-șotron" — enci
clopedie pentru copii. 
Concret despre mecanis
mul democratismului eco
nomic. Anchetă-dezbatere 
la Uzinele „Timpuri Noi" 
din Capitală.
Tragerea Pronoexpres.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
50 de ani — 50 de ev 
cări.
Telecinemateca : 
furioși". Film 
Premieră pe țară. 
Cadran internațional. 
Bucuriile muzicii.
Telejurnalul de noapte.

21,20

vo-
22,35
22,50

teraturii angajate. Cronica 
literară : N. Balotă — „La
birint*. Ion Pillat — evo
care filmată.
1001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
50 dc ani — 50 de evo
cări.
România în lume (11). I-'ilm 
documentar de montaj in 
care vor fi evocate cele 
mai prestigioase prezențe 
culturale românești peste 
hotare.
Planeta se grăbește. Film 
documentar de montaj.
Telcdivertisment ’71 cu 
Mihaela Mihai.
Teleglob — Japonia. 
Telejurnalul de noapte.

„Oameni 
western.

14,00

JOI 29 APRILIE

Deschiderea emisiunii.
Emisiune in limba ma
ghiară.
La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.
Viața literară. Bluze al
bastre și imperativele li-

VINERI 30 APRILIE

18,00 Căminul.
18.40 Lumea copiilor.
19,10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani — 50 de evo

cări.
20.20 „Cîntec de mai* — mon

taj liric din creația unor 
poeți.

20.30 In această țară. Comu
niștii (III). Vară fierbinte. 
Film documentar de mon
taj.

21,50 Concert de muzică popu
lară susținut de ansamblul 
,Ciocîrlia".

22.20 Imagini din Olanda. Re
portaj filmat.

22.40 Telejurnalul de noapte. 
Sport

17,00

Deschiderea emisiunii.
Tenis de cîmp : România 
— Olanda în cadrul „Cu
pei Davis", Primele două 
meciuri de simplu. Trans
misiune directă dc la A- 
rena Progresul.
Teleșcoală. Ciclul de emi- 
siuni-lecții pentru exame
nele de admitere. Limba 
română — gramatică — e- 
lemente de sintaxă — Bio
logie — Ultrastructura ce
lulei.

Sl M BATA 1 MAI

jurul orei 9,00 transmisiuni 
de la mitingurile și 
demonstrațiile oamenilor 
muncii din Capitală și din 
(ară cu prilejul Zilei do 
1 Mai.

12,30 Ride iară primăvara. Pro
gram de cîntece patriotice, 
revoluționare în interpre
tarea corului și a orches
trei dc studio ale Radio- 
televiziunii.

13,Olt Răsună cîntecul și jocul

In

pe întinsul patriei. 
Melodii cu... prioritate. 
Tirgul internațional Bucu
rești — 1970. Film docu
mentar.
Concert tie prinz.
Tenis de cîmp : România 
— Olanda în cadrul „Cu
pei Davis*. Partida de du
blu. Transmisiune directă 
de la Arena Progresul.

17,00 Fotbal : R.D.G. — Italia 
în preliminariile turneului 
olimpic. Transmisiune di
rectă de la Dresda.

18.45 Cîntece de voie bună cu 
orchestra dirijată de Ionel 
Budiștcanu.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Desene animate.
20,15 Timpul florilor. Spectacol 

TV cu Ion Finteșteanu. 
Ion Voicu, Dan lordăches 
cu, Gina Patrichi, Rodica 
Tapalagă, Mihaela Dum 
bravă, Bern. Rădulescu. 
lor Caramitru, Florian Pit- 
tiș, Ban Tufaru, Doina 
Badea. Gigi Marga, Anda 
Călugăreanu, Aurelian An- 
dreescu, Jean Păunescu. 
In pauză — desene ani
mate.

22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Cîntece de petrecere și 

romanțe.

14,00
14.30

14,50
15,15
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Vizita

Partidului Comunist Bulgara
discuțiilor și a 

delegației P.C.R. 
de relațiile de 
institutului cu 

și cele-
singur coordona-* 

lor. Pentagonul va continua să 
aibă responsabilitatea asupra 
întregului program de asisten
ță militară.

SOFIA 22. — Corespondentul 
Agerpres, C. Amarițci. transmi
te : In cursul dimineții de joi, 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Ghcorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a vizitat Insti
tutul de cercetări pentru elec
trocare și motocare din Sofia. 
In timpul vizitei, delegația a 
fost însoțită de M. Ivanov, mem
bru al C.C. al P.C.B., minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, și de Spas Gospodov, 
ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești.

După ce directorul general 
al trustului „Balkankar", Cia- 
kîrov Toncio, și directorul in
stitutului, ing. Petko Mircev, au 
făcut o 
nității. 
mărite 
noului 
doptat 
cind a :

i scurtă prezentare a u- 
arătind obiectivele ur
și locul ei în cadrul 
sistem organizatoric a- 
dc la 1 ianuarie 1971, 
fost înființat centrul in-

BERLIN 22 (Agerpres). — La 
adunarea festivă de la Berlin 
consacrată celei de-a 25-a ani
versări a creării Partidului So
cialist Unit din Germania, a 
rostit o cuvlntare Walter Ul
bricht, prim-seeretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, 
transmite agenția A.D.N.

Principiile și țelurile adop
tate în unanimitate la Congre
sul de unificare — primul con
gres al Partidului Socialist Unit 
din Germania — au făcut posi
bilă unirea tuturor forțelor an
tifasciste, au trasat calea înfăp
tuirii cu succes a revoluției de
mocratice antifasciste și au o- 
rientat privirile către drumul 
spre socialism, a spus Walter 
Ulbricht. Referindu-se la fap
tul că clasa muncitoare ger
mană datorează eliberării de 
către Uniunea Sovietică șansa 
istorică de a smulge din rădă
cini imperialismul german, de 
a desfășura cu succes lupta 
pentru puterea politică și de 
a crea pe o bază marxist-leni- 
nistă. partidul unit al clasei 
muncitoare, Ulbricht a decla
rat : „Uniunea clasei muncitoa
re în zona de ocupație sovie
tică s-a realizat în favoarea 
poporului într-o luptă de clasă 
aprigă și complicată în jurul 
problemei decisive: care pa 
care, în lupta pentru caracte
rul noii orînduiri sociale. 
Problema fundamentală era 
fie restabilirea unei ordini bur- 
ghczo-palamentare după mode
lul de la Weimar, sub condu
cerea marii burghezii, fie orîn- 

’duirea antifascistă democratică, 
sub conducerea clasei munci
toare. Avangarda clasei munci
toare a soluționat această pro
blemă în favoarea sa. deoarece 
a ținut seama de învățăminte
le istoriei, a acționat unit și a 
abordat toate problemele în 
mod principial, de pe poziții 
marxiste".

O sarcină fundamentală 
revoluției antiimperialiste

Yemen 
transmite 

Demisia

politică 
oamenii 

decis, 
poporului, 
să expro-

Calmul
(Urmare din pag. 1) se instaureazăir-

în Ceylon

LAOS

se parc

aterizarea ținui eli- 
sud-vietnamezii mi- 
de jur-imprejur de- 
Dar, cum sosesc e-

a 
a 

fost soluționată de clasa mun
citoare prin faptul că a distrus 
baza economică a dominației 
imperialismului, a spus în con
tinuare Walter Ulbricht. Ba- 
zîndu-se pe puterea 
cucerită prin luptă, 
muncii din Saxonia au 
printr-o opțiune a 
în mod democratic

I 
I
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se intimplă ceva, de cele mai 
multe ori cad victimă primele 
blindate. Atunci te poți re
pezi in față pentru a face 
fotografii. In afară de a- 
ceasta, in carul al treilea 
sau al patrulea se află de 
obicei comandantul, astfel in
cit poți afla repede ce se 
intimplă.

Drumul pe care înaintăm 
spre vest, năpădiți de vege
tația junglei, este aproape 
neumblat. Te afli, parcă, in
tr-un tunel. Parașutiștii sud- 
vietnamezi — cite zece pe 
fiecare tanc — sint aferați 
și neastimpărați, asemenea 
copiilor. Inamicul nu se a- 
rată nicăieri. Nu se aude nici 
o împușcătură. Dar buna dis
poziție dispare, pe măsură ce 
apune soarele. Curind se în
tunecă. Parașutiștii au amu
țit. Sintem obosiți și încer
căm să dormim. In zori sint 
trezit de bubuitul artileriei.

tegrat pcnlr 
ieclarea și execuții 
relor și motocarclo 
a fost invitată să 
boraratoarelc, standurile de pro
bă și halele de execuție a pro
totipurilor.

In timpul 
vizitei, membrii 
s-au interesat 
colaborare ale 
uzinele producătoare 
lalte unități economice care au 
sarcini în producția de elec
trocare și motocare, de preocu
pările actuale și do perspecti
vă ale specialiștilor bulgari în 
domeniul specializării.

In încheierea vizitei, gazdele 
au organizat în curtea institu
tului o demonstrație practică, 
cu cîteva din cele peste 60 de 
tipuri de mașini aflate, fie în 
producția de serie a celor 5 
uzine specializate ale centru
lui, fie în faza de prototip sau 
experimentare.

BERLIN

aniversări a creării

Cuvîntarea lui Walter Ulbricht
pieze întreprinderile crimina
lilor naziști și ale criminalilor 
de război și să le treacă în pro
prietatea poporului. Apoi, mun
citorii au luat în propriile mîini 
fostele mari întreprinderi ale 
criminalilor de război și ale 
naziștilor din întreaga zonă de 
ocupație sovietică, conform de
ciziilor administrațiilor landuri
lor și provinciilor, realizînd 
prin aceasta și în domeniul e- 
conomiei dreptul lor la autode
terminare. In întreprin
derile private care nu fuseseră 
expropiate, muncitorimea și-a 
impus dreptul de participare la 
luarea hotărîrilor și controlul 
asupra producției. In lupta 
pentru lichidarea puterii eco
nomice a junkerilor, clasa mun
citoare și-a consolidat alianța 
cu țăranii muncitori. In cadrul 
reformei agrare democratice, 
ea a ajutat ca pămîntul mari
lor latifundiari să fie împărțit 
țăranilor săraci, muncitorilor a- 
gricoli și strămutaților.

Ulbricht a relevat apoi fap
tul că în zonele de ocupație 
occidentale a fost pregătit te
renul pentru restaurarea pute
rii monopolurilor. In același 
timp, conducerea social-dcmo- 
crației a afirmat că un 
front unit al clasei muncitoare 
și al tuturor oamenilor muncii 
nu ar fi posibil deoarece par
tidul comunist nu se pronunță 
pentru democrație, a spus vor
bitorul. Noi nu numai că am 
demonstrat angajarea comuniș
tilor pentru democrație, dar 
am realizat pentru prima dată 
democrația pe pămîntul ger
man pe baza unității revolu
ționare a comuniștilor și social- 
democraților și a frontului u- 
nității lor cu toți oamenii mun
cii.

Istoria a demonstrat în mod 
incontestabil, a declarat Walter 
Ulbricht, că nu există alt drum 
decît acela al frontului unității 
antiimperialiste în lupta pen
tru pace și pentru interesele 
oamenilor muncii, cu scopul 
impunerii unei democrații re
ale pentru popor.

Vorbitorul a relevat apoi pro
cesul realizării unității P.C.G. 
și P.S.D., precum și rolul con- 

. ducător al P.S.U.G. în două re
voluții, cea democratică anti
fascistă și revoluția socialistă, 
în formarea Republicii Demo-

Ofițerul comandant mă lă
murește : „Înaintăm in Laos, 
pe patru coloane paralele. 
Noi sintem coloana a doua. 
Focul dc artilerie vine de la 
unul din grupurile noastre 
vecine".

Dimineața, in timp ce ne 
continuăm înaintarea, apar 
elicoptere americane „Cobra", 
care desfășoară un tir de ra
chete asupra regiunii pe ca
re urmează să o străbatem. 
De nicăieri, nici o riposta, 
dar sînt sigur că partea cea
laltă ne supraveghează în
deaproape. Fără îndoială că 
vrea să ne atragă tn adincul 
țării. Ofițerii sud-vietnamezi 
marchează pe hartă fiecare 
kilometru parcurs. Am pă
truns pe teritoriul Laosului 
pe o adîncime de 25 km. 
Aici nu mai este junglă. Nu
mai tufișuri mici, nu prea 
dese. De jur împrejur, pă- 
mîntul mai fumegă încă du
pă rafalele de mitralieră e- 
xecutate din elicopter.

SOFIA 22. — La Sofia au 
continuat joi lucrările Congre
sului al X-lea al I’.C.B. In des
chiderea ședinței de dimineață 
a luat cuvîntul Gheorghi Trai- 
kov, secretarul Uniunii 
lave Agrare din R. P, 
ria, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare. El a vorbit 
despre succesele obținute de 
oamenii muncii bulgari în pe
rioada care s-a scurs de la ul
timul congres al partidului în 
construcția economică. în toate 
domeniile de activitate. Vorbi
torul a relevat apoi sarcinile 
ce revin organizațiilor Uniu
nii Populare Agrare pentru

ale 
ale

erate Germane ca stat național 
german socialist, precum și în 
înfăptuirea programului so
cialismului. El a declarat
că realizările istorice 
clasei muncitoare și 
partidului ei în construirea cu 
succes a bazelor socialismului 
trebuie apreciată cu atît mai 
mult cu cît ele au fost obținu
te într-o luptă de clasă aprigă 
împotriva imperialismului.

Walter Ulbricht a făcut cu
noscut că planul economiei na
ționale în perioada 1966—1970 
a fost îndeplinit. Programul 
socialismului, a subliniat el, se 
realizează datorită muncii ce
tățenilor republicii noastre și 
conducerii consecvente de că
tre partidul revoluționar al 
clasei muncitoare și organele 
de stat ale R.D.G. Grație ini
țiativei creatoare a muncitori
lor, țăranilor, intelectualității, 
grație întrecerii socialiste și 
economiei planificate socialiste, 
venitul național a crescut față 
de anul 1950, de la 27,2 la 108,3 
miliarde mărci în anul 1970, a- 
dicâ de aproape patru ori. Pro
ducția industrială de mărfuri a 
crescut, în aceeași perioadă, de 
la aproximativ 30 la peste 160 
miliarde mărci, iar nivelul de 
trai al populației s-a ridicat 
permanent. Este un mare suc
ces că am izbutit, printr-o 
muncă științifică consecutivă, 
să ne includem în revoluția 
tehnico-științifică.

In ultima parte a cuvîntării 
sale, Walter Ulbricht s-a ocu
pat de unele probleme ale situ
ației internaționale reliefînd 
marile posibilități concrete de 
colaborare a statelor și popoa
relor europene în cadrul co
existenței pașnice și al unui 
sistem de securitate europeană. 
Acestui scop îi servesc pregă
tirea și ținerea unei conferințe 
de securitate europeană. „Sta
bilirea de relații normale între 
toate statele europene, inclusiv 
între Republica Federală și Re
publica Democrată Germană, 
pe baza dreptului internațio
nal, a spus vorbitorul, contri
buie. de asemenea, la progresul 
cauzei securității europene și 
stimulează colaborarea pașnică 
a tuturor statelor europene, în 
primul rînd în domeniul .eco
nomic, spre binele tuturor".

Soldațn sud-vielnatnezi sint 
decepționați. Năvălind in 
Laos, iși făcuseră iluzii: a- 
șezări pe care le poți jefui, 
pentru ca mai tîrziu, la Sai
gon, să vinzi cele prădate. 
Le poți citi pe față cum li 
se spulberă iluziile. O pa
trulă a cercetat timp de două 

zile ruta spre nord, fără să 
găsească nimic. Acum s-a 
întors și a pornit-o spre vest.

La km 25, un buldozer sud- 
vietnamez a trecut peste o 
mină și a zburat in aer. 
Scurt timp după aceea, un alt 
buldozer sare in aer cu un 
zgomot asurzitor, stirnind un 
nor uriaș de praf. Doi soldați, 
la marginea drumului, sint 
morți. Am intrat pe un te- 

transpunerea în viață a progra
mului de edificare a societății 
socialiste dezvoltate. Au mai 
luat cuvîntul general de armată 
Dobri Djurov, ministrul apără
rii populare a R. P. Bulgaria, 
Elena Lagadinova, președintele 
Comitetului femeilor bulgare, 
Gancio Cristev, prim-seeretar 
al Comitetului județean Tol- 
buhin al P.C.B., și Todor Stoia- 
nov, director general al Radio- 
televiziunii.

In aceeași zi, Congresul a 
fost salutat de reprezentanții 
unor partide comuniste și mun
citorești care participă la lu
crări.

Siaka Stevens
a fost ales

președinte al 
Republicii Sierra 

Leone
FREETOWN 22 (Agerpres). 

— Siaka Stevens, care deți
nea postul de prim-ministru 
al Sierrei Leone, a fost ales 
miercuri de membrii parla
mentului, președinte al Repu
blicii. Alegerea sa a inter
venit imediat după ce parla
mentul a adus un amenda
ment Constituției Republicii 
Sierra Leone referitor la ro
lul președintelui. Potrivit a- 
cestui amendament, președin
tele preia puterea executivă, 
care, pînă în prezent, era 
de fapt exercitată de primul 
ministru, funcția președinte
lui fiind onorifică.

Fostul guvernator general, 
Christopher Cole, care după 
proclamarea Republicii Sierra 
Leone (19 aprilie) își asuma
se prerogativele de președinte 
onorific, a fost numit minis
tru al justiției — informea
ză agenția France Presse.

După ce a depus jurămîh- 
tul, primul președinte exe
cutiv al Republicii Sierra 
Leone, Siaka Stevens, a de
clarat că țara sa va rămîne 
membră a Commonwealthului 
și va urma o politică de nea
liniere.

Demisia 
Consiliului 
Republican 

al Republicii 
Arabe 

Yemen
SANAA 22 (Agerpres). 

Consiliul Republican al Re
publicii Arabe 
a demisionat, 
agenția M.E.N.
a fost prezentată președinte
lui noii Adunări Consultative, 
Abdallah el-Ahmar de către 
președintele Consiliului, Ab
del Rahman el-Iriani. Adu
narea Consultativă a refuzat 
să accepte demisia și i-a în
sărcinat pe membrii Consiliu
lui să-și exercite funcțiile în 
continuare pînă la alegerea 
unui nou Consiliu Republi
can. Se precizează că membrii 
consiliului au refuzat, la rin- 
dul lor, să rămînă în func
ție, declarînd că puterea con
stituțională a Adunării Con
sultative se limitează doar la 
organizarea alegerilor pentru 
un nou Consiliu Republican.

ren minat. „Nu-t nimic, spu
ne colonelul, cerem aparate 
de detectat mine și pe ui 
mă mergem mai departe".

O luăm înapoi. Deodată, 
foc de mortiere. In plină zi, 
inamicul trage in noi. Una 
din patrulele noastre nime
rește intr-o ambuscadă. Trei 

morți, opt răniți. Astfel s-au 
petrecut lucrurile și în ur
mătoarele cinci zile.

încercăm să trecem de km 
25. Un om cu aparatul de de
tectat mine o iu înainte și 
cercetează cu atenție șoseaua. 
Apoi spune: „O.K., totul e 
in ordine". Un tanc 
din loc, dar a și 
aer.

In ziua a șasea,

Dezbaterile
Comisiei economice 

a Națiunilor Unite 
pentru Europa

Intervenția delegatului român 
Nicolae Ecobescu

GENEVA 22 (Agerpres). — In 
cadrul dezbaterilor Comisiei e- 
conomice a Națiunilor Unite 
pentru Europa, au luat cuvîntul 
șefii delegațiilor Finlandei, Tur
ciei, R.S.S. Ucrainene, Italiei, 
Ungariei. Angliei și României.

In intervenția sa, șeful de
legației române, Nicolae Eco
bescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a prezentat 
punctele de vedere ale țării 
noastre față de problemele co
operării europene, relevînd im
portanța pe care o acordă gu
vernul român extinderii și di
versificării relațiilor dintre sta
tele europene, participarea ac
tivă a României la eforturile 
pentru crearea unui climat de 
destindere, înțelegere și coope
rare în Europa.

După ce a subliniat că Ro
mânia acordă o importanță 
deosebită dezvoltării pe mul
tiple planuri a relațiilor sale 
cu toate țările socialiste, vorbi
torul a arătat că țara noas
tră acționează, în același timp, 
pentru extinderea raporturilor 
de cooperare cu celelalte țări 
ale lumii, fără deosebire de o- 
rînduire socială, pornind de la 
necesitatea participării active 
la diviziunea internațională a 
muncii, de la premisa că tu
turor statelor le revine, deo
potrivă, dreptul și obligația de 
a contribui la promovarea în
țelegerii și apropierii între po
poare, la cauza păcii și pro
gresului în lume. Vorbitorul a 
menționat, în continuare, că 
orice relație de cooperare au
tentică presupune participarea 
liber consimțită a unor par
teneri egali în drepturi, ba
zată pe respectarea reciprocă 
a intereselor părților, că o a- 
semenea cooperare trebuie să 
contribuie la progresul și pros
peritatea fiecărei țări partici
pante. Ca țară europeană, a 
subliniat reprezentantul țării 
noastre. România este preocu
pată de extinderea și diversi
ficarea colaborării economice 
între țările Europei, în condi
ții de pace și securitate.

In continuare, adjunctul mi
nistrului de externe român a 
evidențiat aportul Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru Europa 
la stimularea contactelor și în
treținerea dialogului general 
european. Importanța pe care 
România o acordă rolului Co
misiei decurge, înainte de toa
te, din faptul că aceasta este 
unicul organism general euro- 

că sud-vietnamezii 
donat speranța < 
înainta. „Să cercetăm mai iu
tii împrejurimile", hotărăște 
un colonel.

Dispoziția de luptă a sud- 
vietnamezilor scade, zi de zi, 
tot mai mult. Ajunge o ra- 
fală-două de mitralieră pen
tru a provoca un adevărat 
haos in rindurile sud-vietna- 
mezilor. Noaptea se doarme 
sub tancuri — este mai si
gur, De acum înainte, in 
fiecare zi sintem ținta unui 
tir precis al inamicului. E- 
licopterele abia mai pot a- 
teriza. Răniții trebuie să aș
tepte uneori 24 de ore pină 
să poată fi transportați. îna
inte de ' '
copier, 
t raliază 
șișurile.
licopterele, tirul artileriei ina
mice se declanșează automat.

Dacă in prima săptamină 
citeva tancuri puteau ina
inta pînă la un kilometru și 

pean de cooperare, precum și 
din convingerea că. in etapa 
actuală, ea poale și trebuie să 
aducă o contribuție sporită la 
dezvoltarea relațiilor multilate
rale între toate țările, în do
menii de interes general.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat că, după părerea de
legației române și așa cum re
zultă din aprecierile secreta
rului Comisiei, există multiple 
posibilități reale de a se da, 
prin intermediul Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa, 
noi dimensiuni colaborării ge- 
neral-europene. El a prezen
tat unele idei și propuneri con
crete, a căror aplicare în ac
tivitatea Comisiei ar contribui 
nemijlocit la extinderea și di
versificarea cooperării dintre 
statele europene in diferite do
menii.

Reprezentantul român a scos, 
dc asemenea, in evidență aten
ția de care trebuie să se bu
cure mediul înconjurător, co
laborarea europeană în ramu
rile energiei și transporturilor. 
Relevînd tendințele dezvoltării 
sectorului energetic în Europa, 
el a subliniat că eforturile Co
misiei ar trebui să se- concen
treze în mod sistematic și de 
o manieră intensivă în vede
rea găsirii de soluții reciproc 
avantajoase în asemenea pro
bleme importante cum sînt in
terconexiunea sistemelor ener- 

.getice naționale la scara între
gului continent, previziunea pe 
termen lung a producției și 
consumului de energie în Eu
ropa, tehnicile noi privind con
strucția centraleloi- electrice, in
clusiv a celor atomo-electrice.

Bilanțul celor 25 de ani de 
activitate pe care Comisia E- 
conomică O.N.U. pentru Euro
pa îl va face anul viitor, a 
spus N. Ecobescu, ne va oferi, 
desigur, un prilej potrivit pen
tru discuții mai aprofundate a- 
supra sarcinilor de perspec
tivă ale Comisiei. în scopul în
tăririi și amplificării funcției 
sale esențiale de cooperare, de 
promovare a bunelor relații în
tre toate statele de pe conti
nentul nostru. Noi considerăm 
că organizarea unor ședințe spe
ciale, cu participarea la nivel 
ministerial, în cadrul viitoarei 
sesiuni jubiliare, ar fi de na
tură să confere acesteia carac
terul unui amplu dialog con
structiv, a spus în încheiere șe
ful delegației române.

jumătate de la baza lor. a- 
cum nu mai reușesc să de
pășească nici 200 m. Solda- 
ții sud-vietnamezi vor să se 
întoarcă acasă. Un ofițer îmi 
spune : .Pînă aici ne-au tre
buit două zile. Ca să ne în
toarcem. înapoi, ne-ar trebui 
acum cel puțin o săptămină".

Intenționam, de fapt, să 
rămin aici pină la sfîrșituî 
operațiunilor. Dar mi s-a în
cins prea mult pămîntul sub 
picioare. Aștept pe terenul de 
aterizări. In sfirșit, sosește 
un elicopter, aterizează și 
este imediat lovit in plin. In 
următorul, prind un loc. 
„Sintem supraincărcați!“ răc
nește pilotul. Un ofițer agită 
pistolul. Ar trebui dați jos 
doi răniți. Dar pilotul încear
că să decoleze și reușește. 
După citeva minute am a- 
juns in Vietnamul de sud. 
Aceste 14 zile m-au făcut 
cit se poale de sceptic. Nu 
cred că toate acestea pot a- 
vea un sfirșit bun.

• Valeu A Sliau și regiu
nea Quang Tung au constituit, 
in ultimele 24 de ore, .punc
tele fierbinți" ale Vietnamului 
de sud, aici înregislrîndu-se 
ciocniri deosebit de violente în
tre forțele patriotice sud-viet- 
numeze și unități umericano- 
saigoneze.

Q Industriașul Uruguayan 
Juan Jose Gări a fost răpit de 
către membrii organizației ile
gale de guerilă urbană „Tupa- 
inaros". Potrivit informațiilor 
furnizate de poliție, un grup de 
membri ai organizației, echi
pați in uniforme militare, s-au 
prezentat la locuința lui Jose 
Gări, cerîndu-i să-i însoțească 
pină la sediul Ministerului A- 
părării, unde s-ar desfășura o 
reuniune secretă a guvernului.

Gări este cea de-a patra per
soană care se află sechestrată 
de către organizația ilegală 
„Tupainaros".

• In localitatea italiană Scia- 
ra di San Giovani, situată la 
poalele vulcanului Etna, la 45 
de km de Catania, a fost în
registrat un cutremur de pă- 
mint, a cărui intensitate a atins 
7 grade in scara Mercalli. Miș
carea seismică, care a durat 
mai multe secunde, a distrus 
numeroase case, in special in 
satul Macchia di Girare.

© Condițiile atmosferice ne
prielnice au determinat o nouă 
amînare a lansării unei rache
te menite să formeze, la o înăl
țime de 20 000 de mile deasu
pra Americii Centrale, un nor 
de bariu care ar fi urmat să 
permită studierea, atît din 
S.U.A., cît și din Canada, Chile, 
Peru, Australia și Antarctica, a 
magnetismului terestru. Lansa
rea trebuia să 
aprilie de pe 
Insula Wallops 

aibă loc la 21 
poligonul din 

(Australia).

mesaj adresat@ Intr-un
Congresului, președintele Nixon 
a propus o reorganizare a pro
gramului american de ajutor 
destinat străinătății, solicitînd 
în acest scop alocarea unei su
me globale de 3,2 miliarde do
lari (n.r. — în actualul exer
cițiu financiar suma a fost de 
3,7 miliarde dolari). Potrivit a- 
genției U.P.I., în anul financiar 
1972 se prevede suma de 705 
milioane dolari pentru „asisten
ță militară". 778 milioane do
lari pentru asistență economică 
și 510 milioane dolari sub for
ma creditelor militare externe. 
Se propune, de asemenea, des
ființarea actualei Agenții pen
tru Dezvoltare Internațională 
(A.I.D.) și administrarea acestor 
fonduri de către organisme ce

COLOMBO 22 (Agerpres). — 
Un comunicat oficial dat pu
blicității la Colombo informea
ză că în cea mai mare parte a 
țării se instaurează treptat o 
atmosferă de calm. Restricțiile 
de circulație au fost suspen
date parțial pe timpul zilei, iar 
legăturile telefonice și poștale 
restabilite.

In cadrul unei conferințe de 
presă, generalul Sepala Atly- 
gale, comandantul armatei Cey- 
loneze, a afirmat că, în urma 
tulburărilor care au izbucnit în 
țară la data de 5 aprilie, au 
fost uciși 50 de militari apar- 
ținînd forțelor guvernamentale 
și 450 de insurgenți. Alți 2 500 
de insurgenți, a spus generalul 
Attygale, s-au predat sau au 
fost capturați.

® Pentagonul a confirmai 
existența unui mare număr de 
cazuri dc nesupunere și rebe
liune. însoțite dc violențe îm
potriva superiorilor, în rîndul 
trupelor americane din Vietna
mul de sud. Potrivit comunica
tului Pentagonului numărul a- 
cestor cazuri s-a dublat in 19/0 
față de 1969.

© In prezența lui Fernand 
Delmotte, ministrul economi
ei regionale valone, și a al
tor personalități ale vieții po
litice și economice belgiene, 
precum și a reprezentanților 
pavilioanelor naționale și 
firmelor participante, a avut 
loc deschiderea oficială a ce
lui de-al 44-lea Tirg comer
cial de la Bruxelles. La a- 
ceastă manifestare, țara noa
stră participă cu un pavilion 
pe o suprafață de 300 me
tri pătrați, in care sînt ex
puse produse ale întreprin
derilor de comerț exterior 
„Ilexim", „Technoforestex- 
port", „Icecoop" și „Romsit".

• Prințul Sufanuvong, pre-’ 
ședințele Comitetului Central 
al Frontului Patriotic din Laos, 
a adresat regelui laoțian un 
mesaj in care îi cere să ia mă
suri pentru a pune capăt a- 
gresiunii S.U.A., precum și in
tervenției autorităților tailan- 
deze în Laos, pentru a lăsa po
porul laoțian să-și rezolve el 
însuși propriile probleme.

Comentarii
pe marginea 

meciului 
de fotbal

Iugoslavia — 
România

BELGRAD 22. — Cores
pondentul Agerpres, George 
Ionescu, transmite: Ziarele 
iugoslave au publicat joi co
mentarii despre meciul ami
cal internațional de fotbal 
Iugoslavia — România des
fășurat la Novi Sad și în
cheiat după cum se știe, cu 
scorul de 1—0 în favoarea 
fotbaliștilor români.

Ziarul „Novosti** din Bel
grad publică o cronică des
pre acest meci sub titlul: 
„Aplauze pentru învingători**. 
Ziarul scrie printre altele: 
„Am crezut că românii vor 
fi doar un sparing-partener. 
Ei ne-au dat însă o lecție! 
O lecție, pentru noi intr-ade
văr neplăcută, dar totuși fo
lositoare. Intr-o primă parte 
a jocului ei au părut depă
șiți. arătînd doar că știu să 
lupte și să se apere bine dar 
că nu pot mai mult. Totuși 
această imagine a stăruit nu
mai atita timp cit echipa 
noastră nu a cedat, după ca
re foaia s-a schimbat. Fie
care contraatac al români
lor a fost mai periculos de- 
cit 10 încercări ale echipei 
noastre de a străpunge apă
rarea oaspeților. La sfîrșituî 
jocului românii au fost răs
plătiți cu aplauze călduroase. 
Aceasta a fost o felicitare 
sinceră, deschisă, pentru ma
rea lor dăruire, pentru suc
cesul care l-au obținut prin- 
tr-un joc mai rapid și mai 
unitar. Din acest punct de 
vedere românii ne-au depă
șit și nu poate încape nici 
o ’îndoială".

La rîndul său ziarul „I’o- 
litika*' subliniază printre al
tele, despre „marea 
tate, capacitatea de 
și condiția fizică a 
românești".

mobili- 
mișcare 
echipei

Agențiile internaționale de 
presă au transmis pe larg 
desfășurarea meciului de fot
bal Iugoslavia — România 
disputat la Novi Sad. In co
mentariul agenției „Associa
ted Press'* se arată câ echipa 
României a meritat victoria. 
In cronică se precizează că 
echipa României a avui o 
apărare solidă și că atacul a 
știut să fructifice una din 
ocaziile avute. Comentatorul 
agenției „France Presse" a- 
rată că fotbaliștii iugoslavi 
au dominat mai mult, insă 
românii au știut să concreti
zeze pe contraatac situațiile 
creale.
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