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redactor șef adjunct și secretariat de 
redacfie — 1662; secțiile ziarului, prin 
centrald — 1220 (1221): viața de partid 
— Interior 71 ; social — Interior 74 ■ 
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interior 68 i prin Centrala cărbunelui — 
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cfijuhu'i și pățite.
In ziua dc 25 mai 1971 a avut loc ședința Comite

tului Executiv al C.C. al P.C.R. prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român.

Au participat miniștri și șefi ai unor organizații și 
instituții centrale.

In cadrul ședinței a fost examinat proiectul legii 
cu privire la organizarea și conducerea unităților e- 
conomice de stat. Comitetul Executiv a hotărît ca 
proiectul de lege să fie supus dezbaterii publice și 
prezentat apoi spre adoptare Marii Adunări Națio
nale.

De asemenea, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a aprobat măsuri privind organizarea activității de 
elaborare a prognozelor pe termen lung de dezvol-

tare economică și socială a țării noastre și compo
nența nominală a Comisiei centrale de partid și de 
stat constituită în acest scop.

Au mai fost adoptate botărîri cu privire la plani
ficarea, finanțarea și creditarea mijloacelor circu
lante, a investițiilor, repartizarea și vărsarea bene
ficiilor în întreprinderile pentru mecanizarea agri
culturii ; indicatorii tehnico-economici ai Centralei 
electrice de termoficare București-Vest ; reglemen
tarea activității geodezice, topofotogrametrice și car
tografice, procurarea, deținerea și folosirea datelor 
și documentelor rezultate din această activitate, pre
cum și hotărîri privind rezolvarea unor probleme 
curente.
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SERIOZITATE $1 INIȚIATIVA
in pregătirea examenelor 

de admitere șl bacalaureat

Astăzi, cu începere 
din jurul orei 18,25, 
stațiile noastre de ra
dio vor transmite des
fășurarea reprizei a do
ua a meciului de fot
bal de la Tirana din
tre echipele olimpice 
ale Albaniei și Româ
niei. Transmisia se va 
face pe programul I.

Abordind, In discuția avută 
cu prim-maistrul miner GH1- 
ȚA POPESCU, secretarul or
ganizației de bază din sec
torul V Lonea, propriile gin
duri și mai ales satisfacțiile 
sale, discuția a alunecat in
tr-o altă direcție. Și această 
direcție a fost impusă de in
terlocutor :

— Vreți să cunoașteți preo
cupările mele, satisfacțiile în 
urma rezultatelor ? lată-le : 
sectorul nostru a lucrat în 
tot acest an în mod ritmic, 
planul l-am depășit cu peste 
4 400 tone; nu am avut și 
nu avem brigăzi rămase sub 
plan; la ceilalți indicatori 
colectivul are, de asemenea, 
realizări meritorii...

Am cerut și altor interlo
cutori părerea despre secre
tarul organizației de bază și 
am înțeles că mobilul cuvin
telor comunistului Ghiță Po
pescu nu e, in nici un caz, 
falsa modestie, ci profesiunea 
Iui de credință că toate ac
tele, gîndurile, năzuințele și 
satisfacțiile sale nu au și nu 
pot avea o altă rațiune decit 
identitatea cu năzuințele și 
satisfacțiile tuturor comuniș-

Iilor, ale întregului colectiv. 
Or, aceste năzuinți și preo
cupări colective sini mai com
plexe, mai majore in semni
ficații decit mii de preocu
pări și ginduri ale unui sin
gur om...

— A fost o perioadă cind 
activitatea sectorului V ridica 
multe dificultăți pentru co
lectivul minei. Redresarea ac
tivității lui, soluționarea u- 
nor probleme atît de com
plexe pentru sector cum a 
fost centralizarea minei, a 
transportului de materiale 
prin puțul auxiliar Jieț, re
glementarea aprovizionării 
brigăzilor, asigurarea frontu
lui de cărbune in prezent și 
in perspectivă, crearea tutu
ror condițiilor ca brigăzile 
să lucreze cu ritmicitatea ți
nui ceasornic, crearea in sec
tor a unui climat de opti
mism efervescent, de dărui
re unanimă — sint doar cî
teva din reușitele obținute 
„din mers" de colectivul sec
torului — la atingerea că
rora organizația de partid in 
frunte cu secretarul ei, și-au 
spus cuvîntul hotărîtor.

Totul e să cunoști, să fii

legat prin tot ce gindești și 
întreprinzi de viața colecti
vului in care trăiești. Dar 
nu ca un simplu observator, 
ci ca omul care dă tonul, care 
intuiește și determină schim
barea in bine a oricărei si
tuații dificile, care inspiră în
credere oamenilor in forțele 
lor proprii, care tonifică dir- 
zenia pentru menținerea unei 
reușite.

Secretarul de partid G. Po
pescu e o prezență cotidia
nă in viața brigăzilor. Popa
surile lui zilnice în abataje, 
dialogurile lui înainte și du
pă șut cu minerii ii conferă 
nu numai o sondare a rea
lităților din jurul lui, ci și 
favorul unei siguranțe în ini
țierea măsurilor menite să 
prevină stagnările, să asigure 
ritmicitatea și eficiența efor
turilor formațiilor de lucru. 
O brigadă șchiopătează — 
așa cum s-a intimplat cu 
cea din abatajul nr. 24 a lui 
Simion Ivanov. Secretarul cu-

Măsuri pentru 
îmbunătățirea 
transportului 

în comun
In cadrul ultimei sale șe

dințe, biroul permanent al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal a 
luat în discuție propunerile 
făcute de cetățeni privind 
înființarea de noi trasee de 
circulație în cadrul transpor
tului în comun, suplimenta
rea unor curse locale și asi
gurarea transportului cetățe
nilor în zilele de repaus spre 
locurile de agrement.

Birou] permanent a apro
bat noile trasee propuse și 
suplimentarea unor curse în 
orele de vîrf și a hotărât ca 
în zilele de duminică să se 
introducă curse speciale pen
tru transportarea cetățenilor 
spre cabanele Rusu, Lunca 
Florii, Voievodul și Cîmpu 
lui Neag.

Programul curselor va fi a- 
fișat în autogara din Piața 
Victoriei.

I. DUBEK

Adunări de unitate

gene-
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(Continuare in pag. a 3-a)
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Anul școlar se apropie de 
sfirșit. Pentru majoritatea ele
vilor, aceasta este perioada ul
timelor eforturi înaintea mult 
așteptatei vacanțe, cu tot cor
tegiul ei de bucurii și desfă
tări. Elevilor din clase’e a 
,VIIl-a și a XII-a însă, zilele 
care au mai rămas pină la fi
nele anului de învățămînt sînt 
deosebit de prețioase pentru 
pregătirea examenelor de ad
mitere și bacalaureat. Tot atît 
de importante sînt aceste zile 
și pentru profesori. Pentru că, 
să nu uităm, examenele ,ele
vilor sînt. implicit și examene
le celor care i-au îndrumat și 
pregătit în decursul anilor de 
școală.

Spre a constata stadiul în 
ca>e se află pregătirile pentru 
admitere și bacalaureat, am 
făcut, zilele trecute, un sondaj 
îs mai multe școli din Vulcan 
și Petroșani. Ănticipînd rezul
tatele acestui sondaj putem a- 
firma cu bucurie că peste tot 
pe unde ne-am deplasat, pic- 
gătirea pentru examene a fost 
privită cu deosebită seriozita
te și începută cu mult timp în 
urmă.

La Școala generală nr. 1 
Vulcan de pildă, pregătirile 
pentru admitere sînt în plină 
desfășurare. «Avem mult de

furcă mai ales la gramatică — 
ne spunea tov. prof. Miha: 
Nicolae, directorul școlii — 
pentru că unii elevi nu sînt 
încă stăpîni pe analiza sintac
tică și morfologică". In aceas
tă școală am consultat și o sta
tistică privind orientarea profe
sională a elevilor. Astfel, am 
aflat că din numărul total de 
90 de elevi, din clasele a VIII-a, 
30 și-au propus să se prezin
te la admiterea în liceele de 
cultură generală, iar restul au 
optat pentru o școală profe
sională (minieră, comercială, 
sanitară). Intre aceștia, . majo
ritatea au ales Grupul școlar 
minier Lupeni. Faptul câ tot 
mai mulți elevi se îndreaptă 
spre școli profesionale este fără 
îndoială îmbucurător și în a- 
ceastă privință un merit revi
ne nu numai părinților, ci și 
profesorilor care, cu tact 
realism, au' știut să 
levilor dorința de a 
pe mai departe în 
utile.

La Liceul Vulcan 
vorbă cu prof. Gheorghe Au- 
toce, directorul școlii, care ne 
vorbește despre orarul și pla
nificarea temelor la discipline
le de bacalaureat, despre vizi
tele absolvenților la întreprin
derile din Valea Jiului, despre

opțiunile acestora în alegerea 
viitoarei îndeletniciri. Din tota
lul de 59 de elevi, din clase
le a Xll-a, 21 doresc să-și con
tinue studiile în învățămîntul 
universitar, iar restul 
devină subingineri, 
medicali, militari etc. 
familiarizarea elevilor 
mosfera și exigențele 
nelor — ne spunea 
Gheorghe Antoce — noi folo
sim o metodă cu bune rezul
tate ■ realizăm la fiecare ma
terie de examen bilete cu toa
te subiectele cerute și le oferim 
elevilor ca la un examen ade
vărat. Răspunsurile slabe se 
analizează apoi cu clasa, stă- 
ruindu-se asupra golurilor ca^e 
se mai remarcă pe ici pe colo.

La Liceul de cultură j 
rală .dîn Petroșani, prof. Simi- 
on Părăianu, directorul 
răspunde la întrebarea 
tră privind pregătirea bacalau
reatului cu o invitație laconică 
dar plină de substanță i răsfo
irea condicii 
sînt înscrise 
recapitulare, 
verificare a

A

In pan. a Z-a

vor să 
asistenți 
„Pentru 
cu at- 
exame- 

prof. Expunerea
„România și securitatea europeană

Clubul de politică externă din cadrul Liceului de cul
tură generală Petrila, care își desfășoară activitatea sub 
îndrumarea Comitetului orășenesc U.T.C. va încheia în 27 
mai primul ciclu de expuneri tematice legate de activita
tea internațională a P.C.R. și a guvernului Republicii So
cialiste România. încheierea ciclului se va face intr-un ca
dru festiv cu participarea activului U.T.C. și a tuturor mem
brilor clubului în -iața cărora prof. Tiberiu Gagiy va sus
ține tema : „România și subunitatea europeană".

Strung automat
Fabrica de stîlpi hidraulici 

din Vulcan se afirmă ca una 
din cele mai moderne uni
tăți industriale din Valea 
Jiului, în ciuda tinereții sale. 
Ea este dotată cu mașini- 
unelte de mare productivi
tate c° 'uncționează după le
gile automaticii. Recent, pe 
poarta uzinei a intrat un nou 
asemenea utilaj i strungul

automat cu comandă pro
gram DRF-3. Inițial s-a pro
pus ca asistența tehnică la 
montarea și reglarea noilor u- 
tilaje să fie acordată de spe
cialiști ai firmei construc
toare din R. S. Cehoslovacă, 
dar în cele din urmă ingi
nerii și tehnicienii fabricii au 
rezolvat cu succes și aceas
tă problemă.

Zilele acestea în toate șco
lile generale din municipiu 
au loc adunări ale unități
lor de pionieri. In cadrul a- 
cestora se aleg delegații ca
re vor participa la secțiunile

pentru copii ale conferințe
lor orășenești, municipale ini
țiate de Organizația pionie
rilor pentru dezbaterea unor 
probleme privind modificările 
propuse în activitatea pionie
rească.

In ultima zi a săp- 
tămînii trecute 
de altfel 
sîmbătă și, 
în preajma
rilor — aproape că 
nu era unitate comer
cială, pentru mărfuri 
alimentare sau textile, 
unde să nu fie aflu
ență mai deosebită 
de cumpărători. In a- 
cest fel, inevitabil, au 
apărut rîndurile de 
oameni în așteptare...

In după-amiaza ace
leiași zile, la magazinul 
alimentar nr. 12 din 
cartierul Aeroport, o- 
raș Petroșani, erau 
cumpărători și nu 
prea. Doar la raioa
nele cu dulciuri și 
mezeluri-lactate aștep
tau cite 7—8 persoa-

JJ
aici servirea 

operativ, 
se forma- 
rînd al 
așteptînd 

la ca- 
cum se

magazin
ne dar și 
decurgea 
Cum de nu 
se lungul 
oamenilor 
să treacă po 
sierie, așa 
întîmpla în urmă cu 
cîteva luni bune ? 
Pentru că s-a recurs 
la o soluție pe cît de 
simplă, pe atît de bi
nevenită i a fost ins
talată cea de-a doua 
casierie. Adio 
ceală, nasturi 
sau bombeuri 
Avantajul 
pentru fiecare 
rător a fost însă cîș- 
tigul de timp !

Dorind să aflu amă
nunte despre lăuda
bila măsură de la 
magazinul nr. 12 din

cartierul Aeroport am 
cerut lămuriri gestio
narului — responsabil 
de schimb, tov. Vic
tor Popescu. Astfel 
am aflat că inițiativa 
vîzînd cea de-a doua 
casierie ființează mai 
de mult și că rezolva
rea au găsit-o împre
ună cu celălalt res
ponsabil de schimb, 
Vasile Șerban. Cea 
de-a doua casierie in
tră imediat în func
ție ori de cite ori a- 
glomerația începe să 
crească — în preaj
ma sărbătorilor, cînd 
la unitățile mai mari 
din municipiu este zi 
de salariu, deseori în 
zilele de sîmbătă. In 
acest scop au fost 
pregătite două lucră

toare apte să îndepli
nească rolul de ca
siere.

Ulterior am mai 
aflat de la conduce
rea O.C.b. Alimenta
ra Petroșani că, de 
cînd a luat în primire 
magazinul actuala e- 
chipă, inventarele (du
rează aici cel mult 
două zile I) s-au soldat 
fără nici un leu mi
nus, planul de vînza- 
re se depășește ’ *
de lună — 
depășirea s-a 
la 200 000 lei — toți 
cei 18 salariați ai u- 
nității formează un 
colectiv unit, harnic 
și disciplinat, iar pen
tru frumoasele rezul
tate obținute au fost

premiați în 
rîndurl.

întâlnind 
cazuri nu se poate să 
nu-ți amintești de 
scene contrarii, din 
alte unități ale co
merțului, din orașul 
nostru și nu numai 
de aici i cumpărători 
transpirați înghesuin- 
du-se la unul dintre 
raioane, iar la alt ra
ion — vînzătoare puse 
pe șuete, depănat a- 
necdote 
consul tînd 
reviste de 
Catadicsești 
întrebi de ce n-ar da 
o mînă de ajutor la 
colega ei de la raio
nul megieș, ești pus 
urgent la puncti

care cu raionul și răs
punderile lui I" Sau i 
„Dacă nu vă convine, 
reclamați!".

Parcă ar merita să 
se facă ceva pentru 
extinderea inițiativei, 
a felului de a munci 
și organiza munca al 
celor de la magazinul 
alimentar nr. 12 din 
cartierul Aeroport, de
viza cărora este — 
după cum ne relata 
gestionarul — respon
sabil de schimb Vic
tor Popescu i „Noi, 
cei din comerț, tre
buie să procedăm în 
așa fel îneît cumpără
torul sâ plece mulțu
mit din magazin".

Francisc VETRO

Sîntem pregătiți pentru stăvilirea unei eventuale ieșiri a apelor
• Dacă apele rîurilor și pîrîurilor munici

piului ar „încerca" o tentativă de ieșire din mat-

că, ce puncte de rezistență și stăvilire a lor li s-ar

opune ? • Lucruri bune, dar și cîteva „excep-

ții“... de loc neglijabile • Măsuri ce nu au de-

pășit încă stadiul tatonărilor de birou, discuții-

lor pentru aprobarea fondurilor de finanțare a

lucrărilor • Cînd ridicarea norilor seamănă

teamă printre locuitorii cartierului amenințat,

un vicepreședinte se lamentează... se enervea-

ză... și atît.

In amintirea noastră persis
tă încă imaginea distrugerilor 
provocate de calamitățile na
turale ce s-au abătut în ur
mă cu un an asupra țării 
noastre. Municipiul Petroșani,

abundente, bate la ușă. Iată- 
ne, așadar, în alertă. Atenția 
organelor locale, a conducerii 
unor unități economice și in
stituții este canalizată asupra 
a ceea ce trebuie făcut în ca-

ANCHETA
grație poziției sale geografice, 
a avut mai puțin de 'suferit 
decit regiunile de cîmpie si
tuate pe oursul unor rîuri. 
Totuși, apele unor pîraie de 
munte ieșite din matcă au 
lăsat amprenta unor serioase 
distrugeri evaluate la milioa
ne de lei.

...Sîntem la finele primăve
rii. Vara, recunoscută în Va
lea Jiului ca o perioadă destul 
de „punctată" de precipitații

zul unor ploi torențiale, pen
tru prevenirea unor eventuale 
inundații.

Pentru a cunoaște situația 
lucrărilor de hidroameliorații 
și prevenire a inundațiilor, 
am întreprins o anchetă, la 
fața locului, în zonele din 
municipiu ce au avut de sufe
rit de pe urma inundațiilor 
din anul trecut, în rîndul fac
torilor răspunzători de aceste 
lucrări și măsuri.

După aproape cinci luni 
scurse de la începutul anu
lui, se poate contura o imagi
ne de ansamblu a modului în 
care unitățile economice din 
Valea Jiului s-au achitat de 
obligațiile privind efectuarea 
unor lucrări de îndiguiri, co
rectări de curs, consolidare a 
malurilor unor rîuri și pîra
ie. Cu unele excepții (numite 
Direcția generală a drumuri
lor — districtul Petroșani, 
Grupul dc șantiere T.C.H., 
complexul C.F.R. Petroșani 
etc.), numeroase întreprinderi 
au luat măsurile de rigoare 
pentru preîntîmpinarea unor 
posibile inundații. Baza de 
aprovizionare și transport din 
cadrul C.G.P., exploatările 
miniere Dîlja, Petrila, Lupeni, 
S.C.S.M., preparațiile Lupeni 
și Petrila pot fi citate ca uni
tăți ce s-au achitat de sarci
nile ce le reveneau în acest 
sens.

LEGENDA

MINEREASCĂ
Foto 1 Ion LEONARD

O pondere principală a lu
crărilor menite să garanteze 
securitatea unităților economice 
și localităților!- municipiului 
Petroșani și siguranță popu
lației din zonele expuse inun
dațiilor, revine șantierului 
Valea Jiului al I.L.H.S.

Un prim popas pe lotul nr. 
4 Petrila al I.L.H.S. In aten
ția colectivului de aici se 
află regularizarea cursului 
Jiului pe o porțiune de 2,5 
km, lucrare menită să facili
teze o protejare specială carti
erelor de locuințe și principa
lelor obiective industriale din 
localitate. Vizita pe șantier 
ne-a edificat asupra stadiului 
avansat al lucrărilor : albia 
Jiului de est a fost reprofila
tă înlăturîndu-se multitudinea 
meandrelor; au fost execu-

Anchetă realizată de
Nicolae LOBONȚ

, (Continuare în pag. a 2-a)

Se spune că demult, într-o zi de Paști, a venit rindul 
minerului Ion să coboare in adine. Pentru că așa era obi
ceiul, mina nu trebuia să fie părăsită cu desăvirșire nici
odată. Omul nostru a dat jos straiele de sărbătoare, a apu
cat merindea și a coborit resemnat pină la orizontul cel 
mai din adine. Aici se afla, cine știe de cind, un Crist răs
tignit care, văzindu-l pe miner, i-a grăit:

— Măi Ioane, astăzi e ziua mea și eu trebuie să mă 
intilnesc cu Tatăl meu. Ia vină tu aici in locul meu pe

cruce. Da' ai grijă, să „șpraițuiești" bine cu brațele fiindcă 
eu {in pe umerii mei tot pămintul și daca tu. cit îmi ții 
locul, lași miinile in jos, cade pămintul peste voi.

De atunci, zice legenda. Ion minerul a tot așteptat să 
se întoarcă Crist, dar in zadar. Așa a fost să fie ca pe 
umerii bietului miner să apese toate grijile și necazurile, 
întreaga povară a pămintului.

Mi-am adus aminte de această legendă, cu iz aparent 
mistic — aflată de Ia un cunoscut dramaturg, originar din 
Petrila — zilele trecute cînd în coloanele ziarului s-a inse
rat vestea că printre cei decorați cu înalte ordine și me
dalii ale. țării se află și Petre Constantin, minerul din Lu
peni, acum Erou al muncii socialiste, lată, imi spuneam, 
adevăratul erou al adevăratelor legende pe care le trăim 
cu toții in ziua de azi. Pe umerii săi largi se sprijină acum 
rodul eforturilor noastre, in timp ce pe pieptul lui vinjos 
strălucește simbolul recunoștinței și al mîndrici noastre.

Intre Ion cel de demult și Petre cel de acum dife- 
rența-i abisală, distanța incomensurabilă. Un ev a murit, 
am clădit o epocă nouă. Aveam nevoie de Allași. Ni i-am 
crescut^

r. Constantin
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Despre un proiect $1 niște planuri dc măsuri 
nciinalizatc sub toate aspectele
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Ridicarea calitativă a activității economice 
— imperativ fundamental al actualului cin
cinal — se definește în codrul exploatări
lor miniere ale Văii Jiului prin sarcini deo
sebit de mobilizatoare pe linia creșterii efi
cienței producției. Adică printr-un complex 
de indicatori care să exprime eforturi și 
preocupări generale pentru reducerea chel
tuielilor materiale de producție, îndeosebi 
a consumurilor specifice, creșterea gradului 
de rentabilitate a producției.

Este notabil că în acest context, pe baza 
măsurilor întreprinse de consiliul de admi
nistrație și unele comitete de direcție. Cen
trala cărbunelui Petroșani a demarat cu re
zultate pozitive în creșterea eficienței. Pe 
cele 4 luni din primul an al actualului cin
cinal, centrala a înregistrat o reducere de 8 
lei față de plan la cheltuielile la 1000 lei 
producție marfă, factorii determlnanți în a- 
eest sens fiind depășirea productivității 
muncii cu 637 lei pe salariat și reducerea 
consumului specific de lemn de mină cu 0,2 
mc pe mia de tone de cărbune extras. Pe 
această bază, pe ansamblul centralei s-a ob
ținut un beneficiu suplimentar în valoare 
de 2.896 milioane Ici.

Contribuția liotăritoarc la realizarea de 
ansamblu revine, incontestabil, colectivului 
U.U.M. Petroșani care a asigurat, prin mă
suri și acțiuni energice de valorificare su
perioară a metalului și îmbunătățirea cali
tății produselor, o reducere de 42,70 Iei a 
cheltuielilor planificate Ia 1 000 lei produc
ție marfă. Prin aceasta, constructorii de ma
șini și utilaje miniere fac dovada compe
tenței și responsabilității nu numai in re
zolvarea problemelor complexe de ordin teh
nic ci, implicit, a celor economice și finan
ciare.

Similar se prezintă lucrurile și Ia unele 
exploatări miniere, mai cu seamă la mi
nele Vulcan și Lupeni. Aici, bilanțul eco
nomic pe 4 luni consemnează reducerea 
prețului dc cost pe tona de cărbune extras 
cu 1,29 și, respectiv, 0,54 lei. Datorită acestui 
fapt, cele două colective minerești au acu
mulat economii peste plan in valoare de 
aproape 850 000 lei. Această realizare, dobin- 
dită în condițiile unor sarcini substanțial 
majorate față de anul trecut, nu este întîm- 
plătoare. Atit la Vulcan cit și la Lupeni 
preocupările stăruitoare pentru sporirea pro
ductivității muncii, reducerea consumurilor

specifice și a celorlalte cheltuieli productive 
și neproductive, îmbunătățirea calității căr
bunelui, au exercitat o influență binefăcă
toare asupra creșterii nivelului de eficiență.

Deși valoroase și expresive, realizările a- 
mintite nu sînt totuși de natură să indice o 
creștere generală a eficienței. Dimpotrivă, 
bilanțul economic pe centrală, ca și la ni
velul exploatărilor arată că eficiența ex
tracției cărbunelui în Valea Jiului constituie 
un domeniu cu vaste rezerve, în care se im
pun investite eforturi considerabile. La a- 
ceastă concluzie conduce în primul rînd fap
tul că pe ansamblul Văii Jiului, prețul de 
cost pe tona de cărbune extras se prezintă 
depășit cu 1,36 lei. Aceasta a determinat 
ca producția dc cărbune pe primele 4 luni 
din actualul cincinal să se extragă cu un vo
lum dc cheltuieli suplimentare ce depășesc 
cu 3,7 milioane lei nivelul planificat.

Fenomenul își găsește explicația în modul 
defectuos în care conducerile unor exploatări 
înțeleg să acționeze pentru ridicarea eficien
ței producției. Regretabil. în fruntea listei 
se situează E. M. Dilja. Desfășurarea neco
respunzătoare a producției, restanțele perma
nente la productivitatea muncii, 
exagerat de lemn de mină, adică 
giul de defecțiuni în organizarea 
cerea producției s-au repercutat 
asupra nivelului de eficiență. Prețul de cost 
al tonei de cărbune s-a depășit cu nu mai 
puțin de 18,37 Iei, minei Dilja revenindu-i 
80 la sută din întreaga depășire a cheltuie
lilor de producție pe centrală. Defecțiuni în 
mecanismul economico-financiar se constată 
și la minele Uricani și Paroșeni, unde de
pășirea cheltuielilor se exprimă prin mai 
bine de 2 milioane lei consumate suplimen
tar pentru extracție.

Prezentarea succintă a realităților econo
mice din cadrul exploatărilor obligă fac
torii de răspundere de ia centrală, dar mai 
cu scamă comitetele de direcție, la serioase 
reflecții. Se vădește clar că la unele exploa
tări cadrele dc conducere, specialiștii și eco
nomiștii n-au înțeles că trebuie să acorde 
aspectelor economice ale producției același 
primat ca și indicatorilor cantitativi de plan. 
Este o anomalie mai demult sesizată și care 
trebuie lichidată grabnic pentru ca și din 
punct de vedere al eficienței și rentabilității 
minele din Valea Jiului să se afirme cu rea
lizări de mare valoare și substanță eco
nomică.

Consecință a dezvoltării In
dustriale, poluarea atmosferei 
constituio o problemă acută pe 
plan mondial. Poluorea are 
incolculobile efecte economice 
negative, determinind și o per
turbare o bunei stări a oame
nilor. Ea aduce, pe de o porte 
prejudicii sănătății oamenilor și 
animalelor, dezvoltării vegetale
lor, precum și obiectelor și i- 
mobilelor utile pentru om. Pe 
de altă porte, poluorea prileju
iește cheltuieli inerente legote 
de studiul fenomenului, de con
trolul lui, de cercetarea și pro- 
iectcreo mijloacelor de luptă 
și de protecție. Aplicareo a 
cestora în practico ridică, inso, 
în mod frecvent, obiecțiuni de 
ordin economic. Totușii materi
alizarea soluțiilor respective se 
impune în mod stringent.

Una dintre unitățile din Volca 
Jiului care ridică probleme de
osebite in legătură cu poluorea 
atmosferică a zonelor învecina
te este preporoția Petrila. In 
secțiile de uscare, brichetate, 
sortare etc. ole acestei unități 
se degajă cantități mari de 
pulberi și gaze nocive.

Studiile leleritoare la situoțio 
poluării in Valea Jiului au fos'. 
începute cu 10-15 ani in urmă 
și rezultatele sini cunoscute. Din 
mojoriloteo acestor studii și 
măsurători efectuate reiese un 
conținu* de praf și de gaze ca
re depășește nivelul concentra
țiilor admise de norme. Se știe 
— legot de aces* ospec* - că 
în Valea Jiului ou fos* luate și 
unele măsuri tehnico de redu
cere a nocivităților prin insta
lații de purificare, coptore a ga-

zelor, elonțertoteo conductelor, 
îmbunătățirea încălzirii locuin
țelor ți altele, cu rezuliote $a- 
tisfacoloa re.

Plonuri de măsuri in acesl 
sens s-au stabilit și pentru pre- 
parațio Petrila. Măsurile luate 
pină ir» prezent, nu și-ou gă
sit insă aici finolizorea dorita 
ți foptul co atorc, evident, ne
mulțumește. Pe bazo 
existente s-a întocmit și proiec
tul pentru „Rcfocereo și moder- 
nizoreo instaloției de brichelo- 
re Petrilo" (etopo I). Lucrarea 
a fost executată de prepcoțio 
Petrila în regie proprie. S-a 
fixat și termenul de recepție 
preliminară lo sfirșitul lunii moi 
a.c. Din păcate, insă, măsuri 
pentru imbunâtățireo capturii 
prafului prin montarea despră- 
fuitoarelor la uscotorii și pentru

studiilor

celelalte surso de nocivități la 
silozurile de uscoți și Io briche
ta} nu s-au lua*. Au fost ope
rate reduceri privind finanțarea 
investițiilor tocmai Io ocesl ca
pitol „intrucît nu există măsu
rători de debit" (?!?)

lată de ce comisia de recep
ție — core are obligația, prin 
lege și norme, să controleze a- 
nurne „dacă toate măsurile de 
protecție o muncii sînt asigu
rate", nu poote să specifice ni
mic pozitiv in procesul verbal. .

Poluarea atmosferei continuă, 
otit in încăperile de lucru ole 
preparoției, cit și in zonele în
vecinate. însuși aerul atmosfe
ric care intră în subteron este 
porțiol poluot, spre nemulțumi
rea justificată a salariaților 
E.M. Pelrilo.

Factorii responsabili 
nele locale, împreună 
ducerea unității, sînt 
prin lege, să stabilească mă
suri tehnice corespunzătoare 
pentru reducerea poluării și eli
minarea surselor de nocivități 
și să le concretizeie neintirziot.

Necesitatea finalizării proiec
tului amintit (etopr 
impune I 
vigoare, 
poate fi

Ce ou 
cepție, conducerea 
Petrila și forul tutelar ?

și orga- 
cu con- 
obligali,

o ll-o) se
Conform legilor in 

soluționarea nu mai 
aminotâ.
de spus comisia de re* 

preparoției

Ing. Iosif FARKAȘ 
inspector pentru protecția 

muncii

I
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AMORTIZOARE ȘI 
TRADUCTOARE 
DE PRESIUNE

găsită o situoție... bogată 
iereguli. Nu moi puțin de

rupte, 
diguiri

în 
au 

din

SECȚIA DE
ACOPERIRI GALVANICE

străzi, 
în case, 
adresăm 
popular

Cuvă nouă de supraîncălzireIn primele zile ale 
nunii viitoare, la F.S.H. 
can se va da in funcțiune o 
secție modernă de acoperiri 
galvanice cu o capacitate de 
acoperire ce se va ridica la 
peste 40 000 nip/an. Gradul de 
tehnicitate al secției este foarte 
ridicat, o serie de operații fiind 
complet automatizate.

De curînd la Preparația 
cărbunelui Coroești a fost 
pusă în funcțiune o nouă cu
vă de supraîncălzire. Spre 
deosebire de produsele simi
lare ale unor firme străine 
folosite anterior, prin utili
zarea noii cuve se mărește 
substanțial capacitatea de

supraîncălzire a smoalei. U- 
tilajul a fost realizat de că
tre un colectiv al U. U. M 
Petroșani. Concepția și mon
tarea ventilelor cu cămașă 
de ulei aparține specialiști
lor de la Coroești. Pînă Je 
curînd, aceste ventile erau

aduse din alte țări, astăzi, 
grație inovației maistrului 
Elisei Boțan și a șefului de 
echipă Timotei Trif. preț,oa
sele părți componente ale 
cuvei sînt realizate în ate
lierele proprii ale prepara-

tehnicaI
NOUA

• Mină de cărbune cu 
capacitatea de 25 mili

oane tone

In cadrul acțiunii de redu
cere a cheltuielilor valutare, 
la F.S.H. Vulcan, o serie de 
piese și subansamble, pînă de 
curînd importate, sînt realiza
te astăzi după concepția pro
prie chiar în halele fabricii, 
Astfel, recent au fost definiti
vate amortizoarele și traductea- 
rele de presiune atît de nece
sare echipamentelor agregate
lor hidraulice fără de caie sus
ținerea hidraulică în exploată
rile miniere nu poate fi con
cepută. Primele rezuitate sînt 
îmbucurătoare, exlstînd premi
sele perfecționării lor în perioa
da imediat următoare.

C O A SEMN

tate umpluturi de pămînt 
zonele cu maluri 
fost executate 
piatră și beton pe o porțiune 
de 540 m.

Ne adresăm 
răspunzător de lucrări :

— Avînd de executat o lu
crare în valoare de 18 000 000 
lei, ne spune maistrul Aurel 
Booveanu, ne străduim să re
alizăm indicatorii corespun
zători atît la capitolul canti
tate cît și la calitate. In ge
nera), putem afirma că totul 
merge bine. Avem însă Ș> o 
problemă, cca a autocamioa
nelor. In timp ce S.U.T. Li
vezeni ne asigură ultilajele 
necesare, I.T.A. — autobaza 
Petroșani — ne râmîne mereu 
datoare. In contractul înche
iat cu această unitate am ce
rut un număr de autobascu
lante capabile să transporte 
zilnic o încărcătură de 2 500 
tone. Deși contractul a fost 
încheiat, cu asemenea clauză, 
astăzi capacitatea celor 14—15 
autobasculante pe care le pri
mim este de numai 1 300 tone. 
Sîntem serios afectați, din 
această cauză. în realizarea 
lucrărilor, a planului.

Apreciem organizarea aces
tui șantier în care cei peste 
120 de muncitori reușesc să 
învingă greutățile, să obțină 
rezultate. Pentru argumentare, 
este destul să cităm realizări
le la un singur indicator : de
pășirea de 744 000 lei a pla
nului valoric, pe luna aprilie.

Următorul popas l-am făcut 
în imediata vecinătate a com
plexului C.F.R. Petroșani. Si
tuația de aici nu pare de loc 
îmbucurătoare. In orice mo
ment, în cazul unor ploi to
rențiale, unda de viitură ar 
putea afecta serios avutul ob
ștesc. Atelierul de zonă C.F.R., 
depozitul Varnița și alte obi
ective economice și valori ma
teriale sînt în continuare pre
dispuse inundațiilor. Oare nu 
s-au stabilit măsurile preven
tive necesare? De la coman
damentul municipal pentru 
prevenirea inundațiilor ni s-a 
spus : ba da. Atunci de ce 
obiectivele menționate mai 
sînt încă în pericol ? Am por
nit în căutarea unui răspuns. 
La Baza de aprovizionare și 
transport din cadrul C.C.P., 
Iov. Dumitru Cristea ne dă 
următoarea explicație t .Noi 
ne-am făcut datoria. In vara 
anului trecut am executat un 
dig de protecție de 300 m lun
gime ce aparține centralei. 
Din păcate, în caz de even
tuale inundații, sîntem totuși 
expuși unor pierderi 
deoarece un dig similar nu a 
fost realizat de secția

C.F.R. Petroșani. La 9 septem
brie 1970, prin adresa nr. 
18 933 atrăgeam atenția Direc
ției regionale G.F.R Deva asu
pra stadiului lucrărilor noas
tre, cei-înd acestei instituții să 
întreprindă ceva pentru a urni 
și lucrările lo-r. In ziua ime
diat următoare, semnalam a- 
ceastă situație și Consiliului 
popular municipal (adresa 
nr. 19 015). In 29 septembrie 
am revenit cu o nouă adresă 
la Regionala C.F.R., fără a 
primi vreun răspuns. La 14 
octombrie 1970, prin adresa 
nr. 7 043, secția L. 4 Petroșani

T.C.H. ce au de executat re
gularizarea și curățirea pîrîu- 
lui Stoicului, consolidarea ma
lului sting al Jiului de vest, în 
amonte de fabrica de pîine), 
secției locale a Direcției gene
rale a drumurilor în competen
ța cărora intră consolidarea di
gului avariat pe șoseaua Pe
troșani — Jieț, îndiguirea pî- 
î-îului Jigoreasa pe o porțiu
ne apreciabilă, apărarea ma
lului sting al Jiului pe dru
mul național 66 la Livezeni în 
amonte de podul rutier, cons
trucția unui pod de beton și 
supraînălțarea șoselei în car-

SÎNTEM 
PREGĂTIT! ?

se angajează, în sfîrșit, 6ă e- 
xecute un zid de sprijin pe o 
lungime totală de 115 m.

Acest dig nu a fost executat 
însă nici astăzi. Motivul ? Di
recția regională C.F.R. Deva 
nu a investit încă bani în a- 
ceastă lucrare. .Valoarea lu
crărilor e foarte mare, ne 
spunea ing. Alexandru Voicu, 
șeful serviciului tehnic de la 
secția L. 4 C.F.R. Petroșani. 
După îndelungi așteptări, re
gionala ne-a trimis fondurile 
pentru executarea unei lucrări 
de apărare a malului drept al 
pîrîului Bănița, între podul 
rutier de beton peste rîu și 
digul executat de C.C.P. și 
pentru executarea unui dig pe 
malurile Jiului de est în amon
te de podul metalic C.F.R.*.

Dai- sarcinile secției L 4 nu 
sînt numai acestea. Va mai 
trece oare mult timp pînă ce 
Direcția regională va finanța 
și restul lucrărilor ? Convor
birea telefonică, purtată în pre
zența noastră, între ing. Voicu 
și „șefii" de la Deva, ne-a lă
sat să credem că lucrurile se 
pot rezolva mult mai ușor, 
atunci cînd există preocupare. 
Să nu uităm că inundații 
pot surveni oricînd, iar în caz 
de pagube, cei ce nu și-au în
deplinit obligațiile, nu au luat 
măsurile preventive vor trebui 
să suporte daunele. Nu credem 
că tocmai ceferiștii, remarcați 
întotdeauna prin punctualitate 
și simț al datoriei, al 
responsabilității, riscă să 
le suporte. (Credem că de 
această părere sînt și tovarășii 
din conducerile Grupului de 
șantiere Valea Jiului

fierului Lobștein — Lupeni. 
Pentru protecția acestui cunos
cut cartier al Lupeniului îm
potriva furiei apelor, sectorul 
din Lupeni al I.G.C., prepara- 
ția și exploatarea (ultimele 
două posesoare ale unor cir
cumstanțe atenuante) au avut 
sarcina imediată de a curăți 
albia pîrîului Roșia și de a-i 
consolida malurile. Cît de 
„imediat" au fost executate lu
crările acestea după inundații
le din lunile mai-iunie ale a- 
nului trecut, s-a putut vedea 
în noaptea revelionului.

— In timp ce alții se pregă
teau să întîmpine noul an cu 
voie bună, ne spunea minerul 
Grigore Tom.șa, domiciliat în 
acest cartier, noi căutam să 
salvăm cele din casă de apa 
ce ne ajungea pînă la brîu. Ni 
s-au stricat lucrurile, am avut 
pierderi. Atît Roșia cît și So- 
hodolul își fac de cap, destul 
de des, în cartierul nostim. 
Canalele pluviale sînt înfun
date și apa colectată în cele 
două pîraie răbufnește din al
bii revărsîndu-se pe 
prin grădini, curți. 
De vreo doi ani ne 
continuu Consiliului 
orășenesc Lupeni, dar degea
ba. Acum, cînd se ridică norii, 
implorăm cerul să nu mai re
verse asupra noastră potopul 
apelor, căci nimic nu s-a fă
cut pentru a fi protejați împo
triva furiei lor.

Intr-adevăr, albiile Roșiei și 
Sohodolului nu au fost nici 
măcar curățate, deși sectorul 
I.G.C. Lupeni avea această 
sarcină. Intrucît cei cu care 
am discutat ne-au amintit și

persoana tovarășului viceprc- \ 
ședințe al Consiliului populai- o- 
rășenesc Lupeni, Victor Bra- 
șoveanu, ne-am înfățișat 
biroul domniei sale.

— Tovarășe vicepreședinte, 
am dori să... (și încercăm să 
explicăm despre ce era vor
ba, făcîndu-i cunoscut că în 
prealabil discutasem cu cetă
țeni din cartierul Lobștein).

— Fă cu ei ancheta ! sar 
vădit iritat, cu un ton de lo 
amical, tovarășul Brașoveanu. 
Ce crezi că noi scoatem banii 
așa cum vreți voi ? Du-te la ca
mera 4 să te lămurească ! Am 
rămas uimiți de poziția tova
rășului vicepreședinte care 
vădește nu numai o lipsă de 
înțelegere a rolului presei de 
partid dar și o sfidare a inte
reselor cetățenilor pe care-i 
reprezintă în funcția pe care 
o deține.

In asemenea condiții am re
nunțat la orice tentativă de a 
relua dialogul cu vicepreșe
dintele, adresîndu-ne tovară
șului Frederich Daradics (tot 
vicepreședinte). Cu amabilitate, 
domnia sa ne spunea i

— Anul trecut I.G.C.-ul nu 
și-a făcut datoria. Acum 
primit, în fine, fonduri de la 
județ urmînd ca să le predăm 
E.M. Lupeni și preparației 
pentru executarea lucrărilor, 
ce au menirea să preîntîmpi- 
ne noi inundații...

Deci, deocamdată nimic. O 
serie de familii din cartierul 
Lobștein, cu locuințele lor. 
sînt periclitate în continuare. 
Există doar promisiuni, spe
ranțe, dar nici o certitudine; 
Oamenii se plîng în continu
are, dar păsul lor nu prea este 
auzit. Dimpotrivă, unii tova- 

' răși se supără chiar auzind 
că am cerut și părerea celor 
păgubiți. De ce ? Doar oame
nii, cetățenii cartierului cu 
pricina sînt cei mai în măsură 
să redea adevărata stare a lu
crurilor I Ar fi de dorit ca a- 
cestora să li se acorde toată 
atenția — mai ales din par-: 
tea organelor consiliului popu
lar — pentru că ei au avut 
de suferit, bunurile lor, ago
nisite prin muncă cinstită, au 
fost distruse de ape. Dintr-o 
clipă în alta eventualele ploi 
torențiale de vară pot provo
ca noi pagube. Se cer, deoi. 
întreprinse măsuri urgente. 
Altfel, cineva va trebui să 
plătească. Și vor plăti cei di
rect răspunzători, indiferent 
de scaunul pe care-1 ocupă. 
Nu avem dreptul, în Mice 
funcție am fi, să răniînem ne
păsători față de asemenea 
probleme cum sînt cele pri
vind aplicarea măsurilor de 
prevenire a inundațiilor, de a- 
părare a bunului întregului

ACCESORII IGNORATE
Nu știm dacă Dumitru Nehe* 

și Tudor Nichitoriu, muncitori 
in subteron Io mina Petrila, 
obișnuiesc să poarte pantofii 
fără șireturi, umbrela fără mi
ner ori paltonul fără nasturi 
ș.a.m.d. Un lucru este insă m- 
gur : cind e vorba de acceso
rii — fie ele chior strict nece- 
sore — ale cutârui sau cutărui 
echipament, ei sînt mai cu moț 
decit alții. Automot „uită" de 
rostul și utilitatea lor, sau le 
ingnoreoză pur și simplu exis
tența. Așo ou procedat ei și 
cu măștile de outosoivare. Sis
tematic se sustrăgeau de Io o- 
bligoțio de a le purto cu ei 
în subteron. Pină într-o zi...

Ulciorul nu merge de multe 
ori Io apă ! Organele de con
trol pe linia de protecție a 
muncii le-o „detectat" năravul, 
odministrîndu-le leacul cuvenit: 
diminuarea cu 5 la sută o sa
lariului pe luna în curs. Să le 
fie de învățătură !

DOUĂSPREZECE ÎNTREBĂRI
Tot la mina Petrila, in ziuo 

de 14 moi, cind s-o făcut con
trolul locurilor de muncă pri
vind respectarea N.D.P.M., a

fost 
în nr _ 
cit la 12 locuri de muncă au fos* 
găsite acumulări de metan in 
concentrații de 1 pînă la 5 Io 
sută. Dor anomaliile nu s-au 
rezumat numai Io atit. Intr-un 
număr de lucrări miniere în 
fund de soc de la stratul 13, 
în care se lucrează la răpirea 
armăturilor metolice T.H., nu 
există instaloții de oeraj parțial.

Douăsprezece locuri de mun
că afectote de acumulări pe
riculoase de metan într-o sin
gură zi ! Douăsprezece între
bări pentru factorii de răspun
dere din conducereo minei. 
Cum o fost posibilă o abatere 
de oșa proporții de Io norme
le de securitote o muncii în 
subteron ? Răspunsul e foarte 

: serviciul de aeroj al 
tootă se-

simplu 
minei nu troteoză cu 
riozitotea problema remedierii 
deficiențelor privind ocumulări- 
le de metan. Ce ar fi dacă 
și cadrelor tehnice din acest 
serviciu (ing. șef adjunct Cor
nel Bosc) li s-ar aplica „trata
mentul" corespunzător ?

Și Io mina Bârbăteni există

puncte slobe în desfășurarea 
procesului de producție în con
cordanță cu normele de pro
tecție o muncii. Punctăm citeva 
dintre ele, depistate la ultimul 
control ;

® la obatojul cameră nr. 4 
din stratul 3 blocul XI mulți 
stilpi de susținere din frontul 
de lucru erou rupți ;

în același front era o a- 
cumulore de metan în con
centrație de 4 Io sută, în pin- 
ză, ior oerojul porțiol combi
nat se făcea în mod necores
punzător ;

Io obatojul cameră nr. 3 
din stratul 3, blocul XI se a- 
tacose preobotojul transversal 
lingă suitorul de atac, creîn- 
du-se o deschidere preo ma
re o lucrării miniere. Deasu
pra aceluiași preabaloj exista 
un gol ce nu era umplut.

Desigur, constotind defecțiu
nile respective, organele de 
control ou luat măsuri energi
ce pentru remedierea lor. Dar 
foptul că se ivesc astfel 
situații anormale, 
puncte slobe în 
N.D.P.M., trebuie 
alertă conducerea 
torii răspunzători 
de oeraj in cauză.

In regiunea Tomnava din 
R.S. Serbia au fost descope
rite zăcăminte de cărbune e- 
valuate la cca. 100 milioane 
tone. Se proiectează constru
irea aici a uneia dintre cele 
mai mari mine din Europa. 
Capacitatea proiectată a aces
tei mine va fi de 25 milioa
ne tone de cărbune pe an. 
La proiectarea ei lucrează 
cei mai de seamă specialiști 
și cele mai cunoscute institu
te miniere din Iugoslavia, 
precum și unii specialiști din 
străinătate.

• Aparat portabil pen
tru măsurarea conținu
tului de praf în galerii

de-
specializată 

Corp"}

de 
deastfel 

respectoreo 
să pună în 
minei și foc- 
din serviciul

A VERTIZ A M

Recent a fost realizat 
către o firmă 
(„Wheather-M easure 
și aprobat de către Depar
tamentul minelor din S.U.A. 
(„U. S.-Bureau of Mines") 
un nou tip de aparat porta
bil, digital, care indică conți
nutul de praf in atmosfera 
din galeriile de mină sau din 
alte locuri de muncă cu praf.

Aparatul portabil, denumit 
A.P.3, funcționează cu bate
rii, are dimensiuni reduse. 
El poate fi folosit in orice 
împrejurare unde se dorește 
stabilirea imediată a conți
nutului de praf in atmosfera 
înconjurătoare.

La funcționarea aparatului, 
lumina difuzată de praful 
conținut in proba de aer lua
tă din atmosfera de analizat 
este absorbită pe un tub fo- 
tomultiplicator. Indicatorul 
măsoară concentrația de praf 
existentă intre limitele 0,01 
la 500 mg feme; sînt măsu
rate particule de praf cu di
mensiuni foarte mici, pînă la 
20 microni.

Rezultatele separate sau 
cumulate ale măsurătorilor 
pot fi citite pe un cadran a! 
contorului digital. Luarea pro
belor de aer se face la o vi
teză de 10 l/sec. Funcționa
rea aparatului se realizează 
printr-o simplă apăsare pe 
buton.

• Excavarea electro
nică a rocilor

Firma .Westinghouse E- 
lectric Corp." efectuează iii 
prezent încercarea in șanti
er a unei mașini miniere de 
excavare a rocilor cu ajuto
rul razelor electronice.

Se afirmă că metoda cu ra- 
electronice va asigura 

ducerea cheltuielilor și ca 
uri viteza de avansare la 

săparea galeriilor miniere. 
La aplicarea procedeului, ra
zele electronice de mare e- 
nergie topesc roca, tăind fan
te in masa ei. In cazul folo
sirii acestui procedeu, raze
le electronice sînt produse fă
ră ajutorul camerei cu va
cuum, utilizate in majoritatea 
cazurilor de producere a ra
zelor electronice de mare e- 
nergie. Razele trec printr-o 
serie de mici camere in ale 
căror pereți de separare se 
află un orificiu <u diametrul 
mai mic de 0,2 mm. In fie
care cameră se menține, prin 
absorbirea aerului, un va
cuum parțial.

In procesul de lucru, razele 
electronice sînt focalizate pe 
cale electromagnetică și diri
jate pe supra Iuta rocii care 
trebuie excavată.

I ÎN LU1IE
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un om 
ne relata șeful 
Gheorghe Uzu- 
noi, minerii, el 
moral, un exem-

Film 
„La fiaca* — 
satirică.

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzute 
H.C.M. !)l-f/1968 și in instrucțiunile in x ignare.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 

7—15, de la biroul personal al întreprinderii, din Petroșani 
str. Republicii nr 90, telefon 1801.

noașle din timp și factorii- 
frină, și calea de remediere 
a dezechilibrului, iar sugesti
ile lui, în numele biroului 
organizației de partid, sînt în 
măsură să orienteze acțiu
nile conducerii sectorului 
spre scopul imediat și in ma
niera cea mai eficientă.

„Este omul care cunoaște 
bine mina și oamenii, care 
meditează cu profunzime a- 
supra deciziilor pe care le 
propune. Și. pe acest temei, 
e ascultat și stimat, pe acest 
temei sarcinile ce le trasea
ză au justificare rațională și, 
ceea ce e mai important — 
și sorți de reușită" — este 
de părere tinărul șef al sec
torului, ing. Constantin Cior- 
bea.

Arta de a conduce înseam
nă arta de a munci cu și 
prin oameni, iar în. viața de 
partid de a promova cu con
secvență principiul muncii 
colective — consultarea lar
gă a oamenilor asupra solu
țiilor celor mai optime pri
vind unele situații, antrena
rea, pe baza unor responsa
bilități precise a componen- 
ților organului de partid, a 
celorlalți factori la înfăptui
rea țelurilor fixate în comun.

Cu comuniștii, incepind de 
la șefii de brigăzi și pină la 
șeful de sector, secretarul de 
partid discută zilnic; hotărăsc 
împreună asupra problemelor 
mai importante ale sectoru
lui. Dar nici o idee, nici o 
soluție nu devine hotărîre 
pină ce nu întrunește sufra
giul membrilor biroului or
ganizației de bază. E posibil? 
Doar in planul de muncă sint 
prevăzute numai două ședin
țe de birou ?

— Da, dar ne-am învățat 
să muncim nu atit după hâr
tii cît după cum cere viața, 
ne-a răspuns Ghiță Popescu. 
Chiar dacă nu facem procese 
verbale, noi, membrii birou
lui, ne întrunim cel puțin de 
două ori pe săptămână, ne 
consultăm, hotărîm operativ 
asupra soluționării diverselor

SUSAN 
~ 9

trebuia. Dar nu m-am prea 
plictisit că nu eram singur. 
Așteptau pe la uși cu bilete 
in miini vreo două sule de 
cetățeni.

— Alo!... striga la telefon 
unul de-al Casei... A plecat 
„Ritmul melodiilor'' de la 
Tg. Jiu?

Nu știu ce i se răspun
dea, dar vedeam omul trans- 
pirînd și pricepeam că-mi 
mai trebuie tutun. Și aștepta 
lumea... Unii mai fumau, al
ții spărgeau .bomboane a- 
gricole", adică de dovleac... 
Cind mă gindeam să-mi iau 
poteca, a sosit în sfirșit auto-

Din bruma de învățătură pe 
care am agonisit-o umblind 
de colo-colo prin lumea asta 
mare eu știam că lumea obiș
nuiește să iși scuipe în sin 
și că se ferește de cele trei 
ceasuri rele simbăta. O să 
ziceți dumneavoastră că chiar 
ușa e. Mă scuzați, dar sînt 
obligat să vă contrazic.

— De ce flăcăule ? — mă 
veți întreba.

— Fiindcă mie mi s-a lăsat 
cu ghinioane vinerea, voi 
răspunde eu, cu argumentele 
pe buze.

Dar să n-o mai lungim. 
Vasăzică era intr-o zi de vi
neri pe la orele șaptespre
zece și ceva. Neavind eu o 
trebușoară mai acătării îmi 
zic: ia să mă duc la Casa 
de cultură. Trebuie să fie pe 
acolo ceva activități Și m-am 
dus. A crescut inima in mine 
și am sărit trei palme în sus 
de bucurie cind am citit a- 
nunțul din afișier. Scria acolo 
că o formație din Gorj pre
zintă in deplasare, adică la 
Petroșani, mare concert, ma
re, de muzică ușoară — inti
tulat .Ritmul melodiilor" — 
cu soliști vocali numai unu 
și unu, cu acompaniament 
susținut de formația „Melo
dic".

— Ceva pe cinste, mi-am 
zis și am zorit să intru in 
sală, că după cum scria pe 
afiș, concertul era anunțat 
la orele șaptespre’ce și era 
fix trecute.

— Nu zori verică, inii zice 
un binevoitor de la contro
lul biletelor, că n-a sosit...

— Ce n-a sosit ? întreb mi
rat...

— Ăștia cu .Ritmul melo
diilor", cine dară...

Am priceput cum devine 
cazul și m-am pus să aștept. 
Tutun aveam... Răbdare mai

IW
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probleme, stabilim cine și de 
ce chestiune urgentă se o- 
cupă, mai discutăm cu mem
brii de partid care nu per
severează în realizarea unei 
sarcini.

Și asemenea consultări sint 
o practică curentă nu numai 
în munca membrilor birou
lui, ele au loc în fiecare bri
gadă, in fiecare schimb, lată 
o premisă determinantă a di
namismului vieții de partid.

Cuvintul secretarului de 
partid e înnobilat de fapte; 
autoritatea, competența, ome
nia lui implică un atribut 
esențial: exemplu personal — 
de rîvnă, de responsabilitate, 
de exigență, 
greu, unde se cere mai mul
tă tenacitate 
tehnico-organizatorice pentru 
a salva un abataj de pre
siune — e .prezent și el, cot 
la cot cu minerii. Unde se 
ridică dificultăți intr-o bri
gadă sau vreunul dintre or
taci o ia... razna, in urma 
unor delicate probleme fami
liale, cel ce intervine cu tact 
și eficiență e tot secretarul 
de partid.

Dar nu doar secretarul de 
partid se adresează oameni
lor, ci și oamenii se adre
sează secretarului. De dimi
neață, de cind intră pe poar
ta exploatării și pină după- 
amiaza cind pornește spre 
casă — in abataj. în incinta 
minei și pe stradă — secre
tarul de partid se află in
tr-un dialog permanent cu 
oamenii.

— 11 cunosc de 10 ani pe 
secretarul nostru de partid 
și pot să spun că e 
excepțional, 
de brigadă 
Iov. Pentru 
e un sprijin 
piu care ne dă tărie in lupta 
cu greutățile, cu propriile 
noastre slăbiciuni. Intr-un 
cuvînt e așa cum trebuie să 
fie un secretar de partid: 
capabil să ne înflăcăreze, să 
ne mărească eforturile pen
tru ca organizația noastră, 
colectivul nostru să se afir
me, să-și mențină prestigiul 
meritat.

buzul cu artiștii. Buluc și 
eu in sală, ca toată sufla
rea. Și iar așteaptă...

— Nene, vrei semințe ? îmi 
zice un puști.

L-am refuzat, 
ceilalți, doream 
șoară. Au ciriit 
a numărat unul de vreo trei 
ori pină la patru pentru... pro
bă de microfon — și iată că a 
bătut gongul. Pe parol, că bă
ieții din formația .Melodic" 
meritau singuri toate para
lele. l-au tras ei ba cu instru
mentele, ba cu glasul și se 
vedea cit de colo că sînt 
buni. Cu primul solist, adică 
cu Vasi Barbu, nu m-am prea 
înțeles. Păi cum să mă înțe
leg ? A cintat englezește... 
italienește... și în final i-a 
tras și una românească cu 
„spune-mi cine ? spune-mi 
cine ?...“

Autocritic băiatul. Că așa 
voiam să zic și eu : Spu
ne-mi cine ? Spune-mi cine, 
te-tr-nvățat să cinți pe tine ? 1 
N-a bisat nimeni și a apărut 

T V
Deschiderea emisiunii. 
Mult e dulce și fru
moasă.
Confruntări. A gîndi cu 
capul propriu. Anchetă 
privind raporturile din
tre întreprinderi și cen
tralele industriale. Glo
sar economic : Marke-

RADIO
PROGRAMUL 1 : 7,00 Radio

jurnal: 9,00 Buletin de știri;
9.30 Viața cărților; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Muzică popu
lară din Moldova; 10,30 Vreau 
să știu; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 O melodie... trei inter
pret; 11,15 Consultație juridi
că; 11,30 Sub flamura partidu
lui — program de cintece; 12,00 
Formația Manfred Mann; 12,10 
Un interpret și rolurile sale;
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13.00 Radiojurnal; 13,27 Cînte- 
cul e pretutindeni; 14,00 Com
pozitorul săptămînii; 14,31 Cîn- 
tece și jocuri populare; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 — 100 de 
legende românești; 15,30 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica de estradă 16,00 Radiojur
nal; 17,00 Antena tineretului;
17.30 Concert de muzică popu
lară; 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Inter
pret de seamă ai muzicii popu
lare : Fănică Luca; 20,55 Știința 
la zi; 21,00 Bijuterii muzicale;
21.30 Revista șlagărelor: 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6.00 Estrada nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Răzbunătorul (24—26 
mai); Republica : Incinerato
rul (24- ~
B. D.
mai); 
Cinci 
mai); 
unei
LUPENI — Muncitoresc : Că
sătorie prin mica publicitate 
(25—26 mai).

26 mai); PETRILA i 
intră în acțiune (23—25 
LONEÂ — Minerul : 
pentru infern (24—26 
VULCAN i Dragostea 
blonde (24—26 mai);

solista Rodica Voniea. Ca să 
fiu sincer, frumușică fată, 
dar cu glăsciorul ei de pri
vighetoare putea să-i ardă 
niște cintece și mai acătării. 
Și iată 
paticul 
țat pe 
Vorba 
inului, 
merită

Și a
t>

că tot fără .bis" sim- 
prezenlator l-a anun- 

Petrică Geambașu. 
multă — 
E bun 
atestatul!

urmat iarăși cu poan- 
pe buze prezentatorul A- 

lexandru Mandelescu... Și 
ne-a desfătat iar cileva minu
te formația „Melodic" i' 
cărei flăcăi mă mir c 
se reped să-și io atestate v 
cale! Acum vă 
liniște. Urmează capul de a- 
fiș Corina Chiriac! Și a a- 
părut. S-a împiedicat prin fi
rul microfonului, a făcut un 
banc chiar foarte prost cu 
niște sărutări pe adresa cui
va... apoi a cintat. Slab, dar 
a cintat. Și, ca surpriză pen
tru spectatori, după cum ne-a 
amenințat, l-a dat in lături 
pe organist și s-a acompaniat 
singurică singurea, ciupind 
claviatura cu două dește, reu
șind să banalizeze o splen
didă melodie românească. 
Vin din nou și zic parol, mai 
bine ciuta .ceata lui piți- 
goi!“ Cam așa s-a terminat. 
Halal de concert, păcat de 
parale. Că d’aia vin eu și 
zic: cine o fi inventat fra
ților șușaneaua ? ! Așa se face 
că eu și mulți alții, in 
unui concert sadea, am 
zut o șușanea.

Apropo, șușanea înseamnă 
mare grabă mare din partea 
trupei in deplasare. Altfel 
ar fi fost mai țapeni, sper.

Mă rog, nu le-am dat eu 
atestate și nici nu le con
test. Dar nici foiletonul nu-l 
ratez. Punct.

George FILIP 

ting-ul.
Tragerea Pronocxpres. 
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Reflector.
Tclecinemateca : 
artistic: 
comedie satirică. Pro
ducție a studiourilor ar- 
gcntinicnc.
Antologie lirică.
Film TV : Yehudi Me
nuhin la București. 
Telejurnalul de noapte.

EXODUL FLORILOR
In sera I.G.C. din Petroșar 

există anotimp hibernal. 
Cit este iama de lungă aici 
florile răsar și se dezvoltă 
pentru co primăvara să impo- 
dobeoscă întregul oraș. Exo
dul florilor din seră pe peluze 
și zone verzi a început o dotă 

primăvara.

Extinderea 
magazinului 

făcuts-a 
din mers

de desfacere a 
alimentare din

Magazinul 
produselor 
piața orașului avea un spa
țiu restrîns. Cu toată stră
duința, colectivul unității 
reușea cu greu să satisfacă 
cererile cumpărătorilor. S-a 
preconizat deci extinderea 
magazinului și în locul ma
gaziei și a unității O.C.b. in
dustrial, Extinderea magazi
nului s-« făcut din mers. In 
două încăperi se continua 
vînzarea, în timp ce în rest 
se executau reparații, zu
grăviri și vopsiri. Magazinul 
este în prezent spațios și 
aspectuos. La amenajarea 
lui au muncit multe ore, în 
afara programului, vînză- 
toarele Maria lacob, Viorica 
Călina, luliana Ularu, Fran- 
cisc A roz, practicantele Ma
riana Ilotea și Aneta Petri- 
șor în frunte cu Maria Băr- 
can, responsabila unității și 
ajutoarea sa Irina Stuparu. 
Vitrinele, aranja
te cu gust și fan
tezie sînt opera 
lui Silvestru Ob- 
weger. 

ncesta și din anii anteriori. 
Reproducem la întîmplare cîtc- 
va din aceste teme i ..Rolul 
scriitorilor de la 1843 în dez
voltarea literaturii române*. 
.Gîndirea social-polit’că și fi
lozofică din România". „Cultu
ra și gîndirea socialistă*, 
„Creșterea rolului partidului și 
statului în etapa actuală*. »E- 
voluția speciilor* ș.u.m.d. Se
riozitatea și competența cu ca
re câdrele didactice de la acest 
prestigios liceu se preocujXi de 
sarcinile care le revin re con
cretizează. după cum este știut, 
în rezultatele bune și foarte 
bune pe care le obțin an de 
an absolvenții școlii la con
cursurile de admitere în uni
versități și institute de învă- 
țămînt superior.

In sfîr.șit, ultima vizitată de 
noi a fost Școala generală nr. 
■f Petroșani unde explicațiile 
cerute ne sînt oferite de prof. 
Vasile Bîcoi, directorul șco
lii. ..In afară de pregătirile 
pentru admitere, care și la noi 
au început cu multe Iun' în 
urmă — ne spune prof. Bîcoi 
— noi am inițiat, ca de altfel 
și în anii trecuți, o formă in
teresantă de dezbatere a rezul
tatelor la învățătură, de îndru
mare a elevilor și părinților 
lor. Am inițiat, în această or
dine de idei, întilniri între pro
fesorii de la clasele a VIII-a 
și elevii de la această clasă

Fino în prezent și-ou schim
bat „domiciliul" peste 55 mii 
panseluțe, 20 000 goroofe tur
cești, 3 500 trandofiri pitici și 
olte flori. Exodul florilor con
tinuă să se desfășoare masiv. 
Alte mii de panseluțe, begonii, 
solvii, bobelii și alte flori vin 
$4» împodobească orașul. Ad

Mai acum un an s-a 
luat inițiativa înființă
rii unui cor al sindica
telor din localitate. Sub 
bagheta dirijorului
Gheorghe Popa zeci de 
salariați din unitățile 
economice și instituțiile 
din oraș au început re
petițiile. S-au pregătit 
de zor. Primul specta
col a fost prezentat 
pe scena Casei de cul
tură din Petroșani și a 
fost dedicat seinicente-

îmi place grozav dulceața 
de vișine. De obicei o cum
păr de la magazinul cu auto
servire din centrul orașului 
Petroșani. Tonetele de aici, 
aranjate cu gust, te îmbie să 
cumperi. Dar vai, dulceața 
de vișine pe care am cum
părat-o avea un gust piperat 
și un miros greu de definit. 
A fost doar o întîmplare, 
mi-am zis. Spre a mă con
vinge am mai cumpărat un 
borcan. Avea același 

însoțiți de părinți. Cu prilejul 
infîlnirilor, profesorii oferă in
dicații elevilor asupra progra
mului ce trebuie urmat în 
coastă perioadă pentru ;:a ran
damentul intelectual să fie 
maxim, apoi stau de vorbă cu 
părinții (după ce în prealabil 
elevii au părăsit sala), asupra 
fiecărui elev în parte, cîntă- 
rindu-le aptitudinile, deprinde
rile. cunoștințele dobindite în 
școală spre a se putea alege 
cele mai adecvate profesiuni 
ori școli caic să le urmeze în' 
viitor*.

Dacă preocupările cadrelor 
didactice de la școlile amintite 
(ca, de altfel, și de Ia celelalte 
școli din municipiu) sînt inte
resante și susținute în această 
perioadă, nu aceleași sînt ur
mările acestor preocupări, da
torită mai multor factori. între 
care măiestria pedagogică nu 
se află pe ultimul loc. Este 
știut că acum, la sfîrșitul anu
lui, oboseala intelectuală se 
face tot mai simțită, mai ales 
la elevij care în timpul anului 
au neglijat învățătura. Un im
portant rol revine dirigintelui 
care, pe baza observațiilor rea
lizate de-a lungul anilor de 
scoală, trebuie să fie omul în 
stare să cunoască cel mai bine 
structura spirituală a elevului, 
deprinderile, înclinațiile, ca
pacitatea sa de înmagazinsre 
și sistematizare a cunoștințe
lor. pentru ca, în permanentă 
colaborare cu familia, să gă- 

9 © &

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localitatea lor

miri nd covorul smălțuit ol flo
rilor se cuvine să spunem cî- 
teva cuvinte și despre cei care 
s-au ocupat cu grijă și miga
lă de cultivarea lor in seră - 
Hermina Leșe, Elisobeto Diță, 
Nostosic Crișon, Trondolira 
Văcaru în frunte cu Constan
tina Crișon, responsabila serei.

narului P.C.R. Printre 
coriști sînt și 13 sala
riați ai B.A.T., dintre 
oare 10 uteciști.

— Aproape jumătate 
........... organiza- 

fac parte
din uteciștii 
ției noastre
din cor, spunea cu mîn- 
drie Aniea Ivrujelak, 
secretara organizației, 
coristă și ea. Maria 
lejek, Doina Sfîrîială, 
Paul David, Gheorghe 
lacob, Gabriela Mărcu- 
lescu, Anuța Iordan sînt 
doar cîțiva dintre acei 
ce au îndrăgit corul.

Gh. BOZU 

/li treilea, de asemenea. Decț 
m-am păcălit de trei ori fără 
ca măcar o singură dată să 
fi fost l aprilie. La un mo
ment dat am vrut să trimit 
borcanele plocon fabricii din 
Dej care le-a produs. M-am 
gîndit însă să scriu ziarului 
spre a nu se păcăli intre 
timp și alți cumpărători.. Pi
nă una alta ar fi necesară 
o analiză de laborator a dul- 
ceții de vișine spre a se pu
tea constata ddcă nu e cazul 
să fie ret

scascâ cele mai adecvate po
sibilități de coordonare și în
drumare fj eforturilor celor 
care nu peste mult timp se 
vor prezenta în fața examina
torilor. Tot dirigintele are da
toria să constate modul în care 
ceilalți profesori se achită de 
sarcinile care le revin. El tre
buie să urmărească progresele 
elevilor slabi, chiar să Ic con
troleze notițele spre a vedea 
în ce fel ou reușit sâ sinteti
zeze. sa sistematizeze materia 
(pe baza explicațiilor de Ia 
ore și a materialului biblio
grafic consultat), să realizeze 
corelațiile, asocierile care se 
impun. La ore trebuie să îm
binăm cînd e cazul repetarea 
curentă cu repetarea de sin
teză și cu cea de încheiere, 
fără însă a ne propune reali
zarea unor simple actuali
zări ale materiei. E necesar să 
comunicăm și unele cun'.stințe 
noi care nu numai lărgesc 
cadru} lecției, dar sînt ind’c-.te 
și pentru evitarea monotoniei 
și plictisului ce se constată 
atunci cînd aducem în discu
ție elemente cunoscute cu alte 
prilejuri.

Dar intenția noastră nu e 
sâ... recapitulăm o lecție de 
pedagogic. De aceea, ne oprim 
aici cu recomandările convinși 
că acestea, alături de multe 
altele, sînt în atenția majori
tății cadrelor didactice care au 
latitudinea să le folosească 
după cum se impune de la 
caz la caz.

zz Minutul 80 al meciului 
\\ rugbi Știința — .U“ Timișoa- 

ra. Scor final: II—0 pentru 
» oaspeți. Soția antrenorului ti

mișorean s-a apropiat de 
gardul de sir mă să-și felicite 
soțul ce radia de bucurie.

— Dă-mi și copilul mîn- 
ca-l-ar tata de norocos. A lui 

victoria asta. Și 
are !...
In brațele lui nea 

un copil bălai zâmbea 
de soare. Cîțiva jucători ti
mișoreni, vizibil marcați de 
efort, s-au repezit spre mi
cuțul cu noroc, acoperindu-l 
cu sărutări.

— El e 
Mitică.

— Da, el — norocosul lui 
tăticu, dar voi i-ați făcut no
rocul. Felicitările voi le me-

Tribuna

De la reluarea campiona
tului diviziei B de handbal, 
echipa feminină Jiul Petro
șani iși desfășoară meciurile 
pe terenul de bitum al Șco
lii sportive. Ceea ce nemul
țumește aici este tribuna. La 
meciuri, spectatorii stau care 
cum pat, pe schelele de be
ton care vor sprijini viitoa
rele bănci și cățărați pe gar
duri. Cînd se va termina tri-

angajeaza 
urgent

'roduse
ndusWale

• șef magazin 
chimicale

pentru unitatea nr. 
din Petroșani.

• șef magazin 
fero-metal

pentru 
Uricani.

• șef magazin
mercerie-galanterie

nitatca nr.

Sute de elevi îndrumați do 
profesorii de specialitate de la 
școlile generale din Valea •!>■- 
lui au participat în cursul lu-< 
nil mai la acțiunile organiza-* 
te pentru colectarea și valori
ficarea plantelor medicinale. 
Printre colectivele care au ob
ținut rezultate deosebite in 
acțiunile de colectare a plan
telor medicinale, se numără 
cele de la școlile generale nr. 
I și nr. 5 Petrila, nr. 1 " 
șani, nr. I Aninoasa, nr. 
can și nr. 1 Lupeni.

Aceste colective s-au 
jat ca pînă la sfîrșitul 
școlar să ‘ '
de plante 
inințe și 
valorifica 
Oră.știe.

Teatrul «Valea Jiului" pre
zintă, în ziua do 30 mai. ia 
orele 16, 18 și 20. la Caso de 
cultură, pe Dan Spătaru, An
gela Similea, Nicolae Suciu» 
Colet Marinescu și Gioni Di- 
mitriu într-un concert extra
ordinar de muzică ușoară. 
Acompaniază formația vocal- 
instrumentală ,.Astral“.

buna de la această frumoa
să bază sportivă ? La recen
tul turneu de calificare pen
tru divizia B la handbal fe
minin, numeroși spectatori au 
fost cit se poate de contra- 
riați, că nu au pe ce sta. Ci
neva afirma cu supărare: 
„Acum avem teren bun, a- 
vem echipă (Jiul, desigur) bu- 
nișoară, dar nu stăm bine (la 
meciuri — n. n.f. Cînd O să 
putem sta comod, să ne în
curajăm cum se cuvine echi
pa ? Că parcă așa nici n-ai 
chef sa strigi HAI JIUL!

Intr-adevăr, o tribună fără 
locuri înseamnă și meciuri 
fără spectatori.

O știre lapidară a apărut 
nu de mult în ziarul nostru : 
.Mitne (duminică, 16 mai — 
n. n.) se deschide ștrandul 
termoficat Lupeni.** Și s-a 
deschis. In prima zi» un ma
re număr de iubitori ai îno
tului și-au reverificat cunoș
tințele in arta plutirii. O 
ploaie torențială i-a alungat 
pentru scurt timp din bazi
ne, apoi soarele i-a chemat 
din nou la scăldat. Dumi
nica trecută, dimineața, a fost 
din nou lume multă la ștrand. 
Care va fi al doilea ștrand 
care-și va deschide cit mai 
repede porțile ? Din Petrila, 
Paroșeni, Vulcan sau cel din 
Petroșani care acum se naș
te ? Poate ultimul, 
fi bună !...
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începerea himrilnr 

Congresului al IlV Iea al P.C. 
din Cehoslovacia

PRAG A 25 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, Constan
tin Pi isficaru, transmite : Marți 
au început in Palatul Congre
selor din Parcul de cultură și 
odihnă „Julius Fucik" din Fra
ga lucrările celui de-al XIV-lea 
Const cs al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

La lucrări iau parte circa 
1 200 delegați. Participă, ca in
vitați, delegații ale unor parti
de comuniste și muncitorești, ale 
unor partide socialiste de stin
gă și democratice, ale unor 
mișcări de eliberare națională.

Alături de conducătorii altor 
'delegații invitate. în Prezidiul 
Congresului au luat loc condu
cătorul delegației Partidului Co
munist Român, tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și ceilalți mem
bri ai delegației.

Lucrările Congresului au fost 
’deschise de Ludvik Svoboda, 
membru al Prezidiului r C al 
P.C. din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în memo
ria unor militanți cehoslovaci 
și din străinătate ai mișcării 
comuniste și muncitorești, pre
cum și ai luptei de eliberare 
națională, 
intervalul
■KllI-lea.

care au decedat în 
de la Congresul al

Vasil Bilak, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a salutat pre
zența la Congres n delegațiilor 
străine. Apoi, delegații nu ales 
organele de lucru ale Congre
sului și au adoptat următoa
rea ordine de zi i

— Raportul privind activi
tatea partidului și dezvoltarea 
societății în perioada de după 
Congresul al XII-lea, prezentat 
de Gustav Husak, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

— Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie și 
tat de Milos 
tcle Comisiei.

— Raportul 
principalele direcții ale politicii 
economice a partidului în pe
rioada 1971—1975, prezentat de 
Lubomir Strougal, președintele 
guvernului federal al R. S. Ce
hoslovace.

— Alegerea organelor 
cătoare ale partidului.

La primul punct al 
de zi, a luat cuvîntul 
Husak, prim-secretar al 
P.C. din Cehoslovacia.

In ședința de după 
a fost prezentat raportul Co
misiei Centrale de Revizie și 
Control și au început discuțiile 
la primul punct de pe ordinea 
de zi.

Lucrările congresului conti
nuă.

al P.C.

Control, prezen- 
Jakes, preșcdin-

cu privire la

condu-

ordinei 
Gustav 
C.C. al

amiază.

Congresul Uniunii Tineretului
German

Fidel Casfro l-a primit
pe tovarășul

Gheorghe Rădulescu

BERLIN 25. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : In sala sporturilor „Wer
ner Seelenbinder“ din Berlin, 
și-a deschis lucrările cel de-al 
IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Liber German. Parti
cipă peste 2 000 delegați, pre
cum și 62 delegații ale unor or
ganizații de tineret din 46 de 
țări.

Din Republica Socialistă Ro
mânia ia 
dusă de 
cretar al

parte o delegație con- 
Ioan A. Popescu, se- 
C.C. al U.T.C.

auLa ședința de deschidere 
luat loc în prezidiu Walter 
Ulbricht, președintele Consiliu
lui de Stat, Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, șefii delegațiilor străine.

Raportul de activitate intitu
lat „Răspunderea tineretului în 
realizarea societății socialiste 
dezvoltate în R.D.G. și sarci
nile Uniunii Tineretului Liber 
German*1 a fost prezentat de pri
mul secretar al Consiliului Cen
tral al U.T.L.G, din R.D.G., 
Guenther Jahn.

HAVANA 25 — Corespon
dentul Agerpres, Victor Sta- 
niate, transmite: Fidel Castro, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cuba, prim ministru 
al Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, a primit pe 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia.

In cursul întilnirii au fost 
discutate probleme privind co
laborarea și cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică 
dintre România și Cuba, pre
cum și alte probleme de inte
res comun. S-a apreciat că e- 
xistă posibilități pentru extin
derea schimburilor economice, 
a colaborării și cooperării din
tre cele două țări și a fost 
subliniată de ambele părți do
rința de a se dezvolta în con
tinuare relațiile frățești multi
laterale dintre România și 
Cuba. Fidel Castro a transmis 
un salut cordial, tovărășesc, 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, pre-

ședințele Consiliului de 
al Republicii Socialisto 
nia, Nicolae Ceaușescu.

La întîlnire, care s-a 
șurat într-o atmosferă 
cordială, au fost prezenți 
partea română Radu Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economi
că și tehnică, precum și Vasile 
Mușat, ambasadorul României 
Ia Havana, iar din partea cu- 
bană Pedro Miret, membru al 
C.C. al P. C. din Cuba, minis
trul industriei minelor, com
bustibilului și metalurgiei.

Greva de la Renault
s-a încheiat PREGĂTIRILE PENTRU

LANSAREA

FRANȚA. Vedere din inte
riorul uzinelor „Renault** din 

Billancourt, ocupată de 
muncitorii greviști.

cu victoria muncitorilor SONDEI „MARINER-9"

Sesiunea Consiliului General
al Internaționalei Socialiste

HELSINKI 25 (Agerpres). — 
In capitala Finlandei s-a des
chis marți sesiunea de trei zile 
a Consiliului General al Inter
naționalei Socialiste, la care 
participă aproximativ 150 
delegați din 35 de țări.

Deschizînd lucrările conferin
ței, Bruno Pitterman, președin
tele în exercițiu al Internațio
nalei Socialiste, a arătat că pe 
ordinea de zi a sesiunii sînt în
scrise trei probleme principale: 
evoluția situației internaționa
le, politica păcii și colaborării 
în Europa, colaborarea politică 
și progresul economic în țările 
„lumii a treia".

In ședința de dimineață, Ha-

de

rold Wilson a prezentat rapor
tul asupra evoluției situației 
internaționale.

Vorbitorul și-a exprimat sa
tisfacția pentru noua orientare 
a politicii guvernului vest-ger- 
man față de țările socialiste 
din Europa, și a subliniat în
semnătatea declarațiilor făcute 
recent la Tbilisi de secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S, Le
onid Brejnev, privind începe
rea de negocieri în problema 
reducerii forțelor militare și a 
unor măsuri de dezarmare pe 
continent. Harold Wilson a evi
dențiat, în încheiere, rolul ac
tiv al Republicii Populare Chi
neze pe scena politică interna
țională.

SAIGON 25 (Agerpres). — 
In cursul nopții de luni spre 
marți, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au lansat un 
puternic atac asupra fortifica
țiilor deținute de trupele ame
ricane la numai 37 kilometri 
nord-vest de Saigon. Coman
damentul militar american a 
anunțat că artileria și aviația 
S.U.A. au intervenit în cursul 
luptelor ce s-au desfășurat în 
acest sector.

Tot în ultimele 24 de ore, 
grupuri ale patrioților au in-

VIOLONISTUL ION
APLAUDAT CĂLDUROS

depozitcendiat un important 
de carburanți situat în peri
metrul bazei aeriene america- 
no-saigoneze de la Camranh. 
O mare cantitate de carburanți 
a fost distrusă — îelatează 
corespondenții agențiilor de 
presă.

Lupte grele între forțele 
Frontului Național de Elibera
re și efective militare 
cano-saigoneze au fost 
late din nou în zona 
trională a Vietnamului 
în special în valea A Shau.

VOICU
ÎN ITALIA

ameri- 
semna
se pten- 
de sud,

PARIS 25 (Agerpres). — Gre
va muncitorilor specializați de 
la Uzina Renault din Le Mans 
a luat, practic, sfîrșit. După cum 
subliniază agenția France Presse, 
79 la sută din totalul greviști
lor s-au pronunțat în favoarea 
reluării lucrului. Ultimele pro
puneri ale Direcției generale 
Renault, avansate la sfîrșitul 
săptămînii trecute, au fost apre-

ciate ca fiind pozitive, deși ele 
nu satisfac pe deplin revendi
cările de bază ale celor 5 500 
de muncitori de la uzina din 
Le Mans.

Greva declanșată la 29 apri
lie, a afectat aproape întreaga 
activitate a Regiei Renault, cea 
mai mare societate constructoa
re de automobile din Franța, 
avînd 93 000 de salariați.

S.LI.A. finanțează mercenarii
angajați în războiul

ROMA 25. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite i La „Teatro Mas
simo" din Catania (Sicilia) a 
avut loc un concert extraor
dinar al cunoscutului violo
nist român, Ion Voicu. A- 
plauzelor călduroase și satis
facției numeroșilor partici- 
panți la concert, li se ală-

tură presa care publică cro
nici elogioase. „Concertul, 
scrie ziarul .La Sicilia**, a 
captat permanent interesul 
publicului și al specialiști
lor. Stăpin al unei tehnici 
sigure și viguroase, Ion Voicu 
a interpretat un program bi
ne alcătuit, care a pus in lu-

mina calitățile sale de vir
tuos interpret".

Același mare succes l-a în
registrat Ion 
niat la pian 
Weiss, și cu 
tului dat la 
mana" din Roma, în fafa unei 
săli arhipline.

Cambodgia

Voicu, acompa- 
de Ferdinand 

prilejul concer- 
„Accademia ro-

— Cores- 
Constan- 

transmitc i 
Și 

anunță că

din Laos și
WASHINGTON 25 

pondentul Agerpres, 
tin Alexandroaie,
Ziarele „New York Times* 
„Washington Post" 
Agenția Centrală de Investiga
ții (C.I.A.), care este principa
la organizație de spionaj a 
Statelor Unite, a violat în mod 
abuziv „Amendamentul Ful
bright", votat de Congres în 
decembrie 1970, prin care se

PARIS 25 (Agerpres). — In 
capitala Franței și-a început 
lucrările Consiliul Organizației 
Europene de Cercetări Spația
le (E.S.R.O.), organizație care 
grupează zece țări vest-euro- 
pene.

Actuala reuniune E.S.R.O. are 
în vedere revizuirea anumitor 
puncte din statutul organiza
ției, adoptat în 1962 și intrat 
în vigoare în 1964, în 
special cele privind atribuțiile 
organelor directoare, precum 
și © „reorientare" a priorită
ților științifice și bugetare.

REUNIUNEA

mod

Restructurarea direcțiilor de 
subvenționare este cerută în
deosebi de Franța, care a su
gerat ca atenția principală în 
cadrul programelor E.S.R.O. să 
fie acordată sateliților opera
ționali. După furtunoasa reu
niune din decembrie anul tre
cut, cînd Franța a amenințat 
că părăsește organizația, parti- 
cipanții la consfătuirea de la 
Paris nutresc speranțe mai

mult decît moderate, aceasta 
avînd, desigur, în vedere și 
ambianța conciliatorie a recen
tei întîlniri dintre președ-ntele 
Pompidou și premierul Heath.

In zilele următoare sînt pre
văzute o serie de întîlniri de 
lucru între experții în dome
niu] aerospațial. Astfel, res
ponsabili ai Centrului național 
de studii spațiale francez vor 
conferi cu omologii lor bri-

tanici asupra posibilităților de 
construire a rachetei „Black- 
Diamant" pentru lansarea de 
sateliți de greutate mijlocie, 
prin fuzionarea rachetei fran
ceze „Diamant" și a celei bri
tanice „Black Arrow*. Această 
soluție apare specialiștilor mai 
avantajoasă decît folosirea ra
chetei „Diamant B/C" de con
strucție franco—vest-germană.

La 1 iunie se prevede, de a- 
semenea, o întîlnire între mi
niștrii pentru cercetări științi
fice ai R. F. a Germaniei, 
Franței și Belgiei.

(Declarații ale lui Luis 
Corvalan, secretar general 
al P. C. din Chile, consem
nate de Renato Sandri în 
„Rinascita", săptăminalul 
P. C. Italian)

«Unitatea populară a cîștigat 
guvernul din Chile în cadrezi 
statului de drept; astăzi ac
ționăm și vom continua să 
acționăm în acest cadru, de
oarece nu există altă cale pen
tru transformarea structurală 
a țării spre socialism. Dacă 
adversarul s-ar răzvrăti ? Ei 
bine, guvernul și Unitatea 
Populară ar întrebuința toate 
mijloacele, ar face apel Ia for
ța maselor pentru restab'lirea 
legii, firește în noile condiții 
determinate de aventura reac
ționară. Statul de drept nu 
este un arsenal Ia care se 
poale renunța la pruna oca
zie. ci este, repet, cadrul plu
ralismului politic și social care 
marchează astăzi calea și care 
mîine va caracteriza socialis
mul în Chile’ i astfel afirmă 
tov. Luis Corvalan, secretarul 
general ai P. C. din Chile în 
timpul întîlnirii de la redac
ția săptămânalului „Rinascita". 
In cuvintele sale ni se pare 
că se întrezărește esența „op
țiunii strategice* a Unității 
Populare care nu este dictată 
de împrejurări tactice, ci este 
săvîrșită pe linia ideilor și ex
perienței pe care a trăit-o miș
carea muncitorească și revolu
ționară chiliană în deceniile 
care au trecut de la crearea 
sa, pe linia creșterii sale fră- 
mîntate ca protagonistă a isto
riei propriei țări...

Tov. Corvalan vorbește des
pre noua organizare a econo
miei pe care o realizează as
tăzi guvernul Unității r 
lare pentru formarea 
trei sfere de proprietate 
6fera publică, sfera mixtă și 
sfera particulară — dintre care 
prima constituie, datorită am
ploarei și ritmurilor de creș
tere, motorul și volanul întregii 
„dezvoltări* naționale. El su
bliniază valoarea proiectului 
'de lege pe care îi elaborează 
acum o comisie mixtă repre- 
zentînd guvernul și sindica-

tul, pentru a defini participa
rea oamenilor muncii la con
ducerea 
blice și 
nificație 
stituirea
și a consiliilor provinciale și 
comunale țărănești, chemate 
deja să participe la înfăptui
rea reformei agrare menită să 
raționalizeze economia și să 
lărgească alianța dintre prole
tari și țărani. Apărarea și a- 
plicarea tuturor legilor în vi
goare, organizarea democrației 
prin întărirea autonomă a or
ganizațiilor și instituțiilor de

întreprinderilor pu- 
mai ales marea sem- 
pe care a avut-o con- 
Consiliului Național

solicitarea unei explicări a ui
mitorului rezultat și a deose
bitului succes al socialiștilor 
răspunde Corvalan: „Avansa
rea demonstrează că hotărîrea 
guvernului de a realiza pro
gramul a unit dorințele de 
schimbare, majoritățile care în 
septembrie 1970 erau încă la
tente și nu au știut să se ex
prime pe deplin în sprijinul 
candidaturii lui Allende, dato
rită neîncrederii, prejudecăți
lor și temerilor. Saltul înainte 
demonstrează că Unitatea Popu
lară exprimă profund conștiin
ța națiunii chiliene*.

construirea socialismului.
„Politica noastră externă nu 

admite limitări ale suverani
tății naționale, Chile a resta
bilit relațiile diplomatice cu 
Cuba, a stabilit relații diplo
matice cu Republica Populară 
Chineză și cu Republica De
mocrată Germană; avem rela
ții comerciale cu Republica 
Populară Democrată Coreeană 
și o reprezentanță a Republicii 
Democrate Vietnam la Santia
go. Nu este nevoie să ilustrez 
ce înseamnă aceasta pentru o 
țară mică din emisfera ameri
cană. Suveranitate, dar fără

protagonistul cel mai consec
vent.

Chiar dacă, desigur, din 
practica unității sindicale ur
mărită cu încăpățînare în toa
te condițiile timp de 40 de 
ani, pînă la prima candidatură 
a lui Allende la președinția 
susținută de comuniști în 1952, 
din lagărele de internare și în 
clandestinitate, la politica de 
„unitate dintre toate forțele 
populare și progresiste care 
sînt în opoziție sau în guvern 
împotriva forțelor reacționare 
care sînt în guvern sau în o- 
poziție", definită la un an după

P.C. DIN CHILE Șl ACTIVITATEA 
GUVERNULUI ALLENDE

Popu- 
celor

masă deja existente (Centrala 
unică a oamenilor muncii, Aso
ciațiile de locatari, Consiliile 
de mame, cooperativele etc), 
sau care sînt pe punctul de a 
părea printr-o constantă lărgi
re a participării poporului ia 
hotărîri, constituie metodologia 
procesului revoluționar chilian i 
cucerirea prin luptă și con
sens a unei acumulări de forțe 
tot mai largi, tot mai angaja
te în înțelegerea dificultăților, 
în realizarea transformărilor 
necesare și posibile, în așa fel 
îneît noile legi pe care le va 
emite statul să fie o expresie 
codificată a schimbărilor sur
venite în raporturile de forțe. 
In realitatea vieții sociale și 
politice.

Alegerile municipale din 4 
aprilie au demonstrat că aces
te raporturi se dezvoltă impe
tuos 5 Unitatea populară a a- 
ouns ca de la 36 Ia sută din 
voturi în septembrie 1970 să 
depășească, deși cu o fracțiu
ne, 50 la sută din sufragii. La

In cuvîntul lui Corvalan, în
crederea puternică în politica 
Unității Populare, în capaci
tatea sa de a realiza opere și 
consensuri — care este și în
crederea în tradiții, în civili
zație, în chilieni, în oamenii 
muncii sau ofițerii din forțele 
armate — se împletește cu re
ferirea continuă la dificultățile 
și pericolele pe care guvernul 
și poporul țării sale trebuie să 
le înfrunte în fiecare zi; în 
timp ce asperitățile cele mai 
mari încă nu s-au ivit. Dis
proporția distrugătoare dintre 
nevoi și mijloace poate fi e- 
liminată numai în măsura în 
care Unitatea Populară va ști 
să unească proletariatul și pă
turile mijlocii, pe tehnicieni și 
intelectuali în lupta care are ca 
obiectiv cucerirea puterii eco
nomico și a puterii politice în 
legalitate și pentru transforma
rea în apărarea patriei și pen
tru cucerirea celei de-a doua 
independențe a sa, cea adevă
rată i bazele pentru a începe

provocări. In O.S.A. ca și în 
B.I.D. și în alte organisme in- 
teramericane sau internaționale, 
în relațiile cu țările vecine ca 
și cu S.U.A. noi afirmăm 
punctele noastre de vedere, 
declarăm dispoziția noastră a- 
micală, solicităm chiar credite 
și investiții, revendicăm doar 
dreptul de a nu suporta nici 
condiții și nici constrîngeri. 
Imperialismul nu este în mă
sură să ne atace cu mijloacelo 
sale tradiționale. Probabil, pri
ma dificultate se va ivi cînd 
va trebui să stabilim despăgu
birile pentru monopolurile a-» 
rnericane în urma naționaliză
rii minelor de cupru. Atunci 
se va măsura semnificația de
clarației Casei Albe, potrivit 
căreia S.U.A., în ce privește 
Chile, stă în expectativă*.

Iar Partidul Comunist ? Ale
gerea lui Salvador Allende a 
fost, înainte de toate, victoria 
unei politici, care a găsit în 
Partidul Comunist din Chile 
susținătorul cel mai tenace și

venirea triumfală a lui Frei, 
apare neîndoielnic că Partidul 
Comunist din Chile a consti
tuit centrul de propulsie și 
unificare a stingii intr-o peri
oadă de timp îndelungată și 
frâmîntată. iar acum ? Corva
lan afirmă că adevărata victo
rie a politicii partidului constă 
în realizarea programului și în 
lărgirea grupării de stingă. 
Pentru aceasta, partidul trebu
ie să fie exemplu de loialitate 
unitară și să știe să-și asume 
și cea mai dură responsabili-, 
tate. Este nevoie de un nivel 
ideologic și cultural mai înalt, 
de o prezență organizatoare 
mai consistentă în fiecare fa
brică, la sate, în școli și biro
uri. Și capacități tehnice, chiar 
dacă partidul nu trebuie să 
înlocuiască organele statului 
în conducerea societății. Și 
prospețimea unor idei împotri
va oricărui schematism. In 
concordanță cu conștiința prac
tică a valorii decisive a unită
ții dintre socialiști și comu;

niști ca fundament al celei 
mai îndrăznețe politici de ali
anțe, această respingere a ori
cărei scheme constituie celă
lalt motiv central nu numai al 
convorbirii noastre ci și al ra
poartelor lui Corvalan la con
grese, al scrierilor sale și ul
terior al salutului Partidului 
Comunist din Chile adresat de 
el Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. cînd a amintit încă o 
dată că important nu este ca 
revoluția să se realizeze după 
scheme prestabilite, deoarece 
nu schemele contează în viață, 
ci procesul revoluționar.

Dar respingerea schematis
mului nu este empirism orb, 
corespunde mai degrabă ca
racterului direct) al „deschide
rii" comunismului chilian, par
ticularității cadrului său, con
dițiilor situației mondiale a- 
preciate cu un spirit pasionat 
internaționalist, dar fără de- 
clamări de gladiator.

Orice platitudine laudativa 
ar fi fără sens. Partidul Co
munist din Chile are, desigur, 
mari probleme de elaborare 
teoretică, de acțiune politică, 
de extindere organizatorică ce 
trebuie rezolvate.

Dar el este, desigur, un par
tid care „vine de departe" din 
luptele in care marxismul a 
însuflețit, treptat, proletariatul 
chilian, înrădăcinindu-se in 
propria realitate, propunind 
răspunsuri la probleme apăru
te pe terenul luptei de clasă, 
al inițiativei politice la orice 
nivel al vieții chiliene.

Partidul Comunist din Chile 
a contribuit, în mare măsură, 
la maturizarea dc-a lungul is
toriei sale a politicii inspirate 
din interesele generale ale 
stingii și națiunii afirmate 
prin actualele succese extra
ordinare. Aceasta constituie, în 
mod obiectiv, condiția pentru 
ca el să știe „să meargă de
parte" împreună cu forțele tot 
mai mari care se string în U- 
nitatea Populară, pe calea re
voluției chiliene, neexplorate 
și excepționale: așa cum au 
fost și vor fi toate revoluțiile 
față de schemele și manualele 
scolasticii. ___ ,_____

interzice cu desăvîrșire finan
țarea de către S.U.A. a mer
cenarilor angajați în războiul 
din Laos și Cambodgia pentru 
a lupta împotriva forțelor pa
triotice. Astfel, ignorînd acest 
act legislativ, cunoscut și sub 
numele de „Amendamentul 
anti-mercenar*. C.I.A. a recru
tat mai multe companii de 
mercenari thailandezi (circa 
5 000 de oameni) le-a echipat 
și le-a trimis în Laos. Potri
vit unor aprecieri prelimina:e, 
echiparea și întreținerea mer
cenarilor thailandezi în Laos 
costă trezoreria S.U.A. peste 
100 milioane dolari anual. A- 
ceste date au fost furnizate de 
senatorii James Lowenstein și 
Richard Moose, care s-au în
tors recent dintr-o călătorie în 
Laos. Raportul lor a fost pre
zentat în fața unui comitet al 
Comisiei senatoriale pentru 
relații externe. Intr-o scrisoa
re a Departamentului de Stat 
adresată comisiei se recunoaș
te faptul că trupele de mer
cenari thailandezi sînt finanța
te de C.I.A.

William Fulbright, președin
tele Comisiei senatoriale pen
tru relații externe, precum și 
senatorii Stuart Symington, 
Clifford Case, Frank Church și 
alții au cerut ca raportul 
Lowenstein-Moose să fie făcut 
cunoscut public pentru ca po
porul american să vadă cum 
sînt folosiți banii plătiți sub 
formă de impozite și taxe. Tn 
prezent, acest raport este cali
ficat drept „Strict secret". Se
natorul 
care

republican Clifford, 
a condamnat încălcarea 

de către C.I.A. a legilor votate 
de forul legislativ suprem al 
țării, a cerut adoptarea unor 
măsuri de urgență pentru în
cetarea imediată a finanțării 
mercenarilor thailandezi.

CAPE KENNEDY 25 Ager
pres). - La Cape Kennedy s-a 
anunțat că inginerii și specia
liștii NASA ou reușit să insta
leze un nou aparat de con
trol ol rachetei menite să pro
pulseze in direcția planetei 
Marte sonda „Mariner-9". Pre
gătirile pentru lansare, prevă
zută să oibă loc sîmbătă, au 
intrat în faza finală. Oficia
litățile NASA au precizat că 
data optimă pentru lansare 
este 6 iunie o.c. Pină atunci, 
oficialitățile NASA vor proceda 
la o revizuire generală a com
plexului „Mariner-9".

După cum se știe, sonda 
americană urmează să fie pla
sată pe o orbită în jurul 
planetei Marte, de unde va 
trebui să transmită importante 
date științifice, care să ser
vească trimiterii, în 1975, a 
două nave spațiale pe supra
fața „planetei roșii".

PIPA Șl BARBA 

LUI MARCHETTI
DUPĂ... TRĂSNET

ROMA 25 (Agerpres). — Ste
fano Marchetti, un bătrin res
pectabil, în vîrstâ de 80 de ani, 
dotat cu o impozantă barbă 
albă, îșl fuma liniștit pipa 
în fața casei sale din comuna 
italiană Castelfranco Veneto, 
cînd pipa i-a fost lovită de... 
un trăsnet. Aceasta a ars în 
întregime, iar barba Iul Mar
chetti, care s-a ales numai 
cu spaima, a fost puțin pirli- 
tă.

ZGOMOTE PENTRU LUPTA
ÎMPOTRIVA..; ZGOMOTULUI

LONDRA 25 (Agerpres). - 
„Pentru a lupta împotriva zgo
motului, trebuie să produci 
zgomote" — aceasta este con
cluzia la care a ajuns Serviciul 
britanic pentru problemele me
diului înconjurător. După un 
studiu aprofundat care a du
rat trei ani, organismul men
ționat sugerează instalarea, în 
zidurile imobilelor a unor dis
pozitive electronice capabile 
să emită vibrații de o inten
sitate echivalentă zgomotelor 
din mediul înconjurător, care 
trebuie anihilate. Interferența 
undelor sonore emise de cele 
două surse anihilează efectul 
nociv al acestora.

SPANIA. Vechiul Palat catalan Aguilar din Barcelona a fost 
transformat intr-un Muzeu Picasso, unde se află la ora actuală 
una din cele mai mari colecții de pictură, desene și litografie 
Picasso din lume. Muzeul este vizitat zilnic de circa 300—600 
de persoane, iar duminicile numărul lor depășește 1 500.

In foto : Un pațio (curte interioară) in Muzeul Picasso.
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