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DESPRE
Interlocutori prezumptivi 

în discuția despre probleme 
de teatru, cită frunză și ’ar- 
bă! -Nu nu-a fost greu sâ 
găsesc unul îndeajuns de 
palavragiu ca să mă^provoa- 
ce, îndeajuns de dibaci ca 
să mă încurce dar nu îndea
juns de înarmat ca să mă 
dezarmeze.

Cel care va pune întrebări
le formulează ritos, stil con
curs „cine știe, cîștigă' :

— Ce se întîmplă dinco
lo de misterul faldurilor de 
catifea ?

— Iată prima întrebare

TEATRU oDD

Invătămintului
— Spectacolul „Părinți te

ribili" a beneficiat de cro
nici entuziaste...

— De asemenea,. reevalua- |"j 
rea unor moșteniri mai re- — 
cente ne-a- stat Z'n atenție. 
Prezența pe afiș a unor scri
itori ca Minulescu sau To- 
pîrceanu dacă nu frapează, 
cel puțin suscită curiozita
tea.

— Cum a valorificat Tea
trul „Valea Jiului" drama- El 
turgia originală contempora- 
nă ?

— Probleme stringente ale 
epocii noastre, extrase din 
miezul frămîntărilor contem-
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Marele miting în cinstea 
delegației de partid 

Si guvernamentale române
amplificare a colaborării eco
nomice, tehnice, științifice, tu
ristice ș. a., corespunzător in
tereselor popoarelor român și 
bulgar, cauzei socialismului și 
colaborării internaționale. Păr
țile au dat o apreciere poziti
vă colaborării în domeniul cul
turii și științei. Ele au conve
nit să sprijine dezvoltarea în 
continuare a acestei colaborări 
și deschiderea unor centre cul
turale ale celor două țări la 
București și Sofia.

Miniștrii au reafirmat hotă
rî rea țărilor lor de a dezvolta 
relațiile de prietenie și cola
borare multilaterală cu țările 
membre ale' C.A.E.R. și partici
pante la Tratatul de la Var
șovia, cu toate țările socialis
te, de a contribui la unitatea 
și coeziunea lor, în interesele 
socialismului și păcii în lume.

In cadrul schimbului de pă
reri asupra problemelor inter
naționale, pornind de la pro
gresele înregistrate pînă în pre
zent de procesul de destinde
re și înțelegere în Europa, 
și ținînd seama de ultimele e- 
voluții pe continent, miniștrii 
au apreciat că,' in prezent, este 
necesar să fie intensificate 
contactele bi și multilaterale 
în scopul organizării, cu par
ticiparea egală în drepturi 
a^ tuturor țărilor interesate, 
fără condiții prealabile, a 
unor întâlniri pregătitoare, 
precum și a Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate 
și cooperare, la care România 
și Bulgaria sînt gata să-și adu
că întreaga lor contribuție.

Cei doi miniștri au reafirmat 
hoțărîrea țărilor lor de a ac
ționa pentru dezvoltarea — în 
cadru bilateral și multilateral 
— a relațiilor de colaborare, 
prietenie și bună vecinătate 
între toate țările balcanice, in
diferent de orînduirea lor so
cială. pentru extinderea colabo
rării economice, științifice, 
tehnice, culturale și a altor 
forme reciproc avantajoase, pe 
baza respectării principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, integrității teritoria
le, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, 
a*  dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinele, în 
vederea transformării Balcanilor 
într-o zonă de bună vecinăta
te, colaborare, pace și securi
tate, liberă de arme nucleare.

Cele două părți au reafirmat 
convingerea lor că pentru însă
nătoșirea atmosferei internațio
nale, edificarea păcii și secu
rității în lume, se impun mă
suri concrete pentru stingerea 
focarelor de război și încorda
re în diferite zone ale globu
lui, excluderea forței sau ame
nințării cu forța în relațiile 
dintre state, soluționarea liti
giilor pe cale pașnică, dezvol
tarea unei largi colaborări în
tre toate statele, pe baza nor
melor dreptului internațional.

Miniștrii au subliniat din 
nou că este imperios necesar

In zilele de 7 și 8 iunie 1971. 
la Giurgiu și Ruse a avut loc 
întâlnirea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, cu 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria, 
Ivan Bașev.

Cu prilejul întîlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească, de înțelegere 
reciprocă, miniștrii afacerilor 
externe au efectuat un schimb 
de păreri cu privire la stadiul 
și perspectivele dezvoltării re
lațiilor bilaterale, precum și în 
legătură cu unele probleme in
ternaționale actuale.

Miniștrii au constatat cu sa
tisfacție că prietenia tradițio
nală dintre cele două popoare 
frățești și colaborarea multila
terală dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Bulgaria sc extind și 
se adîncesc continuu, pe baza 
marxism-leninismului și a in
ternaționalismului socialist, în 
spiritul noului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală, încheiat la 19 noiem
brie 1970. Un rol deosebit în 
întărirea prieteniei frățești și a 
colaborării multilaterale dintre 
cele două țări revine întîlni- 
rilor și contactelor între condu
cătorii de partid și de stat ai 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Bulga
ria, îndeosebi convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, care au pri
lejuit abordarea într-un spirit 
constructiv a problemelor de 
interes comun și au evidențiat 
noi posibilități de lărgire și di
versificare a colaborării bilate
rale.

Pe linia îndeplinirii prevede
rilor protocoalelor semnate cu 
prilejul întîlnirii dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și To- 
dor Jivkov, la 11 și 12 sep
tembrie anul trecut, la Ruse 
și Giurgiu, între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria a fost în
cheiat acordul privind facili
tarea călătoriilor cetățenilor lor 
domiciliați în zona micului tra
fic de frontieră a celor două 
țări, au fost semnate Acordul 
comercial de lungă durată pe 
perioada 1971—1975, convențiile 
pentru construirea pe teritoriul 
Republicii Socialiste România a 
liniei electrice și a conductei 
pentru transportarea în tran
zit de energie electrică și res
pectiv gaze naturale din 
U.R.S.S. în Republica Populară 
Bulgaria, precum și alte in
strumente de colaborare.

Miniștrii au subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor în 
vederea îndeplinirii celor con
venite cu prilejul întâlnirilor la 
nivel înalt, îndeosebi în pri
vința creșterii schimburilor co
merciale, cooperării și specia
lizării în producție, finalizării 
lucrărilor de proiectare a Com
plexului hidroenergetic în zona 
Islaz—Somovit, folosirii comple
xe a întregului potențial al 
Dunării aparținînd celor două 
țări, precum și în vederea pu
nerii în valoare a noi surse de

Marți după-amiază, în Sala 
Congreselor din Palatul Adu
nării Reprezentanților Popu
lari pe întreaga Chină a avut 
loc un mare miting al prie
teniei chino-române, organizat 
de Comitetul Revoluționar oră-: 
șenesc Pekin, Asociația de prie
tenie chino-română și Asocia
ția de prietenie cu străinătatea.

In sală, al cărui fundal este 
împodobit cu drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Chi
neze, se află numeroși locui
tori ai Pekinului, muncitori, ță
rani, militari, intelectuali, mem
bri ai miliției populare și ai 
Gărzilor Roșii, peste 10 000 per
soane.

Slnt, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Pekin, corespon
denți și trimiși speciali ai pre
sei străine; sînt prezenți mem
bri ai ambasadei române din 
capitala chineză.

Pe o mare lozincă, ce do
mină întreaga sală, este scris ; 
„Trăiască prietenia și unitatea 
dintre cele două partide, țări 
și cele două popoare ale Chi
nei și României".

Primiți cu îndelungi aplauze,

1 i masa prezidiului iau loc 
conducătorul delegației de par
tid și guvernamentale române, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri ai 
delegației : Ion Gheorghe Mau
rer, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Ion Iliescu, George Ma- 
covescu, Aurel Duma. Iau, de 
asemenea loc tovarășii Ciu En- 
lai, Huan Iun-șen, ' Iao Ven- 
iuan, Ic Ciun, Li Sicn-nicn, U 
Fa-sien, Ie Cien-in, Li Tso-pen, 
Ciu Ui-tso, Li Te-sîn, Ci Pîn- 
fei, Go Mo-jo Ken Biao, Li 
Cian, Cian Hai-fun, ambasa
dorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

Mitingul este deschis de to
varășul U De, al doilea secre
tar al Comitetului de partid o- 
rășenesc Pekin, care a adresat, 
în numele populației Pekinului, 
un călduros salut delegației ro
mâne.
, Sînt intonate Imnurile de Stat 

ale celor două țări.
Intr-o atmosferă de o deo

sebită însuflețire iau cuvîntul 
tovarășii Ciu En-lai și Nicolae 
Ceaușescu; cuvin țările lor sînt 
subliniate în repetate rînduri

de puternice aplauze.
Se procedează apoi la un 

schimb de drapele din partea 
populației din capitala Repu
blicii Populare Chineze și din 
partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat; 
Nicolae Ceaușescu. Pe fondul 
purpuriu al drapelelor sînt în
scrise cu litere aurii, în lim-*  
bile română și chineză, cuvin-*  
tele : „Trăiască prietenia de 
luptă dintre popoarele chinez 
și român".

In momentul schimbului dra
pelelor. în sală răsună puter-*  
nic, reluate de mii de voci, lo
zincile : ..Salut călduros delega
ției de partid și guvernamen
tale române". ..Salut poporului 
frate român". „Un salut căl
duros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu". ..Trăiască prietenia 
dintre cele două popoare"# 
..Trăiască marea unitate dintre 
cele două partide ale noastre 
bazată pe marxism-leninism și 
internaționalism proletar", „Tră
iască marea unitate a popoa
relor din lumea întreagă".

Mitingul ia sfîrșit în acor
durile solemne ale Internațio
nalei.

Recepție oferită de tovarășul Micolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceausescu

Marți seara, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și soția sa, Elena 
Ceaușescu, au oferit o recepție, 
în marea sală a Palatului A- 
dunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, în o- 
noarea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez și 
a Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze.

La recepție, din partea chi
neză au participat: Ciu En-lai, 
membru al Comitetului perma
nent al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat, Cian Cin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, soția pre
ședintelui Mao Tzedun, I-Iuan 
Iun-sen, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Iao Ven-iuan. mem
bru al Biroului Politic, Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic, .vicepremier al Consiliului

de Stat, Ie Cien-in, membru al 
Biroului Politic, vicepreședinte 
al Comisiei militare din cadrul 
C.C. al P.C. Chinez, Ie Ciun, 
membru al Biroului Politic, so
ția vicepreședintelui Lin Biao, 
U Fa-sien, Li Tso-pen, Ciu Ui- 
tso, membri ai Biroului Poli
tic, adjuncți ai șefului Mare
lui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, Li 
■Te-sîn, membru supleant el Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Go Mo-jo, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chi
nă, Ken Biao, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C. Chi
nez, Ci Pîn-fei, ministru ad- 
interim al afacerilor externe, 
U De, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, al doilea secretar al 
Comitetului de partid orășe
nesc Pekin, vicepreședinte al 
Comitetului Revoluționar oră
șenesc, Ten In-ciao, soția pre
mierului Ciu En-lai, Cian Hai- 
fun, ambasadorul R. P. Chineze

la București, și alte persoane 
oficiale chineze.

Din partea română au par
ticipat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu-» 
lui Executiv al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretau; 
al C.C. al P.C.R., vicepreședln-» 
te al Consiliului de Stat, Du-*  
mitru Popa, membru al Corni-*  
tetului Executiv al G.G. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid 
București, primarul general al 
Capitalei, Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și Aurel Duma, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Pekin.

La masa de onoare, alături 
de conducătorii de partid și 
de stat români și chinezi, au 
luat loc prințul Norodom Sla- 
nuk, șeful statului Cambodgla# 
președintele F.U.N.K., și soția sa,

(Continuare în pag. a 4-a)

Ministerul Invățămîntului co
munică : Probele practice de 
specialitate la liceele de artă 
și liceele cu program de educa
ție fizică, proba de selecție pe 
baza testului de aptitudini 
lingvistice la liceele cu preda
rea în limbi străine, precum și 
vizita medicală și probele de 
aptitudini muzicale la liceele 
pedagogice au loc între 20 și 
23 iunie a.c.

înscrierea candidaților la a- 
ceste licee se va face pînă în 
ziua de 19 iunie a.c., inclusiv.

Candidații admiși la aceste 
probe susțin între 26 iunie și 
3 iulie la liceele respective pro
bele prevăzute pentru concur
sul de admitere în liceele de 
cultură generală, iar candida
ții respinși se pot înscrie pînă 
în ziua de 25 iunie inclusiv, la 
concursul de admitere, la alte 
licee.

Serbarea de sfîrșit de 
școlar la școlile 
cultură generală 
ziua de 20 iunie

o□ D 0 0 .. ............ D intermediul unor texte de m 
ultimă oră ale dramaturgi- [j
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Radiografia stagiunii
care prin stereotipia ei pur și 
simplu mă indispune.

— S-o luăm mai bine de 
la concret.

— Fie. Mai e puțin și Tea
trul „Valea Jiului" va ex
pune bilanțul stagiunii 
1970—71. Ce a însemnat sta
giunea actuală în raport cu 
cele anterioare în afara unor 
certe acumulări cantitative 1

— Exigențe sporite, ambi
ții repertoriale acordate la 
creșterea maturității prtistice 
a colectivului, 9 premiere 
— dintre care 5 premieră 
pe țară —, reînnoirea profe
siunii de credință asupra ser
virii dramaturgiei românești 
prin cinci montări cu piese 
din literatura noastră, con
fruntarea cu publicul Capi
talei, participarea la etapa 
zonală a „Concursului națio
nal de creație și interpreta
re teatrală 1971" și... un mai 
aprig dor de muncă și de a- 
fi i-mare.

Cum s-a manifestat îm
pletirea armonioasă dintre 
elementul clasic și cel actual 
în configurația repertorială 
a acestei stagiuni ?

— Pentru valorificarea te
zaurului clasic ne-am adresat 
veșnic tinerilor Moliere, Ca- 
ragiale, Calderon. Treacă de 
la noi, dar ne-am convins 
că farmecul secular exerci
tat de clasici a tulburat prea 
puțin remarcabila inerție a 
petroșănenilor. Nu am ne
glijat nici valorile de struc
tură ale dramaturgiei moder
ne.

a

porane, au fost dezbătute la 
nivelul scenei-tribune, prin

ei românești : „Timp și ade
văr" de E. Busuioceanu și 
„Patru oameni fără nume" 
de Radu Bădilă. Anul 1971 
obliga. Măreața aniversare 
ne-a fost un permanent im
bold. Prinosul nu putea fi 
mai prejos de faptul artis
tic. S-a lucrat în spiritul 
unor exigențe deosebite, cu 
profesionalitate, cu dăruire. 
Textele abordate comunicau 
un mesaj cu rezonanțe adînc 
omenești. Vorbeau despre noi, 
despre ai noștri, despre cei de 
lîngă noi. Un univers familiar 
de simțire și cuget. Nu-i 
vorbă, cu toții am străbă
tut epoca, se impunea însă 
transfigurarea artistică a co
mandamentelor sociale și 
etice ale zilelor noastre. Cu 
ambele spectacole am parti
cipat la etapa zonală a ..Zi
lelor dramaturgiei originale".

— V-ați întors eu vreun 
trofeu ?

— Nu. Alții mai norocoși 
ia greu au cules laurii rîv- 
niți de noi. Ne-am bucurat 
pentru ei.

— Au existat preocupări 
pentru micii consumatori de 
frumos ?

Zcnobia 1LIEȘ 
secretar literar al Teatrului 

„Valea Jiului"

(Continuare în pag. a 3-a)

Calitate și operativitate
Sectorul I.G.L. Lupeni se 

mândrește cu calitatea și tim
pul record de execuție a lu
crărilor la obiectivele stabilite 
în planul operativ pentru a- 
ceastâ perioadă. Numai în ul
timele două săptămîni ale lunii 
mai. acest sector a executat 
lucrări de renovări la blocul 
turn nr. 8 de pe Aleea Goru
nului unde ' ' " *“'*
prima dată 
toare. De 
modernizate 
nr. 15 (Progresul), nr. 16 (Bu- 
cegi) și complexul Agrement.

Dintre colectivele care s-au 
remarcat prin operativitate și 
calitatea lucrărilor se numără

s-a folosit pentru 
schela autoridică- 
asemenea, au fost 
unitățile T.A.P.L.

echipele de zugravi conduse 
de Virgil Neagu, de zidari con
duse de Vasile Cornea și Va
sile Pop, precum și cea de 
dulgheri a lui Ștefan Mînzală. 
Un aport substanțial în coor
donarea lucrărilor executate l-a 
adus maistrul constructor Ște
fan Căliman care a urmărit zil
nic modul de realizare a ope
rațiunilor tehnologice.

In prezent aceste echipe lu
crează intens la Grupul școlar 
minier, urmînd ca din a doua 
jumătate a lunii iunie să trea
că la executarea liii rărilor de 
reparații la școlile din orașul 
Lupeni.

și liceele 
are loc

a.c.

an 
de 
In

(Continuare în pag. a 4-a)

IMPORTANT MIJLOC EDUCATIV <$> CEI SANCȚIONAȚI — CATEGORIE SPECIFICA 
ÎN CADRUL MUNCII EDUCATIVE 0 OAMENI CARE SÎNT DA'I'I ..UITĂRII" EXI
GENȚA ȘI COMBATIVITATEA PARTINICA — PREMISĂ A MATURIZĂRII FIECĂRUI 
COMUNIST

A

„Sancțiunea de partid are ca 
scop întărirea disciplinei și mo
ralei de partid — se arată în 
statutul P.C.R. —, a unității și 
purității rîndurilor partidului, 
a răspunderii față de îndepli
nirea îndatoririlor statutare; ea 
are un caracter educativ ur
mărind preîntâmpinarea abate
rilor și îndreptarea celui sanc
ționat".

Cum se realizează în activi
tatea practică această prevedere 
statutară ?

— Pentru mine sancțiunea 
de partid a fost un ajutor to
vărășesc din partea comuniști
lor în mijlocul cărora trăiesc 
și muncesc. Ea m-a ajutat să 
trag învățăminte prețioase pen
tru activitatea mea de viitor, 
m-a determinat să privesc cu 
mai multă răspundere îndato
ririle ce-mi revin în calitate de 
comunist. Cuvintele aparțin to
varășului Eugen Pali, membru 
de partid în organizația de 
bază nr. 8 A de la mina Pe- 
trila. Sancționarea lui în 1967, 
ajutorul organizației de partid 
în acest răstimp pentru a-i dez-

volta trăsăturile comuniste, și-au 
dovedit eficacitatea. In urma a- 
jutorului primit, Eugen Pall a 
dobîndit o conduită ireproșa
bilă, devenind exemplu în pro
ducție și în îndeplinirea sarci
nilor de partid, fapt ce i-a de
terminat pe comuniștii din or
ganizația de bază din care face 
parte ca într-o recentă adunare

c/hieheta
no az teci

generală să-i ridice sancțiunea.
Sancțiunea de partid, preocu

parea biroului organizației de 
bază, a comuniștilor pentru 
sprijinirea celui sancționat să 
se îndrepte, să-și perfecționeze 
personalitatea, constituie, deci, 

■un important mijloc educativ. 
Cum se realizează acest dezi
derat ?

— In organizația noastră li 
6-au ridicat, în ultimul timp, 
sancțiunile tovarășilor Viorel

ne 
de 
A- 
în

V

1

1 
ț

1
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Variațiuni pe o temă veche

Toderici și Nicolae Clenciu, 
spune secretarul organizației 
bază nr. 4, loan Bodenlosz. 
mîndoi au fost sancționați 
1969 cu vot de blam; primul
pentru neglijență în respecta
rea regulilor de protecție a 
muncii, al doilea pentru acte 
de indisciplină. Ridicarea sanc
țiunii nu a fost în orice caz 
o simplă formalitate. Oamenii 
și-au remediat neajunsurile; a- 
ceastă îndreptare a fost con
secința directă a atenției și a- 
jutorului de care s-au bucurat 
•după sancționare. Ochii comu
niștilor. ai biroului au fost 
mereu pe cei sancționați. De 
tovarășul Clenciu, bunăoară, s-a 
ocupat în acești ani un mem
bru al biroului organizației de 
bază, Vasile Ghiscă. Pentru a 
fi zi de zi împreună, tov. Clen
ciu a fost mutat în brigada lui. 
Muncind împreună, 
despre cerințele

discutînd
moral-politicc

Anchetă realizată de
I. DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)
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i:/nin/ix economii:

îmi aduc aminte de parcă lucrurile s-au 
petrecut ieri, deși de atunci au trecut cițiva 
ani buni. Era o zi frumoasă de toamnă tir- 
zie, cind in fața unui bufet, după ce am 
băut cite două halbe de bere de căciulă, 
m-am despărțit de un foarte bun amic. Pleca 
undeva la o școală. Băusem prin urmare, 
de rămas bun.

Ne cunoșteam de mult și nu o dată am 
împărțit împreună bucurii, ori necazuri. A- 
cum, era trimis să învețe și, cu tot regretul 
pentru timpul cil avea să lipsească, mă bucu
ram pentru el.

Terminând respectiva școală, amicul meu 
s-a întors. Și 
iar ne-am bu
curat și iar am 
băut cite două 
halbe de bere 
de căciulă!

Nu se preci
zase încă unde 
anume avea să 
lucreze. Urma să i se comunice în decurs 
de citeva zile. Spre regretul meu, s-a intim- 
plat să fiu trimis cu niște probleme de ser
viciu, tocmai cind a intrat în munca ce i se 
încredințase. Mi-a părut*  rău, mai ales pen
tru faptul că nu am putut să-l felicit eu cel 
dinții. M-am grăbit să Jac acest lucru, îndată 
ce m-am întors, dar nu l-am putut vedea. 
Era deja înfundat intr-o seamă de treburi. 
Și, am înțeles, că doar nu sînt chiar așa 
tare de cap; o muncă de răspundere, nu se 
poate începe chiar așa ușor.

Am lăsat prin urmare să treacă o săp- 
tămină după care m-am hotărit să merg din 
nou. De rindul acesta, am dat mai înainte 
un telefon, să mă asigur. Mi-a răspuns se
cretara și m-a informat că amicul tocmai se 
afla intr-o ședință. Am revenit ceva mai 
tirziu și atunci mi s-a explicat, mai întii că 
e pe teren, apoi, că a intrat într-o altă șe
dință.

Mi-am dat scama că timpul său era foarte 
măsurat și am lăsat totul pe seama întîm- 
plării. Ne vom intilni noi într-o zi și atunci, 
vom bea din nou cite două halbe de bere 
de căciulă.

Intr-adevăr ne-am întilnit. Eram gata să 
mă reped la el și să-l bat pe umăr ca de

obicei, dar m-am oprit. Amicul meu se pă
rea, mai întii că nu mă vede, apoi, cind i-am 
intrat in ochi astfel incit nu mă mai putea 
ocoli, s-a uitat în jur atent ca pentru a se 
asigura de ceva. După această măsură, s-a 
decis să-mi răspundă la salut și mi-a întins 
o mină din care nu am reușit să prind 
decît virful degetului arătător.

Am rămas destul de buimac și, spun drept 
că m-am simțit tare vinovat. Oricit, trebuia 
să-mi dau seama. Nu se făcea să scap din 
vedere că în noua situație, era cazul să fiu 
mai reținut. Putea să pară totul NEPRINCI
PIAL, se puteau naște DISCUȚII ș.a.m.d.

De atunci, 
mi-am însușit 
o ținută cores
punzătoare, pre
caută, preventi
vă. Doar nu era 
să-i creez toc
mai eu PRECE
DENTE.

Timpul, nepăsător față de chestiuni ca 
cele arătate de mine, a continuat să se 
scurgă după același tipar și intr-o zi, iar am 
fost nevoit să rămîn buimac. Mă plimbam 
pe strada principală, cind mă trezii că ci
neva inii arse una peste un umăr, așa din- 
tr-o parte, cum numai amicul meu știa s-o 
facă. Intr-adevăr era el. L-am privit surprins 
și chiar speriat. Dacă îl văzuse cineva ? Pu
tea suferi din punct de vedere al presti
giului, sau mai știi ce nenorocire i se putea 
tntîrnpla ?!

Ghicind parcă ce anume idei îmi umblă 
prin cap, s-a grăbit să mă liniștească.

— Las*  nu-ți face griji! Nu mai lucrez 
acolo unde știai. Ziceau că...

Prin urmare așa stăteau lucrurile! Aceasta 
era cauza pentru care amicul meu, îmi de
venise din nou amic.

...Recunosc bineînțeles, nu am spus cine 
știe ce lucru nou. E vorba de o poveste 
veche și apoi nici nu se mai potrivește. Eu 
însă m-am referit numai la amicul meu, 
pentru că lui i s-a potrivit. Dacă alții, s-a 
nimerit să aibă altfel de amici, norocul lor. 
Dar, aceasta nu înseamnă că trebuie să fie 
supărați pe mine.

V. MAN. D.
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RESURSELE NATURALE 
DIN MUNICIPIU -

superior
Oiuluj sc găsesc importai 
serve de substanțe m 
viile care prezintă o ma 
portanță pentru dezvolta 
conomiei naționale. Planul dc 
âezvol tare t chn i co-eco n om’ că
in perioada anilor 1971 —1975
impune o amplă cercetare și 
valorificare la un nivel supe
rior a acestora.

In contextul planului gene
ral de valorificare a resurse
lor naturale, se înscrie 
dustria 
îliului. Exploata 
lor de hui” 
energetică, 
tontă pîrghie în 
industriei siderurgice și a tran
sporturilor avînd în același 
timp ponderea oca mai mare 
in activitatea economică a mu
nicipiului. Din păcate, într-o 
măsură mai mică, se desfă
șoară activitatea de extracție 
și valorificare a zăcămintelor 
de roci utile solide nemeiali- 
Icre și necombustibile, deși 
rezervele de care subsolul Vă'i 
Jiului beneficiază se ridică la 
cantități apreciabile.

Depozitele ce limitează ză- 
cămîntul de huilă, sînt bogate 
In șistori cristaline eu calități 
corespunzătoare folosirii lor în 
industrie și construcții, dar 
modul în care aceste zăcă
minte sînt exploatate în pre
sent nu lasă să se întrevadă 
tendința valorificării lor 10 
nivel corespunzător cerințelor. 
‘Ci leva exemple sînt edificatoare 
in acest sens. întreprinderea 
•le materiale de construcții 
Bireea—Deva exploatează, din- 
tr-un masiv de argilă se rai re
fractară în cariera Crivadia, 
materie primă nentru fabri
carea unor produse ceramice 
necesare consumului intern și 
pentru export. Activitatea de 
extracte se desfășoară în mod 
rudimentar, realizîndu-se în 
nnul 1970 o producție totală 
do numai 7 800 tone. întreprin
derea minieră Hunedoara ex
ploatează la Bănită calcar pen
ii o industria siderurgică, dar 
naivitatea de extracție se des- 
f. soarâ în mod preferențial și 
ncrațional. cu pierderi de ză- 
râmînt ce oscilează între 15 
f: 20 la sută, conducând și la 
o degradare a rezervelor. In 
anul 1970 s-a extras o can
titate de 256 000 tone calcar, 
dar această cifră putea, și 
chiar ar fi fost de dorit, să 
fie superioară.

întreprinderea de industrie lo- 
rn’ă Petroșani exploatează am- 
/•Iwlite. gnaîse și cuarțite ce
nușii în carierele Bolii-Grune- 
*». Maleia Sașa și Gambrinus. 
Dar în anul 1970. din toate 
aceste cariere s-a extras o 
cantitate de numai 75 800 tone 
rocă utilă.

Datorită unei slabe preocu
pări atît din partea conduce
rii l.I.L. Petroșani cit și a 
direcției județene de industrie 
locală Deva, dotarea cu utilaje 
> carierelor este necorespun- 
aătoare, punctele de lucre sînt 
dispersate. Ori. dezvoltarea 
și creșterea eficienței tehnico- 
economice nu este posibilă în 
această situație.
• Un alt exemplu concludent 
în acest sens este acela al 
șantierului 1LHS Valea Jiului. 
Pentru lucrările de hidroame
liorații de la Denuțoni (pun
ctul de confluență al celor do
uă riuri Jiu), roca utilă este 
transportată din cariera Ma- 
leia. situată la o distanță de

se
extractivă din 

area zăcăminte- 
lă cocsificabilă și 
constituie o impor- 

dezvol tarea

0 km. în timp cc aceca- 
ă se poate valorifica din 
i Gambrinus care sc gă

sește ia o distanță de aproxi
mativ numai 1 km de punctul 
dc lucru.

In
nate de 
perioiiră 
tele teritoriale de control 
logic minier au efectuat, 
cursul lunii februarie 1971, 
analiză a posibilităților dc 
lorificare a zăcămintelor 
roci utile nemetalifere, 
ceaslă ocazie s-a 
agregatele dc rîu (nisip, pie
triș, bolovani) însumează cea 
mai redusă rezervă geologică, 
în comparație cu celelalte ză
căminte de reci utile. Dato
rită ritmului intens în care se 
desfășoară activitatea de con
strucții, pc de o parte, precum 
și captării cursurilor de ape 
curgătoare în spatele unor ba
raje, ix- de altă parte, posibi
litățile de regenerare a acestor 
agregate se reduc din ce în ce 
mai mult Din această cauză 
re impune trecerea de urgență 
la realizarea unei exploatări 
raționale, fără pierderi, a ba
lastului de rîu.

O altă problemă de exploa
tare și valorificare a resurse
lor naturale din Valea Jiului 
o constituie posibilitatea de 
folosire pe plan local a rezi
duurilor rezultate din instala
țiile de filtrare a apelor rezi
duale de la preparațiile Lupe
ni și Petrila, Acestea, în pre
zent, se haldează deși conțin 
importante materii combustibi
le. Apreciem ca oportună ini
țierea unor cercetări privind 
valorificarea acestor reziduuri, 
fie pentru fabricarea de cără
mizi, fie drept combustibil în 
procesul de fabricare a varu
lui.

.Acestea sînt numai a parte 
a posibilităților de valorifica

re a resurselor naturale pe 
care le posedă Valea Jiului 
Ia ora actuală. Pentru contri
buția mai substanțială a muni
cipiului Petroșani la dezvol
tarea industriei locale și națio
nale, la diversificarea produc
ției, se impun unele măsuri, cum 
ar fi 1

® studierea posibilităților 
ile transferare în Valea Jiului 
a secției de cable teracotă din 
orașul Deva, aparținind I.M.C. 
Bîrcea — Deva (care șî*-a  în
cetat activitatea datorită ampla
samentului necorespunzător): 
studierea diversificării produc
ției in această secție și valori
ficarea superioară a argilei can
tonate în zona Merișor 
Crivadia ;

® studierea posibilităților 
valorificare a rezervelor 
calcar, sortul 0—10 la 30 mm, 
haldate in cariera Bănița, im- 
punîndu-se în același timp ca 
I.M. Hunedoara să treacă 
imediat la o exploatare rațio
nală a rezervelor din acest ma
siv, așa cum a fost indicat de 
organul de control geologic 
minier în repetate rînduri ;
• centralizarea exploatării 

rocilor utile de către l.I.L. Pe
troșani într-o singură carieră 
(dotarea corespunzătoare cu 
utilaje și alimentarea cu ener
gie - - -
este 
ției 
cale 

balastului de rîu 
rea

cadrul unei acțiuni ordo- 
către conducerea su- 
dc stat, inspectora- 

geo- 
în 

. o 
va- 
de 

Ou 
constatat că

fabricate care să asigure cu 
agregate necesitățile Centralei 
cărbunelui Petroșani (in pre
zent se aprovizionează de la 
Satu Mare) :

® studierea oportunității și 
eficienței telmico-econoniice a 
construirii unei fabrici de var 
la Bolii pentru valorificarea 
rezervelor <le calcar, folosind 
drept combustibil reziduurile ce
lor două instalații de filtre — 
presă de la preparaț'ile Lu
peni și Petrila :
• continuarea cercetării ză- 

cămîntului de cunrț de la 
Uricani, conturarea definitivă 
și stabilirea rezervelor geolo
gice certe, analiza calitativă și 
valorificarea in economie.

O contribuție substanțială 
in realizarea acestor dezide
rate, a diversificării industriei 
precum și a valorificării re
surselor naturale din Valea 
Jiului o poate aduce Comitetul 
executiv al Consiliului popular 
municipal Petroșani.

Ing. Octavian BOCA, 
Șeful Inspectoratului geologic 

minier Petroșani
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de 
de

electrică). Pentru aceasta 
necesar și sprijinul Direc- 
județene a industriei lo- 
Deva ;
centralizarea exploatării 

și înființa- 
unci întreprinderi «le pre-

ITINERAR MINIER

Pentru sporirea
vitezelor de avansare

Ne aflăm în posesia unei vești îmbucurătoare : preocu
parea, tot mai intensă în ultima vreme Ia mina Dilja, de a 
se realiza la fronturile lucrărilor de deschidere-pregătire 
viteze sporite de avansare In galeria transversală din blo
cul V, orizontul 350 se urmărește cu atenție materializarea 
prevederilor programului privind realizarea unei avansări 
in steril de peste 100 de metri, care va ajuta la urgentarea 
deschiderii în adîncime a straielor din zona respectivă. Am
plificarea capacității de producție va servi, desigur, îmbu
nătățirii situației de ansamblu a unității miniere.

avea un O.M.K.T
In momentul de față se execută intense lucrări pre

gătitoare destinate introducerii în stratul 13, blocul VI, de 
la Exploatarea minieră Lupeni a unui complex de abata’e 
O.M.K.T.-II, Modernul și productivul utilaj — care va 
bogăți dotarea minei — urmează să sosească (’in import.

TEHNICA NOUĂ ÎN LUME
Record 
mondial 

de înaintare
La o mină din bazinul Kuz- 

nețk, in decurs de 31 de zile, 
s-ou efectuat lucrări de înain
tare care s-ou cifrat la 4,2 
km. Agenția TASS, care trans
mite știrea, opreciozo acest 
rezultat ca fiind un record mon
dial. In știre se adaugă că a- 
cum un an aceeași brigodă, 
alcătuită din 39 de oameni, a 
realizot o înaintare de 4 km, 
folosind o combină universa
lă de lobricoție sovietică.

In anumite zile, minerii au 
înaintat 275 m, rezultate care 
ou putut fi obținute datorită 
studierii de către ei a condi
țiilor geologice și o minuiiii 
versate a combinei.

In decurs de o lună s-au 
pregătit pentru excavație 
310 000 tone de cărbune.

|C O M S E M W A M I
„Ciotul" din cale

Se împlinesc in curlnd pa
tru luni de cind lotul elec
tromontaj Vulcan și-a mu- 
tat sediul in clădirea blocu
lui nr. 2 (cam pretențios 
spus ...bloc!) de pe strada 
Tudor Vladimir eseu din loca
litate. Tot de alita vreme nu 
poate fi rezolvată o proble
mă esențială — de ordin 
gospodăresc — pentru finali
zarea amenajărilor exteri
oare, absolut necesare pen
tru desfășurarea normală a 
activității echipelor de mon- 
tori, a activității de aprovi
zionare lelinico-materială. In 
incinta noului sediu este pre
văzut să se construiască un 
număr de boxe pentru adă- 
poslirea sculelor din inventa
rul echipelor, să se amena
jeze depozitul de materiale 
și utilaje etc.

începutul in punerea în a- 
plicare a proiectului de 
najare a incintei, s-a 
Finalizarea, însă, intîrzu
uza? Perimetrul terenului pre
văzut in proiectul de ame
najări din incintă se extin
de asupra unor dependințe 
(ce trebuie demolate) ale 
locatarilor din clădirea (blo- 
cjpl nr. i) învecinată cu se
diul lotului 
Sectorul I.G.L. 
găneză prea

rea respectivelor dependințe 
de pe locul unde se ajlă și 
mutarea lor in afara peri
metrului cuprins de amena
jările ce se efectuează in 
incinta lotului. Cum s-ar zice, 
întreaga acțiune de finaliza
re a proiectului de amena
jări exterioare s-a împiedi
cai .. de un „ciot" care a sto
pat-o. .Mai sint de construit 
cilet a bote pentru scule, tre
buie montată baraca înetali- 
<ă (cimentul ce i:a li păstrat 
aici nu poale aștepta in ploa
ie !) adusă din vechiul depo
zit — recent desființat — de 
la Paroșeni, nivelat și îm
prejmuit terenul ele., dar...

Și cind te gindești că in 
calea rezolvării întregii pro
bleme stau ...ctleva cotețe 
dărăpănate ! Locatarii din 
clădirea vecină incintei nu se 
opun mutării dependințelor 
ce le aparțin bineînțeles ca 
aceasta să nu se facă pe spe
sele lor. Conducerea lotului 
electromontaj a făcut demer
surile 
I.G.L.

electromontaj.
Vulcan tără- 

mult demola-

necesare la sectorul
Vulcan, la Consiliul 

popular orășenesc — insistă 
pentru rezolvarea problemei. 
Cit va mai dura pînă cind 
„ciotul" ivit in calea 
jărilor exterioare din 
lotului electromontaj 
va fi înlăturat ?

amena- 
ineinta 
Vulcan

Asamblarea 
tablelor 

prin explozie
Există diferite procedee mo

derne de asamblare corectă 
prin explozie o unor table 
lungi de 30—40 cm.

In această ordine de idei 
se semnaleoză reolizorea tehni
cienilor maghiari care au pus 
lo punct un nou procedeu 
menit să asigure asamblarea 
prin explozie a toblelor cu 
suprafețe mai mori și fabri
cate din diverse aliaje. Pen
tru efectuoreo operației, este 
necesară o cantitate redusă 
de exploziv.

Compresoare 
cu cilindri 
cromati

Compresoorele „Grosso" din

seric „L-90" sint dotate cu ci
lindri cromați. Stratul de crom 
este aplicat pe peretele cilin
drului prin procedeul supranu
mit „Van der Horst" („Vander- 
krome").

încercările de durabilitole 
întreprinse timp de mai multi 
ani in laboratoarele centrale 
de dezvoltare ale firmei „Gro
sso", precum și încercările exe
cutate in practică au dovedit 
că acest mod de acoperire de
termină o importantă reducere 
o uzurii segmentilor de piston 
și a cilindrilor. Cilindrii cromați 
oferă utilizatorilor acestor com
presoare cu aer mai multe o- 
vantaje remarcabile. Caracteris
ticile structurii suprafeței con
feră cilindrilor proprietăți su
perioare de autolubrifiere. Du
rabilitatea cilindrilor și a seg- 
menților de piston o fost du
blată, și in multe cazuri a 
crescut și moi mult.

Cele mai înalte 
blocuri 

de locuințe 
din Europa
Lo Koln (R.F.G.) se constru

iesc blocuri de locuințe opee- 
ciote co fiind cele moi incite 
din Europe. Primul din oceste 
blocuri gigontice, cu înălțimea 
de 137,5 metri, urmează să 
fie dot in folosință cel tirziu 
in anul 1973. Concomitent, a 
fost elaborat proiectul unui 
nou zgirie-nori, care va avea 
inălțimeo de 136 m. Cu toate 
că ol doilea bloc va fi cu 150 
cm mai mic decit cel dinții, 
el va avea spațiul locativ mult 
mai mare. Ambele blocuri gi
gantice vor avea confort total: 
bazine de înot, grădinițe de 
copii, restaurante, multe loca
luri comerciale, garaje cu lif
turi etc.
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I 
I 
I I 
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Risipitorii
Ritmul intens al construc

țiilor în întreaga (ară impune 
acordarea unei atenții sporite 
modului de gospodărire a 
materiilor prime folosite pe 
șantierele de toate genurile. 
Se pare insa că, uneori, se 
risipesc cu destulă ușurință 
materiale de construcții chiar 
înainte de a ajunge la des
tinație.

Duminică după-amiază am 
trecut, cu totfil întimplător, 
prin gara orașului Petroșani. 
In spatele turnului de control 
a trebuit să parcurgem o por
țiune de 10—20 de metri in
tr-o veritabilă mare de ci
ment. Alături, garat pe una

descăr-din liniile destinate 
carii mărfurilor, un vagon pe 
4 osii era încă martor al „ne
glijenței" acelora care au ri
sipit o cantitate apreciabilă 
de ciment. A doua zi am a- 
flat că in vagonul cu pricina 
se transportase ciment per,- 
tru lotul de la Petrila al șan
tierului I.L.H.S. Valea Jiului. 
Descărcarea se făcuse de că
tre angajați ai acestei între
prinderi. Urmarea : risipă de 
ciment, posibilitatea ca alte 
mărfuri, o serie de bunuri 
destinate consumului alimen
tar, ce se descarcă in acest 
loc. să intre în contact di
rect cu cimentul, să fie com
promise.

cască,Noi cu 
noi fără cască

Consolidarea și dezvoltarea succeselor in economie impune:
AMPLIFICAREA RITMURILOR PRODUCȚIEI

Pe șantierele de construc
ții ale Grupului T.C.H. ne iz
bim încă, de o serie de ca
rențe privitoare la securita
tea muncii.

In ciuda faptului că grupul 
este dotat, la nivelul nece
sităților, cu respectivele ac
cesorii de protecție a capului, 
absolut indispensabile — cum 
sună N.D.P.M.-ul — lucrului 
în conjunctura specifică a șan
tierului, un asemenea aco- 
perămint nu se prea poartă... 
Sigur normelor riguroase de 
protecție a muncii nu le e

la îndemină să fie în ton cu 
subtilităfile modei... Rău e 
că nici factorii. de. bază in 
organizarea și conducerea 
procesului productiv (șefii de 
șantier, șefii de lot, maiștrii) 
nu poartă căștile. Asta, apro
po de virtuțile exemplului...

Și se știe doar : in decursul 
activității de pînă acum s-a 
constatat că — dacă s-ar fi 
folosit așa cum se cuvine 
căștile protectoare — multe 
dintre accidentele de muncă 
ar fi fost evitate. Ei, ce spu
neți : tot noi cu cască, noi 
fără cască ? ! ?

Referitor la materialul cu ti
tlul de mai sus publicat în nr. 
6702 al ziarului ..Steagul roșu“ 
conducerea minei Dîlja ne răs
punde : E.M. Dîlja era citată 
pentru minusul acumulat de la 
începutul anului și care a di
minuat situația favorabilă pe 
C.C.P. Intr-adevăr, planul de 
produc*  jg pe cele 4 luni a fost 
de 175 000 tone cărbune din ca
re s-au realizat numai 160 33!) 
tone — respectiv un mi rus cie
14 661 tone. La această neraali- 
zare se adaugă cele 300 tone 
angajament pentru clapa pînă 
la 8 mai, ridicând astfel dato
ria exploatării față de sarcina 
de plan și angajament la peste
15 000 tone cărbune.

Pentru a prezenta 
condițiile tehnice care 
desfășurarea normală 
sului de producție, ne vom re
feri în mod deosebit la abata
jele din blocul II (7 abataje în 
stratul 3 și 2 în stratul .>) un
de lucrările vechi continuă să 
producă greutăți în exploatare, 
concomitent cu nerealizarea 
productivității muncii planifi
cate. Ca urmare, profilele unor 
abataje sînt mult reduse, ajun- 
gînd ca în unele cazuri să fie 
de numai jumătate din profi
lul normal al unui abataj.

Abatajele cameră din stratul 
5 blocul V, nu r.u fost puse în 
exploatare, datorită pregătirii 
lucrărilor în conformitate cu 
programul aprobat de C.C.P., 
iar cele din blocul II, datorită 
programului de cercetare stabi
lit

Condițiile deosebit de grele 
privind aprovizionarea abata
jelor din blocurile II și III. da
torită stării necorespunzătoare a 
căilor de acces, au impus men
ținerea unui număr ridicat de 
muncitori auxiliari pentru în
treținere și aprovizionare, in 
dauna abatajelor care nu au 
fost plasate la capacitatea ma
ximă. Amintim, spre informare, 
că dacă în 1970 se lucra la în-

treținere in medie cu B4 mun
citori, în primele 1 Ioni din a- 
cest an s-a lucrat in medie cu 
126 muncitori.

Nu a fost realizată plasarea 
abatajelor la nivelul planificat 
în medie cu 38 muncitori, fapt 
care a dus la pierderea zilnică 
a peste 200 tone de cărbune.

In scopul redresării activită
ții minei Dîlja, comitetul de di
recție a analizat posibilitățile 
pentru perioada următoare sta
bilind unele măsuri care, deși 
sînt de durată mai îndelungată, 
vor favoriza redresarea. In a- 
cest context se înscriu măsuri
le privind :

PE URMELE MATERIA. 
LELOR PUBLICATE

succint 
au f rinul 
a prece

Redistribuirea efectivului de 
muncitori pentru lucrări de în
treținere și aprovizi mare eîi și 
numărul mare de absențe ne
motivate de la serviciu, au fost 
principala cauză a neplasării 
abatajelor. Nerealizarea planu
lui de producție a afectat și 
ceilalți indicatori economici ca 
productivitate și preț dc cost.

Deși problema disciplinei a 
fost analizată atît în comitetul 
de partid cît și în comitetul 
sindicatului — na se constată 
o ameliorare esențială. Pe cele’ 
4 luni au fost înregistrate 2285 
om/zile absențe nemotivate și 
motivate, precum și 9 116 om'zi
le boală și accidente. Plurtua- 
ția forței de muncă este deo
sebit de accentua’ă, iar por.-le- 
rea noilor angajați este de pes
te 20 la sută lin totalul munci
torilor. In perioada celor 4 luni 
trecute, au fost angajați 304 
muncitori și au plecat 260, din 
care la 165 li s-a desfăcut con
tractul de muncă pentru absen
țe nemotivate.

Acestea au losi 
pectele negative
la nerealizarea principalilor in
dicatori de plan pe cele I luni. 
Menționăm ■•ă la data reda' 
rii răspunsului, pe luna n 
exploatarea avea acuinu’at 
minus de peste 6000 tone căr
bune, datorită perpetuări 
z.elor enunțate.

© organizarea desfășurării 
transportului în condițiuni care 
să satisfacă necesitățile produc
ției și aprovizionării. In acest 
scop se vor intensifica măsurile 
de trecere a transportului 
puțul principal de extra

$ plasarea abatajelor 1

velul planului, prin redistribu
irea operativă a efectivului dis
ponibil de la alte lucrări;

continuarea lucrărilor de 
întreținere cu un număr de 125 
posturi pe zi;
• reamenajarea liniilor fera

te pe galeria de transport la 
orizontul 440 din blocul II și III;
• completarea în continuare 

o forței de muncă în vederea 
nlingerii numărului de munci
tori planificat, concomitent cu 
ridicarea gradului de calificare 
ii fiecărui angajat.

Aplicarea măsurilor 
zate nu se va 
spontan, ele se 
reciproc și în 
Considerăm că factorul princi
pal va fi asigurarea cu forță de 
muncă necesară fără de care 
nici una din măsuri nu va pu- 

ealizată.

preconi- 
face in mod 

vor condiționa 
mod continuu.

Parapeți pentru răspundere...
Pe șantiere se mai obser

vă că, la o serie de obiective 
în construcție, scările de ac
ces, golurile in planșee, sche
lele exterioare sint lipsite de 
parapeții de protecție.Sau 
cind există, de multe ori a- 
ceștid prezintă un mod de exe
cuție necorespunzător. 1 Mil
uirile cu nedoritul aspect 
s-au consumat la căminul cu 
300 de locuri de pe șantie
rul l Petroșani, la blocul 
H3-1 Aeroport etc. Starea con
duce, volens-nOlens, datorită 
aglomerărilor, inerente in a- 
numite momente, de munci
tori in timpul lucrului, la 
accidentări, unele destul de

grave. Ne găsim in fața unui 
caz tipic de neglijență, de 
lipsă de răspundere — în 
nici un fel justificabile — 
din partea maiștrilor îndeo
sebi, deși nu pot fi absolvite 
de vină nici organele de con
ducere ale șantierului care 
dau peste cap, citeodată, con
trolul...

Legislația in vigoare speci
fică, cu exactitate, obligațiile 
în această privință. De ce 
se stă in espectativă ? Oare 
răspunderea o avea și ea 
nevoie de niscaiva parapeți ? 
Să și-i facă I

CADRAN ECONOMIC . CADRAN EC

în esența, as- 
tre au condus

Termocentrala Paroșeni. Sala turbinelor.

IC • CADRAN ECONOMIC
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Ce urmează după aplicarea sancțiunii ? (Urmare din păți. 1) ■ta-

(Urmare din paj).

pc c-are le incumbă calitalea
«Je comunist, precum și inter-
venția biroului ca tiivarășului
Clem'iu sa i se re pai •ti/eze un
nparliiimcnt c1urespunziiiui ți
11 â i a st ă o via ță de fanlilic dem-
nă - au dat roadele aștcptatc.
ITov. Clone iu este azi un miner
destolinie, cxcmplu de conduită.
'Asemănător nc-am îndreptat
ntcnț ia și tiisupra t ivarășului
IToderici De cl o răspuns tot 
un membru al biroului. Totoda
tă i-am dat drept sarcină de 
partid să urmărească folosirea 
corectă a perforajului umed la 
brigăzile de pregătire, meseria 
Ivi nvtnd o tangentă directă cu 
arcaslă activitate, iar periodic 
l-am solicitat în adunările de 
partid să raporteze asupra mo
dului cum îs, îndeplinește sar
cinile. De fapt așa procedăm 
cu toți cei in cauză. Punem 
un deosebii accent pe pregăti
rea temeinică a adunărilor unde 
urmează să discutăm măsuri 
disciplinare, urmărim ca ele să 
aibă un profund caracter edu
cativ atit pentru cel in cauză 
vil și pentru ceilalți comuniști. 
'Avem in vedere ca adunările 
*'• aibă un caracter combativ, 
să contribuie la prevenirea a- 
baterilor. Totodată, cei sancțio
nați constituie o categorie spe
cifică căreia ii acordăm o aten
ție deosebită in cadrul muncii 
educative: sînt dat.i în grija 
unor membri de partid cu ex
periență și autoritate, primesc 
sarcini concrete, îi urmărim să 
frecventeze cu regularitate în- 
vățămîntul de partid etc. Or. a- 
ceste măsuri au o înrîurire po- 
pilivă asupra întregii vieți de 
partid.

Din investigațiile întreprinse 
in cadrul.organizațiilor de par
tid de la mina Petrila am con
statat îmbunătățirea preocupării 
majorității organelor de partid 
față de urmărirea și sprijini
rea celor sancționați spre a-și 
lichida lipsurile. Ca dovadă, din 
cei 24 membri dc partid sanc
ționați în ultimii ani. în pe
rioada scursă de la începutul 
imului unui număr de 11 to
varăși li s-au ridicat sancțiu
nile. ceea ce denotă preocupare, 
grijă pentru maturizarea parti
nică a celor sancționați și per
fecționarea personalității lor sub 
toate fațetele. Măsurile disci
plinare au o eficiență moral-po- 
liticâ evidentă mai ales în or
ganizațiile de bază din sectoa
rele II. HI. VII și VIII. Se poa
te afirma că membrii de partid 
din aceste organizații trăiesc 
viața de partid, adunările ge
nerale se țin cu regularitate și 
In spiritul unei exigențe par

tinice ridicate, comuniștii își 
îndeplinesc sarcinile, îndatori
rile, iar abaterile de la con
duită, dc la normele statutare 
sini cazuri rare. Dar se mani
festă în toate cazurile atenția 
cuvenită folosirii sancțiunilor 
ca mijloc de îndreptare, dc 
perfecționare a activității co
muniștilor" In evidența comi
tetului de partid al minei Pe
trila se află, printre cei sanc
ționați, și tovarășul Gheorghe 
Jucătoru, membru al organiza
ției dc bază nr. 6 acraj. A fost 
sancționat în 19(16 cu vot de 
blam, iar peste 4 ani, respec
tiv, în februarie 1970 i s-a a- 
plicat o nouă sancțiune vot de 
blam cu avertisment. Ce efect 
a avut prima sancțiune ? Ce 
rațiune și garanții de eficiență 
prezintă a doua, în condițiile 
<înd în perioada dintre apli
carea celor două sancțiuni în 
conduita comunistului Gh. J. 
nu s-a semnalat nici un pro- 
gros — dimpotrivă ? Neputînd 
avea o întrevedere cu cel în 
cauză, nc-am adresat secreta
rului organizației de bază, to
varășului Dionisic Farkaș. ,\- 
flăm că Gh. .1. a fost socotit 
cu ani în urmă unul din cei 
mai buni măsurători de gaze. 
La ora actuală nu mai c. El 
nu-și îndeplinește obligațiile de 
serviciu, nu se înțelege cu oa
menii. nu dovedește o atitudine 
deschisă, tovărășească față de 
< ci cu care lucrează. Această 
involuție în conduita lui se ex
plică prin slaba lui pregătire 
politică și culturală, ceea ce îi 
conferă o viziune rigidă, uni
laterală asupra activității pro
prii și a celor din jur. Aceasta 
se reflectă pregnant mai ales 
în ncîndeplinirea unor preve
deri statutare elementare. Pen
tru aceasta a primit și votul 
de blam cu avertisment. Dar ce 
a făcut organizația de bază 
pentru a-1 ajuta ? Doar e mem
bru de partid cu o vechime 
de mai mulți ani. Secretarul de 
partid are o scuză: .eu sînt 
doar de un an la aeraj, iar 
secretar am fost ales în noiem
brie 1970. Oricum, vom so
luționa cazul. Deși e dificil. 
Am discutat cu cl nu o dată; 
l-am criticat. Dar nu prea își în
sușește critica. Nu mai știm ce 
să facem cu el...“

Deci un secretar, o organiza
re de partid cade în dilemă 
în cazul unui membru de par
tid. Dar cazul nu e unic. Tn or
ganizația de bază nr. 5, un 
alt membru de partid. Francisc 
Adoc a fost sancționat cu vot 
de blam cu avertisment ia 1967. 
Eficiența sancțiunii, evoluția ce
lui sancționat ?

— Eu ce să fac ? — se în-

1 < ba 1 r.uășul Constantin Rer
un, secretarul organizației. A- 
(lăm că și dumnealui c doar dc 
rîtcva luni secretar al orga
nizației dc bază. De acord. Dar 
a fost membru în birou de 
mulți ani și-1 cunoaște pc Iov. 
Adoc dc ce) puțin 10 ani 1 A- 
tunci ?

Dc fapt explicația e simplă 
ca și-n cazul precedent. Orga
nizația dc bază, in loc să-și con
centreze atenția, puterea de in- 
rîurirc asupra celor care 
vu| abateri și, pe bună dre-p- 

nu fost sancționați, ..uită*  
ești membri de partid, nu 

muncă e- 
stăruitoare 
imbunătă-
Și nu o 
educative 

ă prin

d<
1 au a-

late, 
de ac 
desfășoară cu ci o 
ducat i vă specifică, 
pentru educarea și 
(irea activității lor.
dată lipsa eficienței 
a sancțiunilor se explii 
slaba pregătire a adunărilor dc 
partid în care se discută mă
suri disciplinare, prin lipsa de 
combativitate a dezbaterilor, 
ceea ce face ca cei în cauză 
să nu fie convinși asupra jus
teței sancțiunilor propuse sau 
aplicate Un asemenea caz s- 
petrecut și cu prilejul unei re 
conte adunări a organizației d 
bază nr. 5 care a discutat a 
baterile lui Gheorghe Săbău. 
Slaba combativitate, spiritul 
călduț, tolerant față de lipsuri 
se manifestă și în organizațiile 
de bază din sectorul T, nr. 1 
transport și altele, situație care 
vizează direct calitatea îndru
mării, a sprijinului și contro
lului exercitat de comitetul de 
partid asupra organizațiilor do 
bază.

— Deși situația s-a îmbu
nătățit în general în privința 
urmăririi și educării celor'sanc
ționați, biroul comitetului nos
tru este conștient că mai există 
neajunsuri, conchidea tovarășul 
Ioan Cherecheș, secretarul co
mitetului de partid al minei. 
Mai există membri de partid 
sancționați care nu st află în 
atenția organizațiilor de bază. 
Pentru remedierea neajunsuri
lor în această privință, biroul 
comitetului va sprijini mai 
mult organizațiile de bază, va 
ajuta birourile acestora în spo
rirea eficienței educative a sanc
țiunilor de partid, în preîntîm- 
pinarea acestora, în întărirea 
disciplinei, a combativității și 
intransigenței partinice. O deo
sebită atenție vom acorda spo
ririi grijii birourilor față de 
educarea șj maturizarea politi
că a celor sancționați, pentru 
ridicarea personalității lor la 
nivelul exigențelor multiple ale 
calității de comunist în etapa 
actuală.

— Pentru școlari s a mon
tat piesa de un aer voios și 
IxMiiun a lui Marin lorda i 
..Haplea, Neață și Nătâflc.i- 
ță la circ*.

— Ce ați oferit publicului 
pentru „deconectarea*  mult 
visală ?

— Deoarece în teatru co
media continuă să fie ..re
ge1*,  am apelat la textul lui 
Miroslav Mitrovici : „Spar
gere la miezul nopții". O co
medie înzestrată cu farmec 
și vervă.

— 19c ce a fost abandonat 
..'Teatrul dc miercuri" ?

— Născut din dorința 
narilor noștri actori dc 
aborda modalități 
variate. „T 
a fost, in 
dc comunic 
tineri. Dar i 
scoase în 
cu concursul 
personalități 
te, au favori; 
rind în același timp 
tutorilor receptivi la 
ment, posibilitatea 
plării unor maniei

— Este adevărul. Actorii 
se văicăresc pe drept cuvînt 
că un dCSlin necruțător lip- 
■cșlc creația lor de nemuri
re. Ecourile trezite în conști
ința spectatorilor dispar c’i 
încetul, în cazul ce) mai fe
ririi lire în legendă Există 
însă și reversul, ce te unge 
la inimă, de a fi acceptat de

PSEUDODIALOG
DESPRE TEATRU

U.U.M P. Strungarul Svoboda Adalbert folosind metoda 
autocontrolului, verifică exactitatea execuției unor corpuri de 
pompă. Foto i A. DULA

MIERCURI 9 IUNIE

Școlarii din Aninoasa în excursie
Pionierii și elevii Școlii ge

nerale nr. 1 din Aninoasa, con
duși de tovarășele învățătoare 
th . lalena Earago și Carolina 
Simo, au pornit de ieri într-o 
excursie documentară pe tra
seu) turistic care străbate ju
dețele Hunedoara, Alba și Si
biu. Cu acest prilej școlarii 
excursioniști vor vizita muzeul 
etnografic de la Orăștie, ce
tatea Sebeșului, biblioteca Ba- 
Ihianeum și cetatea din Alba

Iuțîa, precum și muzeul Bru- 
kenthal din Sibiu. Excursia 
este organizată în cadrul pro
gramului de activități pionie
rești stabilit pentru sfirșitul 
anului școlar. Un alt grup de 
elevi condus dc învățătorul Iosif 
Simo a plecat astăzi la Lupeni 
și Cîmpu lui Ncag unde vor 
vizita placa comemorativă și 
monumentul Lupeni ’29, bara
jul de la Valea de Pești ți 
Cabana Cîmpu lui Neag.

Au colectat 
deșeuri de cupru

Printre acțiunile patrioti
ce inițiate de organizațiile 
U.T.C. de la E. M. Uricani 
se numără și aceea de co
lectare a deșeurilor de cu
pru. Uteci.știî Gheorghe Do- 
bîrccanu, Ioan Talpaș. Gheor
ghe Ivanov, Ioan Zugravu

și alții au reușit, în luna 
mai, să colecteze și să pre
dea către I.C.M. Livezeni 990 
kilograme deșeuri de cupru.

N. POPESCU
secretar al Comitetului 
U. T. C. de la E 51. Uricani

MIERCURI 9 H NIE

cicri sincere și Io obiect e- 
voluțiilc actorilor noșfri. E 
un public activ care își a- 

a d
ar al actelor dc cultură și 
nu aceea de cenzor.

— Ilm... mai sînt și neîm- 
pliniri pc ici pc colo...

— Nu toate eforturile se 
traduc în fapt artistic, acest 
lucru ține, ca să zic așa, dc 
imponderabil... Cîtc un fias
co se poale înlîmpla orișicui. 
Te deconcertează doar pentru 
moment. Colectivul nostru 
n-a dezarmat în căderi, du
pă cum nici nu s-a destins 
pc laurii la care-i dădea 
dreptul ieșirea din anonimat, 
ci a dorit mereu repetarea 

’Clui stimulent de zile mari 
ire c cucerirea unui public 
tigenl, rafinat, avizat pe 

care ți-1 oferă marile orașe.
Deși intr< 

epuizat îmi 
ego-ul, c 
toare că 
Teatrului.

Cine își închipuie 
dedublare 
se aștepte la

15,45 Deschiderea emisiunii. Fot
bal. Transmisiune de I» 
Stadionul „23 August" «lin 
Capitală a cuplajului 
Steaua — Progresul; Di
namo — Rapid. In pauze i 
Reportajul .10 minute cu 
maestrul sportului Petre 
Mîndru*.  Tragerea Prono- 
expres.

posteritate fără murmur.
— Dar să revenim la 

noștri...
— Sînt un colectiv tr< 

dinamic, care de 23 dc 
deservește un public v 
de interes județean și cx 
județean. Necurmat 
mu] apostolatului 
tic, în schimb 
casă nici masa-i 
în acest an, destinații 
miliare au marcat itiner 
le sale. Ospitalierele 
transilvănene primesc 
pline și răsplătesc

Avancronică
și apoi

PROGRAMUL 1 : 6,00—9,30 
Muzică și actualități; 9,30 
Viața cărților; 10,00 Buletin 
de știri: 10,05 Muzică popu
lară din Muntenia; 10,30 
Vreau să știu; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Melodiile o- 
rașelor — muzică ușoară; 
11,15 Consultație juridică; 
11,30 Formații corale de ama
tori; 12,00 Cînlă Tereza Kes- 
sovja; 12,10 Recita) de operă 
George Corbeni; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,27 Cîntecul 
e pretutindeni; 14,00 Com
pozitorul săptămînii; 14,43 
Cintece și jocuri populare; 
15,00 Buletin de știri; 15,05
— 100 de legende românești. 
Tom-a Alimoș; 15,30 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica dc estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Corul de came
ră al Școlii generale din sa
tul Bălbinași — Ilfov; 16,30 
Melodii de Nicolae Kircules- 
cu; 17,00 Fotbal. Minut cu 
minut; 18;00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Cîn- 
tece populare interpretate de 
Mircea Buciu; 20,55 Știința la 
zi; 21,00 Bijuterii muzicale; 
21,32 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert 
de seară; 22,55 Moment poe
tic; 23,00 Concert de seară
— continuare; 24.00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

SPIRIT
Intre zona verde care se 

desfășoară pe lingă blocu- 
rile-turn, aflate pe • strada 
Vasile Jloaită din Petroșani, 
și gospodarii orașului nu e- 
xistă decit relația ce se sta
bilește intre creator și obiec
tul creat. Și de cile ori plouă 
reflectez, împreună cu toți 
cei pe care pașii-i poartă pe 
menționata stradă, la con
cepția acelui spațiu verde. 
E intr-adevăr originală deși 
peste măsură de bizară (ca 
să nu spunem anapoda).

Cum ziceam, de cite ori 
plouă, frumoasa zonă verde 
e înecată de apă asemenea 
culturilor de orez. Apele tra
versează trotuarul căutând loc 
spre o gură de canal pe care 
o află, in sfirșit. Ainatofii 
de distracții facile se amuză 
de țojiăitul oamenilor prin 
baltă, alții, mai prudenți, o-

artistice 
eatrul dc miercuri*  
același timp, punic 
?are cu spectatorii 
.și cele 9 premiere 
această stagiune 

a trei regizori, 
artistice diferi- 
’.at actorii. ■•>ie-

SjH’C- 
expe.i- 

conleni
di verse

la mijloc
vreo dc

19,30 Telejurnalul de scară. 
Sport.

20,10 Reflector : Calitatea infe
rioară a unor produse —4 
reportaj realizat 
spectoratul de Stat 
controlul calității 
selor.

la In-< 
pentru 
produ-

fotbalistică

„Desw 
evocă

Iu)

20,25 Tele-cinematcca - 
rec". Un film care 
momente din viața 
Napoleon Bonaparte.

„...Și-i spuse împăratul lui 
Făt-Frumos care venise să-i 
ceară fata de soție: da, voi 
consimți dar cu condiția ca 
piuă dimineața să-mi faci o 
potecă de la Palat pină-n 
grădină pe care să fac o căl- 
cătură pe moale, iar alta pe 
tare. Altfel îți tai capul!“ 
Spune mai departe povestea 
respectivă că flăcăul a re
zolvat ingenios „problema 
tehnică" ce i-a fost impusă: 
a prins turma de berbeci a 
împăratului și, tăind capul o- 
vinelor, le-a îngropat in că
rare una cu burta-n sus 
(calcătură de pas moale), alta 
eu spinarea în sus (pas ta
re !), spre groaza împăratu
lui.

La cooperativa meșteșugă
rească „Unirea" din Petro
șani oameni plini de iniția
tivă au căutat să rezolve a- 
ceeași „problemă tehnică" 
prin mijloace și forme mai 
moderne. Experiența a fost 
făcută la unitatea „Foto" nr. 
36 din str. Republicii nr. 62, 
la nici 100 de metri distan
ță de sediul susnumitei co
operative.

s-a procedai ? 
lăsată să putrezească 
podeaua unității foto 
s-au acoperit rămășițele po
delei cu linoleum. Acum 
die nț ii cum intră in uni
tate chiar de la ușă au parte 
de senzații neobișnuite: o 
călcălură moale (in putrezi
ciunea podelei acoperită de 
linoleum), 
scindura 
apoi iar..
prin întreg atelierul foto res
pective

Invităm pe tovarășii din 
conducerea cooperativei meș
teșugărești „Unirea" să facă 
și ei, fie chiar și numai 
cițiva pași, pe „poteca" de 
basm din unitatea foto pe 
care cu onoare o... conduc. 
Poate cu acest prilej își vor 
aminti și de obligația pe care 
o au de a lua măsurile cu
venite pentru aducerea labo
ratorului respectiv din starea 
de basm in care se află, in 
una corespunzătoare cerințe
lor pe care trebuie să le o- 
noreze o asemenea unitate.

22,45 Telejurnalul de noapte.

23,no închiderea emisiunii.

FILME
stu-

la .

DE OBSERVAȚIE

s-a

alta „tare", pe 
rămasă întreagă, 
moale. Și tot așa

22,20 Gala marilor interpret ț 
Ileana Iliescu.

Azi etapa a XXVII-a

angajeaza

.aerul"
Ce e, 

pictură

tul in „achiziționarea operei", 
operă „antică" probabil costă, 
pare că nu se grăbește... și, 
ajuns și la redacția noastră. O 
certitudinea
tor" să „achiziționeze lucrarea"

IBI

Ecourile etapei de dumini
că nu s-au stins încă și o. 
nouă confruntare de forțe se 
consumă azi pe șapte stadi
oane din țară. Este etapa a 
XXVII-a a campionatului di
viziei A, care programează 
următoarele partide :

Politehnica — U. T.1 A. 
învinși greu duminică pe 
malul mării, studenții ieșeni 
pornesc favoriți, în ciuda a- 
petitului de gol al arădanilor. 
Moldovenii trebuie să-și răz
bune confrații.

Dinamo — Rapid. Derby de 
mare atracție, care va elu
cida într-o bună măsură cine 
va merge la titlu. Ambele 
combatante par obosite, am
bele au suferit eșecuri în e- 
tapa trecută, ambele însă vor 
forța victoria. Cred în cauza 
învinșilor .Jiului.

1 „U" Craiova — C.F.R. Cluj. 
Saltul în jos — de pe locul 
3 pe locul 8 — al studenților 
olteni nu-i poate lăsa pasiv:.

revanșa înEi vor încerca 
dauna celorlalți clujeni 
ceferiștii — cu gîndul I 
revenirea pc poziția a trei 
a clasmentului. Și vor reuș 
bănuiesc.

Steagul roșu — S.C. Bacău. 
Cei mai aproape de locul 
III, în această etapă, sînt 
stegarii brașoveni. Dacă i-au 
învins pe rapidiști în Capi
tală, nu vor face același lu
cru pe teren propriu, în fa
ța unei echipe eclipsate du
minică de U.T.A. Ba da. 1 
solist.

Steaua — Progresul. Nor
ma), victoria nu poate scăpa

militarilor. Bancarii 
ipai buni decît argeșenii. Dar 
mai știi I... Și zeița Fortuna 
e capricioasă. Mai ales in 
fotbal. Dar nu mai arbitrea
ză Birăescu. Deci, 1.
. „U*  Cluj — Farul. Un nou 

răspuns de nota 10 al 
dt'nților clujeni?) Nu-i ex
clus. Măcar acum, pe gazon, 
pentru ca și în amfiteatre 
emoțiile să nu le fie prea 
mari. Asta o știe și Cosmoc.

F.C. Argeș — C.F.R. Timi
șoara. Le va fi greu pitește- 
nilor să refacă acel 1—5 dm 
meciul cu Steaua. De fapt, 
nici nu au nevoie să-l refacă 
integral. Le sînt suficiente 
două puncte. Și ușor de rea
lizat..

Jiul — Petrolul. Al doilea 
meci acasă,1 în patru zile, a! 
Jiului. Meci așteptat cu in
teres și nădejdi de toți sim- 
patizanții fotbaliștilor din 
Petroșani. După victoria a- 
supra dinamoviștilor bucureș- 
teni, cota de încredere în 
propriile forțe și de speranțe 
a Jiului a crescut considera
bil. Capacitatea de dăruire 
a gazdelor, pregătirea lor bu
nă din ultima vreme le va 
permite, desigur, să obțină 
victoria. Trebuie jucat însă 
la fel de calm, lucid, aerisit, 
prudent, ca în meciul cu Di
namo. Petrolul este e echi
pă care știe să acționeze în 
deplasare. Deci — maximă 
prudență și joc deschis, ofen
siv, Jiul are mare nevoie ș> 
de aceste două puncte. Le 
poate obține. Noi le-o dorim 
din inimă.

Dumitru GHEONEA

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ultima relicvă (7—9 
iunie); Republica: In ghea
rele invizibile ale dr. Ma
buse (7—9 iunie); PETRILA » 
Călugărița din Monza (6—8 
iunie); LONEA — Minerul: 
Omul care nu poate fi acu
zat (7—9 iunie); BARBA- 
TENI : Drumuri (8—9 iunie); 
VULCAN : Soarele alb al 
pustiului (7—9 iunie); LU-1 
PENI — Cultural: Tranda
firi roșii pentru Angelica’ 
(7—11 iunie); Muncitoresc : 
Golguta (8—9 iunie).

Muncitori necalificați 
pentru suprafață

In cadrul recentei întîlniri ca
re a avut loc în orașul Petrila 
cetățenii și deputății au făcut 
numeroase propuneri pentru îm
bunătățirea activității sectoare
lor de prestări de servicii că
tre populație și aprovizionării

magazinelor situate in cartie
rele mărginașe. Această întîlni- 
re se înscrie în ansamblul mă
surilor luate de comitetul exe
cutiv a) Consiliului popular Pe
trila pentru continua perfecțio
nare a activității de pe raza 
orașului.

I.C.R.M. Deva
— Șef depozit pentru 
depozitul din Petroșani

Condiții dc angajare — conform II.C.M. nr. 914/1968 
și legii 22/1969.

Informații suplimentare se pot obține de Ia sediul 
treprinderii din Deva, str. 23 August nr. 11, telefon 13

colesc locurile inundate. Dar 
nu despre asta e vorba, ci 
despre iarba care, din prici
na apei persistente, a dispă
rut pe lungi Țtșii, Adevărate 
cangrene.

hi căutarea cauzelor ajun
gem la strada pe care se află 
Școala generală nr. 1, stra
dă care (iiejericire I) e in 
pantă dar prevăzută, firesc, 
cu două șanțuri (= săpătură 
lungă și îngustă făcută de o 
parte și de alta a unui drum, 
pentru scurgerea apei). Așa
dar, pină la zona verde apa 
e îmblinzită; de aici s-a so
cotit probabil că n-ar fi rău 
să se creeze o deltă ad-hoc. 
Din pricina acestui biet șanț 
(șanțuri), care nu solicita in
vestiții costisitoare și nici 
muncă ostenitoare, gospodarii 
și-au subminat ei înșișimun
ca. Destul de curios e fap-

tul că nimeni n-a băgat de 
seamă acest fenomen care se 
produce cu regularitate, de 
vreo doi ani, după fiecare 
ploaie.

Operația de săpare a unuia 
sau mai multor canale ar pu
tea-o face chiar și locatarii 
(de s-ar afla cineva să-i 
mobilizeze) dornici să-scape' 
de mlaștina din fața feres
trelor. Dar mai cinstit ar 
ca tot I.G.C. să „preia c 
manda’...

Primăvara se fac plantări, 
semănături de iarbă, s-a în
tocmit chiar și un frumos 
gard viu. Dar la un șanț de 
ce nu s-a gindit nimeni ? 
Abșența lui provoacă și pa
gube materiale dar (și 
aleg) indică niște carențe 
orientare ' concepția

Salarizarea se face conform H.C.M. 914|1968 și 
instrucțiunilor în vigoare

Informații suplimentare se pot obține zilnic între 
orele 7—15, de la biroul personal al exploatării 
cu sediul în Bărbăteni, municipiul Petroșani

Ilustrată

adresa...
Imaginea pe care o prezentăm are 
iei „picturi" murale-ornamentale. 
să, mai interesant, această stranie 

nu aparține unui autor, ci e rezultatul cola
borării dintre Natură și l.G.L. Că... atunci 
find Natura „se precipită", l.G.L.-ul, prin 
natura lui, nu jignește opera ei — ea fiind 
găsită foarte... naturală.

Cine nu crede, e invitat să facă o vizită 
la apartamentul nr. 62 al familiei Jurj Cor
nel din strada V. Roaită, blocul 3, etajul 10. 
„Pictura" are o vechime de aproximație doi 
ani, timp in care citeva „reproduceri" de na
tura imaginii alăturate au fost reținute de 
Secția gospodărire a Consiliului popular 
(pentru a incita .interesul*  I.G.l..-ului), pre
cum și de l.G.L. care și-u dat consimțămin- 

Dar, cum o 
l.G.L.-ul se 

fotografia a 
publicăm cu 

că poate se va găsi un ama
in următorii



Steagul roșu MIERCURI § IUNIE 1971

Recepție «ferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și solia sa. ticna Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Ah fost prezent! șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditat) la 
Pekin, membri ai ambasadei 
române, ziariști chinezi și ro
mâni, corespondenți și trlm’și 
speciali ai presei internățV'ma- 
ic

fundalul sălii era pavoazai

COMUNICAT
(Urmare din pag. 1) 

să se acționeze cu cea mai 
mare fermitate pentru înfăptu
irea dezarmării generale și în 
primul rînd, a celei nucleare.

Părțile au reafirmat pozițiile 
țărilor lor de sprijinire activă 
a popoarelor Vietnamului, La- 
osului și Cambodgiei în lupta 
lor împotriva agresiunii ameri
cane. pronunțîndu-se pentru re
tragerea completă a trupelor 
S.U.A. și ale aliaților lor din 
această parte a lumii, pentru 
ca popoarele din Indochina să 
fie lăsate să-și hotărască sin
gure soarta, fără nici un a- 
mestec din afară. Ele au subli
niat necesitatea reglementării 
conflictului din Orientul Apro
piat pe baza îndeplinirii in
tegrale a rezoluției Consiliului 
'de Securitate al O.N.U. din 
22 noiembrie 1967, retragerii

Industria de autocamioane a Poloniei va crește între anii 
1971—1975 la un milion bucăți. Fabrica ,.Wuko" din Lodz va 
livra autocamioane de tipuri variate necesare economiei.

In foto: Camion pentru colectarea și arderea resturilor 
menajere cu șasiu Jelcz și camioane pentru aceleași sco
puri SM-3.

Vizita delegației

U. G. S. R

in Iugoslavia
BELGRAD B. — Corespon

dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite : In zilele de 
7 și 8 iunie a avut loc la Vrșeț 
și Belgrad o înlîlnire între o 
delegație a Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de 
tovarășul Virgil Trofin. mem
bru al Comitetului Executiv, 
a! Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
și o delegație a Uniunii Sindi
catelor din R. S. F. Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Dușan 
(Petrovici, președintele Consi
liului Central al U.S.I. Intîlni- 
rea s-a desfășurat într-o at
mosferă de sinceră prietenie, 
cordialitate și respect reciproc.

Delegațiile s-au informat asu
pra principalelor preocupări ale 
celor două centrale sindicale

• Ziarul „L’Humanite11 a 
publicat un comunicat în care 
se arată ■ „Starea sănătății tai 
,Waldeck Rochet este din nou 
neliniștitoare, fiind necesară 
reinternarea în clinică a bol
navului. Pericolele imediate au 
fost îndepărtate, totuși starea 
sa reclamă îngrijirile cele mai 
atente".

•r Un acord suplimentar la 
planul de colaborare culturală 
pe perioada 1970—1971 intra 

’guvernele Republicii Socialiste 
jlRomânia și Republicii Popu
lare Democrate Coreene a fost 
semnat la Phenian, transmite 

^agenția ACTC.
j Din împuternicirea guvernu
lui român, documentul a fost 
fsemnat de Aurel Mălnășan, am
basadorul Republicii Socialiste 
’România la Phenian, iar din 
’partea guvernului R. P. D. Co
reene de Kim Kuan Sup, vice

cu drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze.

In cadrul recepției, care s-a 
desfășurat intr-o atmosfera de 
calda prietenie și cordialitate, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ciu En-lai au rostit toasturi. 
Au fost intonate Imnurile de 
stat ale celor două țări.

trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate, recunoaș
terii dreptului la dezvoltare in
dependentă a fiecărui stat din 
această regiune și asigurării so
luționării problemei populației 
palestiniene în conformitate cu 
interesele ei naționale.

Relevînd utilitatea contacte
lor și schimburilor de păreri 
între reprezentanții celor două 
țări, miniștrii au hotărît să con
tinue și în viitor colaborarea 
în probleme de interes comun 
ale relațiilor bilaterale și ale 
situației internaționale actuale.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia a adresat ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria invitația de 
a face o vizită oficială în Ro
mânia. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

pe plan național și internațio
nal. A fost relevată cu satis
facție evoluția pozitivă, ascen
dentă, a relațiilor dintre cele 
două centrale sindicale, expri- 
mîndu-se dorința comună de a 
fi dezvoltate în continuare le
găturile tradiționale de priete
nie dintre oamenii muncii ro
mâni și iugoslavi.

Marți, delegația română a 
vizitat Uzina de produse chi- 
mico-farmaceutice „Nova-Gale- 
n.ika" din Belgrad.

Ambasadorul României, Va- 
sile Șandru, a oferit un dejun 
în onoarea delegației U.G.S.R. 

participat Stane Dolanț, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., Dușan 
Petrovici, președintele Consiliu
lui Central al U.S.I., și alte 
personalități ale vieții politice, 
de stat și obștești.

președinte al Comitetului pen
tru relații culturale cu țările 
străine.

Agenția China Nouă in
formează că marți a sosit la 
Șanhai o delegație guverna
mentală iugoslavă, condusă de 
Mirko Tepâvaț, secretar de 
stat pentru afacerile externe, 
care, la invitația guvernului 
chinez, va face o vizită de prie
tenie în R. P. Chineză.

Miercuri, delegația iugoslavă 
urmează să plece spre Pekin.
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PHENIANUL
în iMIra îoalliloi ovli mîd’i

PHENIAN. — Trimisul spe
cial Agerpres, Adrian lones- 
eu, transmite: „Pentru noi, 
coreenii, virila tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al României, 
a celorlalți soli ai țârii dum
neavoastră, reprezintă un e- 
veniment cu totul, remarca
bil". Astfel de sublinieri, ve
nind din partea unor perso
nalități ale vieții publice, 
oameni de știință și cultură, 
ingineri, muncitori și țărani, 
le-am consemnat la Phenian 
în aceste zile ca o mărturie 
a interesului deosebit mani
festat pentru vizita delegației 
române, care a polarizat a- 
tenția întregii opinii publi
ce coreene. In contextul e- & 
voluției ascendente, pozitive, 
a relațiilor frățești tot mai 
strinse, a bunelor raporturi 
in toate domeniile, vicepre
ședinți ai Prezidiului Adună
rii Populare Supreme și Ca
binetului de Miniștri, condu
cători ai Uniunii Centrale a 
Sindicatelor, ai Universității 
din Phenian, directori de în
treprinderi și alți reprezen
tanți ai celor mai diverse ca
tegorii de oameni ai muncii 
declarau că vizita delegației 
române conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă 
o mare contribuție la întă
rirea și dezvoltarea prieteniei 
cooreano-române, a relațiilor 
de colaborare existente pe 
multiple planuri între parti
dele, guvernele și popoarele 
celor două țări.

•Vizita secretarului general 
al Partidului Comunist Ro
mân reprezintă un moment 
sărbătoresc pentru întreg po
porul coreean; cu atît mai 
mult pentru populația capi
talei, care are cinstea să a-

Gheorghe Cioară 
la Bonn

BONN 8. — Corespon
dentul Agerpres, Mircea 
Moarcăș, transmite i Răs- 
punzînd invitației minis
trului federal pentru proble
mele educației și științei, 
Hans Leussink, luni a sosit 
la Bonn președintele Consi
liului național pentru știință 
și tehnologie al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Cioară, însoțit de o delegație 
alcătuită din specialiști din 
diferite instituții de cercetări 
științifice din România.

In aceeași zi, au avut loc 
convorbiri oficiale, în cursul 
cărora s-au examinat posibi
litățile concrete pentru lărgi
rea colaborării și cooperării 
în domeniul științei și tehno
logiei dintre România și R.F. 
a Germaniei în sectoare de 
interes reciproc. 

R, S. CEHOSLOVACA. întreprinderea textilă Triola din Plana este un domeniu ex
clusiv feminin.

In foto: Aspect din una din secțiile fabricii Triola.

dreseze cea dinții urări calde 
de bun venit, să exprime sen
timentele de prietenie înaltu
lui sol al poporului frate ro
mân, membrilor delegației 
țării dumneavoastră" — de
clara Ri Ciang In, vicepre
ședinte al Comitetului muni
cipal Phenian. Pe măsură ce 
se apropie ziua sosirii, rele
va domnia sa, pregătirile lo
cuitorilor orașului sînt tot 
mai intense. Artiștii pregă
tesc ca pentru sărbătoare 
spectacole populare, cu care 
se vor înfățișa in timpul tre
cerii oaspeților dragi, așa 
cum este obiceiul la noi. La 
rîndul lor, artizanii și-au pus 
la încercare toată iscusința, 
creind flori din mătase mul
ticoloră, ghirlande, confetti. 
Cu aceste flori și eșarfe de 
mătase viu colorate, pionierii 
și elevii, masați pe pantele 
colinelor orașului, vor alcătui, 
in sunetul muzicii, imense^ 
imagini simbolice pentru 
prietenia corccano-română, 
pentru solidaritatea militan
tă ce leagă cele două popoa
re. După cum vedeți, relevă 
viceprimarul Phenianului, vor 
fi nenumărate momente săr
bătorești, pe care nu vreau 
să le anticipez.

In cursul convorbirii cu 
reprezentanții Comitetului 
municipal Phenian, gazdele 
țin să sublinieze multipla re
zonanță pe care a avut-o 
vestea apropiatei vizite a de
legației de partid și guver
namentale române in rîndul 
oamenilor muncii din capi
tală, in colectivele celor pes
te 500 de uzine, fabrici și 
întreprinderi ale orașului.

In același timp, in capitală, 
ca și in întreaga țară, au 
avut loc numeroase reuniuni, 
în cursul cărora cei care de-a 
lungul anilor au vizitat Ro

Zborul stației orbitale 
sovietice „Saliut“

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
In conformitate cu programul 
de zbor, la ora 11 și 2 minute, 
ora Moscovei, a fost efectuată o 
corecție a orbitei stației știin
țifice orbitale sovietice „Saliut". 
Stația s-a plasat pe o orbită 
mai înaltă, cu apogeul de 265' 
kilometri și perigeul de 239 
kilometri, perioada de rotație 
în jurul Pămîntului fiind în 
aceste condiții de 89 minute. 
La ora 13, ora Moscovei, stația 
efectuase cu cosmonauții aîlați 
la bord un număr de 21 de ro
tații în jurul planetei noastre. 
Starea sistemelor de bord și 
microclimatul din secțiunile sta
ției sînt normale. Cosmonauții 
Dobrovolski, Volkov și Pațaev 
se simt bine și continuă cer
cetările prevăzute în cadrul mi
siunii lor. Cea de-a doua zi de

De la Centrul de comuni
cații cosmice la mari distanțe 
se anunță că stațiile automate 
„Mars-2“ și „Mars-3" își con
tinuă zborul spre Marte. In 
momentul stabilirii legăturii, 
prima stație se afla la distan
ța de 4 897 000 km, iar cea 
de-a doua la 2 880 000 km de 
Pămînt,

Camera superioară a Par
lamentului Indian a adoptat 
luni proiectul de lege care pre
vede instituirea controlului gu
vernamental asupra a 106 com
panii de asigurare indiene și 
străine. Noul proiect de lege 
urmează să fie înaintat spre 
semnare șefului statului, Ven
kata Giri. După cum relatează 
agenția Press Trust of India, 
această lege va permite gu
vernului să controleze activul 
companiilor de asigurare cu un 
capital de 2,5 miliarde rupii.

mânia sau au fost la specia
lizare și studii in (ara noas
tră au vorbit pe larg despre 
realizările obținute de po
porul român in construcția 
socialismului, despre politica 
internă și externă a Parti
dului Comunist Român. Aces
te intilniri au constituit ma
nifestări ale prieteniei co- 
reeano-române, un nou prilej 
de afirmare a sentimentelor 
de solidaritate și prețuire 
față de România.

In preajma vizitei delega
ției române, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
toate ziarele coreene consa
cră spații ample succeselor 
obținute de poporul nostru, 
condus de Partidul Comunist 
Român, pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Totodată, progra
me speciale închinate țării 
noastre au fost prezentate la 
posturile de radio și televi
ziune.

In această atmosferă — ca
re vădește înalta apreciere a- 
cordată realizărilor României, 
politicii Partidului Comunist 
Român, interesul unanim și 
profunda satisfacție pentru 
vizita delegației țării noas
tre, semnificația deosebită 
conferită intilnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen — este aș
teptată sosirea inalților oaspeți 
români. In cinstea lor, în în
tregul oraș au fost arborate 
drapelele român și coreean, 
au fost înălțate deasupra ma
rilor clădiri cuvinte calde de 
salut în limbile română și 
coreeană. In ajunul vizitei 
delegației de partid și guver
namentale române conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, capitala Republicii Popu
lare Democrate Coreene cu
noaște atmosfera marilor săr
bători.
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luciu a cosmonauților a început 
la 9 iunie, la ora 1,00, cînd e- 
chipajul, care înainte de aceas
ta s-a odihnit și a luat micul 
dejun, a continuat operațiile de 
verificare și pregătire a apara
turii destinate cercetărilor.

Cosmonauții au verificat con
dițiile oferite de diferitele re
gimuri de lucru ale sistemelor 
de bord destinate asigurării 
mediului necesar desfășurării 
activității umane. In cursul le
găturilor radio cu Pămîntul, e- 
chipajul a informat că activi
tatea sa so desfășoară în con
dițiile foarte bune oferite de 
spațiul și confortul comparti
mentelor stației.

Specialiștii de la Centru] de 
dirijare al zborului urmăresc 
activitatea cosmonauților cu a- 
jutorul televiziunii.

Săptămînă de manifestații pentru 
încetarea războiului din Vietnam

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
— Cîteva mii de personalități 
aparținînd cercurilor comerciale 
și industriale, liber-profesioniș- 
tilor, precum și cercurilor uni
versitare și clericale americane 
au participat luni la o adunare 
în fața Capitoliului — sediul 
Congresul S.U.A. — mareînd 
deschiderea „Săptămînii de ma
nifestații pentru încetarea răz
boiului din Vietnam". Această 
nouă campanie antirăzboinică 
este organizată de un grup de 
juriști și oameni politici ame
ricani, în scopul sprijinirii con
gresmenilor care se declară

lucrările Congresului Partidului 
Popular Revoluționar Mongol
ULAN BATOR 8 — Trimisul 

special Agerpres, Gheorghe Cio- 
banu, transmite J La Ulan Ba
tor au continuat, marți, lucră
rile celui dc-al XVI-lea Con
gres al Partidului Popular Re
voluționar Mongol. In cadrul 
discuțiilor pe marginea rapor
tului de activitate al Comitetu
lui Central și al Comisiei Cen
trale de Revizie, pe marginea 
Proiectului de directive, au lu
at cuvîntul numeroși delegați, 
care s-au ocupat de problemele 
dezvoltării economiei, științei și 
culturii. Vorbitorii au relevat 
importanța Proiectului de direc
tive și au exprimat încrederea 
că oamenii muncii din Republi

Belfast: REFORMELE 
CONTINUĂ SĂ ÎNTÎRZIE

In urmă cu peste două luni, 
pus în situația de a ieși din- 
tr-o criză de guvern oarecum 
neașteptată, Parlamentul nord- 
irJandez acordă, în proporție 
de 80 la sută, sufragiile sale 
Iui Brian Faulkner. Alegerea 
părea fericită, cel puțin în 
comparație cu celălalt candidat, 
William Craig, reprezentantul 
extremei-drepte.

înlocuitorul lui Chichester- 
Clark pornea însă de la bun 
început cu o dublă sarcină di
ficilă. In primul rînd, pentru 
că se angaja să realizeze ceea 
ce promiseseră cei doi prede
cesori imediați — Terence O' 
Neill și Chichester-Clark — a- 
dică o politică de reforme me- 
oită să aducă măcar la o re'a- 
tivă egalizare a drepturilor 
grupărilor confesionale din Ul
ster — protestanții și catolicii ; 
în al doilea rînd, pentru că, 
in ciuda votului din Stormont, 
din partea ambelor comunități 
existau serioase rezerve și a- 
prehensiuni în legătură cu 6- 
rientarea politică a lui Brian 
Faulkner: în timp ce catolicii 
aveau în vedere apartenența 
acestuia la aripa dreaptă a 
Partidului unionist (de guver- 
nămînt) din Ulster, protestan
ții, dar mai ales extremiștii de 
dreapta, i-au imputat lui Faul
kner „moderația sa". Tot a- 
ceștia din urmă i-au atras 
atenția că atît Terence O'Neill 
cit și Chichester Clark și-au 
pierdut funcția făcîndu-se vino- 
vați de aceeași „slăbiciune".

Se pare că avertismentul ex
tremei-drepte a Partidului u- 
nionist, lansat de William Craig 
și reverendul Ian Paisley, a 
fost înțeles exact de Brian 
Faulkner. Reformele promise co
munității catolice nu au fost 
încă aplicate. In schimb, mă
surile de menținere a ordinii, 
cerute de unioniștii de dreapta, 
au fost întărite. Păstrarea unui 
efectiv ridicat de militari bri
tanici în Ulster a fost una 
dintre aceste măsuri, iar o de
clarație recentă a premierului 
local făcută în Stormont le a- 
corda acestora o deplină liber
tate de acțiune, permițîndu-li-se 
să deschidă focul asupra unei 
persoane „care se comportă 
suspect11. De altfel, guvernul 
lui Brian Faulkner deține pînă 
acum o performanță nici pe 
departe atinsă de cele prece
dente : a reușit să evite a- 
proape total ciocnirile directe 
dintre grupurile de demon
stranți catolici și protestanți, 
care, în trecut, degeneraseră, 
deseori, în conflicte violente ; 
în schimb, ținta tuturor atacu
rilor au devenit .trupele de or
dine, dezavuate atît de catolici 
cît și de protestanți. Lista mor- 
ților din acest an, în urma u- 
nor asemenea atacuri, cuprinde 
24 de persoane, dintre care opt 
sînt militari britanici. Din au
gust 1969, cînd incidentele au 
cunoscut o exacerbare deose
bită, și pînă astăzi, 55 de per
soane. în cea mai mare parte 
tineri, și-au pierdut viața. A- 
tentatele cu bombe au căpătat 
o frecvență neobișnuită. D'ipă 
cum informează ziarul „Times11, 

pentru adoptarea unui amenda
ment privind încetarea războ
iului din Vietnam pînă la 31 
decembrie a.c.

In cadrul unei conferințe de 
presă, unul din conducătorii 
grupului de organizare a cam
paniei, fostul senator democrat 
Ernest Gruening, a criticat po
litica guvernului S.U.A. în Vi
etnam, care, după expresia sa, 
„nu numai că nu pune capăt 
războiului, ci, dimpotrivă, con
tribuie la susținerea lui". Gru
ening a apreciat că acest război 
este „absolut nejustificabil, ile
gal și monstruos". 

ca Populară Mongolă își vor mo
biliza toate forțele și cunoștințele 
pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor celui dc-al cincilea 
plan cincinal, aducînd astfel o 
nouă și importantă contribuție 
la edificarea socialismului in 
Republica Populară Mongolă.

Congresul a fost salutat de 
conducătorii unor delegații ale 
partidelor frățești.

In numele Partidului Co
munist Român a luat cuvîntul 
tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației române.

Lucrările Congresului conti
nuă.

aproape o tonă de gelignită (o 
variantă a dinamitei) a fost 
folosită în această perioadă, 
fiind înregistrate 303 explozii, 
iar alte 231 de dispozitive cu 
material explozibil au fost des
coperite la timp.

Se crede că autorii majori
tății acestor explozii sînt mem
bri ai organizației ilegale Ar
mata Republicană Irlandeză 
(I.R.A.), care acționează în în
treaga Irlandă, iar atentatele 
sînt interpretate ca riposte la 
uciderea sau condamnarea vre
unui membru al organizației, 
dar și ca ripostă la o serie de 
declarații mai dure ale auto
rităților Ulsterului. La Belfast 
se afirmă că aripa „provizorie*  
a I.R.A. are reputația de a 
avea o tendință mai extremistă, 
comparativ cu I.R.A. „oficială", 
uneori fiind înregistrate chiar 
unele „achitări de conturi" în
tre acestea două.

• Un avion de pasageri 
aparținind liniilor aeriene por
tugheze, care se întorcea la 
Lisabona de la Luanda (An
gola), a trebuit să aterizeze 
de urgență la Las Palmas, 
intrucît, în timpul zborului, o 
pasageră a născut doi gemeni. 
Cele două fetițe au venit pe 
lume în timp ce avionul se 
afla ia o altitudine de 9 000 
de metri deasupra Oceanului 
Atlantic.

Reacția populației, în special 
a celei catolice — privată de 
o seamă de drepturi elementa
re — rămîne una de protest 
hotărît. Recent, o adunare a 
600 de republicani nord-irlan- 
dezi, condamnînd brutalitatea 
trupelor britanice, a formulat 
un apel adresat O.N.U. pentru 
trimiterea în Ulster a unei e- 
chipe de observatori. Adunarea 
a cerut, de asemenea, retrage
rea trupelor din cartierul ca
tolic New Lodge Road și des
chiderea unei anchete asupra 
activității unui detașament sco
țian care a acționat în district.

Pe de altă parte, declarația 
lui Brian Faulkner în legătură 
cu libertatea trupelor de ordine 
de a folosi armele de foc a 
fost însoțită de numeroase pro
teste în Stormont și în Camera 
Comunelor. O serie de depu- 
tați, printre care Austin Currie, 
au calificat-o „extrem de peri
culoasă și iresponsabilă". La 
Westminster, în timp ce lordul 
Balniel, ministru de stat pentru 
problemele apărării, anunța 
sprijinul ferm al guvernului 
de la Londra față de hotărîrea 
premierului Faulkner (de altfel, 
se crede că acesta nu a acțio
nat fără avizul Londrei, însăși 
alegerea sa efectuîndu-se la 
„sugestia" Whitehall-ului) de
putății Stallard și Bernadette 
Devlin au avertizat că o „con
siderabilă parte a opiniei pu
blice este convinsă că nu va 
exista o soluție militară11 a pro
blemei Ulsterului. Acest lucru 
a fost subliniat de declarația 
comună a Partidului Comunist 
din Marea Britanie și secțiunii 
din Ulster a Partidului Comu
nist Irlandez, publicată in luna 
aprilie, în care se cere guver
nului conservator să asigure în 
Irlanda de Nord un nivel de 
democrație egal cu cel din Ma
rea Britanie, să retragă treptat 
trupele britanice din regiune. 
In declarație se arată că gu
vernul britanic și autoritățile 
nord-irlandeze nu au tradus 
în viață reformele social-eco- 
nomice promise și continuă să 
se bazeze, în primul rînd, pe 
forță.

Victor MARTALOGU

După demonstrația din fața 
Capitoliului, grupuri de perso
nalități s-au reunit în diverse 
puncte ale capitalei federale. 
Peste 2 500 de avocat i au pă
truns în clădirea Capitoliului 
înainte de începerea sesiunii 
Senatului asupra implicării 
militare americane în Laos, 
desfășurată cu ușile închise. Ei 
au organizat o adunare la 
care au rostit cuvîntări dc con
damnare a războiului și a po
liticii guvernului în Indochina, 
personalități ca senatorii Ed
ward Kennedy, Mark Hatfield 
și Philip Hart,

FAPTUL 
DIVERS 

ÎN LUME
Catastrofă aeriană

Un avion american de pa
sageri „DC-9" s-a ciocnit in 
zbor cu un avion al forțe
lor armate „Phantom-4" in a- 
propierea aeroportului din 
Los Angeles. Ambele avioa
ne s-au prăbușit în flăcări 
intr-o regiune muntoasă greu 
accesibilă. In urma acestei 
catastrofe aeriene, toți cei 43 
de pasageri și 5 membri ai 
echipajului din avionul co
mercial și-au pierdut viața. 
Echipe de salvare și elicop
tere au fost trimise de ur
gență la locul catastrofei.

Furtună violentă 
la Casteljaloux

O furtună violentă, care 
s-a abătut asupra regiunii 
Agen din sud-veslul Franței, 
a provocat importante pagu
be materiale, îndeosebi în lo
calitatea Casteljaloux și in 
împrejurimi. Apele unui riu, 
de obicei adinei de un me
tru, au crescut pînă la 5 me
tri, inundînd drumurile și 
deteriorind peste 200 de case. 
Numeroase vehicule au fost 
luate de apă. un pod avariat, 
iar liniile telefonice între
rupte.

Eșec pe Himalaia
Expediția japoneză formală 

din nouă membri, care își 
propusese să ajungă în Hi
malaia pînă in virful Dhau
lagiri-4 (7 661 metri) a eșuat, 
se spune intr-un mesaj pri
mit duminică la Katmandu 
din partea șefului grupului 
de alpiniști. Acesta a moti
vat eșecul datorită vremii ne
prielnice și a căilor de acces 
impracticabile. Alpiniștii în
cercaseră să urce pe gheța
rul Konabon, drum pe care 
a eșuat în 1969 o expediție 
austriacă. Această cale de ac
ces este considerată a fi cea 
mai periculoasă. In total, din 
15 expediții cars au între
prins in acest sezon ascen
siuni spre diferite vîrfuri ale 
Himalaiei, au reușit numai 
trei — două japoneze și una 
franceză.

Datorită poluării
Mai multe sute de păsări 

și mii de pești au fost găsiți 
morți datorită poluării, chiar 
in ziua în care corpul elec
toral elvețian era chemat să 
se pronunțe prin referendum 
asupra unui proiect de lege 
vizînd apărarea mediului în
conjurător. La Zollinkofen, in 
cantonul Berna, mai multe 
specii de păsări au murit din 
cauza unui pestricid sau a 
unui produs destinat exter
minării rozătoarelor.

De la Stuttgart 
la Grenoble

Șase tablouri ale unor ma
eștri din secolul al XlX-lea, 
furate dintr-o galerie de artă 
din Stuttgart, au fost - găsite 
intr-un hotel din Grenoble, 
în camera unui răufăcător 
care fusese prins incercind 
să sustragă bunuri din bi
rourile unei importante so
cietăți din oraș. Pinzele sînt 
apreciate la o valoare de a- 
proximativ 500 000 de franci.

Etna și-a reînceput 
activitatea

Liniștit timp de aproape o 
săptămină, vulcanul Etna și-a 
reînceput activitatea dumini
că prin două violente ex
plozii, pompind afară prin 
cele două guri deschise în 
timpul erupției din aprilie— 
mai un șuvoi de lavă lat de 
20 de metri, care, după o- 
pinia specialiștilor, ar putea 
ajunge in aproximativ o zi 
în localitatea Sant-Alfio, da
că își menține viteza actuală 
de 120 m pe oră.

Lava a tăiat deja șoseaua 
mult avariată, care leagă ma
rea cu pirtiile de schi din 
virful muntelui, șerpuind pe 
versantul de est. Ea curge 
peste rămășițele de lavă care 
în 1928 au distrus cătunul 
Moscali.

Erupția Etnei s-a declanșat 
la 3 aprilie, fără a înceta 60 
de zile, răstimp in care a 
îngropat sute de hectare de 
pămînt sub un strat de rocă 
topită gros de 100 m, și a 
distrus bunuri in valoare dc 
8 milioane de dolari.
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