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Personalitatea
colectivului uzinei

TUN EL! ȘT II DE LA 
DEALUL FRUNZELOR

chintesența maturizării lui
Totul e dominat aici de pul

sul viguros al perfecționării : 
uriașele agregate și, o dată cu 
ele. oamenii, energeticienii. U- 
zina a crescut, s-a perfecțio
nat: anii din urmă s-au scurs 
sub semnul maturizării ei mul
tilaterale. cu semnificații a- 
dînci, impuse de extinderea 
automatizării, a modernizării 
fluxului tehnologic. Și toate a- 
cestea s-au petrecut în contex
tul efortului cotidian pentru a- 
firmarea vredniciei colective. 
Ca dovadă, anul trecut uzina 
energetică din Paroșeni a cîș- 
tigat a treia oară diploma de 
Întreprindere evidențiată pe ra
mură. O performanță ? Da 1 
Mai ales a perseverenței, a di
namicii interioare a muncii, a 
parametrilor intimi ai acesteia.

— Știți, încearcă o retrospec
tivă tehnicianul Iuliu Mânu,

seamnă să fie capabil să re
medieze rapid. în timpul cel 
mai scurt, o anomalie în func
ționarea vreunui grup energe
tic, Dar nu e totul. Interven-

ANCHETA 
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ția lui trebuie să satisfacă cele 
mai înalte exigențe calitative. 
Rapid, repede, înseamnă și bi
ne, chiar foarte bine. Pentru 
că orice intervenție nereușită 
înseamnă agravarea perturba- 
ției, anomalie în funcționarea 
întregii uzine.

Așadar, două calități funda
mentale presupune personali

tatea unui energetician i com
petența profesională ireproșa
bilă și o înaltă responsabili
tate. Aceasta e rațiunea școlii 
prin care trec oamenii uzinei, 
acestea sînt disciplinele la care 
uzina își examinează oamenii 
zi de zi, în fiecare ceas.

In ce manieră se desfășoară 
aceste examene ?

— In uzina noastră există 
trei forme de perfecționare, de 
ridicare a măiestriei profesio
nale a cadrelor, ne relata ing. 
Eugen Traistă, directorul uzi
nei. Toți salariații participă la 
instructajul profesional complex 
coordonat de conducătorii di-

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

Era pe la începutul anului 
1969. Liniștea care domnea 
peste vechea cetate dacica 
din dealul Bănifei (Peștera 
Bolii) începuse din nou să 
fie spartă de glasurile oame
nilor și zumzetul mașinilor. 
Mesagerii lotului Banița din 
cadrul șantierului 71 con
strucții C.F.R. se instalau la 
lucru pe aceleași meleaguri 
pe care, in urmă cu cițiva 
ani o altă concentrare de for
țe umane și mijloace teh
nice a dat bătălia cu relie
ful construind moderna șo
sea care leagă Valea Jiului 
de capitala județului. Acum 
se deschidea șantierul care 
avea să efectueze lucrările 
de electrificare a căii ferate 
Sadu — Mintia și sistema
tizarea stațiilor C.F.R., de pe 
acest traseu.

Lucrările de la Bănița și 
Peștera Bolii sînt deosebit 
de complexe pentru că tron
sonul Petroșani — Baru Ma
re necesită reprofilarea tu
nelurilor existente' și hidro-

izolarca lor, construirea unui 
tunel nou in dealul Baniței, 
cu o lungime de 600 metri, 
sistematizarea stațiilor Cri- 
vadia, Merișor, Bănița și 
Peștera Bolii și centralizarea 
lor electrodinamică. Tunetele 
vechi, de peste 100 de ani, 
trebuie refăcute din două mo
tive : gabaritul mic al aces
tora nu corespunde pentru 
circulația electrificată, iar 
infiltrațiile de apă in inte
rior periclitează securitatea 
traficului feroviar electrificat. 
Rind pe rind au fost ata
cate aceste lucrări, terasa- 
mentele s-au lărgit, tunetele 
au fost „desfăcute". Două 
dintre ele puneau însă pro
bleme deosebite. Primul, cel 
săpat în stinca de calcar din 
Dealul Frunzelor, al doilea 
cel din „Dealul Băniței" care 
necesită un traseu nou. Am
bele tunete au o mare im-

II. CORNEA

(Continuare in pag. a 3-a)

Delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

și-a încheiat vizita oficială 
de prietenie 

în Republica Populară Mongolă 
PLECAREA DIN ULAN BATOR

locțiitorul secretarului comite
tului de partid, uzina noastră 
a pornit la drum de la înce
puturile existenței sale cu un 
nucleu de oameni. Acest drum 
a fost drumul afirmării și al 
pe-fccționării

Este firesc, colectivul nu a 
rămas același, s-a lărgit: mai 
mult, i devenit și o pepinieră 
de cadre pentru noile uzine 
ee au apărut pa harta ener
getică a țării : Ișalnița, Rogo- 
ijelu. Mintia — iată doar cî
teva centre ale căror cadre de 
bază au crescut la școala Pa- 
roșeniului. Ce a însemnat a- 
ceasta ? Integrarea în colecti
vul uzinei, in jurul nucleului 
ei de bază a noi și noi con
tingente de tineri, perfecționa
rea și integrarea lor în ritmul 
muncii colective. în rigorile di
namicii noului ce și-a pus pe
cetea în acești ani pe fluxul 
tehnologic al termocentralei. 
.Treabă dificilă? In orice caz 
nu e simplă.

— Aș vrea să fiu înțeles bi
ne, ține să precizeze locțiito
rul secretarului de partid, nu 
e totuna să fii lăcătuș la o 
termocentrală sau la o altă în
treprindere. La noi, la orice 
oră a zilei lăcătușul sau orice 
specialist poate fi solicitat de 
o intervenție urgentă. Fie 
noapte sau zi, la orice chema
re a uzinei el trebuie să răs
pundă „prezent11. Aceasta în--
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întrunire

In ultimele zile, pe poarta 
Uzinei de utilaj minier Pe
troșani, au ieșit o serie de 
utilaje, instalații și piese de 
schimb, luînd 'drumul ex
ploatărilor miniere. Minerilor 
din Petrila le-a fost destinat 
un lot de 100 de armături 
de mină de tip special. In a- 
celași timp, peste 400 de tu
buri de aeraj (cu diametrul 
de 400 mm) și o însemnată 
cantitate de plasă metalică 
pentru bandajare în abataje 
au fost expediate unităților 
C.C.P.

Joi dimineața, delegația de 
partid și guvernamentală româ
nă, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și-a încheiat vizita ofi
cială de prietenie pe care a 
făcut-o în Republica Populară 
Mongolă la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, a 
Prezidiului Marelui Hural Popu
lar și a Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Mon
gole.

La plecare, pe aeroportul 
Buian Uha din Ulan Bator, 
delegația română a fost con
dusă de tovarășii Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al Co

mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole, Jamsaranghiin Sambu, 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mon
gole, de alți conducători de 
partid și de stat mongoli. Pe 
aeroport se aflau un mare nu
măr de cetățeni din capitala 
R. P. Mongole.

Erau, de asemenea, prezenți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați în R. P. Mongolă, 
precum și personalul Ambasa
dei Române la Ulah Bator.

In cadru] ceremoniei oficiale 
de plecare au fost intonate Im
nul de Stat al Republicii So
cialiste România și Imnul de 
stat al Republicii Populare Mon

gole și s-au tras 21 de salva 
de tun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Ion Gheorgha 
Maurer, însoțiți de tovarășii 
Jumjaaghiin Țedenbal și Jam
saranghiin Sambu, au trecui 
apoi în revistă garda de onoa
re, aliniată la aeroport. Un grup 
de pionieri a oferit membrilor 
delegației române buchete de 
flori.

In încheierea solemnității de 
plecare, tovarășul Jamsaranghiin 
Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole, și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, au 
rostit scurte cuvîntări.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ

Un nou

PRODUCȚIA DE MAȘINI-UNELTE 
ÎN PLINĂ OFENSIVĂ

tovărășească
Comitetul orășenesc al femei

lor Petrila organizează, în ziua 
de 26 iunie, o întrunire tovără
șească dedicată fruntașelor în 
acțiunile gospodărești și de în
frumusețare a localității. întru
nirea se va desfășura în sala 
restaurantului „Cărbunele11 din 
Lonea, oferind participantelor 
și invitaților o seară plăcută 
cu muzică și dans, bufet bine 
asortat, tombolă și nelipsitele 
surprize pregătite de comite
tul de organizare.

Masă 
rotundă

Clubul sindicatelor din Vul- 
can și-a propus să realizeze 
mîinc la ora 17,30, o activitate 
inedită, strîns legată de cele 
mai acute probleme ale proce
sului de producție : cu microfo
nul la masa rotundă. Ea va a- 
vea tema „Calificarea și spe
cializarea cadrelor — factori 
hotărîtori în introducerea pro
gresului tehnic1*. Va participa 
personal tehnic și ingineresc de 
la întreprinderile principale din 
erașul Vulcan.

Seară culturală
O seară cultural-distractivă, 

presărată cu surprize, destinată 
tinerilor din orașul Lupeni, va 
avea loc mîine după ora 19. 
Este organizată de comitetul o- 
rășenesc U.T.C. în colaborare 
cu clubul sindicatelor din lo
calitate.

Dezvoltarea fabrica
ției de mașini-unelte, 
sector care furnizează 
principalele mijloace 
de producție solicitate 
în ramurile productive 
ale economiei noastre 
naționale,. a constituit 
în ultima vreme obiec
tul unor studii amă
nunțite. Drept urmare, 
prevederile planului 
cincinal, precum și 
sporul de producție 
preconizat prin studi
ile elaborate și mă
surile tehniccr-organi- 
zatorice adoptate, vor 
crea posibilitatea ca 
producția indu/striei de 
mașini-unelte să se 
dezvolte înttj-un ritm 
mediu anual de 30 ia 

la 
ra-

ori

sută, față de 16 
sută pe î/ .treaga 
mură, depășind 
1975 de /ieste 4 
nivelul /tins în 1970. 
Continui/, de asemenea, 
diversif/carea produc
ției, acprdîndu-se o a-

tenție mai mare fabri
cației de mașini spe
cializate și cu tehnici
tate ridicată. Pe a- 
ceastă bază, la sfîrși- 
tul cincinalului, ur
mează să fie realizate 
circa 250 de tipodi- 
mensiuni față de 132 
în *1970.

Un loc deosebit îl o- 
cupă mașinile-unelte cu 
comandă numerică și 
cele cu afișare a co
telor. In vederea ridi
cării eficienței lor, ma
șinile-unelte vor fi 
echipate cu aparate 
pentru controlul activ. 
Totodată, vor fi asi
milate noi tipuri, care 
pînă în prezent erau 
importate strunguri 
automate mono și mul- 
tiax, strunguri fronta
le, noi tipuri de ma
șini de rectificat plan 
și interior, mașini de 
ascuțit specializate și 
universale, prese hi
draulice și altele.

Pentru dezvoltarea 
fabricației de mașini- 
unelte speciale, de sc
rie mică sau unicate, 
a fost prevăzut să se 
organizeze în cadrul 
uzinelor constructoare 
de mașini cu profil di
ferit, sectoare de au- 
toutilare, în cadrul că
rora se vor executa, 
printre altele, mașini- 
unelte în valoare de 
peste 500 milioane lei.

In scopul realizării 
programului de pro
ducție sporit de ma
șini-unelte, în perioada 
actualului cincinal, 
nouă dintre uzinele e- 
xistente își vor dez
volta capacitatea
producție. Vor fi, de 
asemenea, puse 
funcțiune noi unități 
printre care : Uzina 
de strunguri Tîrgoviș- 
te, fabricile de ma
șini-unelte Bacău, de

de

în

mașini de rectificat 
Cluj, de accesorii de 
mașini-unelte Blaj, 
turnătoria de fontă de 
la Alba Iulia. Totoda
tă, se prevede începe
rea lucrărilor pregăti
toare pentru alte două 
fabrici noi de mașini- 
unelte, la Tg. Jiu și la 
Iași, care vor fi date 
în funcțiune în cinci
nalul următor.

Pentru realizarea a- 
cestor lucrări, în pe
rioada 1971—1975 a 
fost alocat un volum 
de investiții ce se ri
dică la cîteva 
de de lei.

îndeplinirea 
program va 
în mai mare 
nevoile interne 
șini-unelte și va crea 
posibilități pentru spo
rirea de aproape 4 ori 
a exportului.

miliar

acestui 
asigura 
măsură 
de mi-
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Fiesele de schimb, realizate întotdeauna de calitate, de cairo frezorul loan Dcatcu, aduc 
un real și prețios serviciu bunului mers al producției la „Viscoza" Lupeni. Clișeul nostru 
îl înfățișează la mașina-unealtă cu care își îndeplinește obligațiile de muncă de zi cu zi.
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complex 
de

deservire
Pentru a asigura satisfa

cerea cerințelor tot mai mari 
ale populației din centrele 
noastre miniere, forurile ju
dețene din partea consiliu
lui popular și uniunii coope
rativelor meșteșugărești au 
avizat construirea unui nou 
complex de deservire în ora
șul Petrila. Amplasat într-o 
zonă centrală, pe strada Re
publicii, în imediata apro
piere a școlii generale nr. 
2 din Lonea, noul complex 
de deservire, în valoare de 
1 006 000 lei, va cuprinde u- 
nitățile de croitorie comandă 
pentru bărbați și femei, în
călțăminte, reparații radio și 
televizoare, coafură, frizerie 
și un atelier foto.

Lucrările de construcție vor 
fi executate de Grupul de 
șantiere nr. 2 din Petroșani, 
care a început ieri săparea 
fundațiilor la clădirea nou
lui complex de deservire.

Joi ‘după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, întovărășit 
de soția sa. Elena Ceaușescu, 
care a făcut vizite oficiale de 
prietenie în Republica Popu
lară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Re
publica Democrată Vietnam și 
Republica Populară Mongolă.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri. Manea 
Mănescu, membFu al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni- 
cipal-București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu. 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Mi
ron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu, Mihai Ma
rinescu, împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituți
ilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali, ziariști ro
mâni și corespondenți ai pre
sei străine.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice, Van Țen-iuan, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Chineze, Li Ha Zun, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al R.P.D. Coreene, Hoang 
Manh Tu, însărcinatul cu a- 
facerî ad-interim al R. D. Viet
nam, Buyarighiin Bud, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Mongole în Republica 
Socialistă România, șefii mi

siunilor diplomatice acreditați 
în România, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România au fost aș
teptați pe aeroport de un mare 
număr de cetățeni ai Capitalei, 
care le-au făcut o caldă și en
tuziastă primire. Miile de bu- 
cureștcni aplaudau și scandau 
..P.C.R. — P.C.R.", ..Ceaușescu —■ 
P.C.R.", .Ceaușescu și poporul11, 
exprimîndu-și dragostea fierbin
te și stima față de conducerea 
partidului și statului, față de 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
totala adeziune față de rezul
tatele rodnice ale vizitei pe ca
re delegația a făcut-o în țările 
socialiste din Asia. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ton Gheor
ghe Maurer au răspuns cu căl-i 
dură urărilor de bun venit, au’ 
strîns mîna a numeroși oameni: 
ai muncii, veniți în întîmpina-' 
re. Pionieri și tineri români/ 
chinezi, coreeni, vietnamezi șt 
mongoli au înconjurat pe se
cretarul general al partidului^ 
pe ceilalți membri ai delega
ției, oferindu-le buchete de 
flori.

(Agerpres)'

„PARCUL 
EROILOR11 
IUN LONEA

Pe zi ce trece zona cen
trală a orașului Petrila sc 
îmbogățește cu noi valențe 
edilitar-gospodărești care-i 
schimbă continuu înfățișarea. 
Printre noile obiective rea
lizate în ultimele zile se nu
mără amenajarea „Parcului 
eroilor" situat în apropierea 
gării din Lonea. Aici s-au 
construit ziduri de sprijin, 
trotuare asfaltate, alei, o fin- 
tină decorativă și ronduri de 
flori. Serviciul de gospodă
rie și sectorul I.G.L. Petrila 
execută în prezent însămîn- 
țări cu iarbă, plantări de 
flori decorative și instalează 
bănci.
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Comunicat comun româno-mongol privind vizita delegației 

de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste 
România în Republica Populară Mongolă

CELE DOUĂ MORȚI 
ALE ATOLULUI BIKINI

l’rima lovitură mortală s-a prăbușit asupra insulei din- 
tr-o dată. Moartea a venit din cer: explozia atomică a dat 
naștere unei unde explozive, unui val de căldură și unui 
flux de radiații. Minuscdla bucată de păinînt pierdută în 
imensitatea Oceanului Pacific a rămas 25 de ani nelocuita, 
dar a continuat să supraviețuiască. Acum insula de corali 
este pîndită din nou de spectrul morții; de data asta moar
tea vine din mare : milioane de stele de mare amenință sa 
înghită celebrul atol.

Foștii locuitori ai insulei, a- 
lungați cîndva de autoritățile 
americane care au rezervați 
Bikini pentru experiențele lor 
nuc’eare, așteptau în fiecare 
an să fie chemați acasă — fă
ră a bănui însă celălalt pericol 
care le amenința insula.

La 12 august 1968, președin
tele Johnson i-a încredințat în 
mod oficial pe băștinașii ato
lului Bikini că pe insulă con
dițiile sînt prielnice vieții și 
că se pot întoarce acasă „când 
vor începe să dea fructe tine
rii palmieri". Dar ei știu că mo
mentul hotărîț nu va fi mai

devreme de 1972 sau 1973. Dar 
dacă ar fi să ne luăm după ul
timele date ale biologilor, ziua 
reîntoarcerii populației băști
nașe nu va veni niciodată.

„La început nu am bănuit ce 
ne va fi dat să îndurăm — a 
spus Aiab Lore, bătrîn din 
Bikini. Ne amintim bine acea 
zi de februarie 1946 cînd pe 
insula noastră și-au făcut apa
riția ca din senin ofițerii ame
ricani și au cerut să se efec
tueze un recensămînt al popu
lației ; peste o săptămînă a 
sosit un general cu nyultc de
corații. A întins mîna în di

recția locuitorilor care se adunai 
seră în piață și a spus că din 
interesele omenirii și păcii noi 
trebuie să ne părăsim insula". 

Astfel a început tragedia ala 
cărei proporții au fost cunos
cute în linii generale Și nu în 
detalii.

DE I’E O INSULA PE ALTA; 
ODISEE ȘI EXIL

In calitate de nouă patrie,; 
autoritățile americane le-au o- 
ferit la alegere trei insule din 
Pacific 3 Ujae, Rae și Rongeri- 
que. Același bătrîn, Lore, își a- 
mintește; „Deoarece locuitorii 
insulelor Ujae și Rae nu au 
vrut să ne primească am fost 
trimiși la Rorigerique deși sa 
știa că insula este bîntuită do 
duhuri rele, iar peștele și fruc
tele nu erau suficiente".

Marinarii americani au în
jghebat cîteva colibe din lemn,

(Dupiă „Quick")

(Continuare in pag. a 3-a) ,
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Mi e-am propus o vizi- 
tă printre tăietorii 
de pădure din sec

torul forestier Cimpu lui Neag
— sector fruntaș pe U.E.L. Pe
troșani pe anul 1970. De la Uri- 
ceni și pînă la viitorul lac de 
acumulare de la Valea de Pești
— care se apropie dc cota fi
nală — „Gazul" merge încet, 
sâltind nervos printre hîrtoa- 
pele pe care nimeni nu se sin
chisește să le niveleze. Mai de
parte, spre parchetele foresti
ere, drumul este bun și ne con
tinuăm mersul cu plăcere — 
plăcere alimentată și de splen
doarea peisajului. Ajungem 
repede la sediul sectorului. O 
scurtă discuție cu o cunoștin
ță mai, veche — contabilul șef 
Ion Calistru — ne relevă mun
ca grea, dar atît dc frumoasă 
și plină de neprevăzut a oame
nilor de la pădure, hărnicia și 
priceperea acestor stăpîni ai 
codrilor. După un scurt răstimp 
coboară din parchete și cei ca
re organizează și îndrumă acti
vitatea zilnică a forestierilor de 
aici : șeful de sector Eugen Hal- 
teanu și inginerul de exploata
re Mihai Florcscu. Discutăm 
despre profesiunea lor, încadra
tă exclusiv in perimetrul pădu
rilor mănoase, în sihăstria co
drilor seculari. Tînărul inginer 
Mihai Florescu ne explică amă
nunțit structura organizatorică 
a sectorului ne vorbește cu plă
cere despre munca rodnică a 
celor peste 300 de oameni „ri
sipiți" prin pădure, dar bine or
ganizați în 9 parchete — Gîr

bovu, Arcanul, Roștoveanu. 
Cimpul Mielului, Valea Boului, 
Cîmpușel, Valea Mării, Gruni 
și Buia — la șantierul de man- 
galizare, la gater, la atelierul 
mecanic.

— Poale cuvintele mele sînt 
nesemnificative — este dc pă
rere inginerul Florescu. Să 
mergem în parchete, să vedeți 
cum lucrează oamenii, cum cîș- 
tigă duelurile cu copacii falnici

energici. Dacă doriți să scrieți 
despre o asemenea brigadă, să 
mergem la Gîrbovu, unde ac
ționează brigăzile fraților Todea 
— lovan și loan II. Amîndoi 
sînt foarte bine pregătiți, buni 
organizatori ai muncii, stimați 
de cei cu care lucrează. Dar vii- 
tați-1 pe șeful parchetului Gîr
bovu, Petru Șotcan. Să discu
tați și cu el.

A urcat alături de noi un

Tg. Jiu, la Novaci și aici.
— E grea munca de foresti

er ?
— E grea.
— Insă frumoasă...
— E frumoasă. Dar trebuie, 

ca orice altă muncă, să-ți pla
că, să n-o faci în silă, să o în
veți bine.

— Și, mai ales, să le înțelegi 
cu oamenii.

— Păi, aici, dacă nu te în

văile. Deodată, drumul se sfîr- 
șește brusc într-un perete dc 
stîncă, acoperit de un pogon dc 
cer Ajungem la una din cele 
cinci brigăzi care lucrează în 
parchetul Gîrbovu : cea a lui 
lovan Todea — una din cele 
mai bune din întreg sectorul 
Cimpu lui Neag. Cei 14 mem
bri ai brigăzii, împărți ți pe o- 
perații (fasonare, corhănit, a- 
propiat) lucrau de zor. Funicu-

la lucru, să tragă chiulul sau 
mai știu cu ce. Cu toții lucrăm 
și la greu și la ușor. Fiecare 
știe că dacă unul nu pune su
flet în muncă ne reduce și re
zultatele și salariul, ne strică 
faima pe care ne-am creat-o. 
Insă nu există neplăceri. Doar 
sîntem toți localnici, cum să nu 
ne înțelegem ? Și lucrăm de 
mult împreună. Știm ce avem
de făcut. Doar unirea face pu-

OAMENII CURAJOȘI Al PĂDURILOR
A

• înfrățiți cu munca și natura • Simfonie in 
munți ® Forestier din tată»n fiu • O briga
dă Ia... înălțime

cum se înțeleg și se ajută în
tre ei. Sînt minunați acești oa
meni ai pădurilor.

.Gazul" se pune din nou în 
mișcare. Drumul e ca-n palmă, 
dar mergem încet pentru a ne 
familiariza cit de cît cu expli
cațiile inginerului, pentru a 
savura măreția naturii, care se 
supune neputincioasă forțelor 
umane. Trecem peste firișoare 
zglobii de apă, pe lîngă pereți 
stîncoși, abrupți, ne încrucișăm 
cu mașini puternice ce tran
sportă recolta lemnoasă și nu 
ne săturăm să privim cît de 
frumos e gătită natura în stra
iele ei verzi.

— Poate mai mult decît în 
alte domenii de muncă — a- 
preciază inginerul Mihai Flores
cu — forestierii lucrează uniți 
în strînsă armonie și bună în
țelegere. Avem un mare număr 
de brigăzi deosebit de puternice 
alcătuite din oameni pricepuți,

bărbat potrivit de statură, în
desat, cu trupul oțelit de 25 de 
ani în mijlocul pădurii, și cu 
privirea ageră Fără a-1 întreba 
prea multe, deși zgîrcit la vor
bă, ne-a schițat sumar biogra
fia vieții sale.

— Tata, bunicul, frații, rudele 
— toți au lucrat la pădure. Se 
putea să trădez tradiția fami
liei ? La noi, la Cîmpulung 
Muscel, sînt foarte mulți fo
restieri. Dar eu n-am rămas pe 
meleagurile mele. Am lucrat la

țelegi și nu te ajuți cu oame
nii, pădurea te învinge. Nu se 
poate lucra altfel decît în ar
monie, decît punînd umăr lîn
gă umăr în lupta asta dură cu 
copacii și cu asperitățile na
turii. Dar ne-am înfrățit cu 
toții.

Din toate părțile se aud eco
uri de glasuri omenești, căză
turi puternice de copaci, zui-u- 
itul continuu al drujbelor, su
surul izvoarelor. O întreagă sim
fonie domină pădurea, munții,

larul cobora fără întrerupere 
de undeva, parcă din înaltul 
cerului, buștean după buștean, 
pe cârc cei de jos îi luau în 
primire și-i treceau prin întrea
ga tehnologie a muncii lor. 
L-am „răpit" pentru cîteva mi
nute pe șeful brigăzii. Este un 
bărbat ce pare încă tînăr, ro
bust cu fața arsa de soare.

— Sin tem 14 în brigadă și toți 
din Cîmp. Ne cunoaștem foar
te bine și ne înțelegem perfect. 
Nu există ca cineva să nu vină

terea. Nu ?
Și lovan Todea a trecut în 

grabă alături de colegii lui. Nu 
face niciodată )ie șeful și toc
mai de aceea oamenii îl stimea
ză și îl ascultă. Din 1949, de 
cînd lucrează la pădure, n-a a- 
vut niciodată neplăceri în mun
că — cu șefii sau cu subalter
nii. L^a ascultat și înțeles pe 
fiecare și, la rîndul lui, a fost 
ascultat și înțeles. Zilnic, bri
gada lui lovan Todea dă în 
transport, în medie, 45 mc de 
lemn Iar câștigurile sînt pe 
măsura muncii, după cum ne 
spunea el. Adică bune

— Puteți să scrieți că briga
da Iui lovan Todea este la înăl
țime, adică cea mai bună de 
la Cîmp — a ținut să ne asi
gure și soția lui Petru Șotcan, 
și ea lucrătoare energică, pre
zentă zilnic în mijlocul fores
tierilor de la Gîrbovu.

Rugat să ne prezinte cîțiva 
dintre cei mai destoinici lucră

tori din brigadă, lovan Todea 
s-a simțit pus în încurcătură.

— Știu eu ...Să nu supăr vre
unul. Dar totuși notați : druj- 
biștii Iosif (oman și Simion 
Sereș, mecanicul de funicular 
Iosif Orban, corhănilorul Con
stantin Vngurcanu încărcătorul 
Petru Manolcscu.

— Deci nu supărăm pe ni
meni ?

— Fără grijă. Oamenii au 
încredere în mine, după cum 
și eu am încredere în ei.

Soarele scăpăta încet după 
crestele munților. I-am lăsat pe 
forestierii de la Gîrbovu să-și 
continue simfonia muncii. 
Timpul nu ne-a permis să vizi
tăm și celelalte parchete. Asta 
nu înseamnă însă că în ele nu 
lucrează oameni vrednici, pri
cepuți. într-o perfectă armonie. 
Și la Arcanul (șef de parchet 
— Ion Dănescu), și la Valea 
Boului (Ion Borcan), și la Cîm
pușel (Vasile Oprea), și în ce
lelalte. Ne-a confirmat-o ingi
nerul de exploatare Mihai Flo
rescu care, deși tînăr, își cu
noaște foarte bine oamenii din 
subordine.

Un sentiment de satisfacție 
mă încearcă ori de cite ori mă 
gîndesc la tăietorii de pădure, 
la acești oameni puternici și 
curajoși, care se luptă nu doar 
cu copacii falnici, dar și cu vi
tregiile naturii, acolo, în sihăs
tria codrilor. Dar ei nu sînt 
niciodată izolați. Ei lucrează or
ganizat, în bună înțelegere, de 
aceea și rezultatele le sînt bu
ne, iar viața le este calmă, fă
ră griji materiale.
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CE ASCONDL DIAGNOSTICE!
Dt PE CERTIFICATEI MUICII ?

♦ Cînd bolnavii pleacă la nuntă și ajung Ia spital ♦ După concediul 
medical începe lupta pentru pensionare ♦ A profita de bunăvoința 
și încrederea medicului

espre abaterile u- 
nor cadre medi
cale de la eti

ca profesională s-a dis
cutat de mai multe ori în 
paginile ziarului nostru. De 
asemenea, au fost dezbătute 
cazurile unor pacienți care 
urmăreau să-și realizeze a- 
humite interese personale 
sub egida certificatului me
dical. Desigur că aspectele 
prezentate nu constituie ca
racteristica societății noas
tre. dar ele mai există ca 
elemente izolate pe care noi 
sîntem datori " ’ '
părtăm.

In rîndurile 
ne vom referi 
pecte legate de felul cum 
unele cadre medicale acordă 
concediile de boală în situ
ații nejustificate.

Marin Neamțu este anga
jatul sectorului IV de la E.M. 
Lupeni. După expirarea con
cediului legal de odihnă (26 
zile lucrătoare în lunile au
gust—septembrie 1970), sus- 
numitul trebuia să se întoar
că la sector. Dar omul nu se 
simțea bine, nu avea încă 
poftă de lucru. De aceea 
s-a prezentat la dispensarul 
medical din incinta mine: și 
a obținut 5 zile concediu de 
boală acordate de doctorița 
Eufrosina Hațegan.

Inzdrăvenit după „trata
rea" enterocolitei, Marin 
Neamțu a venit la șut. N-a 
trecut însă mult timp 
a fost invitat la o nuntă. Ce 
să facă omul în situația as
ta ? Concediu nu mai avea, 
să refuze invitația nu era 
frumos. Tot bătîndu-și capul 
cum să plece dîteva zile 
fără să aibă probleme la 
sector, a găsit soluția salva
toare. S-a prezentat din nou 
la doctorița Eufrosina Hațe
gan, care stabilihdu-i din 
nou o enlerocolită, îi acor
dă trei zile de concediu me
dical. Aceasta era în luna 
noiembrie 1970. Avînd toate 
problemele rezolvate, „bol
navul" a plecat la nuntă. To
tul ar fi rămas în cea mai 
adîncă discreție dacă Marin 
Neamțu nu ar fi ajuns la 
spital. Pentru că, întoreîn- 
du-se de la nuntă. mașina 
prietenului cu care se de
plasase acolo s-a răsturnat, 

dentîndu-1 pe nuni 
Internat de urgență în spi
talul de la Tg. Jiu, cu frac
tură claviculară Marin 
Neamțu revine acasă după 
o săptărnînă. Așa a stat în 
concediu medica) pînă la 
sfîrșituj lunii decembrie. Du
pă vindecarea fracturii fiind 

solicitat de organele locale 
pentru clarificarea acciden
tului, Marin Neamțu a de
clarat că nu a suferit nici 
o leziune corporală și nu a- 
re nici un fel de pretenție.

Acest lucru nu l-a împiedi
cat să se prezinte la spitalul 
din Lupeni, de unde, în ur
ma examenului medica), mai 
obține și în luna ianuarie 24 
zile de concediu. La recoman
darea medicilor specialiști,

să le înde

ce urmează 
la cîteva as-

îi

sectorul îl transferă timp de 
trei luni într-un alt loc de 
muncă, plătindu-l cu dife
rența de salariu. In luna 
mai a.c. Marin Neamțu se 
plînge din nou comisiei me
dicale de la spital și mai 
obține încă 23 zile de boală 
pentru accident în afara 
muncii. Acum omul se luptă 
pentru pensionare. Intervine 
la diferite foruri, bate la 
toate ușile, argumentînd pe 
baza certificatelor medicale 
obținute că sănătatea lui 
este distrusă. Iată unde a a- 
juns „pacientul" care și-a 
..tratat" enterocolita la nun
tă.

Un alt caz este Florea 
Stîngă de la același sector, 
internat și el în luna noiem
brie 1970 în spitalul de la 
Tg. Jiu pentru contuzie cla
viculară produsă în împre
jurările accidentului relatat.

Primise și el cîteva zile 
de concediu acordat de me
dicii Bojin și Hațegan, dar 
diagnosticul stabilit masca 
și în cazul lui alte interese 
personale. Exemplul lui Flo- 
rea Stîngă este tipic pentru 
modul în care înțeleg anu- 
miți angajați să beneficieze 
de concediul medical, dar el 
ilustrează în același timp u- 
șurința cu care unele cadre 
medicale acordă „foile de 
boală".

Cercetînd fișele medicale 
pe anul 1970, constatăm că 
Florea Stîngă a beneficiat 
în afara concediului legal 
de odihnă, dc încă 75 zile 
concediu medical, acordat e- 
șalonat pe luni, de către a- 
ceiași doctori (Istvan Maior 
pe lunile ianuarie, februa
rie, mai, iulie, august, octom
brie, decembrie; E. Hațegan 
pe lunile aprilie, iulie, sep
tembrie, noiembrie). O situ
ație identică se prezintă și 
pe anul 1971. De la 1 ianu
arie pînă la 1 iunie a.c. Flo
rea Stîngă a efectuat 51 zile 
de concediu medical acordat 
de dr. E. Hațegan, Istvan 
Maior, Cornel Bran, Florea 
Ghiță ș.a.

Practica obținerii concediu
lui de boală pare un fenomen 
frecvent la sectorul IV de 
la E.M. Lupeni. Numai în 
anul acesta s-au acordat an- 
gajaților de aici următoarele 
concedii medicale: în luna 
ianuarie 754 zile, în februa
rie 915 zile, în martie 1034 
zile, în aprilie 1 095 z.ile și 
în mai 910 zile. Știind că a- 
nul are 360 zile, putem de
monstra că sectorul a pierdut 
lunar o producție echivalentă 
cu munca depusă de un om 
în doi — trei ani de zile. 
Dintre angajații care „bene
ficiază" periodic de concedii 
medicale amintim pe Dumi
tru Radu cu 79 zile, Mihai 
Szilagy cu 53 zile, Nistor 

Rus cu 47 zile, Aurel Pop 
cu 46, Constantin Stîngă cu 
23, Victor Rusu cu 21, luliu 
Palfi cu 19, Petru Parcarea 
cu 17, Alexandru Pop și 
Petru Peter cu cîte 10 zile ș.a. 
Bazîndu-ne pe situația c-xis-

tentă în cele cinci luni, pu
tem concluziona că ne aflăm 

în fața unei situații negati
ve care afectează substan
țial procesul de producție. 
Raportînd cele 4 708 zile de 
concediu medical la numărul 
zilelor lucrătoare și la sa- 
lariații sectorului, obser
văm și mai bine deca'ajul 
produs. Pornind de la cele 
două cazuri relatate la în
ceput, am cerut părerea to
varășului Constantin Năstase, 
președintele Comitetului sin
dical pe exploatare, despre 
felul cum sînt acordate și 
plătite concediile medicale. 
Iată ce ne-a declarat dum
nealui :

„Consider că unii medici 
acordă cu prea multă ușurin
ță concedii de boală unor 
angajați cunoscuți de ani de 
zile ca profitori. Cazul lui 
Marin Neamțu și Florea 
Stingă sînt grăitoare pentru 
modul cum se acordă zilele 
de boală și ce ascund diag
nosticele stabilite de cadrele 
medicale respective. A pro
fita de încrederea și bună
voința medicului constituie 
nu numai o înșelăciune pre
meditată, ci mai ales o latu
ră negativă a caracterului. 
Noi nu putem fi de acord 
cu aceasta. De aceea, am 
luat unele măsuri de a nu 
mai plăti zilele de boală în 
acele cazuri cînd concediul 
medical este folosit drept 
paravan pentru rezolvarea 
altor interese".

Am dorit să aflăm și pă
rerea medicului Eufrosina 
Hațegan. Declarația dumnea
ei ilustrează un anumit fel 
de a trata pacienții.

„Pe Marin Neamțu l-am 
consultat și avea o infecție 
intestinală. Dacă știam că 
pleacă la nuntă, nu-i mai a- 
cordam concediu medical. 
Nici de Florea Stingă n-am 
știut unde pleacă. Ei au pro
fitat de încrederea mea".

Că cei în cauză nu aveau 
nevoie de nici un tratament 
înainte de nuntă, nu mai 
încape nici o îndoială. Dar 
despre felul cum s-au sta
bilit diagnosticele se pot spu
ne foarte multe lucruri.

Nu intenționăm să hiper- 
bolizăm situația prezentată, 
nici să pătăm numea și acti
vitatea cadrelor medicale 
despre care am vorbit. Anu
mite concluzii se impun in
să ca o imperioasă necesi
tate pentru extirparea practi
cilor care generează cazurile 
de felul celor amintite. În
grijirea sănătății oamenilor, 
cu dragoste și răspundere, 
așa cum etica profesională a 
cerut-o de la începuturile 
medicinei este fără doar și 
poate rațiunea acestei știin
țe.

A înlesni transformarea 
semnăturii medicului într-un 
paravan imuabil sub care se 
rezolvă interesele mărunte a- 
le unor indivizi, nu-i altceva 
decît o gravă dezertare de 
la jurămîntul hipocratic.

precis 
I conturate, pe cârc orice tînăr 

cinstit și chibzuit și le orîn- 
duiește cu responsabilitate și 
interes, pentru a se bucura 
de roadele lor. Aceste drep
turi — care sînt și datorii în 
același timp — se cheamă în
vățătură, muncă, perseverență, 
iubire și pasiune pentru tot 

5 ceea ce este frumos și' pur, 
£ pentru tot ceea ce are viața 
Imai bun în ea. Și tinerii zi

lelor noastre — majoritatea lor 
— știu aceste lucruri, sînt con- 
știenți de utilitatea lor. Ei 
învață și muncesc, muncesc și 
învață, iubesc și sînt iubiți. 
Pentru că iubirea face parte 
integrantă din universul tine
reții.

Și ce frumos e a iubi! A 
iubi sincer, cu adevărat, a 
merge, apoi, pe drumul vieții, 
la pas cu ființa adorată, u- 
niți de același fior lăuntric, 
de aceleași idealuri de cinste 
și demnitate.

Introducerea aceasta nu con
ține vorbe goale. O pot con- 
fifma atîția tineri, atîtca cu- 

J pluri fericite. Am ținut s-o 
£ readucem în atenție ca un pi- 
ft vot de sprijin la ceea ce vom 
ț relata în continuare. Ca un pi- 
V vot de sprijin al argumente- 
£ lor noastre la niște cazuri 
Z" puse cinstei și demnității 
5 mane, opuse idealurilor tine- 
£ reții și moralei socialiste. Ele 
ft au ca personaje, în mare ma- 
S joritate, tineri — mai bine 
J» zis tinere — dar și oameni în 
£ etate, pe care viața i-a arun- 
ft cal la mal datorită ușurinței 
£ cu care au privit-o, datorită 
£ conștiinței lor searbăde des- 
Ipre frumusețe morală și fe

ricire.

Este vorba, în principal, des
pre tinere care-și consumă 
cei mai frumoși ani din viață 
într-un lung șir de plăceri 
ieftine, sfidînd cele mai ele
mentare legi ale feminității 
și ale frumuseții, sorbind cu 
nesaț din cupa desfidului, a 
urîțeniei morale.

Treeînd la subiectul pro- 
priu-zis al acestor rînduri, tre
buie să spunem că în urmă 
cu doi ani au fost depistate 

5» în municipiul nostru mai mul- 
£ te minore care practicau pros- 
5 tituția. Ele au fost anchetate 
£ de organele de miliție, defe- 
£ rite instanței de judecată și 
ft ..ajutate" cu diferite termene 
£ în școli speciale. Uncie și-au 
£ analizat comportarea, s-au în- 
£ cadrat în muncă, duc o viață 
5 ordonată. Altele însă au ră- 
£ mas la vechile preocupări, a- 
£ trăgînd de partea lor prietene 
Ide aceeași teapă

lecții" unora 
se face că t 
de miliție 
pescuit în

- străzilor și 
£ cîteva
5 pun acum 
JJ terogatoriu.
ț In capul listei se află Ne- 
Z delia Daradics, zisă Nely, con? 
£ damnată în 1969 la 6 luni de 
£ închisoare pentru prostituție. 
£ Intre timp a adus pe lume 
£ o fetiță care nu-și va cunoașr 
S te, probabil, niciodată tatăl, 
ț Dar în loc să se încadreze 
5 într-o muncă pe măsura pre
ft gătirii ei (destul de reduse) și 
£ să-și crească copilul, a con
ți tinuat cu aventurile amoroa- 
£ se. Curtată de sumedenie de 
£ bărbați, a acostat atîția îneît

ii prisoseau. Și atunci s-a 
gîndit să mai facă rost de 
cîteva „prietene" pentru amo
rezii de ocazie, 
băutură, pe care Nely îi 
sa fetelor" după preferințele 
ei — ea fiind mai experimen
tată.

Așa a pătruns în anturajul 
Nedeliei Daradics, minora 
Cleza Ciurar, în etate de 15 
ani, din Călimăncști-Vîlcea. In 
treacăt prin Valea Jiului, Cle
za Ciurar a poposit pe la mai 
mulți bărbați, între care a fost 
găzduită și de proxenetul Szi
lard Gaier, pensionar, în vîrs-

amețiți de 
.pa

Făcîndu-1, prin condamnabila 
lor nepăsare, instrument de 
distracție pentru niște bestii 
de oameni ce pătează firma 
unei unități de prestigiu i 
I.G.C. Petroșani.

Interogatoriul continuă. Este 
rîndul Ecatcrinei Argintam să 
răspundă la întrebări. Are 17 
ani. A plecat de 10 luni de 
acasă, din comuna Gostavatu, 
județul Olt, sub pretextul că 
vine la sora sa din Petrila să 
găsească de lucru. Dar nu lu
crează. Trăiește „ușor" în com
pania mai multor bărbați, de 
teapa Iui Nicolae Mazilu, ca

Tinerețea isi cere
drepturile.

ft vot de s] 
ț relata în

0- 
u-

sau „dînd 
mai tinere. Așa 

din nou organele 
din Petroșani au 
apele tulburi ale 
localurilor publice 

„perle" pe care le su- 
unui minuțios in-

Știm care sînt
adevăratele ei drepturi ?

Goană după distracții 
ușoare 
„Pești44 obosiți 
pândă după „prospătură44
Fluturaș nu mai ai 
aripioare...
Cine predă — unde, când 

lecții de educație?!și cui

tă de 52 de ani. Sub pretex
tul de a-i face curățenie în 
casă, Gaier a dus mai multe 
fete la domiciliul lui, pe cârc 
le amețea cu băutură, după 
care își lua cota parte dc plă
cere care credea că i se cu
vine. Apoi, Cleza a ajuns sub 
aripa ocrotitoare a Nelei care 
a „împărțit-o" cu dărnicie 
clienților ei numeroși.

Veronica S. e mai tî- 
nără. Abia a împlinit 14 ani. 
Are o figură bălaie frumoasă 
și doi ochi limpezi precum 
cristalul. Este unul din 
cei 9 copii ai lui C. A. 
din Lonea. Nici nu deschisese 
bine ochii cînd a fost înfiată 
de Petru S. Acesta a 
crescut-o fără căldură sufle
tească. Astfel, la vîrstă de 10 
ani, fetița a fost internată la 
Casa de copii din Hațeg, iar 
peste doi ani a fost transfe
rată la Casa de copii din Uri- 
cani. Lipsa educației celor pa
tru părinți ai Veronicăi n-a pu
tut fi completată în cele două 
școli și într-o zi a fugit de 
la Uricani, fiind „ocrotită" de 
un șofer nemernic de la I.G.C. 
Petroșani, care a batjocorit-o, 
apoi a „plasat-o" mai multor 
prieteni. Iată cum s-au ocu
pat patru părinți de crește
rea și educația unui copil.

re-i exploatează tinerețea și 
sentimentele. Răspunde nevi
novată la întrebări, impasibilă 
de situația în care se află.

La fel răspunde și Emilia 
V., în vîrstă de 20 de ani, 
eliberată din penitenciar în 
decembrie trecut. A venit din 
localitatea Trușești — Moldo
va la mama sa, văduvă, care 
lucrează la șantierul 71 C.F.R. 
Bănița. Se ceartă cu mama sa 
și ajunge în compania Ne
deliei Daradics. Aici a găsii 
ce căuta : bărbați, băutură, 
plăceri, fără muncă, fără griji. 
Deseori, cînd înlîrzia pe un
deva, fără partener, apela la 
„serviciile" lui Titi Vasilea, 
șofer pe taximetru la I.G.C. 
Petroșani. „Era om bun nea 
Titi — spune Emilia Voicu. 
La el găseam oricînd mînca- 
re. o țuică. Eu cu porția mea, 
el cu porția lui. La el tră
geam cînd rămîneam în pană".

Inaintînd în vîrstă, „perso
najele" judecă mai „profund" i 
„Eu sînt din Cărpiniș-Alba — 
răspunde Maria S. Am 24 
de ani. Am plecat de a- 
casă pentru că nu mă înțele
geam "cu părinții. Mă perse
cutau. Am ajuns la Cimpa. 
Am întîlnit un bărbat, apoi 
altul și altul și altul... toți 
cu bani, care-i cheltuiesc pe

Titi

plăceri. Așa-s bărbații de azi. 
Nu iubesc decît clipa prezen
tă. Au nevoie de femeie pen
tru o noapte-două, apoi schim
bă placa. Așa am ajuns aici". 
Regrete tîrzii, judecată pri
pită.

Scurta galerie a personaje
lor ce fac obiectul acestor rîn
duri o cuprinde și pe Vanda 
Rus. o femeie în toată firea, 
de 26 de ani, fost măritată, 
fost încadrată în muncă la 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni. De
cepția provocată de arestarea 
soțului a împins-o în mocirlă. 
A umblat din bărbat în băr
bat pînă a găsit un „bătrîn 
de perspectivă" în persoana 
lui Cosolan, paznic la I.I.L. 
Petroșani. Negustor de senti
mente, ramolitul Cosolan a 
împrumutat noua „achiziție" 
Ia „mai mulți amatori", apoi 
i-a cerut să-i aducă ceva 
„prospătură" că Vanda Rus, 
la 26 de ani. nu mai cores
pundea plăcerilor lui de des
trăbălat obosit.

Asta-i povestea cîtorva flu
turi de noapte, opriți din zbo
rul lor vulgar peste străzi și 
localuri, peste spațiile liniș
tite ale vieții noastre. Perso
najele sînt tinere, dar viața 
pe care o duc — dezordonată 
și dezonorantă, mai ales — 
le maturizează pretimpuriu, 
fără să-și dea seama cum au 
lăsat în urmă anii.

Dacă ar fi să căutăm 
zcle decăderii morale a 
relor despre care am 
cîteva cuvinte, ne-ar trebui 
mult spațiu. Să le notăm doar 
pe cele principale: lipsa de 
educație și neglijența din par
tea părinților, a rudelor, a 
prietenilor buni; educația va
gă, neconcludentă, primită în 
școală ori însușită la locurile 
de muncă și în societate; mi
rajul banilor nemunciți, al 
plăcerilor ieftine, al unui ideal 
greșit înțeles; așa-zisul ajutor 
(mască înșelătoare) din partea 
unor bărbați și femei filtrați 
prin sita vieții, certați cu mo
rala și cu demnitatea umană.

Acum episodul nedorit s-a 
consumat. „Eroinele" vor primi 
din nou ajutor, substanțial, 
din partea instanței de jude
cată. Depinde însă cum vor 
înțelege ele acest ajutor, cum 
vor reuși să depășească pe
rioada de meditație ce li se 
va acorda, pentru a se pu
tea apoi reîntoarce cu inten
ții bune în rîndul oamenilor 
cinstiți, cîștigîndu-și onest e- 
xislența, încrederea colective
lor în care vor învăța și 
munci.

Rîndurile de față se vor o 
pledoarie pentru alte perso
naje asemenea celor citate aici, 
care-și petrec la fel anii ti
nereții in aventuri amoroase, 
departe de muncă și învăță
tură, dar laolaltă cu desfrîul 
și nechibzuința. Mai sînt încă 
asemenea elemente. Să avem 
grijă ca ele să nu alunece în 
valurile tulburi ale vieții, să 
le salvăm de furtunile amo
rului pătimaș care robește cu 
atîta putere anii tineri.

Pentru că iubirea face parte 
din universul tinereții. Dar a 
iubi sincer, cu adevărat, a 
merge, apoi pe drumul vieții, 
la pas cu ființa adorată, uniți 
de același fior lăuntric, de 
aceleași idealuri de cinste și 
demnitate.

Tinerețea își cere dreptu
rile. Dar știm, oare, cu toții, 
care sînt adevăratele ei drep
turi ? Și adevăratele ei în
datoriri ? 1...
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Fratele, la rînd...
Cuțo Munteon, din Hațeg, vin
dea verighete false cu 200 lei 
bucoto. rrocele sou, Rusalim 
Munteon, ero moi pretențios : 
el vindeo cu 250 lei bucata. 
Dor tot false, li mergea bine 
și lui. Ca și lui Cuțo. Inso, du
pă ce Cuțo și-o dat... alama 
pe față, fiind depistat de or
ganele de miliție, o venit ria
dul lui Rusalim să facă ace
lași lucru. Așa că, ovînd ace- 
leoși preocupări, cei doi froți 
se vor bucura și de oceleoși 
drepturi din portea instanței 
de judecată. 1

La Pașa...
Lo ultima bătaie pe core 

i-o odministrot-o Ion Pașa so
liei sole, in ziuo de 16 iunie 
o.c., a trebuit să intervină or
ganele de miliție din Vulcon 
pentru o-l potoli. A fost invi
tat lo miliție pentru lămuriri. 
Incercind să dispară, un lucră
tor de miliție l-o oprit. Atunci, 
Pașa l-o lovit pe omul legii 
aflat în exercițiul funcțiunii, 
motiv pentru core n-o moi 
plecat de Io miliție, ior cînd 
vo pleca, nu vo pleca în nici 
un caz spre cosă.

Tamponare
Pentru o evito lovirea de 

autovehiculul din față, in 
cazul cînd ocesta încetinește 
brusc viteza, dintr-un motiv sau 
altul, conducătorul outo tre
buie să păstreze permanent 
distonțo corespunzătoare. în
câlcind această prevedere le
gală șoferul Alexe Popescu, 
de pe autovehiculul 21—HD— 
147, proprietotea I.T.A. Petro
șani, s-o tamponat, în 9 iunie 
o.c., de autovehiculul 21—HD- 
1238, producind ovarii mașinii 
pe care o conducea.

Nerespectorea normelor de 
circulație o condus la sancțio
narea lui Alexe Popescu, cu 
omendă, și obligativitatea de o 
suporto cheltuielile de repa
rații ale autovehiculului ava
riat.

Nu mai vine 
la piață

Rezo de activitote a lui 
Vestian Mihai treceo prin mul
te cotețe. De altfel, el era 
un infractor cu vechime, nu 
un oorecare. In 1970 și 1971 
o efectuat moi multe vizite 
prin niște cotețe din Vulcon 
și Lupeni, de unde n-o plecat 
niciodată cu mina goală. >’« 
cum moțotele nu-și cunoșteou 
prețul, făceou ciorba bună 
;>e te miri ce. Vestian Mihor 
nu era pretențios. De o vre
me inso, găinile din Lupeni | 
și Vulcan cotcodăcesc in li
niște. Nu mai sînt deranjate. 
Iar cocoșii ou început din nou 
să cînte lo orele lor fixe. Din 
piața oioșului Lupeni lipsește 
un om cu găini ieftine : Ves
tian Mihai. Nu-I așteptați cu-, 
rînd ! Prea făcea pe... pinte- 
natul.

„Evrika !“
In ziua de 15 iunie o.c., vin- 

zotoorea Elena Oprea, din Pe
troșani, iși vedea de treabă 
in mogozin. Adică vindeo. Ir» 
oceloși limp, Catalina Mailat, 
din Vulcon, iși vedea și eo 
de treabă. In buzunarul ha
latului Elenei Oprea. A intro
dus mino, o tros discret „lozul" 
(de 65 lei) și a strigat in 
gind : „Evrika !" Adică : nm 
găsit. Numai că, in același 
timp, o auzit și eo un „Evri- 
ko”. Adică om găsit-o cu mi
na in buzunar. Norocul nu 
prea i-a suris Cătălinei Mni- 
lat. Mni lot sou mai îngust, ges
tul ei tot hoție se cheamă. 
Și nu doar se cheamă dar se 
și pedepsește. Asta-i moi rău.

Pagină realizată de
Dumitru Gheonea

Cornel Hogman 
Ioan Du reci
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Tunelistii
de la
Dealul

Frunzelor

portanfă în cadrul comple
xului de lucrări.

Insofit de inginerul șef 
Teodor Teodosic, care răs
punde în cadrul șantierului 
71 construcții C.F.R. de lu
crările de la tunele am fost 
într-una din zilele trecute 
oaspetele tuneliștilor de la 
Dealul Frunzelor. Situat la 
poalele masivului calcaros, 
pe virful căruia se mai gă
sesc* ruinele cetății, aproape 
de ieșirea peșterii de la ca
re și-a luat numele și sta
fia C.F.R. de aici, tunelul din 
Dealul Frunzelor lung de 9S 
metri este considerat ea uliul 
din cele mai grele locuri de 
muncă fiindcă se lucrează tot 
timpul, „sub circulația trenu
rilor" Tunelul nu este căp
tușit cu beton pe o porfiune 
tje 16 metri și condițiile lui 
specifice permit ca lucrările 
de lărgire sa se execute pe 
același traseu fără devierea 
liniei de cale ferată. întreaga 
lucrare este coordonată de 
maistrul tunelist Dumitru 
Hcdeș. Urcăm pe platforma 
de lucru unde tunelișlii ex
cavează calcarul și betonea- 
ză pe cofraje susținute de 
cintre metalice. Sub plasele 
de sîrmă ancorate în stîneă 
lucrează brigăzile conduse de 
Mihai Kiss și Constantin Bu
ruian. Tuneliștii lui Mihai 
Kiss au atacat lucrările la in
trarea în tunel și au execu
tat pînă acum 40 ml după 
gabaritul impus de cerințele 
liniei electrificate. I.a ieșirea 
din tunel operează brigada 
bii Constantin Buruian, tu- 
nelist cu vechi state de ser
viciu avînd peste 20 de ani 
de muncă pe șantierele de la 
Salva Vișeu. Bicaz. Mestecă- 
niș, Mănăstirea Turnu și 
Porțile de Fier. Alături de el 
lucrează fratele său loan Bu
ruian și alti muncitori des
toinici printre care amintim 
pe Grigore Batin. Petru Cior
bă. lanoș Doroș și Nicolae 
Bogdan.

Din cei 98 metri cit mă
soară lungimea tunelului din 
Dealul Frunzelor, s-au exe
cutat pînă acum 78. Au mai 
rămas 20 metri pe rare cele 
două brigăzi ii asaltează cu 
înverșunare. Ciocanele pneu
matice sfredelesc slîtica, muș
chii brațelor se încordează 
intr-o continuă și ritmică 
mișcare. Pe aici vor trece 
curînd în mare viteză va
goanele tractate de locomo
tivele electrice și liniștea pa
triarhală a acestor locuri va 
li străpunsă atunci ca și a- 
cum de glasul roților care 
aleargă pe sub platforma tu
nelului din Dealul Frunze
lor.

I

Steagul roșu

PERSONALITATEA COLECTIVULUI UZINEI
(Urmare din p 1)

recți ai procesului dc produc
ție. Opt orc în fiecare lună iau 
cunoștință pe această cale de 
tot ceea ce e nou in tehnolo
gia de lucru, fiind examinați, 
in ultimul timp prin teste, a- 
supru cunoștințelor profesio
nale, din domeniul protecției 
muncii și al normelor de pază 
contra incendiilor. Deci o școa
lă cu verificări de rigoare a 
întregului personal. Concomi
tent, uzina pregătește an de an, 
în medie o sută dc specialiști, 
prin cursuri dc ridicare a ca
lificării pentru specialitățile de 
operatori tehnici, electricieni, 
mccanici-reparații etc. Din a- 
cest an, în uzină și-a făcut 
debutul și a treia formă dc 
perfecționare; e vorba de ac
țiunea de reciclare a cadrelor, 
acțiune cc are la bază pro
grame personale de studiu și 
o verificare periodică a cu
noștințelor dobîndite.

Deci oamenii învață din mers 
— cu tenacitate și responsa
bilitate, fiind conșticnți că 
studiul, perfecționarea profesio
nală c condiția primordială a 
apartenenței lor Ia ritmul viu 
al uzinei. Dar și această res
ponsabilitate e rodul unei preo
cupări perseverente, componen
tă a muncii stăruitoare pentru 
formarea personalității oameni
lor.

— Este cea dc a doua direc
ție i muncii educative pe care 
o desfășoară organizația de 
partid a centralei, ne spune 
tehnicianul Mânu, aceea a în- 
1.H ii >i convingerii că fiecare lu
crează intr-un angrenaj, că de 
calitatea muncii sale, depinde 
calitatea muncii altora, or a- 
ccasta presupune tenacitate, dă
ruire atit in perfecționarea 
pregătirii profesionale cit și in 
îndeplinirea exemplară n sar
cinilor cotidiene.

Sînt două cerințe care se 
conjugă, sc interferează; nici 
una nu poate fi concepută fără 
cealaltă, prima condiționând pe 
cea de-a doua. Iată conținutul 
muncii cu oamenii, a muncii 
educative pe care o desfășoară 
organizația de partid. Cum se 
realizează această investiție? 
Prin dezbaterile exigente ale 
adunărilor de partid, prin co
locviile pe tema eticii muncii 
din grupele sindicale și ședin
țele de U.T.C., prin discuțiile 
in cercurile învățămîntului de 
partid, prin conferințe, simpo
zioane, prin dialogul perma
nent cu oamenii. Toate con
stituie cadrul educativ în spi
ritul muncii, al pasiunii și res
ponsabilității, pîrghii de stimu
lare a combativității 
lene, superficialitate, 
față de tot ceea ce 
frînă în finalizarea 
creator al colectivității.

(ață de 
delăsare, 
poate fi 
efortului 

Neîn-

duios, în primele rinduri ale 
acestor eforturi se află comu
niștii. Oameni ca Nistor Vîl- 
voi. Ion Anghel, Ion Duțescu, 
Gheorghe Mareș, Ion Tudoran, 
Viorel Munleanu, Sever Ma- 
rușca. Ion Sîrbu, Petru Micin, 
Iosif Elckcș, Constantin Ciun- 
gan, Nicolae Timofi, Gheorghe 
Stfinișel și mulți alții compun 
acel nucleu de bază al uzinei 
care prin exemplul lor dc dă
ruire, dc exigență și responsa
bilitate îndeplinesc în posturile 
cheie ale centralei, în sinul 
formațiilor dc lucru rolul dc 
dinamizatori și modelatori ai 
conștiinței și ambiției colective 
dc emulație și afirmare.

Tî nărui inginer Alexandru A- 
runcuteanu, șeful secției dc la 
blocul IV de 150 MW, nc-a re
latat despre reușitele colecti
vului cc-1 conduce în perfecțio
narea și modernizarea funcțio
nării puternicului grup electro
gen. Introducerea aparatajelor 
automate, creșterea siguranței 
dc exploatare nu ar fi de con
ceput fără puterea de muncă, 
de dăruire a oamenilor secției/ 
fără perfecționarea lor profe-' 
sională, atribute pe care colec
tivul secției le-a 'cîștigat din 
mers, prin munca educativii 
stăruitoare a comuniștilor.

— Există Ia noi un for al in-r 
transigenței — opinia colecti
vă, comunistă, capabilă să pro
moveze valorile etice și
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fcsionale rele mai înalte, să 
preintimpine orice abatere do 
la limitele riguroase ale res
ponsabilității muncii.

—■ Fiecare răspunde pentru 
toți — aceasta c profesiunea 
de credința a cnergeticienilor 
— afirma tehnicianul Alfred 
Schmidt, șeful atelierului 
PRAM, membru în comitetul 
de partid. Oamenii atelierului 
nostru verifică și .repară apa- 
ratojcle automate, instalațiile 
de măsurat. Este o misiune 
care reclamă spirit dc iniția
tivă, multă exigență și mai a- 
Ics autoexigență. In practică 
aceste cerințe impun ca fie
care să aibă o responsabili
tate precisă. In același timp, 
însă, pentru fiecare răspundem 
toți, orice mică scăpare sau gre
șeală devine obiect de analiză, 
de discuție în birou) organi
zației dc partid, a formației de 
lucbu, a grupei sindicale. Ni
mic nu sc uită, nimic nu se 
iartă; colectivul își spune cu- 
vîntul exigent.

Așa se călesc caracterele, oa
menii, așa se cultivă conștiin
ța datoriei — dragostea fată 
de uzină, seriozitatea în mun
că, perseverența. Acesta c dru
mul autodefinirii individului, a 
calităților omului uzinei și de 
aiqi al sintezei, al dobîndirii 
dc' către întregul colectiv a u- 
nei personalități proprii — vi
guroase, demne.

Televiziune
VINERI 25 IUNIE

CELE DOUA MORTI
ALE ATOLULUI BIKINI

(Urmare din pag. 1)

Curînd, însă, s-a dovedit că 
Rongerique are o suprafață cit 
țurnătate dm Bikini ; apa pota
bilă, nucile de cocos se găseau 
Ip cantități insuficiente, iar pă- 
jnîntul cultivabil aproape ab
sent In iunie 1947, autoritățile 
americane au sosit pentru a-i 
sîrămuia din nou in altă parte. 
Ău urmat alte insule.

Din nou americanii au con
struit, pe insula Voto, un sat de 
colibe. Dar după opt luni au 
lust nevoiți din nou să-și caute 
o altă insulă : din cauza con
dițiilor dificile cei mai mulți 
dintre locuitori se aflau într-un 
stadiu de epuizare fizică. Au 
ales Ujelang. Populația atolului 
Eniwetok, destinat și el expe
rimentării bombelor atomice, a 
fost de asemenea adusă pe U- 
Jclang. Insularii, deprinși să 
ce hrănească cu pește și nuci 
de cocos, flămânzeau și le-a ve
nit dorul de patrie.

Alab Lore povestește : ..Al tre
ilea popas ân călătoria noastră 
a fost Kwajalein. Aici se afla o 
bază militară americană ; la fie
care pas întîlneai un soldat. In 
văzduh se auzea permanent un 
zgomot îngrozitor; la fiecare 
minut decola și ateriza cîte un 
avion într-un nor de fum. Ne 
hrăneau cu conserve și locui im 
In corturi, în apropierea cazăr
milor și antrepozitelor. Doream 
un singur lucru : să fugim de
parte dc Kwajalein".

In același an au fost strămu
tați pentru a patra oară 
insula Kili. Tn comparație cu 
Bikini, „noua patrie' părea o 
adevărată colonie penitenciara, 

exista o lagună despre care 
să se fi putut spune că este „ca 
acasă", peștii se pescuiau cu 
mîinile, nu exista nici măcar 
o cîmpie. Din martie în noiem
brie. chiar și cei mai pricepuți 
marinari nu puteau acosta pe 
insulă ; un vînt neobosit ridica 
valuri uriașe care se spărgeau 
cu furie de malurile stîncoase. 
„Această insulă — ne spunea 
Alab Lore — a fost mulți ani 
o închisoare pentru noi".

Apoi opinia publică mondia
lă a urmărit cu stupefacție jocul 
diabolic pe care l-au încins pe 
insula Bikini politicienii și mi
litarii.

Actul I ; experiența „Able"
— prima explozie a bombei a- 
tomice deasupra insulei. Cîțiva 
martori oculari care s-au apro
piat de insulă au declarat că 
din depărtare au fost delecta
te iradiații de particule-gamma 
în doze periculoase pentru 
viață.

Actul II : experiența ,,Baker'
— prima explozie submarină a 
unei bombe atomice — cu care 
ocazie au fost distruse peste 
jumătate din cele 92 nave de 
experiențe. Spre cer s-a înălțat 
o trombă de apă înaltă de 2 000 
m care a ridicat un cuirasat 
îo poziție verticală aruncîndu-1 
apoi în fundul oceanului.

Actul III : experiența „Bravo'
— explodarea primei bombe 
cu hidrogen, după care preci
pitațiile radioactive au avut o 
asemenea intensitate îneît pe 
insula Rongclap, situată la o 
distanță de 170 km, cei 64 de 
locuitori și 23 de pescari de 
pe o navă de pescuit japoneză 
aduși de ele au suferit leziuni 
serioase, iar 16 persoane au de
cedat ca urmare a radiațiilor.

DUPĂ PUSTIIREA
NUCLEARA: ATACA
STELELE DE MARE

pe
In septembrie 1968, nouă re- 

prezentanți ai celor strămutați 
au primit permisiunea să vizi
teze Bikini. Imbrăcați în hai
ne sărbătorești; au debarcat 
pentru prima dată după 22 ani 
pe pămîntul lor. Iată ce po
vestește despre acea vizită 
Alab Lore: „Totul împrejurul 
nostru era acoperit cu arbuști 
ș> iarbă deasă, l’n singur pal
mier rămăsese în picioare, 
am putut pătrunde pînă la 
chiul nostru cimitir. I’este 
ne loveam de bucăți de 
mont și grinzi de fier; peste 
lot adia suflul morții și dis
trugerii. Iar drept viețuitoare 
— mișunau .șobolanii. Ceea -e

Nu
ve- 
tot

am văzut ne-a zguduit, 
înainte de toate acestea 
pămîntul nostru și dacă ni s-ar 
spune ce ar trebui să facem 
pentru a ne putea întoarce, am 
face orice ea să ne reîntoar
cem”.

Insula trebuie să fie cură
țată de dărîmături și de urme 
de contaminare. Abia după a- 
ceea se pot -sădi palmieri, con
strui locuințe. După părerea 
specialiștilor lucrările vor pu
tea dura 2—3 ani, dar popula
ția insulei așteaptă...

Poate însă că ei vor trebui 
să fie pentru a 5-a oară de
cepționați, deoarece bătrîna lor 
insulă este condamnată pieirii. 
De cîțiva ani, biologii urmă
resc distrugerile provocate de 
stelele de mare, care se înmul
țesc foarte repede distrugând 
coralii, eventual insule întregi 
de corali. Această plagă a mă
rilor se răspândește în direcția 
arhipelagului sub ochii îngro
ziți ai locuitorilor de pe acești 
atoli. Micile dar periculoasele 
viețuitoare au și ajuns la țăr
murile insulelor Truk, Ponape, 
Pingclap și Majuro. In ri 
de acțiune se află și b: 
mericană Guam.

Revista tehnico-științifică 
„Umschau in Wiessenschaft 
und Technik" a publicat de 
curînd un articol al profeso
rului A. Antonius (Venezuela) 
care este dc părere că situația 
este extrem dc îngrijorătoare. 
După o analiză temeinică, spe
cialistul a acordat o mare a- 
tenție „exploziei demografice" 
de sub apă — aceea a steleloi' 
de maro : „Există pericolul ca 
in urma distrugerii coralilor să 
se micșoreze rezervele de peș
te. Mai important, este însă fap
tul că un meterez natural de 
protecție al atolilor scunzi va 
fi distrus, și atolii vor cădea 
pradă eroziunii provocate de 
furtuni.

Un astfel dc „atol scund" es
te și Bikini : una dintre alîtea 
insule de corali care se ridică 
din apă doar cu cîțiva metri, 
Una piai celebră...

PROGRAMUL I i 6,00 Mu
zică și actualități; 9,30 Me
moria pămîntului românesc; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Popas folcloric în județele 
Sibiu și Constanța; 11,00 Bu
letin de știri; 11,15 Consul
tație juridică; 12,00 Zece mi
nute cu Kati Kovacs; 12,30 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,27 Cîn- 
tecul e pretutindeni; 15,00 
Buletin de știri; 16,00 Radio
jurnal: 16,15 Muzică de pro
menadă; 17,00 Pentru patrie;
17.30 Concert de muzică 
populară; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Doine și jocuri populare; 20,55 
Știința la zi; 21,00 Bijuterii 
muzicale; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Consultații 
pentru examenele de 
admitere : Literatura ro
mână : Simbolismul ro
mânesc. Matematică: 
Probleme de algebră 
(II).

18,00 Căminul.
18.50 Lumea copiilor : Casa 

cu trei fetițe. Emisiu
ne inuzical-distractivă.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de scară. 

Sport.
20,00 Reflector.
20.15 Univers XX. Dialog cu 

galaxiile : Puncte de ve
dere cu privire Ia po
sibilitatea existenței vie
ții pe alte planete și e- 
ventual a inteligențelor 
extraterestre.

21,00 Film artistic: „Les
annees foles" („Anii ne
buni”).

22.15 Studio dans.
22,40 Telejurnalul de noapte.
22.50 închiderea emisiunii.
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Eliberarea buletinelor de identitate 
tinerilor de 

preschimbarea
Din relațiile zilnice pe care 

Ic avem cu populația ani con
statat că nu sînt cunoscute 
îndeajuns dc bine noile re
glementări referitoare la pro
cedura eliberării buletinelor 
dc identitate tinerilor de 14 
ani și preschimbarea celor 
expirate. Această realitate — 
uneori sfirșită cu amenzi 
contravenționale — nc-a în
demnat să revenim asupra a- 
cestei chestiuni, dc un larg 
interes cetățenesc, pe tare s-o 
explicităm in funcție de ulti
mele prevederi legale in a- 
ccst sens.

Legea nr. 5 din 18 martie 
1971 prevede că buletinul dc 
identitate se eliberează tutu
ror cetățenilor români care 
au 
Și 
R. 
15 
acestei 
mâni sini obligați să se pre
zinte la organul de miliție 
pentru a solicita eliberarea 
buletinului de identitate.

El se eliberează cu un ter
men de valabilitate dc 10 ani, 
iar persoanelor care au îm
plinii virsta de 44 de ani li 
se eliberează buletine de 
identitate fără termen dc va
labilitate. avindu-se in ve
dere că de la această virstă 
in fizionomia titularului nu 
mai intervin schimbări im
portante.

Unii cetățeni au înțeles gre
șit această precizare conside
red că. dacă au împlinit 
virsta de 44 de ani, nu mai 
este necesar să solicite orga-

sc eliberează 
cetățenilor români 

împlinit virsta de 14 ani 
domiciliază pe teritoriul 
S. România. Cu cel puțin 
zile înainte de împlinirea 

vîrste, cetățenii ro-

am și 
celor expirate
riiilui dc miliție prcschim 
rea buletinului dc identitate 
al efirui termen dc valabi
litate a expirai.

Ori, realitatea este că fie
care cetățean, indiferent de 
virsta pe care o are, este o- 
bligat ca in termen de 15 
zile de la expirarea terme
nului dc valabilitate al bu
letinului ce-l posedă să se 
prezinte la organul de mili
ție in vederea eliberării unui 
nou act de identitate și nu
mai cu această ocazie, celor 
care au implinit virsfa de 
44 ani, li sc vor elibera bu
letine <le identitate fără ter
men de valabilitate.

Reamintim că Legea nr. 
5/1971, care a fost publicată 
și in presă, prevede că ce
tățenii care nu solicită orga
nului de miliție eliberarea 
buletinului de identitate cu 
cel puțin 15 zile înainte de 
'împlinirea vîrstei de 14 ani, 
sc sancționează cu o amen
dă dc 40—200 lei iar cei care 
nu solicită preschimbarea bu
letinului <le identitate in ter
men de 15 zile de la expi
rarea valabilității acestuia se 
sancționează cu amendă de 
Ia 100—400 lei.

Pentru a preveni suporta
rea sancțiunilor contravențio
nale. toți tinerii care au îm
plinit virsta de 14 ani și ce
tățenii care posedă buletine 
de identitate cu termen de 
valabilitate expirat, sînt in
vitați să se prezinte la mili
ție în cel mai scurt timp 
pentru a fi puși in legalitate.

fost supusă unor transformări 
continue, pentru a se asigura 
locuitorilor comunei cele tre
buincioase unei vieți civilizate. 
Este adevărat mai sînt multe 
de făcut, de pildă în activita
tea comercială. Dar iată ce am 
constatat și cu ocazia unei re
cente vizite la magazinul _Me- 
ta)o-chimice“ (unitatea O.C.E. 
produse industriale nr. 77). In- 
trînd aici, cumpărătorul, pen
tru a ajunge la unele raioane, 
trebuie să străbată un verita
bil labirint printre mărfurile 
depozitate în magazin. „Nu mai 
avem unde să le punem, - ne 
spunea cu vădită supărare în 
glas, șefa de unitate Eufrosina 
Prodanciuc. Uitați-vă și dum
neavoastră, lumea de multe ori 
crede câ ne mutăm cînd vede 
dezordinea asta".

Cu alte cuvinte, cu 
mobilitatea tovarășei 
ciuc, uneori oamenii 
magazinul. De ce ? Pentru câ 
spațiul destinat cumpărătoriloe 
a fost ocupat de mărfuri. Nu 
pot fi oare acestea depozitate 
în altă parte, sau magazinului 
ar trebui să i se acorde un spa
țiu comercial corespunzător 7 
Considerăm însă că situația 
constatată de noi la fața lo
cului, în ziua de 22 iunie a.c.< 
poate fi îmbunătățită. Chiar «1 
numai prin o mai bună gos
podărire din partea lucrătorilor1 
din unitate.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

RĂSPUNDEM CITITORILOR
> Gheorghe Dinu. Petrila. 

Concediul de odihnă neefec
tuat în anul 1961 putea fi 
compensat în bani pînă la fi
nele anului 1962. După această 
dată, posibilitatea enunțată în
cetează.

+ Petru Narița, Lupeni. In 
conformitate cu ordinul nr. 
18 422 din 2 iunie 1969 al Mi
nisterului Muncii, perioada de 
stagiu militar efectuată în ca
drul D.G.S.M. se consideră ve
chime în muncă dacă ați fost 
descazarmat, primind salariu și 
ați lucrat în condiții deosebite 
de muncă (miner subteran), iar 
după terminarea stagiului mi-

litar ați rămas angajatul în
treprinderii conform cu ordinul 
nr. 0 300 800/1950 al Oficiului 
detașamentelor de muncă din 
industria minieră.

4- Un grup de părinți. Pe
troșani. Lucrările de reparație 
ale grădiniței din strada Gri- 
vița roșie, Petroșani nu au fost 
începute la timp — după cîte 
am fost informați — din lipsă 
de cărămidă. Redacția a pri
mit asigurări din partea șe
fului sectorului l.G.L. Petro
șani, I. Arcan, că lucrările vor 
fi terminate pînă în ziua de 
3 iulie, urmînd ca grădinița 
să-și reînceapă activitatea în 
5 iulie a.

+ Alexandru Oltean, LupenL 
Imputațiile pentru pagubele a- 
duse avutului obștesc se pel 
face numai pe baza unor dis
poziții de reținere date de că
tre conducerile întreprinderilor, 
dispoziții care în mod obliga
toriu trebuie qfiuse motivat, la 
cunoștința salariaților în cauza.

Dacă dv. considerați că ați 
fost neîndreptățit prin impuTa- 
ția despre care ne-ați scris, 
puteți face contestație la co
misia de judecată a întreprin
derii in termen de 30 zile so
cotite de la data cînd vi s-a 
comunicat decizia.

PE ADRESA..

VINERI 2 IULIE:> MIERCURI 30 IUNIE:

17,00

E-

DUMINICA 27 IUNIE :

21,10

23,05

SlMBÂTA 3 IULIE :

JOI 1 IULIE:

18,00
18,50

19,10 
19,20 
19,30
20,00
20,15

O ILUSTRATA

Tn ziarul nostru de ieri 
anunțam o „veste bună" pri
mită în ziua de 22 iunie a.c. 
de la tovarășul Horea Mir
za, șeful depozitului COM- 
PETROL, care anunța că go
lul în aprovizionarea cu bu
telii s-a terminat, că se vor 
primi butelii în asemenea 
cantități îneît vor fi satis
făcute toate cererile solici- 
tanților din Valea Jiului și 
că „spre a onora comenzile, 
mașinile noastre sînt 
ziua pe teren*.

Redacția a acordat 
spuselor tovarășului

toata

credit 
llorea

Mirza. Realitatea 
încăpățînată 1 Redăm în fo
tografia alăturată un aspect 
întîlnit întâmplător în ziua 
de 24 iunie a. c., ora 9,30 la 
Petrila, pe care l-am prins 
pe peliculă la cererea insis
tentă a cititorilor ziarului. 
Oameni care așteaptă înce- 
pînd de la ora 2 noaptea... 
Care este adevărul ? !

Așteptăm o eventuală „dez- 
la cele declarate, 

i tovarășului șef al 
i de desfacere a 
■ petrolifere.

mințire", 1 
din partea 
depozitului 
produselor

Ion LEONARD

Deschiderea emisiunii.
Sport și sănătate.
Apa — unul din factorii 
naturali de călire a orga
nismului.
Matineu duminical pentru 
copii.
Aventura de la teatrul de 
păpuși de Alecu Popovici. 
Film serial. Fiul Mării. 
Viața satului.
Agendă de sezon ; No
utăți tehnice și științifice ; 
Ce faceți in această di
mineață ? ; Prezent in mu
zeele țării ; Tezaurul cul
turii populare ; Cintece și 
jocuri populare.

11,15 Albumul compozitorilor ro
mâni - Ludovic Feldman.

12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluore, la cererea te

lespectatorilor.
Drogoste, 
Romanțe 
caciu și 
rian.

13,00 Emisiune 
ghiară. 
Post-meridian.

14.30 Televacanța.
„Salutări de la munte". 
(Poiana Brașov).

poveste veche, 
cu Teodora Lu- 
Valentin Teodo-

15.15 Sport : Intilnirea amicală 
de fotbal dintre selecțio
natele Norvegiei și R.F. a 
Germaniei (aspecte înre
gistrate).

16.15 Magazin.
18,10 Planeta Giganților.
19,00 Vetre folclorice.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Vizita delegației de partid 

și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România 
in Asia (I).
Reportaj despre vizita in 
Republica Populară Chi
neză și in Republica 
Populară Democrată Co
reeană.

21,00 Cintece populare.
21.15 Film artistic :

Defileul de granit, cu Gary 
Cooper, Susan Haywood, 
Richard Widmork. 
Premieră pe țară.

22,55 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

18.50 Stop-cadru.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri,.
19,30 Telejurnalul de seară.
19.50 Vizita delegației de partid 

și guvernamentale o Re
publicii Socaliste Româ
nia in Asia (II).
Reportaj despre vizita in 
Republica Democrată Vi
etnam , și in Republica 
Populară Mongolă.

20,40 Steaua fără nume. 
Muzică populară.

21,25 Roman foileton - Mize
rabilii (II).

22,00 Imagini din Finlanda.

• LUNI 28 IUNIE :

18,00 Deschiderea emisiunii.
Turneul Ansamblului Doi
na Tirnavelor din Sighi
șoara in Normandia. 

18,20 Scena

Palatul prezidențial al Re
publicii Finlanda. 22,30

22,30 Telejurnalul de noapte.
22,5022,40 Telesport.

• MARȚI 29 IUNIE :
•

10,00 - 11,00 Teleșcoală. 
Consultații ; pentru exa 17,30
menul de admitere. 
Literatura română : As
pecte ale liricii contempo 18,30
rane.

18,50Chimie : Izomerie.
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Revista literară TV. 19,15
18,30 „Toate pinzele sus". 19,20

Emisiune pentru pionieri. 19,30
19,15 Tragerea de amortizare

ADAS. 20,10
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.

20,05
Sport.
România *75.
Temeliile de oțel ale cin
cinalului.

20,25

20,25 Momente din istoria tea
trului universal.
Teatrul renașterii engle
ze : Faust de Marlowe.

21,15

22,10 Recital - Connie Francis. 21,50
22,35 Breviar juridic. 22,35
22,50 Telejurnalul de noapte. 22,50

18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terro *71".

18,25 Mult e dulce și frumoasă... 
18,40 Confruntări.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20,15 Tele-cinemateca : Kid Ga

lahad, cu Bette Daviș, 
Humpherey Bogart, 
dward G. Robinson.

22,00 Prim plan.
Prof. dr. ing. Radu Prișcu, 
rectorul Institutului de con
strucții din București. 
Teleglob.
Vancouver.
Telejurnalul de noapte.

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba maghia
ră.
La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto.
Timp și anotimp in agri
cultură.
Publicitate.
1 001 de serî.
Telejurnalul de seară. 
Sport.
„15 minute despre sănăta
tea dv.“.
La munte sau 
Ancheta TV.
Cit costă viața 
Emisiune de 
Stark.
Antologia umorului.
Denunțătorul - după Ka- 
rinty Frigyes.
Cadran internațional.
Recital Massiel.
Telejurnalul de noapte.

Deschiderea emisiunii 
Teleșcoală.
Consultații pentru exame
nul de admitere.
Limba română : Analize 
gramaticale.
Fizica clasică și fizica mo
dernă : Idei fundamenta
te.
Căminul.
Lumea copiilor.
„La curtea regelui tigru". 
Versuri de Ion Brad.
Tragerea Loto.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Mai aveți o întrebare ? 
criza de energie, o pro
blemă reală ?
Film artistic.
Ultima noapte pe Titanic, 
cu Kenneth Moore, cu
noscutul actor din serialul 
„Forsyte Saga". 
Telejurnalul de noapte.

D 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
a 
Q 
o 
D 
0 
a n

unui om ? 
Alexandru

16.15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germa
nă.

18,00 R:ină seara,, fete! 
Bună seara, băieți I

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20.10 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial : Incoruptibilii.
21.50 ..Să nu-ți faci recital fără 

scară".
Spectacol umoristico-mu- 

zical.
22.50 Teleitirnalul de noapte. 

Sport.
23.10 Seară de romanțe.

n 
o 
o 
D 
o 
D 
0 
0 
0 
0 
0
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Comunicat comun româno-mongol 
privind vizita delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii Socialiste 
România în Republica Populară Mongolă

APLL AL CONSILIULUI MUNDIAL
AL PĂCII

I.a invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol și a Guver
nului Republicii Populare Mon
gole, între 21 și 24 iunie 1971, 
o delegație de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ccaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a fă
cut o vizită oficială de prie
tenie in Republica Populară 
Mongolă.

In această vizită, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu a fost înso
țit de soția sa. tovarășa Elena 
Ccaușescu.

In timpul șederii în Repu
blica Populară Mongolă, dele
gația de partid și guvernamen
tală a României a vizitat în
treprinderi industriale și insti
tuții de cultură din orașul U- 
lan Bator, s-a întilnit cu mem
brii unei unități agricole din 
aimacul central, a luat cunoș
tință de viața oamenilor muncii 
din Republica Populară Mon
golă. de realizările lor în con
strucția socialistă, bucurindu-se 
pretutindeni de o primire cal- 

l‘dă, tovărășească. Delegația ro
mână a exprimat vii mulțumiri 
pentru ospitalitatea cu care a 
fost înconjurată, văzînd în a- 
ceasta o manifestare a prie
teniei frățești care leagă po
porul român și poporul mongol.

Intre delegațiile de partid și 
guvernamentale ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Populare Mongole au avut 
Ioc convorbiri, în cursul cărora 
s-a efectuat un schimb de pă
reri privind dezvoltarea rela
țiilor româno-mongole și. asu
pra unor probleme de interes 
comun ale vieții internaționale 
și mișcării comuniste și mun
citorești.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească, 
în spirit de prietenie și sin
ceritate.
' La convorbiri au participat : 
' — din partea română, tova
rășii : Nicolae Ccaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Alanea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
.Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepre- 
.ședințe al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Dumitru Popa, membru al 
^Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-secretar 
al Comitetului municipal Bu
curești, al Partidului Comunist 
Român, primarul general al Ca
pitalei. Ion Iliescu, membru su- 
jpleant al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
'George Macovescu, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim-ad- 
-junct al ministrului afacerilor 
'externe al Republicii Socialiste 
{România, Sandu loan, amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Popu
lară Mongolă, precum și Ștefan 

’Andrei, membru supleant al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim- 
adjunct al șefului secției inter
naționale a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Rmilian Dobrescu și Constan
tin Mitea, membri supleanți ai 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, consilieri 
la Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român.

— din partea mongolă, to
varășii : Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongols 
Jasaranghiin Sambu, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, Sonomin 
Luvsan, membru al Biroului 
Politic ai Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, prim-vicepreșc- 
dinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Mon
gole, Demchighiin Molomjanț, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Mon
gol, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Tsevegja- 
vin Punțagnorov, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Mongole, Lo- 
donghiin Rincin, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole, 
Damdinnerenghiin Bataa, mem
bru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Mon
gole în Republica Socialistă 
România, precum și Punțaghiin 
Sagdarsuren și Dojidiin Cimid- 
dorj. membri ai Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, șefi de 
secție la Comitetul Central al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, Deramin Jondon, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii Popu
lare Mongole.

Delegația mongolă a relevat 
cu satisfacție că, în decursul 
celor 27 de ani care s-au scurs 
de la eliberarea țării de sub 
jugul fascist, harnicul popor ro
mân, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a obținut 
mari succese în construirea vie
ții noi, transformînd țara în- 
tr-un stat socialist cu o indus
trie dezvoltată, agricultură co- 
operativizată și cultură înflori
toare. Partea mongolă a feli
citat cu căldură poporul frate 
român pentru marile realizări 
obținute și i-a urat noi succese 
în îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de Congresul al X-Iea al 
Partidului Comunist Român în 
vederea construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în Republica Socialistă Româ
nia.

Delegația română a salutat 
cu bucurie realizările însem
nate obținute de poporul mon
gol, sub conducerea Partidului 
său Popular Revoluționar, în 
cei 50 de ani care au trecut de 
la înfăptuirea revoluției popu
lare. Partea română a felicitat 
călduros poporul frate mongol 
pentru rezultatele importante 
dobîndite, adresîndu-i urări de 
succes în îndeplinirea sarcini
lor trasate de Congresul al 
XVI-Iea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol în vede
rea desăvîrșirii construirii ba
zei tehnico-materiale a socia
lismului în Republica Populară 
Mongolă.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că relațiile de pri
etenie și colaborare dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar Mon
gol, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă se dezvoltă ‘ continuu, 
în interesul construcției socia
lismului in ambele țări. A fost 
relevată colaborarea fructuoasă 
în domeniul politic, economic

și comercial, cultural și tehni- 
co-științific dintre cele două 
țări. Delegațiile au exprimat 
hotărîrea partidelor și guverne
lor țărilor lor de a lărgi și a- 
profunda colaborarea româno- 
mongolă pe multiple planuri, 
de a întări legăturile de priete
nie și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar Mon
gol, pe baza principiilor 
marxism-lcninismului și inter
naționalismului socialist, de a 
continua schimbul de delegații 
și de experiență pe linia orga
nelor de partid și de stat, a or
ganizațiilor de masă și cultura
le. Aceasta corespunde atît in
tereselor popoarelor român și 
mongol, cît și intereselor uni
tății țărilor socialiste.

Delegațiile de partid și guver
namentale ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Mongole constată că 
evoluția mondială contempora
nă se caracterizează prin în
tărirea continuă a pozițiilor so
cialismului. prin avîntul necon
tenit al mișcării muncitorești 
internaționale și al luptei de 
eliberare națională a popoarelor, 
prin creșterea și consolidarea 
forțelor care militează pentru 
pace, democrație și progres so
cial, împotriva imperialismului 
și războiului.

Succesele și realizările popoa
relor frățești ale țărilor socia
liste în construirea socialismu
lui și comunismului sporesc 
puterea sistemului mondial al 
socialismului, exercită o influ
ență imensă asupra dezvoltării 
procesului revoluționar în lu
me.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă 
consideră că, în condițiile ac
tuale, o importantă primordială 
are întărirea unității țărilor so
cialiste în lupta comună împo
triva imperialismului, pentru 
construirea socialismului.

Părțile consideră că relațiile 
dintre țările socialiste trebuie 
întemeiate pe pricipiile marxist- 
Ieniniste ale egalității în drep
turi, independenței și suverani
tății, neamestecului în treburile 
interne, ajutorului reciproc de
zinteresat, sprijinului tovărășesc 
și colaborării multilaterale.

Cele două părți au exprimat 
hotărîrea de a dezvolta si întă
ri șj în continuare colaborarea 
cu țările membre ale C.A.E.R. 
și cu celelalte țări socialiste în 
scopul folosirii cît mai depline 
a superiorității socialismului.

Ambele părți au subliniat că 
și în viitor vor desfășura lupta 
împotriva politicii agresive, a- 
venturiste a imperialismului, și 
în primul rînd a imperialismu
lui american, care îndreaptă 
tăișul acțiunilor sale împotriva 
socialismului, încearcă să înă
bușe forțele de eliberare națio
nală, să oprească procesul ire
versibil de înnoire revoluționa
ră a lumii. Părțile sprijină cu 
hotărîre lupta popoarelor împo
triva colonialismului și neoco- 
lonialismului. pentru înfăptuirea 
independentei politice și eco
nomice a țărilor recent elibera
te, pentru dezvoltarea pe calea 
progresului social.

Părțile română și mongolă 
condamnă în mod ferm con
tinuarea războiului agresiv al 
imperialismului american în 
Indochina și subliniază necesi
tatea retragerii imediate, com
plete si necondiționate a tru
pelor S.U.A. și ale aliaților lor 
din Vietnamul de sud și din 
Peninsula Indochina, pentru a 
da posibilitatea popoarelor a- 
cestei regiuni să hotărască sin
gure asupra destinelor lor. fără 
nici un amestec din afară.

Reafirmînd solidaritatea de
plină cu popoarele vietnamez, 
laoțian și cambodgian, cele do
uă părți declară că sînt hotă- 
rîte să acorde și în viitor spri

jin susținut luptei lor juste pen
tru apărarea libertății, indepen
denței și unității țărilor lor.

Părțile sprijină lupta dreaptă 
a poporului coreean pentru re
tragerea trupelor S.U.A. din 
Corcea de sud, pentru unifica
rea pașnică a patriei.

Ele se declară solidare cu 
lupta poporului cubanez împo
triva amenințărilor imperialis
mului american, pentru apăra
rea independenței țării, pentru 
construirea socialismului. Părți
le se pronunță pentru soluțio
narea problemei din Orientul 
Apropiat, în conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Securi
tate din 22 noiembrie 1967.

Cele două părți au subliniat 
că una din problemele cardina
le ale vieții internaționale ac
tuale o constituie realizarea 
securității europene, statornici
rea unor relații de colaborare, 
pe baze egale, între toate state
le continentului. Ele au relevat 
necesitatea luării de măsuri 
practice pentru pregătirea și 
ținerea conferinței general-e- 
uropene în problemele securi
tății și colaborării.

Părțile au subliniat necesita
tea intensificării luptei popoare
lor pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale și, în pri
mul rînd, a dezarmării nucle
are, pentru interzicerea produ
cerii și folosirii armelor nucle
are și distrugerea stocurilor e- 
xistente de asemenea arme.

Cele două părți se pronunță 
pentru stabilirea și dezvoltarea 
relațiilor dintre state cu o»n- 
duiri sociale diferite, pe baza 
principiilor coexistenței pașni
ce.

Părțile și-au exprimat convin
gerea că forțele revoluționare, 
antiimperialiste, iubitoare de 
pace, acționînd în strînsă uni
tate. sînt capabile să zădărni
cească planurile imperialiste de 
pregătire a unui nou război 
mondial, să asigure mersul îna
inte al societății pe calea pro
gresului și păcii.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol declară că vor dezvol
ta și în viitor relațiile de cola
borare tovărășească și vor în
tări solidaritatea frățească cu
partidele 
rești pe 
inului și 
proletar.

comuniste și muncitor 
baza marxism-leninis- 

intcrna(ionalismu|j|j

Cele două părți apreciază ,că 
vizita oficială de prietenie în 
Republica Populară Mongolă a 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste
România, condusă de tovarășul
Nicolae Ccaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, precum și schim
bul de păreri care a avut loc 
între conducătorii celor două
țări în numeroase probleme vor 
servi întăririi continue a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Popular Revo
luționar Mongol, dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă, co
respunzător intereselor unită
ții mișcării comuniste și munci
torești internaționale, ale sis
temului socialist mondial, ale 
cauzei socialismului și păcii.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia au adresat invitația ca o
delegație de partid și guverna
mentală condusă de tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, să facă o 
vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România. 
Partea mongolă a exprimat 
mulțumiri și a acceptat invita
ția.

ULAN BATOR, 23 IUNIE 1971.

Delegația de partid și guvernamentală 
română a făcut o escală la Moscova

In drum spre patrie, delega
ția de partid și guvernamenta
lă română, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
ciliului de Stat al Republicii 
'Socialiste România, a făcut o 
escală la Moscova.

'La aeroportul Vnukovo-2, de
legația română a fost întîmpi- 
nată de A. N. Kosîghin. mein- 

■ bru al Biroului Politic al C.C.
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
(M. A. Suslov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 

| E’.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K. V. Rusakov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
pecție la C.C. al P.C.U.S., N. N.

Rodionov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al 
U.R.S.S., de alți activiști de 
partid și de stat sovietici.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți ambasadorii la Moscova 
ai Republicii Populare Chineze, 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, Republicii Democra
te Vietnam, Republicii Popu
lare Mongole, precum și am
basadorul Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud și ambasa
dorul Guvernului Cambodgian 
de Unitate Națională.

In intimpinarea delegației au 
venit, de asemenea, tovarășul

Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, aflat la 
Moscova cu prilejul participării 
la ședința Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., precum și Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Moscova, și membri ai amba
sadei române în U.R.S.S.

Cu acest prilej, gazdele so
vietice au oferit un prînz in 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale române.

(Agerpres),

Stafia științifică 
orbitală 

„SALIUT“ 
își continuă 

zborul
MOSCOVA 24 (Agerpres). 

— De peste 18 zile ze află 
în cosmos echipajul stației 
științifice orbitale pilotate 
„Saliut" și, după cum rezul
tă din datele controlului me
dical, starea sănătății cosmo- 
nauților este bună.

La bordul stației continuă 
cercetările științifice, precum 
și experiențele legate de stu
diul comportării vehiculului 
cosmic în condițiile zborului 
extraterestru îndelungat. Po
trivit dalelor telemetrice, sis
temele de la bordul stației 
funcționează normal. ?

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
Consiliul Mondial al Păcii a 
adresat un apel tuturor oame
nilor de bună credință, precum 
și tuturor organizațiilor națio
nale și internaționale în 
care-i cheamă să spri
jine rezoluția Adunării Gene
rale a O.N.U. de condamnare 
a politicii de apartheid promo
vată de guvernul Republicii 
:Sud-Africane, Apelul, publicat

---- ♦-----

După acordul 
de la 

Luxemburg
LONDRA 24 (Agerpres). •— 

Acordul realizat la Luxemburg 
îptre delegația britanică, con
dusă de Geoffrey Rippon, și 
„cei șase" asupra condițiilor de 
intrare a Marii Britanii în 
Piața comună a declanșat i- 
mediat, în scena politică engle
ză, ample și controversate discu
ții. Partizanii și adversarii ade
rării, au început să se pregă
tească pentru bătălia decisivă, 
cînd Camera Comunelor va fi 
chemată, probabil în octombrie 
sau noiembrie, să ratifice anga
jamentele guvernului conserva
tor.

Opoziția față de intrarea în 
Piața comună este exprimată 
atît în cadrul partidului labu
rist, cît și în unele cercuri ale 
conservatorilor. Apreciind ca 
impopulară aderarea la C.E.E., 
Comitetul executiv al partidu
lui laburist a hotărît convoca
rea, pentru luna iulie, a unui 
congres extraordinar în cadrul 
căruia va fi examinată această 
problemă.

Intr-un violent editorial con
sacrat acordului de la Luxem
burg, cotidianul britanic „Eve
ning Standard" consideră că 
importanța problemei aderării 
la Piața comună justifică în
deajuns organizarea alegerilor 
generale. „Intenția premierului 
Heath, afirmă ziarul, de a se 
limita numai la aprobarea de 
către parlament a aderării con
stituie o denaturare a demo
crației". Cotidianul se întreabă 
cum se poate vorbi de „un a- 
cord satisfăcător11 cînd „pentru 
contribuabilii britanici se pune 
problema să plătească, începînd 
din 1978, 300 de milioane lire 
sterline pe an pentru subven
ționarea agriculturii franceze".

---- 4-----

cu prilejul „Zilei internaționa
le de solidaritate pentru elibe
rarea Africii de Sud", care se 
va celebra anul acesta la 26 
iunie, exprimă sprijinul Con
siliului Mondial al Păcii față 
de lupta poporului sud-african, 
condusă de Congresul Național 
African, pentru recunoașterea 
drepturilor sale legitime și 
lichidarea segregației rasiale. 
Documentul afirmă, totodată, 
sprijinul deplin față de iniția
tivele Organizației Unității A- 
fricane în vederea intensificării 
luptei împotriva apartheidului 
și colonialismului, împotriva 
comploturilor imperialiste care 
amenință suveranitatea și inde
pendența statelor africane.

Interviul televizat 
al președintelui 

Franței, 
Georges Pompidou

PARIS 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, a acordat joi seara 
un interviu televizat, al doilea 
de la alegerea sa în funcția 
de președinte al țării. După ce 
s-a referit la o serie de ches
tiuni de politică internă, pre
ședintele Pompidou a prezen
tat poziția Franței în unelo 
probleme europene. El s-a re
ferit, de asemenea, la relațiile 
franco-algeriene.

FAPTUL 
DIVERS 

ÎN LUME
I O nouă răpire

Un cunoscut avocat Uru
guayan, Alfredo Cambon 
Campos, a Jost răpit de la 
locuința sa din Montevideo. 
Surse ale poliției au afirmat 
că autorii răpirii ar fi ele
mente apar finind grupării de 
guerilă urbană Tupamaros. 
Această organizație mai de
ține in prezent captivi pe 

ambasadorul Angliei, Geoffrey 
Jackson, precum și trei in
dustriași uruguayeni.

Joi dimineața a sosit la 
Sofia colectivul operei din Cluj 
pentru a participa la festivalul 
„Săptămînile muzicale ale So
fiei". i

După cele patru spectacole 
cu „Aida", „Don Carlos", „Lacul 
lebedelor" și „Romulus", artiș
tii români vor participa și la 
festivalul muzical „Vara la Var
na", programat să se desfășoa
re între 1 șl 20 iulie în ora
șul de pe litoralul bulgar.

Agenția China Nouă in
formează că la Pekin a fost 
semnat un contract între Cor
porația Națională chiheză pen
tru importul și exportul de ma
șini și societățile franceze 
„Alsthom et Neyrpic" și 
„M.T.E." cu privire la achizi
ționarea de locomotive Diesel 
din Franța. La semnare au fost 
de față Li Cian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
al R. P. Chineze, precum și 
ambasadorul Franței la Pekin, 
Etienne Manac'h.

Vorbind în cadrul unei 
conferințe de presă, conducă
tori ai Corporației pentru dez
voltarea producției (C.O.R.F.O.) 
au subliniat extinderea conti
nuă a relațiilor comerciale din
tre Chile și țările socialiste din 
Europa. Ei au relevat că aceste 
țări acordă sprijin în construc
ția a peste 20 întreprinderi in
dustriale în Chile. Toate acor
durile cu țările socialiste se în
temeiază pe principiile egalită
ții și avantajului reciproc, s-a 
subliniat în cursul conferinței 
de presă.

O „Cosmos-428“ este sateli
tul artificial al Pămîntului lan
sat la 24 iunie în Uniunea So
vietică. Satelitul s-a plasat pe 
orbită, iar aparatele de la bor
dul lui funcționează normal, re
latează agenția TASS.

Statele Unite au efectuat 
mercuri la poligonul din de
șertul Nevada o nouă experiență 
nucleară// subterană, a anunțat 
Comisia pentru energia atomi
că a S.U.A. Experiența este a 
doua efectuată de la începutul 
anului.

R.D.G. La mina la zi MEURO de la Combinatul de lig
nit din Senftenberg se lucrează Ia un excavator-transportor. cu 
ajutorul căruia productivitatea muncii la această mină va 
crește considerabil.

In foto : Se lucrează la finisarea excavatorului-transpor- 
tor DS 1 600.

Zăcămînt carbonifer 
descoperit în 
Venezuela

La Caracas s-a anunțat că 
in regiunea Maracaibo din 
stalul Venezuelan Zulia s-a 
descoperit un zăcămint car
bonifer ale cărui rezerve sini 
apreciate la peste trei mi
liarde de tone. Se precizează 
că acesta este cel mai mare 
zăcămint carbonifer descope
rit nu numai în Venezuela, 
ci in întreaga Americă La
tină.

Asasinul lui Yablonski, 
a soției și a fiicei sale

In fața unui tribunal din 
localitatea Washington (Pen- 
sylvania), Claude Vealey a 
recunoscut că este autorul 
asasinării fostului vicepreșe
dinte al Sindicatului mineri
lor americani (U.M.W.), Jo
seph Yablonski, a soției și a 
fiicei sale. El a mărturisit 
că, împreună cu Aubran 
Martin și Paul Gilly, au pă
truns la 31 decembrie 1969 
în locuința lui Yablonski. 
unde au comis asasinatul. 
După crimă, ei s-au reîntors 
la Cleveland, unde au fost 
plătiți pentru fapta comisă. 
Vealey a afirmat că banii 
i-au fost inminați de Gilly.

Hm (ii®f letoM apel iiii Washington li taM
WASHINGTON 24 (Ager

pres). — Două curți federale de 
apel — una la Washington și 
alta la New York — au decis 
să permită publicarea în con
tinuare de către ziarele „Wa
shington Post" și New York 
Times" a documentelor secre
te extrase dintr-un studiu in 
47 de volume al Pentagonului 
asupra implicării Statelor Uni
te în războiul din Vietnam. Tri
bunalele respective au reținut 
decizia primei instanțe, care, 
după cum se știe, a apreciat 
că inserarea documentelor în 
coloanele ziarelor nu prejudi
ciază securitatea S.U.A. Inter
dicția provizorie, impusă ante
rior de instanțele inferioare, a 
fost prelungită pînă la 25 iu
nie, ora 22 GMT. Reprezentan
ții guvernului au anunțat că 
vor folosi acest răgaz pentru 
a face apel la Curtea Supremă 
a S.U.A. contra deciziei curți
lor federale de apel.

Sentința Curții Federale de

Apel din New York cuprinde 
și o clauză restrictivă. Aceas
tă instanță a trimis judecăto
rului Murray Gurfein, care a 
examinat inițial plîngerea gu
vernului, o listă a documente
lor considerate de Pentagon 
drept „foarte secrete", cu in
dicația de a decide în fiecare 
caz în parte dacă poa*e fi sau 
nu publicat în „New York Ti
mes". Conducerea acestui ziar 
a anunțat că va face apel la 
Curtea Supremă a S.U.A. îm
potriva acestei clauze restric
tive.

Cazul celui de-al treilea 
ziar care a publicat extrase din 
studiul secret al Pentagonului 
— „Boston Globe" — se află 
încă în suspensie. El nu a fost 
încă examinat decît de prima 
instanță.

Joi dimineața, un alt mare 
cotidian american — „Philadel
phia Enquirer" — a început 
publicarea unor fragmente din

documentele secrete privind 
Vietnamul. Toate celelalte zece 
ziare ale rețelei Knight de po 
coasta răsăriteană a S.U.A. au 
inserat aceleași pasaje.

Daniel Ellsberg, despre care 
se afirmă că ar fi remis zia
relor copii ale studiului secret 
al Pentagonului, la alcătuirea 
căruia a lucrat în anii 1967— 
1968 în calitate de expert, a 
acordat un interviu cunoscu
tului comentator al rețelei de 
televiziune „Columbia Broad
casting System", Walter Cron
kite. El a declarat că „nicio-J 
dată nu ar fi fost un război în 
Vietnam, dacă banii S.U.A. nu 
l-ar fi alimentat. Citind isto
ria, a spus el, îmi dau seama 
că S.U.A. poartă răspunderea 
principală pentru fiecare viață 
pierdută în luptele din' Indo
china în ultimii 25 de ani"

Ellsberg nu a precizat dacă 
el a fost acela care a furnizat 
ziarelor textul studiului secret 
al Pentagonului.
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TANCURILE PETROLIERE 
Șl PETROCHIMIA BULGARA
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In cinci ani — de la simplu, 
la dublu — aceasta este sarci
na tinerii ramuri a chimiei 
bulgare pentru anul 1975. De
sigur, în urma acestei dez
voltări, și ponderea ei în vo
lumul global al producției in
dustriale va fi cu totul alta 
la sfîrșitul celui de-al șaselea 
cincinal. In mod deosebit, e- 
conomia națională bulgară aș
teaptă foarte mult de la in
dustria petrochimică. Se pre
limina că în anii de după 
1975 vor fi necesare, printre 
altele, cel puțin 300 000 tone 
de mase plastice care vor fi 
folosite în industria construc
țiilor de mașini, în construc
ții, în industria ușoară și în 
agricultură. Or, pentru a re
aliza o creștere de la 89 000 
tone, cît s-a produs în 1970, 
la 300 000 este nevoie de un 
efort de investiții considera
bil. Și investiții nu numai în 
construcția și dezvoltarea 
unor mari combinate petro
chimice cum sînt cele de la 
Burgas și Plevna, dar și în 
ramurile care deservesc chi
mia, cum este cazul construc
țiilor de mașini.

Astăzi în R. P. Bulgaria se 
prelucrează 6—7 milioane 
tone țiței. In 1975 se vor pre
lucra 12—13 milioane, cea 
mai mare parte adus din im
port. Se pune deci problema 
transportării acestui țiței.

Sarcina trasată de directi
vele Congresului al X-lea, ca 
transportul pe apă să se dez
volte în așa fel îneît să asi
gure nevoile de transport in
ternațional mai ales, cu va
poare proprii, a îndreptat a- 
tenția specialiștilor spre con
strucția de tancuri petroliere 
de capacitate sporită.

Dispunînd, în prezent, de 
18 tancuri petroliere cu o ca
pacitate de 257 000 tdw. (ceva 
mai mult de un sfert din 
întreaga capacitate de trans
port a flotei maritime și flu
viale a țării) prin importul de 
noi tancuri și prin construirea 
altora în șantierele navale 
proprii, Bulgaria va putea fo
losi în 1975 o capacitate de 
transport de peste 800 000 
tdw. Acestea vor transporta 
țițeiul pe care Bulgaria îl 
importă din Uniunea Sovieti
că, Irak, Libia, Algeria, Egipt 
și alte țări arabe. Cel mai

mare tanc petrolier bulgar, 
„Tundja", de 45 000 tone nu 
mai poate face singur față și 
pentru că folosirea tancurilor 
străine este destul de costisi
toare. întreprinderea „Nef- 
tochim" va achiziționa, în 
acest an, alte două tancuri 
de cîte 70 000 tdw. Aceasta, în 
timp ce la șantierele navale 
«Gh. Dimitrov" din Varna, se 
întocmesc deja planuri în 
vederea construirii în Bulga
ria de noi tancuri pînă la 
70 000 tdw.

Așadar, potrivit planurilor 
de perspectivă pentru dezvol
tarea flotei de tancuri bulga
re se prevede o creștere a 
capacității lor de transport 
de peste trei ori. In acest fel. 
Bulgaria nu numai că-și va 
acoperi nevoile proprii, dar 
va putea și „exporta" o bună 
parte din capacitatea ei de 
transport marin. Ceea ce, în 
condițiile actuale ale pieții 
internaționale specializate în 
acest gen de servicii, este deo
sebit de avantajos.

C. AMAIllȚEI, 
Corespondent Agerpref 

la Sofia
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