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Cald omagiu operei și activității lui
Vasile Alecsandri

Sesiunea științifică de la Ateneul Roman
Cultivînd cu consecvență dra

gostea și prețuirea pentru ma- 
valori ale culturii româ- 

■i, poporul nostru cinstește, 
aceste zile, prin numeroase 

manifestări, desfășurate în în
treaga țară, pe marele poet și 
patriot Vasile Alecsandri, de la 
a cărui naștere se împlinește 
un veac și jumătate.

In semn de omagiu, Acade
mia de științe sociale și politi
ce și Uniunea Scriitorilor au or
ganizat. sîmbătă dimineața, la 
Ateneul Român, o sesiune știin
țifică.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu. Dumitru Popa, Miron 
Constantinescu, Miu tlobrescu, 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, acad. Zaharia

Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, personalități ale 
vieții culturale — academicieni, 
scriitori, istorici și critici lite
rari — numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stituții. studenți și elevi.

In deschiderea sesiunii, acad. 
Zaharia Stancu a prezentat co
municarea „Poezia lui Vasile 
Alecsandri".

Despre teatrul lui Vasile A- 
lecsandri a vorbit prof. dr. doc. 
Ion Zamfirescu de la Universi
tatea din București. Prof.
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, vi
cepreședinte a] Academiei de 
Științe sociale și politice, a 
prezentat apoi comunicarea 
„Vasile Alecsandri, prozator".

In comunicarea sa, „V. A- 
lecsandri. militant politic", prof.

dr.

univ. George Ivașcu, membru 
al Academiei de Științe sociale 
și politice, a trecut în revistă 
principalele momente din ac
tivitatea social-polilică a scri
itorului.

In încheiere a luat cuvîntul 
prof. univ. Miron Constantines
cu. președintele Academiei de 
Științe sociale și politice, cara 
a adus un cald omagiu opere' 
și activității lui Vasile Alec
sandri. subliniind, printre alte
le, că constructorii socialismu
lui în țara noastră cinstesc me
moria acestui mare înaintaș 
care, alături de alți reprezen
tanți ai glorioasei sale gene
rații, a croit drumul afirmării 
poporului nostru ca națiune 
conștientă și suverană.

(Aeerpres)

Pentru descărcarea materialelor

ZIUA
CONSTRUCTORULUI

Astăzi, (ara întreagă sărbătorește „Ziua constructorului**. Gîn- 
durile și sentimentele de stimă, de dragoste a douăzeci de mili
oane de cetățeni români, maghiari, germani, sîrbi și de alte na
ționalități se îndreaptă, in această zi fierbinte din miez de iulie, 
spre puternicul detașament al lucrătorilor constructori din șan
tiere. din instituțiile de proiectare și cercetare în construcții. Po
porul întreg îi sărbătorește azi cu venerație pe cei pește o jumă
tate de milion de fii devotați, isdusiți continuatori ai străvechii 
meserii a ziditului descendentă din timpuri de legendă, care pe 
înălțimile schelelor, pe piscurile amețitoare ale munților ori în 
galeriile subpămintene. pe arșiță, ploaie ori vînt, muncind cu 
ardoare și cutezanță, își aduc contribuția la înfăptuirea 
program de dezvoltare multilaterală a patriei adoptat 
greșul al X-lea al partidului.

Cuvintele nu sînt îndeajuns de înzestrate pentru a 
adevărata sa intensitate, manifestarea de prețuire și 
cu care sînt, și merită cu prisosință să fie, înconjurați astăzi 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, proiectanții și cercetătorii con
structori. De la un hotar la altul țara noastră este un vast și 
trepidant șantier. Faima creației lucrătorilor constructori de pe 
pămîntul României socialiste s-a dus demult peste mări și_ țări, 
cum se spune, pînă în cele mai dezvoltate sau mai îndepărtate 
țări ale lumii. La chemarea partidului, constructorii au răspuns 
prezent, an de an, cincinal de cincinal, dînd viață la noi și noi 
obiective de investiții — uzine moderne și impunătoare combi
nate industriale, edificii de învățămînt, sănătate, știința și cul
tură — menite să slujească asigurării unor condiții de viață tot 
mai bune oamenilor muncii de la orașe și sate.

Prezența activă în primele linii ale frontului construcției 
socialiste a constructorilor se identifică și la noi în Valea Jiului 
prin minele și instalațiile de preparare noi, dominate în peisajul 
locului de siluietele zvelte ale turnurilor de puț cu schip, de car
tierele moderne și luminoase înălțate în orașele miniere pe locul 
coloniilor mohorîte, de școlile noi. complexele comerciale și atîtea 
alte obiective de interes economic, social și cultural.

O singură cifră solicitată ca mărturie este capabilă să dea 
dimensiuni și mai convingătoare realizărilor din sectorul de ac
tivitate al constructorilor: in întreaga perioadă de existență a 
șantierelor în Valea Jiului numărul apartamentelor construite se 
ridică la peste 20 000. Cu legitimă mirrtlrie, constructorii Văii 
Jiului sărbătoresc ziua lor, raportînd un bilanț bogat în succese 
pe primul semestru din actualul an. Organizând la nivel mai bun 
producția și munca pe șantiere, folosind cit mai judicios timpul 
de lucru, utilajele de construcție și mijloacele de transport, dez
voltând experiența acumulată și promovînd procedee moderne 
de execuție a lucrărilor, colectivele de constructori din cadrul 
Grupului de șantiere al T.C.H. au reușit să dea, in cele șase luni 
trecute, 447 apartamente, să realizeze o creștere a productivității 
muncii de 6 496 lei/muncitor față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Și colectivul șantierului T.C.M.M. raportează că a 
realizat peste sarcinile planului valoric lucrări de aproape 400 000 
lei, iar constructorii de obiective hidrotehnice ai șantierului 
I.L II.S. Uricani că au depășit planul cu 21,4 procente, au ridicat 
productivitatea muncii cu 6 297 lei/muncitor peste prevederi și au 
realizat economii la prețul de cost în valoare de 200 000 lei. Rea
lizări importante au obținut, de asemenea, constructorii șantie
rului I.C.F. Cimpa, șantierului 71 căi ferate, lotului electromontaj 
Vulcan. Numeroși sint muncitorii, maiștrii, inginerii și tehnicienii
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Zilnic, de la Preparația 
Lupeni, această uzină de în
nobilare a cărbunelui extras 
din adîncuri, se „pompează" 
pe magistrala de oțel spre 
Hunedoara zeci de vagoane 
de cărbune cocsificabil. Flu
xul acesta de „aur negru11, ce 
atinge într-un an uriașa can
titate de mai bine de două 
treimi de milion de tone, 
are o destinație binecunos
cută — fabricarea cocsului 
metalurgic.

Indiscutabil, proprietatea 
cărbunelui din Valea Jiului 
de vest, de a se transforma 
în cocs, prezintă astăzi o 
importanță economică deose
bită. Aceasta datorită, mai 
cu seamă, faptului că dez
voltarea galopantă a siderur
giei- a făcut ca pe plan mon
dial cocsul să devină cel mai 
prețios combustibil. De a- 
ceea, participarea cărbune
lui „de Lupeni11 în proporție 
de aproape 50 la sută la fa
bricarea unei producții de 
circa un milion de tone de 
cocs anual la Hunedoara con
stituie o reală valență de 
ordin tehnico-economic cu 
puternice implicații pozitive 
asupra economiei naționale. 
Iar dacă avem în vedere vi
itoarea participare a cărbu
nelui din Valea Jiului în 
realizarea a 4 milioane tone 
de cocs la uzina ce se con
struiește în acest cincinal la 
combinatul siderurgic Galați,

devine clar că valoarea eco
nomică a cărbunelui cocsifi- 
cabil „de Lupeni" va spori 
considerabil.

Așadar, aceasta_este valoa
rea primară, recunoscută a

NEBANUITELE
VALENTE

ALE
CĂRBUNELUI
cărbunelui. Dar, deși lucru
rile par a se opri aici, căr
bunele nu este nici pe de
parte o materie monovalen- 
tă. Dimpotrivă ! O dată pre
parat și introdus în cuptoa
rele ermetice ale bateriilor 
de cocsificare, el își dezvă
luie surprinzătoare polivalen
țe tehnico-economice, care 
fac din cărbune o materie 
ce-și întinde nevăzutele le
gături cu cele mai nebănuite 
ramuri ale economiei moder
ne. Dincolo de a fi un banal 
bulgăre de energie primară,

cărbunele, prin geneza sa 
organică, este capabil să dez- |
văluie în retortele, coloanele I
și instalațiile chimice compli- |
cate formule care, în 
nu reprezintă altceva decît 
substanțe chimice din 
mai diverse și 
mare preț.

După ce este 
cuptoarele celor 
cocsificare, cărbunele presat 
sub formă de „pilot" se în
călzește „în vid" la aproape 
1500 de grade. Aici își ce- 
dea-f-ă materiile volatile, care, 
priritr-un complicat sistem de 
conducte „curge" spre sec
torul chimic. Cărbunele cu 
marca „Lupeni" și celelalte 
„mărci11 introduse în rețeta 
de fabricație, fac din Hune
doara nu numai o cetate a 
metalului ci și una chimică.

Mai întîi este vorba de 
instalațiile de distilare și 
sinteză. Din „gazul" de căr
bune se naște azotatul de 
amoniu, un îngrășămînt chi
mic prețios pentru agricultu
ră. In fiecare an cărbunele 
„de Lupeni11 dă Hunedoarei 
posibilitatea să fabrice și să 
livreze o cantitate de 
șămînt în substanță 
capabilă să fertilizeze 
prafață agricolă de 
25 000 de hectare.

fapt.

cele
de cel mai

îngră- 
activă 
o su- 
peste

AL. VASIU

(Cofilinuare in pag. a 4-a)

Crește gradul de confort
Căminele pentru salariații 

minelor Petrila, Aninoasa, 
Uricani, Vulcan și Lonca își 
îmbogățesc dotarea. La ora 
actuală se află în curs de 
distribuire 120 de paturi și 
tot atîtea noptiere, 100 de 
dulapuri cu cite două com-

partimente. S-au mai procu
rat 600 de metri perdele de 
nylon. Toate aceste noi a- 
chiziții sînt menite să con
tribuie la ridicarea gradului 
de confort al căminelor mun
citorești ale Văii Jiului.

Pe rampele de descărcare 
de la E.M. Lupeni se pot 
vedea în permanență însem
nate cantități de materiale și 
utilaje necesare bunei des
fășurări a procesului de pro
ducție atît din subteran eît

și la suprafață. Pentru a des
congestiona rampele actuale 
au început lucrările de ame
najare a unei noi rampe de 
descărcare și depozitare a 
nisipului, balastului, betona
telor și a altor materiale.

Noua rampă va fi prevă
zută cu linii de cale ferata 
normală, pentru descărcarea 
materialelor, și linii înguste 
care vor servi la încărcarea 
vagonetelor cu care vor 
transporta materialele în 
subteran.

EXPRESIE GRĂITOARE
Lucrătorilor de pe marile 

șantiere ale țării le sînt asi
gurate astăzi, prin grija parti
dului și a statului, condițiile 
cele mai bune de muncă și de 
viață. O expresie grăitoare în 
acest sens este și efortul pe 
care îl depune conducerea 
Grupului de șantiere Valea Ji
ului în garantarea acelorași 
deziderate constructorilor de 
pe meleagurile noastre. In ul
tima perioadă de timp, cămi
nele muncitorești din Valea 
Jiului găzduiesc aproape 800

de constructori, cărora le-au 
fost asigurate condiții excelen
te de cazare. De altfel, recent, 
la căminele din Lupeni și Vul
can s-a procedat la reînnoirea 
completă a cazarmamentului, 
la dotarea cu televizoare, mo
bilier modern etc.

Aceeași grijă se manifestă 
pentru securitatea omului în 
procesul de producție pe șan
tiere, loturile fiind aprovizio
nate în permanență cu echi
pamentul de protecție necesar ; 
căști, mănuși, haine și echipa
ment, cizme.

Tonaj
sporit,

staționări
1

reduse
prima jumătate a lunii 
din stația C.F.R. Petro- 

s-au expediat în direcția

i*ost de transformare
In incinta stației C.F.R. 

Petroșani au început lucră
rile de amenajare a unui 
post trafo ce urmează să de
servească atelierele reviziei 
de vagoane. In prezent se e- 
xecută fundația clădirii ca
re va adăposti transforma-

toarele de curent. Lucrările 
sînt executate 
de muncitori, 
Șantierului 
coordonată
Idițoiu și 
Constantin

de o echipă 
angajați ai

C.F.R., echipă
maistrul Loan

71
de
șeful de brigadă 
Popa.

In 
iulie, 
șani 
Craiova trenuri cu tonaj sporit. 
Deosebit de productive s-au 
dovedit turele conduse de Ion 
Boldura și Iulian 
cînd depășirea la 
mărfurilor a 
tone.

Staționarea 
nevră a fost 
da respectivă cu 5,98 la sută, 
iar cea fără manevră cu 11 
procente.

Geamănu, 
expedierea 

întrecut 3 500 <le

în tranzit cu ma- 
redusă pe perioa-

99'ȘTRANDUL TINERETULUI*-
De cîteva luni, tinerii de la 

Uzina de utilaj minier Petroșani, 
mobilizați de organizația U.T.C 
au deschis un „Șantier al tine
retului". Acest șantier are un 
scop utilitar — edilitar: tran
sformarea unui bazin de apro
vizionare cu apă industrială de 
la punctul „Varnița11 în ștrand!

Lucrărilb, care s-au desfășu
rat cu multă însuflețire sub 
îndrumarea organizației U.T.C. 
și cu sprijinul neprecupețit 
conducerii uzinei, sînt deja 
fază finală, urmînd ca pînă

sfîrșitul lunii curente să fie 
încheiate.

Pînă acum, aici au fost con
struite 10 cabine cu o linie 
modernă, un grup sanitar, du
șuri, terenul a fost îngrădit cu 
plasă metalică vopsită, s-au 
făcut amenajări la bazin, sau 
montat piedestale pentru ornări 
florale și multe asemenea lu
crări.

Au mai rămas de efectuat 
curățirea fundului bazinului și 
desinfeclarea lui, izolarea unor 
despărțituri (acum nefo'

re) pentru a se evita accidente
le întîmplătoare, așternerea de 
nisip pentru formarea unei 
plaje și alte cîteva lucrări mă
runte care vor fi rezolvate în 
zilele următoare.

Astfel, ștrandul „Utilajul-1, a- 
menajat de tinerii de la 
U.U.M.P., prin muncă pa
triotică, va constitui o nouă, 
și probabil mult apreciată pre
zență agreabilă în șirul baze-» 
lor sportive din Petroșani.

la 0. C. L produsa industriale Petroșani

st. ruiu
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MORAL-CETÂJENESC i iittas*‘a |
al tinerilor reclamă o abordare
complexă, competentă și consecventă

A pregăti tineretul pentru 
marile răspunderi sociale pre
supune cultivarea în rîndurîle 
lui a unei noi concepții despre 
viață, a unei atitudini morale 
înaintate, criterii avansate de 
apreciere a valorilor etice, o 
înaltă responsabilitate față de 
muncă și îndatoririle cetățe
nești. Iată un deziderat subli
niat și de recentul program de 
măsuri propus de secretarul 
general al partidului pentru 
îmbunătățirea activității ideo
logice și politico-educative ce 
reclamă din partea tuturor 
factorilor educaționali, dar mai

ales din partea organizațiilor 
U.T.C. strădanii multiple pen
tru clarificarea noțiunilor, 
principiilor și valorilor etice și 
totodată, abordarea deschisă, 
tovărășească a unor atitudini 
șj comportări necorespunzătoa
re din viața tinerilor.

Am întreprins o investigație 
pe această temă în cîteva or
ganizații U.T.C. din orașul 
Vulcan, oraș care cunoaște un 
proces de întinerire continuă 
nu doar prin dinamismul vie
ții sale social-economice cil și 
prin împrospătarea populației 
sale cu noi contingente de ti

neri — fie localnici fie veniți 
din altă parte pentru a lucra 
în uzinele Vulcanului.

Discutăm cu un tînâr de la 
mina Paroșeni : Virgil Petrică, 
locțiitorul secretarului organi
zației U.T.C. din sectorul elec
tromecanic, despre acțiunile i- 
nițiale de biroul U.T.C. în spri
jinul educării moral-cetățenești 
a tinerilor. Ni se vorbește des
pre dezbateri pe tema înda
toririlor profesionale, a disci
plinei in muncă, a ridicării ca
lificării tinerilor. La ultima a- 
dunare generală pe o asemenea 
temă a participat și secretarul

organizației de partid. Este 
demnă de apreciat preocupa
rea organizației U.T.C. pentru 
cultivarea responsabilității ti
nerilor față de muncă și per
fecționarea profesională. Ne-am 
interesat dacă munca educati
vă a urmărit și formarea al
tor valori moral-cetățenești. 
întrebarea a rămas fără răs
puns. De la ing. Dorin Gheța, 
secretarul comitetului U.T.C. pe

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

Mutații demne de luat în sea
mă s-au produs în ultimii ani 
în toate laturile comerțului 
nostru socialist. Cu satisfacție 
constatăm asemenea mutații și 
în rețeaua comerciala a Văii 
Jiului, care desface produse in
dustriale. A crescut considera
bil numărul unităților de des
facere, prin construirea unor 
magazine moderne în cadrul 
unor complexe impunătoare: 
s-au rcamenajat și modernizat 
o seric de magazine vechi; s-a 
îmbunătățit substanțial aprovi
zionarea cu mărfuri — în sor
timente multiple și variate —; 
a crescut și simțul responsabi
lității acelora care lucrează în 
acest important domeniu al 
vieții noastre sociale.

Paralel cu aceste vizibile as
pecte pozitive s-au păstrat și 
mai persistă încă unele ne
reguli care au atras în mod 
deosebit atenția organelor mu
nicipale de partid și de stat, 
au constituit subiectul unor 
consfătuiri de lucru deosebit de 
exigente. In această ramură de 
comerț — produse industriale 
— mai mult decît în altele, 
actuala stare de lucruri a pus 
pe gînduri și readucerea ei pe 
făgașul normal impune măsuri 
energice, neîntârziate.

Pe linia unor asemenea preo
cupări se înscrie și recenta con
sfătuire de lucru a salariaților

de la O.C.L. produse industriale 
Petroșani, în prezența tovară
șului Clement Negruț, prim-se
cretar al Comitetului municipal 
de partid, președintele Consi
liului popular municipal.

Materialul prezentat cu aceas
tă ocazie de către tovarășul 
Dumitru Poenaru — directorul 
O.C.L. produse industriale Pe
troșani — a scos în evidență o 
seamă de aspecte negative ca
re s-au manifestat în activita
tea unor lucrători ai organiza
ției — chiar ai unora cu munci 
de răspundere. Astfel, nu toți 
gestionarii de unități s-au 
preocupat în suficientă măsu
ră de aprovizionarea ritmică 
a magazinelor, nu s-a acordat 
atenția cuvenită prezentării, 
desfacerii și gospodăririi fon
dului de marfă, igiena și soli
citudinea unor vînzători au cam 
lăsat de dorit, iar merceologii 
și revizorii de gestiune nu și-au 
făcut întotdeauna — cu exi
gență și simț de răspundere 
— datoria. Și mai grav este 
faptul că în ultima vreme s-au 
produs o seamă de infracțiuni 
generate de superficialitate în 
conducerea gestiunii, un simț 
de răspundere redus, o tendin
ță de căpătuială. In primul sc-

Dumitru GHEONEA

(Continuare in pag. a 3-a)

In laboratorul de analiza gazelor și a prafului silicogen 
de la E. M. Aninoasa, tehnicianul Ion Sichitiu și laboranta 
Laura Danciu. Foto ; I. LICIU
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Pe întreg cuprinsul potfi- 
ei, oii sini scibolcriți 
lucrătorii de pe șanti

ere, specialiștii in proiectă'i și 
cercetătorii in domeniul con
strucțiilor. Poporul întreg adu
ce cu acest prilej un prinos de 
caldă recunoștință FĂURARI
LOR a tot ce s-a zămislit din 
cărămidă, beton, oțel și sticlă 
pentru preientul prosper și vi
itorul nostru luminos.

La cceastă sărbătoare mun
citorească, zecile de mii de 
mineri, preparatori, forestieri, 
ceferiști, lucrători in comerț, 
intelectuali - toți ocmenii 
muncii din Valea Jiului, cu mic 
cu mare rsi îndreaptă un gind 
omagial spre oamenii șantiere
lor, din ale căror miîni iscusite, 
Hin a câtor inteligență se înal
tă zi de zi falnice obiective in- 
dirstiiale si social-culturale ca
te asigura dinamismul dezvol
tării viguroase și multilaterale 
a municipiului nostru, spie 
bunăstarea și fericirea noastră 
a tuturor. Devotați trup si su
flet măreței cauze a socialis- 

■ m.ului, constructorii Văii Jiului 
răspund cu entuziasm și ab
negație chemării partidului 

, pentru îndeplinirea sarcinilor 
sporite ale cincinalului actual.

In Valea cărbunelui, secto
rul construcțiilor are oameni 
de nădejde, capabili de a du
ce la îndeplinire orice sarcini. 
Lor, muncii lor creatoare, pa- 

[ siunilor și gindurilor lor cute- 
F zătoare pe frontul construcției, 
lj te consacram pagina de față.

COORDONATE ALE VIITORULUI
nfiăic prcn.-igâtoa) e lumi-

noasei .sărbători a lucră
torilor de pe șantiere au 

ouslinrir un <-.vccJchî prilej de 
manifestare a entuziasmului a- 
estor oameni in activitatea de. 
ansiruire a unor obiective in

dustriale și socrâlc. .-Im arul 
prilejul să const alum și noi a- 
eest lucru, colindind unele șan- 
(ieri din Valea Jiului. Și peste 
tot. același gind: să construim 
mai mult, mai bine.

F
rivirea maistrului pare să 
îmbrățișeze pentru o $in- 
gură clipă toată fațada 

noului bloc. Culorile alb-gri și 
roșu-ccnușîu se îmbină armo
nios Jind clădirii o notă de 
■lipuiilâ Cocoțați. acolo sus. 
ir< dreptul celui de al patrulea 
niv-L „echipierii” lui \ijrnlae 
Militam. cci ai lui Marin Ignat, 
.iccuf,; ultimele finisări v.ile- 

rioare. De alibi, ei pun punct 
in •'on>1rur-ția unei case. cum 
astăzi sînt mult - iici la poa
lele jalnicului Paring.

Asistăm in continuare la a- 
ceste ultime secvențe ale lini
arii blocului E :-l. Comunistul 
Constantin Mihăiescu, maistru 
pc șantierul nr. ] Petroșani, 
dirijează eu măiestrie „u 11 imn 
mină" a tovarășilor săi de muri
ră. hi interior, aceleași ejor- 
'uri. îentru predarea blocului 
cu două luni înainte de ter
men. sini depuse și de oamenii 
maistrului principal Anghcl 
Ghearghe.

...La numai citiră pași blocul 
E 3-2 prinde primele contururi...

S
trăzile orașului erou din 
'39 erau ticsite parcă 
mai mult ca oricind de 

lume. Soarele cald imbia la 
mișcare, la plimbare, la icest 
du-te-vino continuu. Numai in- 

‘.r-un singur lor. undeva ia a- 
propierea Viscozei, un grup ce 
părea înmărmurit, urmărea cu

titeniic, coborirt’a de către bra- 
Jal unei automacarale a unui 
tronson de conductă cu diame
trul «ie ,SO0 nun. E numai o 
părți, i. ă din cei 13,5 km de 
conductă magistrală care va uni 
marele lac de acumulare de la 
Valea de Pești cu l.upcniul și, 
mai apoi cu celelalte locali-’ 

tăfi situate In aval pe Jiul dc 
vest. Șejul acestui lot al șan
tierului 1.1.ILS. Valea Jiului 
maistrul Valerin Poantă, șejul 
cel mai îndrăgit, după cum a- 
lirmă linărul șofer Petru Pri- 
op. dădia ultimele indicații 

înainte de „legarea" acestui 
tronxm. Și. ca întotdeauna, e- 
hipa lui P^iris Condrnt, sau 

cele c-.ndus. de Constantin Po- 
povici. loan Ciocan, executau 
eu pr ■civic fiecare mișcare, res- 
pectind inii' ațiile preț oase ale 
inimosului șej dc 1<4.. Încetul 
u încetul brațul macaralei la

să p- „vatră" porțiunea d< con- 
lurtă. Cu aceasta, distanța vină 
la punctul de raceird c.l ma- 
gi.str.ilci cu instalațiile exis
tente ale orașului se reduc 
ir rtiginos și. foarte posibil, cu 
louă luni mai repede deml ■ ra 
prevăzut. In curind. apa pota
bilă ia „circula” alimentind su
te și mii de apartamente. Dru
mul, pe care sub o presiune 
de 12.5 aim. acest necesar al 
vieții îl v-a străbate, a fost o 
veritabilă lucrare „examen" cum 
o numesc specialiștii. Vorbesc 

de la xine cele 12 supratraver- 

sari. vanele de golire și de 
umplere, alitea alte instala
ții aferente magistralei.

A
lături de „plinele" și 
upoalele", dc locomotive
le electrice sau Diesel 

ce le intilneșli la orice oră in 
incinta minei și a preparajiei 
din Lupeni, alături de acei oa
meni care coboară sau rin din 
adincuri, te jrapează prezența 
buldozerelor, a ir-av-at oarelor.

aulocamioam lor, betonierelor, a 
const)'actorilor care și pe ' a- 

ccastă „scenă" a trecutului ,si 
pre,omului mineresc Inureso 
corn donatele viitorului. 6;>,t lu
crătorii lotului T.C.M.M. din 
Lup. ni. Sînt aceia care constru
iesc noua sală de apel, a mi
nei, care amenajează incinta și 

care, cit do curind, vor pune 

piatra de temelie la lucrâiile 

dc ext indere a preparai iei.

A
legerea acestor fapte co
tidiene de șantier a joși 
eu totul intimplătoare. 

Dar sintem convinși că 0> iina’e 

nr-am Ji oprii, pe șantierele 

conxl ruclorilor de obiectivi’ fe- 
roviare sau pe cele ale nion- 
iorilor de instalații clectn -t 
|K' or.i.a-." din luturile const 
tarilor din Voie, am ti fost im- 
pres'.oiați de m -lași spirit r 
tor. același entuziasm și do
rință vie dc realizare a sari 
nilor mărețe ce stau in fața 
v lor ce trasează coordonați .e 
viitorului in țara noastră înflo
rit oa re.

Ni colac LOBONȚ

DIALOG DESPRE PROGRES A S € E M s i u n
Ir. construcții — fie ele ci

vile sau industriale — mai 
mult ca in oricare alt domeniu 
fie activitate, progresul teh- 
M-c își impune cu văd ’1 tărie 
prezența, efectul său în bene
ficiul omului. De la un timp 
ne-am obișnuit să vedem și 
la noi în Valea Jiului cum, din 
tumultul trepidant al muncii 
de pe șantierele '0 împinzecc 
localitățile miniere, din pal
mele de aur și iscusința con- 
s’ructorPor noștri, țișnesc pur 
și simplu in înalturi .de la o 
zi la alta, blocuri întregi de 
locuințe cu o linie elegantă 
sugerând confort, bun gust, du
rabilitate. Ne oprim locului si 
cu cită bucurie, cu cită admi
rație privim aceste creații ur
banistice zănrslite cu rapidita
te de basm de că’re om pen
tru om ! Și. poate că din ui
mire nomărturisită, mai pu
țini ne îr’rcbăm : aceste minu
nate creai ii ale descendentilor 
din zile’c noastre ai meșteru
lui Manole. care ne umplu ini
mile de încântare prin ce ..mi- 
uuuloase" metode se realizează 
n’fi de repede ?

Despre metoda 'î.d.istr nlă de 
construire a blocurilor — că 
de acest ..miracol* este vorba 
—. prin folosirea panourilor 
-mari de prefabricate din beton, 
în solicitarea redacției, tovară
șul fon Sitcscu, inginerul șei 
aF Grupului de șantiere nl 
T.C.H., a avut amabilitatea de 
a ne furniza lucruri intere
sante, pe care, la rândul nos- 
kat, le facem cunoscute citi
torilor.

Am angajat dialogul cu in
ginerul șef al Grupului prin 
întrebarea :

— De cind ați început sâ 
>mprima(i caracterul industrial, 
dacă se poate spune așa, exe
cuției unor blocuri de locu-

mensiunilc camerelor, se exe
cută din beton armat

Rezultatele obținute ? Un 
singur exemplu aș da. In circa 
80 de zile am realizat blo
cul D 2—1 cu 60 de aparta
mente, din cartierul .Aeroport 
V Petroșani, în întregul lui •. ri
dicat. finisat complet, predat 
beneficiarului. Față de metoda 
clasică de construcție cu zi
dărie și planșeu din fî.șii, ter
menul de execuție a unui bloc 
s-a scurtat cu 25 la sută. A- 
ceasta înseamnă o sporire în 
fond a eficienței investiției, 
căci blocul în cauză este predat 
beneficiarilor în termen mai 
scurt, chiria locatarilor se în-

Interviu cu ION STTESCU. 
inginerul șef al 

Grupului de șantiere T.C.II.

ințe din Valea Jiului și in ce
scop ?

— începutul a fost luciii în
vara anului trecut. Aș vrea sâ
accentuez insă mai întîi că in-
tr-uducerea metodei de constru
ire a blocurilor — parter + 

*1 nivele — cu ziduri portante 
d n panouri mari prefabricate 
țb ' beton, nu s-a făcut doar 
de drugul de a avea pe șan- 
t'c-rcle noastre o noutate in 
tehnologia dc execuție, ci dic
tat de unele cerințe obiective 
ilegale de necesit ițea creșterii 
ritmului la lucrări și scurta
rea termenului de exe
cuție, de a se asigura o efi
ciență mai ridicară — inves
tițiilor, cerinle în lumina căro- 
».-» 'onduce-rca partidului și 
stalului nostru ne indică cu 
insistențe sâ ne desfășurăm 
prioritar activitatea.

— Ce amploare a luat folo
sirea metodei, după un an de 
fa introducerea ei pe șantiere ? 
Cn ce rezultate ?

— De anul trecut, de prin 
pirre, de cind s-a început pen
tru prima dată montarea pano- 
uri'or mari de prcf.sbr.- rc ne 
ța-Peru) Petroșani s-au pre
dat nînă in prezent 300 de 
p.- .-i mente execut ,*.e prin 

/ i . sfîr- 
șituî lui iulie a’ie 100 de apar- 
twnte vor mai fi predate. Dar 
pon'c cel mai c învingător des
pre amploarea luată în ridi
carea blocurilor cu panouri 
mar prefabricate vorbește di
namica producției po’-conului de 
prefabricate construit anul tre
cut Ia Livezeni, ro-e ie la capa- 
m.-’ea iniiinlă le 4 1 aparta
mente pe an - fost extins la 
capacitatea de 600 aparta- 
mr'e în anul curent. Panou
rile se execută din zgură ex
pandată. adusă de la Hune

doara, pentru pere exit Mii 

— pentru a fi termo-izo'.anti — 

•ar pentru pereții interiori din 

agregate: pietriș și n-Ap. în 

timp ce planșeele, nvir.d di-

casează mai repede, deci și 
începerea amortizării investi
ției.

Avantajele economice ale 
construirii blocurilor de locu
ințe folosind metoda indus
trială cu panouri mari prefa
bricate sînt incontestabile. Pro
ductivitatea muncii este mult 
mai marc, pentru că la mon
tarea panourilor și pentru exe
cutarea tencuielilor interioare 
și exterioare se folosește un nu
măr de muncitori relativ mri. 
Să exemplific : o echipă de 
10 muncitori execută în 6 zile 
12 apartamente. Și apoi sînt 
importante și avantajele pri
vind asigurarea unei calități 
sporite lucrărilor. panourile 
fiind plane, cu suprafețe fo; "le 
regulate, evident că și pere
ții sînt drepți neprezentînd de
nivelări (ca în cazul pereților 
executați din zidărie — n.n.). 
In plus mai este un câștig de 
cauză și privind reducerea es
tului pe apartament.

— Date fiind multiplele ei 
avantaje, este de bănuit că 
metoda are ..priză" la oamenii 
șantierelor. Ne puteți confirma 
a t lucru ?

— Cil sâ mă exprim în ter
minologia noastră, a construc- 
i -rilor, execuția apartamente
lor cu panouri mari a avut la 
oamenii noștri o ..priză" rapi
dă. Deci noua metodă a fost 
îmbrățișată cu încredere. în
drăgită. Formația de montare 
a zidarului Ștefan Kadar a fost 
prima din Valea Jiului care, 
I.a șantierul 1 Petroșani, a în
ceput ridicarea apartamentelor 
cu panouiâ mari, iar la Lu- 
peni brigada de zidari a lui 
Tudor Sandu. Apoi s-.a ridicat 
o pleiadă de zidari care s-au 
snecîalizat in noua tehnologie

vor ridica din panouri mari. 
După cum am mai arătat, în 
cest scop capacitatea poligo
nului de la Livezeni se va 
extinde pentru a asigura 600 
apartamente/an. Ritmul atins 
de 2 apartamente pe zi, satis
face cerințele, comparativ cu 
1-1,4 sau 1,5 apartamente, zi 
cit se realiza in poligon la în
ceperea producției.

Mai trebuie avut in vedere, 
desiguj-, și perfecționările, îm
bunătățirile posibile interve
nite pe parcurs. Facem cău
tări de pildă să sporim și mai 
mult dimensiunile rezultatelor 
sub aspect calitativ. Ne gîn- 
dim să finisăm panourile chiar 
in poligon, adică să fie turna
te avînd instalația electrică — 
introduse tuburile de integ și 

dozele montate. Trecerea la 
turnarea panourilor pe orizon
tală. înlocuindu-se turnarea- pv 
verticală care se făcea pmă 
acum, ne permite materializa
rea ideilor de perfecționare a 
finisajului.

Lucrurile aflate din dialo
gul purtat cu inginerul șef al 
Grupului ne dă plăcuta reve
lație a unur colectiv de muncă 
in plină emulație, în continuă 
frămîntare și căutare pentru 
perfecționare, pentru promo
varea noului. Și vând te gân
dești că toată această cheltu
ială neprețuită dc energie se 
face pentru a servi unui scop 
nobil urmărit de constructori t 
de a zidi iot mai mult, mai 
’>;ne. mai frumos pentru om. 
oenlru semenii lor!

I. bAlan

...Mist! iile sînt toate rânduite 
dc o parte precum celelalte 
unelte ale constructorilor, ma
caralele își încetează cursa 
pâmînt — nivelul... lăsînd li
niștea să se aștearnă asupra 
șantierului care timp de 10, 
11 sau chiar mai multe ore 
a trăit ritmul trepidant al 
muncii, al bătăliei omului 
pentru făurirea unor lucruri 
demne de sine. In grupuri 
compadc, imenii în salopete 
pătate de mortar proaspăt, zi
dari sau vopsitori, tîmplari și 
instalatori se întorc la casele 
lor. Unii revin in mijlocul fa
miliilor penti-u a-.și dărui căl
dura părintească odraslelor lor. 
Pentru alții, mai tineri, sau 
chiar vîrstnici cure și-au pără
sit ținuturile natale în dorin
ța de a-și aduce contribuția 
la simfonia aceasta măreață 
de îneîntare a... privirilor prin 
înălțarea a noi edificii, casa 
înseamnă căminul muncitoresc.

Se montează noua macara 
Ia Poligonul dc prefabricate 
Livezeni, in vederea măririi 
capacității producției.

Multiseculara tradiție a neștcșugului zi
dirii uruâ din legenda meșterilor de pe .Ar
geș pînă în zilele noastre, amplificată acum 
la dimensiuni impresionante, despre care gră
iesc miile de șantiere care împî.nzesc țara.

Meșterii zidari contemporani, în număr 
de peste o jumătate de milion urcă în fie
care dimineață pe înaltele schele. Pe piscu
rile abrupte ale munților, în vaste amfi
teatre naturale, sau în obscure galerii subpâ- 
mîntene. pe baruri plutitoare, sub arșița \erii 
ori in viscolele iernii, clanul constructiv con
stituie azi o coordonată esențială a vieții.

\ construi neîntrerupt, trainic și cu repe
ziciune pentru ziua de azi și pentru viitor. 
Un simplu verb, dar în același timp o che
mare nobilă a vremurilor noastre, un titlu 
de onoare al epocii. Mirosul de var și ci
ment ne-a devenit familiar.

Pășim mîndri și calmi -pe sub umbra uria
șelor păsări de metal ce planează zilnic in 
văzduhul patriei noastre, purtînd în cioc 
bene cu beton, cărămidă și var.

Intrăm în sute și-n mii de apartamente. 
Cu liniile lor svelte și grațioase armonii edi
litare. < ombinatele, uzinele, noile cartiere ale 
orașelor se orînduicsc ca pe o uriașă ma
chetă în peisajul patriei, îmbogățindu-1, în- 
nobilîndu-î. Arhitecții, zidarii, macaragiii, 

pietrarii, mozaicarii, tâmplarii, fierarii sînt 
eroi modești și cutezători ai unui vast spec
tacol arhitectonic, dominat de setea afir
mării. Prin creația lor la planșetă, prin mun
ca neobosită pe schelele vastului șantier al 
țării, meșterii zidari contemporani înaltă 
trainicele și impunătoarele onstrucl.ii ale 
socialismului.

Ioan CI1IRAȘ

| Ală a.llam la ilajul blocului 

IE 3 al cartierului Aeroport 
din Petroșani. Vroiam să I scriu ceva festiv, de ziua 
constructorului, despre mun- 

a acestor oameni dirzi.

Tehnicianul nor- 
mator D-tru Baiu, 
secretarul organi
zației de ba/ă a 
lotului Livezeni, 
inginerul șef ad
junct Șlefan Ba
ban, coordonatorul 
activității lolului 
vestic, împreună 
cu secretarul co
mitetului de partid 
de la șantierul 
T.C.M.M., Tudor 
Balaș, consultind 
un plan dc execu
ție a lucrărilor.

OÂ U CO^TRUCTOBI
După orele de încordare și 

concentrare maximă. pentru 
aceștia urmează clipe de bine
meritată odihnă, clipe de re
facere fizică și morală.

...Am poposit înlr-unul din 
cămine și anume cel al con- 
slru lorilor Grupului de șan- 
tiere Valea Jiului al T.C.H., 
respectiv Șantierul nr. 1 Petro
șani... Clădirea impunătoare a- 
trage atenția trecătorului din 
prima c lipă prin curul caia și 
ordinea care o înconjoară. 
Ronduri de flori, bănci ,rîn- 
duile de o parte .și de alta a 
aleilor, glastre ce străjuiesc 

„ochiurile de lumină" ale fie

cărei camere constituie o pri

mă carte dc vizită a celor 

250 de locatari ai acestei im

presionante familii. „Avem 
condiții admirabile dc locuit 
aici, ne spunea secretarul 
U.T.C. al șantierului, tîmpla- 
rul loan Angliei, și el lo
catar al căminului. Conduce
rea grupului ne-a oferit e 
adevărată casă, cu toate cele 

necesare unei odihne plăcute, 
reconfortante. Membrii marii 
noastre familii au reușit să 
înțeleagă menirea fie ăruia în 
cad) nl colectivității. Ca res- 
ponsabil a} căminului, pot 
afirma că se întreprinde to
tul pentru a oferi băieților 
lot ceea ce ar putea avea la 
casele loi".

Am înțeles cele afirmate de 

interlocutor, in mod special 

după vizi’, rea acelor camere

spațioase in care tu înlîmpină 
curățenia, holurile frumos 
■împodobite cu diferite repro
duceri de picturi, cu ilumi
natul fluorescent ce oferă o 
notă în plus de modernism, 
sălile de leclură cu biblioteci, 
sălile pentru practicarea spor
tului minții sau a unor jocuri 
de societate, televizoare, ra
diourile.

Și poate, ar mai fi multe 
de spus despre viața nouă 
a constructorilor, despre con
dițiile de trai pe care aceș
tia le au astăzi în comparație 
cu acelea din trecut. Cămine
le. ■citinele. cluburile și a- 
tîtea altele explică, poate, 

intr-un fel randamentul supe

rior b1 muncii prestate dc 

ci. suc escle permanente obți

nute de constructori pe na

rile șantiere ale țării.

L. NICOLAE

muncă pe care o admirăm a- 
tuuci cind trecem pe lingă 
un bloc turn, dar de care 
uităm cind ne-am instalat 
confortabil intr-unui din a- 
part ament ele sale. 11 căutam 
pe zidarul Dumitru Alexan- 
dresiu. Mi se dăduseră despre 
el citeva date sumive ; știam 
că este participant la con ur
sul „Mistria de aur", că a 
realizat pină acum succese 
deosebite pe linie profesio
nală, dar cam... atît. L-am 
găsit mai ușor decit m-aș ji 
așteptat. L-am găsit lucrind și 
am căutat să intru in de
talii. Interlocutorul meu se 
lăsă greu convins: imi spu
sese chiar, la un moment 
dat. pe de-a dreptul, că nu 
vrea „publicitate”, l-am ex
plicat atunci că nu vreau 
să-i fac biografia. că nu 
vreau să fac o biografic 
individuală, ci una colectivă, 
oă văd in el prototipul zi
darului tinăr, entuziast. .4 
acceptat in cele din urmă 
să-nii vorbească și despre... 
el. Da, participă la „Mistria 
de aur", concurs aflat in pli
nă desfășurare. A rămas 
printre cci S concurenți din 
întreaga țară, aflați in faza 
finală.

L-am întrebat care e nor
ma sa pe o zi și mi-a spus:

— Doi metri cubi.
— Și cit realizezi ?
— Patru-cinci.
,4m vorbit apoi despre 

proiecte de viilor. Da, vrea 
să meargă mai d<parte la 
Institutul de mine din Pe
troșani. Și cam atît... Nu •ra 
deloc vorbăreț omul meu.

Sc aflau pe schele. în in
teriorul blocului, mull! zidari 
astăzi. Dar aproape iwotd^a- 
una, lingă un zidar mai in 
virstă. unul mai .tinăr.

Mă gindearn apoi la con- 
ursul lui Al, xandi -seu. la 

mistria sa dc aur, și îmi 
spuneam că. in fond, concur
sul acesta e mai mult o șta
fetă a măiestriei. Cel mai 
bun va învinge...

zlm discutat apoi cu șeful 
de brigadă Dumitru Mego- 
iță și cu fratele său Ion Ne- 
goiță, din echipa de mo
zaicari. l-am int rebut ce 
semnificație are pentru ei

.JZiua Constructorului”:
— O zi obișnuită de lucru.
Aceleași cuvinte, exact a- 

celeași cuvinte mi le-a spus 
și Dumitru Ardeleanu.

Dar a ținut să adauge : 
„Blocul la care lucrăm tre
buie recepționat la 20 au
gust. Va fi recepționat inse: 
ț> dala dc 17 lugust. \.- 
am luat angajamentul să-l 
dăm gata cu trei zile îna
inte de termen.

Ce mi-aș dori de ziua 
noastră ? (Niciodată nu a 
spus „Ziua Constructorului*. 
sau „ziua mea”. Dintr-un sen
timent de solidaritate pro
fesională. probabil). Să dăm 
in termenul cel mai scurt in 
jolosințâ blocuri, lucrări di 
calitate, să reducem prețul d- 
cost. In rest, tuturor fami
liilor dc constructori, poporu
lui intreg multă sănătate s? 
buiurie".

M-am dcsixtrțit de acești 
oameni cu un amestec ciu
dat de sentimente: mi-eve 
puțin ‘iudă că sini atît dc 
tăcuți. de rezerz-ați. Dav 
le-am cătut mîinile: Și mii- 
nile vorbeau. Povesteau mii- 
nile lor despre blocul cart 
se înalță, despre blocurile 
care s-au înălțat, despre blo
curile care sc vor inâlțc. și 
despre oamenii care vor lo
cui in acele rase, și despre 
copiii lor rare nu xor ve
dea docil in poze mizerm. 
mlaștinile de la periferb. 
despre lumină...

Mi-am dai atunci seama d- 
un lucru uluitor de simplu : 
acela, că oamenii aceștia, w'- 
tezind cu mistria mortarul, 
mingiind cu miș-ări aspre 
zidurile, poartă cu ei un ț- r- 
manent dialog Că o eon- 
strucțic nu se zidește numai 
pe dinafară ci și pe dinăun
tru, în oameni. Că oamenii 
aceștia care monteazm feres
tre noilor rase, deschid i' 
aceeași clipă încă o fereastM. 
in sul lotul lor.

La plecarea din șantier > 
ultimă imagine ear/> persis
ta pe retină era chipul de 
udolcscvnt al lui .Ale.vandres- 
cu. Imi spunea că a învățat 
meseria de la alții. Și că va 
invă;a meserie pe mulți Mă 
gindeam atunci la a< st 
„schimb de ștafetă" pr-duat 
„din ni, r>”. efectuat pe înăl
țimi de schelă și incări-u 
cu i alențcl ■ as(-unse ale au
rului uman.

Lucian STROCHI
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dc execuție a blocurilor. Așa 
.sînt : Nir-o) :e Militarii, Gh. \r- 
șoi. Dumitru \rdelean — toți de 
pe șantierul Petroșani. Oa
menii din aceste formații sînt 
mulțumi'i. Cîștigă salarii în 
medie dc ? 300 lei pe lună. Dar 
la avantajul imui cîștie sp»ât 
se mai adaugă și efortul fi
zic mai mir ne care îl cheltu
iește muncitorul : zidarul exe- 
cu'â Tciim doar gletul foarte 
simplu și lesnicios. în compa

rație 'ti teneuielilo de 2—2 r-m. 

ce re efectuează la finisajul 

clasic al blocurilor .

— Care sînt perspectivele?
— Intenția și preocupările 

noastre, ale conducerii gropu* 

lui. sînt să se meargă pe oon- 

stru ‘ia 3 ‘îl mai multe aparta

mente cu panouri mari prefa- 

bri Și c-hiar la blocuri

inM’e. însă aceasta este legat 

și dc proiectare. In acest an, 

din totalul de 970 dc aparta

mente planificate a se con

strui și preda, cea. 36 la sulă se

I PANOU DE ONOARE

Fierarul betonist 
TOTH IMRE 

de In Poligonul de prefabricate 
Livezeni

Șeful brigăzii do zidari
Dl Mirvi I’OSTOLACIIE 

dc Ia Șantierul nr. 1 Petroșani

Șeful brigăzii dc betoniști 
CONSTANTIN ONU 

dc la Poligonul dc- prefabricate 
Livezeni

Șeful brigăzii de zidari 
ION GUTA 

de la T.C..M.M.
Iotul Livezeni — construcții
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MICSANIIIII și (MIRIISCII

Alecsandri a avut. în lite
ratura noastră, o sarcină 
mult mai ingrată dccit Emi
nescu ; trebuia să se risipeas
că tn toate: culegător de 
folclor, poet, prozator, dra
maturg, animator de teatru, 
patriot, ziarist, diplomat, că
lător. Și in fiecare domeniu 
in care a activat, a reușit 
să se achite de -misia' sa 
mai mult dccit onorabil.

Alecsandri este cel care 
pune bazele literaturii româ
ne, care se luptă cu bariera 
limbii. Interesantă afirmația 
lui Șerban Cioculescu : .El 
(Alecsandri — n.n.) este cel 
mai de seamă artizan, aiit 
al poeziei cit și al prozei 
noastre, intr-o vreme tind 
amindouă ezitau intre siste
me lingvistice aventuroase 
sau calcuri străine'.

Sensul înalt al poeziei pa
triotice a lui Alecsandri se 
intilncșle cu spiritul -Scriso
rii a IH-a" eminesciene. Pen
tru peisajul literaturii noastre 
Alecsandri este intr-un sens 
(unul singur) mai .mare' 
dccit Eminescu. Alecsandri 
prinde în scrisul său toate 
seismele sociale și naționale, 
toată frămintarea epocii, toa
te ideile pașoptismului, unio
nismului și patriotismului.

Și dacă structura)

este intcrc- 
totuși punc- 

A-

foarte deosebiți 
sânt să vedem 
tele in care creația lui 
lecsandri se intersectează ci 
cea

Ei
sub

eminesciană.
iminescu debutează ilar 
> zodia lui Alecsandri.

150 de ani
de

de

la nașterea
bardului
la Mircești

..Dc-aș avea" este prelucrata 
după o „doină" din colecția 
lui Alecsandri.

Aplecarea spre creația 
populară este iarăși o nota 
comună a celor doi scriitori. 
Dar dacă Alecsandri 
lucruri să 
intre ele, 
populare luminozitate și per
fecțiune 
folosește linia populară 
speciile ei ca un pretext.

Ii mai apropie pe

caută 
..lege" versurile 
să dea poeziei

formală, Eminescu

dragostea pentru natură, de
și e văzută in mod diferit. 
Alecsandri o privește neantro- 
poniorfist. static, cu sfărîma- 
rea tabloului in ultimele ver
suri. pe cînd Eminescu foto- 
soște cadrul natural pentru 
fundatori, prim-planul apar
ținând omului.

.Animat de spiritul «le re
voltă, .Alecsandri nu este 
totuși un pamfletar de talia 
Iui Eminescu. Ii lipsește iro
nia rece, mușcătura «le șarpe 
din pamfletele acestuia.

Relațiile dintre cei doi au 
fost destul «le cordiale. Pos
teritatea reține versurile, 
..Epigonilor' adresate de E- 
minescu toi Alecsandri și 
acea „spovedanie" publică 
a lui Alecsandri care în fi
nal. recunoștea triumful ge
niului asupra unui talent 
harnic: ..La răsăritu-i fal
nic sc-nchină-al meu apus".

Dar zodia sub care se în- 
tilnesc cu adevărat cei doi 
este „națiunea". Devenită 
istorică, fraza lapidară a toi 
Bolintineanu, notind apari
ția „doinelor" capătă accen
te profetice : „De atunci poe- 

se români".

Formarea profilului moral-cctâfcncsc
(Vjrmare din pag. 1)

mină, am aflat despre iniția
tivele organizației tot in spri
jinul educării tineretului în 
spiritul disciplinei și răspun
derii profesionale, despre folo
sirea în acest scop a gazetei 
satirice ..Reflectorul", a emi
siunilor stației dc radioficare. 
Am aflat că în adunările ge
nerale se insistă asupra 
unor valori etice ca respectul 
reciproc, politețea și a altor la
turi ale conduitei înaintate în 
viața de toate zilele. Dar dez
bateri concrete pe teme de 
conduită civică, în legătură cu 
eventualele abateri de la nor
mele de comportare civilizată ?

al tinerilor
Nu au fost... in schimb se pre
conizează pentru viitor. Dc fapt 
și • în programele de activitate 
ale comitetului U.T.C. am gă
sit o singură acțiune prevă- 
, ută pe. luna august : analiza 
comportării tinerilor în cămin 
și societate. Dar dc ce nu se 
prevăd asemenea dezbateri și 
în adunările U.T.C. ale organi
zațiilor din sector ?

De. la tov. Maria Cucu, secre
ta a U.T.C. de la O.C.L. Ali
mentara, am aflat despre o 
dezbatere cu tinerii din co

STĂRI DE LUCRURI
DE NETOLERAT

(Urmare din pag. 1)

T Vde echipe de ordine ale tine
rilor. Organizațiile U.T.C. nr. 
1 și 6 de la E.M. Paroșeni, 7 
și 9 de la E.M. Vulcan, Școa
la uzinală de Ia F.S.H. și liceu 
au abordat aspecte concrete în 
adunările U.T.C, privind com
portarea tinerilor. Foile de ti
neret, gazeta de stradă satirică 
ele. au fost uzitate de aseme
nea în munca de educație. To
tuși, ultimele raiduri ale or
ganelor de specialitate au scos 
in evidență că numărul tine
rilor cu o comportare necores
punzătoare (huliganism, vaga
bondaj chiar și acte infracțio
nale pentru care unii au și fost 
condamnați) este încă 
Ce se desprinde din 
situație? Că 
cetățenească a 
sferă încă prea rcstrînsă, nu 
are continuitate și nici nu se 
abordează cu destulă competen
ță. In majoritatea organizați
ilor U.T.C. din sectoarele mi
nelor, secțiile termocentralei și 
preparației, se întreprind acți
uni sporadice (iar pe șantiere
le de construcții, sectorul 
I.G.L. deloc) pentru educarea 
ntoral-celățenească a tinerilor ; 
acțiunile nu sînt închegate în
tr-un sistem de țeluri și moda
lități claie pentru transmiterea 
cunoștințelor de etică socialis
tă, ale conviețuirii civilizate.

Organizațiile U.T.C. nu 
prevăzute în programele 
de activități acțiuni 
tă linie. Nu se 
dezbaterile pe temele 
ale conduitei morale 
crearea unei opinii 
gente împotriva actelor anti
sociale etc. Acțiunile ce au 
loc se desfășoară de regulă din 
inițiativa comitetului orășe
nesc sau a comitetelor de între
prinderi iar ceea ce se face 
denotă că nu s-a ajuns ca e- 
ducația morală să fie înțelea
să ca ansamblu de acțiuni pen
tru însușirea valorilor morale, 
formarea convingerilor, senti
mentelor și atitudinilor, a con
științei morale in spiritul idea
lului nostru comunist, rămî- 
nînd multe fațete ale compor
tării morale străine activități
lor organizate.

Sînt cerințe pe care toți fac
torii educaționali, dar mai ales 
organizațiile U.T.C. trebuie să 
le pătrundă, să le realizeze 
printr-o activitate sistematică 
si competentă.
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merț pe tema ..Buna servire și 
e<m porta rea tinerilor din ma
gazine" cu îndrumări, discuții 
și despre necesitatea păstrării 
avutului obștesc. Bun! Dacă 
aria muncii educative a cuprins 
și alte fațete ale I 
moral-cetățenesc al 
de azi ; s-a inițiat cu 
vreo dezbatere despre politețe, 
atribut esențial pentru un lu
crător în comerț, dacă s-au 
întreprins acțiuni pentru tine
rele fete care au o mare pon
dere în organizație ? Nu prea...

Sîntem Ia preparația Coro- 
ești. Aceleași întrebări, răs
punsuri asemănătoare. Și aici, 
ne informează tov. Alexandru 
Ileș, locțiitorul secretarului • o- 
mitetuluî U.T.C., au fost iniți
ale discuții cu tinerii pe le
lea comportării în societate. La 
o adunare a organizației U.T.C. 
de la brichetaj s-a organizat 
chiar o dezbatere clică despre 
respectul față dc tovarășii de 
muncă, despre colectivism iar 
cu tinerii din secția preparare 
a avut ]oc o dezbatere simila
ră privind disciplina în pro
ducție. S-a mai prevăzut o în- 
lîlnire cu un jurist dar acțiu
nea nu a mai avut loc. Expu
neri. dezbateri despre cerințe
le conduitei morale în societa
te și familie, ținută, de aseme
nea, au lipsit.

Deci o primă constatare : fa
ță «Ie complexitatea problema
ticii educației moral-cetăteneș- 

organizațiilor 
latură impor- 
educative se 

I de simplist.

profilului 
lînărului 

j tinerii

10,00
11,15
12,00
12.30

13,00
ridicat, 
această 

educația moral- 
(inerilor are o 

rcstrînsă, 
și nici

14,30
18,10 Planeta

8,30 Deschiderea emisiunii.
Sport și sănătate.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii.
Viața satului.
Concert Beethoven.
De strajă patriei.
In reluare, Ia cererea 
telespectatorilor.
„La poalele Semenicu- 
lui“.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Postmeridian.

giganților —
film serial pentru ti
nerel.

19,00 Vetre folclorice (Inter- 
viziune).

19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Reportajul săptămînii.

„Șaizeci de mii".
20.20 Premieră pe țară :

„Fără ieșire".
21,55 Divertisment:

Cintă .Aura Urziceanu, 
.Aurelian Andreescu, Mi- 
hacla Mihai, Gică Pe
trescu; Recital Ion Voi- 
cu, artist al poporului; 
Moment vesel cu Ște
fan Tapalagâ; Romanțe 
interpretate de Nicolae 
Florei.

50 Telejurnalul de noapte.

mestru a) anului curent, 
prejudiciu cauzat prin astfel de 
fapte se ridică la 315 000 lei. 
In repetate rînduri, s-a atras 
atenția gestionarilor și vînzăto- 
rilor asupra necesității îndepli
nirii exemplare a sarcinilor de 
serviciu, cu privire la recepția 
și gospodărirea fondului de 
marfă, - la ținerea evidenței o- 
perative și depunerea numera
rului, la întărirea simțului de 
răspundere și integritatea avu
tului obștesc. Dar unii au ig
norat și — prin vînzarea unor 
mărfuri cu suprapreț, prin ne- 

delapi- 
nume-
— au 
acelea 

aruncă 
asupra

au 
lor 

pe aceas- 
încurajează 

concrete 
pentru 

intransi-
(Urmare din pag. 1)

a-

a ratat
In pagina

SFATUL MEDICULUI SPORT

Mica publicitate
care

exemplele

asupra u-

Vasile ZARCULEA

<$<« <<

iau 
sau 
Dar

Dr. loan BĂLAN 
medic primar pediatru

cu două tăișuri. Administrat 
cînd trebuie, cum trebuie Ș’

•' dea seama că le vor

I

ce

CARIERA
MILIARDAR

INTOXICAȚIA

MEDICAMENTE
In ultima vreme, se sem

nalează nedorite abuzuri 
în consumul de medicamen
te. Mulți dintre cei care pre
zintă anumite tulburări ale 
stării de sănătate cumpără 
și consumă medicamente du
pă cum consideră fiecare, 
după cum le dictează pro
pria rațiune sau la îndem
nul prietenilor, al vecinilor 
care... știu ei bine... au au
zit de la cineva... etc. Medi
camentul. insă, este un cuțit

31 de copii intoxicați cu me
dicamente, unii destul de 
grav. Fetița E. M. din Pe
troșani, de exemplu, a în
ghițit 14 tablete de romer- 
gan, copilul G. V. din Lo- 
nca a luat 9 tablete de li- 
zadon, iar fetița F. N., tot 
din Petroșani, a golit o cu
tie cu 32 polivitamine și 2 
tablete de napoton, lăsate de 
mama sa la vedere.Cu mari 
eforturi și nu puține emoții, 
cei trei copii au fost sal-

Dar, polivalențele cărbu
nelui abia încep să se des- 
lâinuie. Alte instalații scot 
din gazul de cărbune sulful 
tehnic pur, o materie primă 
de bază pentru chimia anor
ganică. Apoi, urmează ben
zenul în cantitate ce depă
șește anual o mie de vagoa
ne convenționale. El ia dru
mul combinatului chimic de 
la Făgăraș unde se transfor
mă în fenol care, la rîndul 
lui ajunge la combinatul de 
ire și fibre sintetice de la

Nebănuitele 
valențe

<<I
55 emu uvuui»., ----------- -- .
<< în doza necesară, el ajută 
>5 substanțial organismul. Ad-
V ministrat la întîmplare, fără 

v se ține seama de nevoile 
55 fiziologice ale organismului, 
' duce la dereglări considera

bile, și chiar la acea boală 
numită iatrogenă, pe care o 
provoacă consumul exagerat 
de medicamente. De pildă, 
consumarea unui număr ma-

s'

re de tablete dc clorocid poa- 
<' te duce ia sterilizarea florei 
<< mierobiene intestinale, care 
5^ este atît dc folositoare orga- 

nismului. Abuzul de aspi- 
rină poate duce la gastrite și

>5 hemoragii. Dar 
sînt foarte multe.

Atragem atenția 
nui aspect mai grav al pro
blemei. Părinți bolnavi 
medicamente pe rețete 
fără rețete pentru ei. 
în loc să încuie bine aceste 
medicamente, le lasă la ve
derea copiilor care-le înghit 
fără să știe ce sînt, fără să-și 

face 
râu. Anul trecut am avut 
internați în spitalul nostru

vați, dar cît din vină le a- ' 
parține lor — unor copii z 
neștiutori — și cît părinți- < 
lor lor ? ! <

Ceva și mai grav, de mul- > 
te ori tragic. Ne vin copii \ 
care beau sodă caustică din 
sticle lăsate de părinții lor 
la întîmplare prin casă. O 
dată înghițită, soda caustică 
produce arsuri puternice în 
esofag și în stomacul copilu
lui. Dacă nu duce la deces, 
atunci această substanță to
xică lasă urme și infirmități 
care apasă toată viata asu
pra organismului copilului și 
apoi a maturului.

In munca pe care o duc 
de 30 de ani în spitalul de 
copii, am întâlnit foarte mul
te cazuri de intoxicații me
dicamentoase, destule fata
le, care au răscolit conștiin
ța mea de om și m-au în
demnat să scriu aceste rîn
duri la gîndul bun ca fie
care părinte să aibă grijă 
maximă dc copilul său. Cu 
medicamentele nu-i nicioda
tă de joacă...

Săvinești. Da, pare curios, 
dar așa este : cărbunele din 
Valea Jiului de vest concu
ra la realizarea a ceea ce 
numim astăzi rolan sau nie- 
lană sub formă de stofă, ro
chii, pulovere. Și, pe urmă, 
tot cărbunele este acela ca
re, într-un alt flux tehnolo
gic, face să se nască toluenul 
sau diferiți alți solveați pen
tru industria de lacuri și 
vopsele sau sulfura de car
bon, o altă substanță indis
pensabilă chimiei.

Stors de bogăția de sub
stanțe amintite, cărbunele pa
re să-și fi dat economiei în
treaga potență. Masa neagră, 
vîscoasă de gudron, pare i- 
nutilizabilă. Impresia este 
falsă ! Pentru că, gudronul 
de cărbune intră din nou 
înlr-o uzină cu instalații spe
ciale unde se extrag noi sub
stanțe. Banala naftalină es
te una dintre ele. Dar nu și 
singura. Se extrag în canti
tăți apreciabile creozotul, o 
substanță care la rîndul ei, 
merge la fabricarea negrului 
de fum, materie primă de 
bază în fabricarea vestitu
lui cauciuc sintetic românesc 
„Carom". Și, finalmente, 
smoala. Acest produs pînă 
nu de mult lipsit de utiliza
re merge astăzi la Slatina 
pentru a servi la fabricarea 
aluminiului, electrozilor.

... Bulgărele de diamant 
negru, scos cu trudă din a- 
dîncurile Lupcnilor, Vulca
nului, Uricanilor sau Paroșe- 
nidor poartă în el nebănuite 
polivalențe.

glijență în serviciu și 
dare, prin deturnări de 
raz și falsuri în acte 
provocat consecințe ca 
arătate mai sus, care 
o lumină nefavorabilă 
unei organizații comerciale cu 
mare pondere în municipiul 
nostru. O asemenea stare de 
lucruri se cerea analizată cu 
spirit de răspundere și maximă 
exigență de cei prezenți, impu
nea propuneri și măsuri con
crete pentru ameliorarea ei. U- 
nele aspecte — de altfel prin
cipalele aspecte ale situației in 
care a ajuns O.C.L. produse in
dustriale Petroșani — au fost 
subliniate și argumentate de 
tovarășul David Maniu, procu
rorul șef al Procuraturii locale 
Petroșani. Exista, adică, o bază 
solidă de discuții, de formulare 
a unor concluzii, de angajare 
plenară, hotărîlă și susținută 
pentru viitoarea activitate a a- 
cestei organizații comerciale, 
pentru eliminarea lipsurilor e- 
xistente în prezent.

Majoritatea participanților la 
discuții însă, în loc să apro
fundeze problemele și să vină 
eu soluții corespunzătoare pen
tru îmbunătățire, s-au limitat.— 
la niște amănunte nesemnifi
cative, neesențiale, s-au strecurat 
abil pe lîngă esența abaterilor 
semnalate, au „inventat" motivări 
și scuze și au încheiat prin „an
gajamente ferme** că se vor 
strădui... vor depune eforturi... 
își vor scrula din somn vigi
lența adormită... vor fi mai pe 
fază decît pînă acum etc., etc. 
Nici unul nu a recunoscut cu 
sinceritate și obiectivitate, cu 
exigență și spirit partinic — 
□șa cum le stă bine oamenilor 
adevărați, comuniștilor (căci 
majoritatea lor sînt membri de 
partid) — adevăratele cauze ale 
stării de fapt existente, nu au 
luat atitudine față de acele e- 
lemente care au greșit, nu și-au 
atribuit nici măcar cea mai mi
că parte de vină la aprecia
bilul minus, nu au amintit, fie 
și în treacăt, despre cuvîntul 
cinste.

Am notat discuții colaterale, 
vagi, fugare, fără luare de po
ziție, fără reprobare energică 
u abaterilor concrete de la re
gulile comerțului socialist. Ges
tionarul Aurel Iosivescu de pil
dă a găsit esențial ca vînză- 
toarele să nu mai fie foarte 
elegante în timpul serviciului, 
consîderînd totuși că este tim-

pul trezirii vigilenței din par
tea tuturor. Un alt gestionar
— lacob Doboș — s-a referit 
la necesitatea unui birou pentru 
rate, iar frații Stelian și Ion 
Vintilescu — persoane cu munci 
de răspundere în cadrul O.C.L. 
produse industriale Petroșani 
(primul — sef al serviciului co
mercial, al doilea — șef al bi
roului de rate) — au vehiculai 
cu cuvintele în așa fel incit 
au dat la iveală mai degrabă 
o apreciabilă doză de slabă 
preocupare, de indolență și ne
glijență în serviciu și nu — 
așa cum ar fi fost de așteptat
— de obiectivitate și autoexi
gență, de recunoaștere deschi
să, principială a propriilor lip
suri. Nu reprezintă un secret 
pentru nimeni faptul că aceștia 
au avut o contribuție masivă 
în producerea răului cu preg
nanță scos în relief, dar, nici 
unul din vorbitori nu a găsit 
cu cale să-și manifeste deschis 
dezaprobarea. Prudenți și foar
te cuminți, aceștia au trecut 
< u maximă precauție pe lingă 
problemă. Și atunci ? Nici mă
car contabilul șef Ion Costovioi 
nu s-a dovedit mai angajat, mai 
ferm.

Mai mult chiar, au fost și 
persoane cu munci de răspun
dere — care ar fi putut și ar 
fi trebuit să vorbească, să se 
manifeste critic și autocritic
supra lipsurilor dar au stal 
deoparte, au ascultat ce au spus 
alții, au gîndit doar pentru ei 
înșiși, apoi au plecat spre lo
curile de muncă, cu idei și pă
reri nemărlurisite. Cu aseme
nea atitudini de necunoaștere 
și norecunoaștere a realității și 
a propriilor obligații profesio
nale, cu asemenea viziuni false 
asupra a ceea ce avem dc fă
cut și asupra a ceea ce facem, 
ruuuâiai surprinde pe nimeni 
că neregulile s-au acumulat și 
au ajuns la un stadiu care im
punea analiză atentă și exigen
ță, măsuri grabnice, severe.

Concluzionînd, tovarășul Cle
ment Negruț a punctat princi
palele cauze care au condus la 
actuala stare de lucruri, a ac
centuat carențele ce s-au ma
nifestat în cadru] comitetului 
de direcție, carențe care se nu
mesc lipră de preocupare, de
zinteres pînă la delăsare și negli
jență, dînd în același timp in
dicații concrete, utile pentru e- 
liminarea lipsurilor existente, 
pentru evitarea altora similare 
pe viitor. ‘Primul secretar al 
Comitetului municipal de partid 
a cerut luarea unor neîntârzia
te măsuri împotriva acelora ca
re nu-și fac datoria, pentru 
crearea unui climat de disci
plină, exigență și principiali
tate, pentru reconsiderarea cin
stei și onoarei ca atribute esen
țiale în comerțul socialist, A 
Tnsistat asupra pregătirii și 
promovării cadrelor în posturile 
de răspundere, asupra exigen
ței și eficienței controalelor, a- 
vîndu-se permanent în vedere 
cine, cînd și cum exercită mun
că de control și îndrumare în 
comerț.

ti, în practica 
U.T.C., această I 
tantă a muncii 
abordează destul 
unilateral și chiar inconsecvent. 
Cu această părere a fost de 
acord și iov. Cristea Răcaru. 
prim-secretar al comitetului o- 
rășenesc U.T.C. Vulcan. Am 
reținut din discuția avută că 
organizațiile U.T.C. de la mine
le Vulcan. Paroșeni, -prepâra- 
ția Coroești au dezbătut dife
rite probleme ale educației mo
ral cetățenești. S-au promovat 
diferite forme dc educație : în- 
tîlniri cu activiștii de partid și 
de stat, juriști, ofițer; de mi
liție. medici, profesori, munci
tori vîrstnici, s-au organizat 
simpozioane, raiduri prin oraș, 
în localuri publice susținute

promovarea 
în divizia B
Echipele de volei campioane 

județene și-au disputat șansele 
pe zone pentru promovarea în 
divizia B. Campioana județului 
Hunedoara — Știința Petroșani
— a participat la zona orga
nizată la Caransebeș. Studenții 
petroșăneni au plecat de aca
să cu puține speranțe, deoa
rece nu mai aveau forța de 
acum un an-doi, dar au luptat 
cu dîrzenie pînă la ultima carte
— cum se spune. Deși nu a reu
șit promovarea, ea a prestat 
totuși jocuri bune, dinamice, a 
surprins prin dăruirea pînă la 
epuizare din partea unor jucă
tori. Și, poate, în formație com
pletă, fără absența a trei titu
lari, alte rezultate ar fi obți
nut

După ce a învins fără drept 
de apel, cu 3—1. pe C.F.R. Alba 
Iulia, a trecut și 
Beiuș cu același 
cedat 
șoara, într-un 
boseala și-a : 
felul acesta, 
practic, din 
ficare. Câștigătoarea seriei I — 
Medicina Timișoara — a înul- 
nit în finală pe Constructorul 
Caransebeș, pierzînd cu 1—3.

de Voința 
scor, dar a 

cu 0—3 Medicînei Timi- 
i meci în care o- 
spus cuvîntul. In 
Știința a ieșit, 

lupta pentru cali-
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Pentru a înțelege de 
Hughes s-a volatilizat in acest 
mod, trebuie să studiezi mai 
îndeaproape biografia sa și 
pe cea a .viceregelui" său, 
Robert Mahcu.

Howard Hughes este fiul 
unui inventator și busines
sman din Texas, om talentat 
și favorizat dc noroc. Acum 
vreo 60 de ani, cînd America 
a cunoscut febra petrolului, 
dl. Hughes-scnior a căpătat 
un brevet pentru o sondă-pe- 
(rolicră. Instrumentul «le fo
rare era prevăzut cu 166 dia
mante, ceea ce-i permitea 
străpungerea rocilor celor 
mai dure. Hughes a fondat, 
puțin după aceea, compania 
.,Hughes Tool** și și-a pus 
aparatul în funcțiune, cerind 
solicitanților aproximativ 
30 000 dolari pentru un put 
forat...

Hughes-junior a făcut stu
dii serioase, mai intiî la Ri
ce Institute din Houston, a- 
poi la Institutul tehnologic al 
Californiei, la Pasadena. A- 
vea 19 ani cînd i-a murit 
tatăl. Deținind majoritatea ac
țiunilor din compania pater
nă, pe atunci estimată la o 
jumătate milion dolari. Ho
ward a răscumpărat de la 
familia sa părțile care mai 
rămăseseră și a rămas singu
rul stăpîn al unei intreprin- 

rentabile.

Astăzi încă, Hughes Tool fur
nizează 60 la sută din toate 
forezele folosite de consorțiile 
petroliere «lin lumea capita
listă.

Acest personaj a reușit să 
stringă pe lingă sine un per
sonal competent pe care l-a 
plătit bine, compus din in
gineri și manageri, el conti- 
nuînd să fie singurul stăpîn 
al companiei. Pe atunci ii 
plăcea să fie numit director 
al consiliului de administra
ție, apoi președinte și. in fine, 
cu o superbă simplicitate — 
proprietar. Spre deosebire de 
majoritatea capitaliștilor ame
ricani, Hughes evita să trans
forme întreprinderile sale in 

Ic 
pe 
il

societăți anonime și 
păstra pur și simplu ca 
proprietăți private. Asta 
dispensa de publicarea bilan
țurilor și de a da socoteală 
oricui. Singurul inconvenient 
al acestui sistem era că obținea 
destul de greu credite ban
care ; în ‘•chimb, Hughes era 
în întregime independent și 
putea păstra secretul tuturor 
operațiilor sale financiare și 
comerciale.

Hughes era cu adevărat un 
despot. El recunoștea cu plă
cere că lucrurile și afacerile 
l-au interesat întotdeauna 
mai mult decit oamenii. An
gaja oamenii, îi plătea con
venabil dacă găsea că asta 
ii este util, le acoiila o oa
recare libertate de acțiune, 
dar rămînea întotdeauna stă- 
pinul absolut, marele patron

(Va urma)



4
Steagul roșu DUMINICA 18 IULIE 1971

TTlIl'lirTi— . "ÂM

CONSFĂTUIREA
CONDUCĂTORILOR ORGANELOR 
Dl PLANIEICARE ALE ȚĂRILOR 

MEMBRE AIE C.A.I.R.
MOSCOVA 17 (Agerpreș). — 

Conducătorii organelor de pla
nificare din Bulgaria. Cehoslo
vacia. R.D. Germană. Mongo
lia, Polonia. România. Unga
ria și U.R.S.S. au semnat un 
protocol privind dezvoltarea co
laborării în producția de mate
rii prime.

Părțile au examinat proble
mele legate de construcția unui 
mare combinat siderurgic pe 
baza minereurilor de fier ale 
anomaliei magnetice de la 
Kursk (din regiunea centrală a 
R.S.F.S.R.).

„LlINOHOD-l
după opt luni de activitate

MOSCOVA 17 (Agerprcs). — 
Sîmbătă, aparatul sovietic au
topropulsat „Lunohod-1“ și-a 
încheiat cu succes programul 
de experimente științifice pre
văzute pentru cea de-a noua zi 
lunară. El a efectuat cercetări 
amănunțite asupra unei regiuni 
unde există o aglomerare de 
cratere. Laboratorul mobil a 
transmis pe Pământ imagini 
ale traseului pe care l-a par
curs, fotografii stereoscopice ale 
fundului și pereților unui ma
re crater, a efectuat analiza 
chimică a solului.

In cea de-a noua zi selenară. 
„Lunohod-11* a străbătut 220 de

Declarația

Rafael
președintelui
Caldera

CARACAS 17 (Agerpres). — 
Președintele Rafael Caldera a 
declarat, într-o conferință de 
presă, că ar fi injust și ana
cronic ca relațiile dintre Vene
zuela și S.U.A. să fie afectate 
de măsurile guvernului său vi- 
zînd un mai mare control al 
statului asupra bogățiilor petro
lifere proprii. Comentînd unele 
reacții de presă din Washing
ton, potrivit cărora noua poli
tică petrolieră a Venezuelei ar 
fi provocat o criză în relațiile 
acestei țări cu S.U.A., preșe
dintele a precizat că regimul 
petrolier venezuelean nu mai 
poate să fie cel de acum 40 
de ani. El a subliniat că Vene
zuela a acționat în cadrul drep
turilor sale suverane și speră 
că S.U.A. să nu facă presiuni 
împotriva țării sale pentru a 
modifica noua politică petro
lieră. „Dacă societățile petro
liere străine consideră că in

Ziua 
constructorului

(Urmare din pag. l)

constructori care, participând prin muncă entuziastă și dăruire la 
bilanțul de realizări, își văd cu satisfacție numele pe panoul de 
onoare dedicat Zilei constructorului. Intre aceștia se numără șefii 
brigăzilor de zidari Dumitru Postolache, Dumitru Roșu, Marin 
Rădulescu, Niculac Militaru, Marin Vulpe, Nicolae Popescu, Ni- 
colae Avram, Ștefan Banu, șefii brigăzilor de mozaicari Dumitru 
Negoață și Gh. Bețivu, șefii brigăzilor dc .fierar-betoniști Ludovic 
Horvath, Ion Osvald și Constantin Alexandru, șefii brigăzilor de 
dulgheri Alex. Kiss, Ion Călina și Dumitru Ebincă, macaragistul 
Nicolae Bizin, maiștrii Constantin Albii, Anghel Gheorghe, Petru 
Cosma, Francisc Filipescu, Mihai Dobner, șefii dc lot Ion Tecuță, 
Cornel Vasian și Iosif Forgo, șefii de șantier Nicolae Sasu, Otto 
Corciani și Dumitru Vișan — toți oameni de vază ai șantierelor 
Grupului T.C.H.

Mături de constructorii de obiective social-culturale merită 
cu <,.isosințâ consemnate numele constructorilor obiectivelor in
dustriale, autori ai unor fapte de muncă valoroase. Identificăm 
printre aceștia pe șefii de echipă Ion Traistă, Vasile Boboc, 
Gheorghe Haș, Alexandru Balint, loan Guță, Iacob Nicoară, Mihai 
Raț, șefii de Iot Gheorghe Chelaru, Gheorghe Dumitru, Victor 
Ispas și alții de pe șantierul T.C.M.M., pe minerul Petru Titel, 
montorul de conducte Condrat Boris, betonistul Hie Biro, buldo
zeristul Victor Popa, conducătorul auto Constantin Dumitraș și 
alți destoinici șefi de echipă de la șantierul I.L.H.S. Uricani.

Spre ei, spre toți muncitorii, maiștrii, inginerii și tehnicienii 
vrednici de pe șantierele Văii Jiului se cuvine să ne îndreptăm 
astăzi sentimentele cele mai calde de prețuire, de stimă, și o dată 
cu acestea un gind de sincere felicitări cu prilejul Zilei Con
structorului.

Sărbătoarea constructorilor are Ioc într-o perioadă hotă- 
ritoare pentru întreaga dezvoltare viitoare a patriei noastre, pe
rioadă marcată de un avînt deosebit în toate sectoarele de activi
tate. Răspunzînd cu devotament recentelor indicații ale secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, toate 
colectivele de muncă din municipiu, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, sint puternic angajate într-o efervescentă bătălie 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor din primul an al cincinalului, depun strădanii pentru 
perfecționarea organizării și conducerii activității de producție, 
pentru lărgirea orizontului cunoștințelor profesionale, fac totul 
pentru a se ridica din toate privințele la înălțimea exigențelor 
actualei etape de dezvoltare multilaterală a societății noastre 
socialiste.

Succesele remarcabile obținute de către constructorii noștri 
in perioada trecută, constituie o certă garanție că ei au capaci
tatea de a fi la înălțimea acestor cerințe, constituie totodată o 
certitudine că importantele obiective de invcstiții-construcții pro
gramate pentru actualul cincinal in Valea Jiului vor fi înfăptuite 
cu deplin succes făcînd să se dezvolte și să înflorească și mai 
mult acest bogat și frumos colț dc țară.

Capacitatea prevăzută \a în
treprinderii urmează să fie de 
10—12 milioane tone oțel a- 
nual.

La lucrările consfătuirii' au 
fost examinate, de asemenea, 
propunerile preliminare privind 
construirea, cu participarea ta
rilor interesate, a unor combi
nate pentru producerea celulo
zei și azbestului.

Conducătorii organelor cen
trale de planificare au exami
nat un program de colaborare, 
cuprinzînd probleme ale per
fecționării formelor și metode
lor relațiilor multilaterale.

metri. In total, în cele opt luni 
de cînd se află pe suprafața 
Astrului nopții, vehiculul lunar 
a parcurs 10 237 metri.

Analiza datelor telemetrice a 
confirmat că după o activitate 
de opt luni, toate sistemele de 
bord ale lunomobilului se află 
într-o stare satisfăcătoare și au 
permis să se continue, în cea 
de-a noua zi lunară, cercetările 
științifice asupra Lunii și spațiu
lui cosmic.

In zona unde se află „Luno- 
hod-1" a coborît noaptea sele
nară, care va dura pînă la 2 
august.

teresele lor au fost violate, ele 
pot să se adreseze organelor 
judiciare. Nu trebuie să con
fundăm, a spus președintele 
Caldera, interesele firmelor pe
troliere cu interesele poporului 
american. Venezuela, a conti
nuat el, are dreptul să-și de
finească interesele sale potrivit 
realităților naționale și conform 
legilor sale. Sîntem un popor 
mîndru, suveran și -indepen
dent11.

După cum se știe, Parlamen
tul venezuelean a hotărît ca la 
expirarea actualelor concesiuni 
acordate companiilor america
ne, în 1983, toate instalațiile și 
proprietățile acestora să revină 
statului fără nici un fel de 
despăgubiri. Companiile au pro
testat împotriva acestei hotărâri 
și au declanșat o adevărată 
campanie pentru a transpune 
acest conflict în cadrul rela
țiilor statale dintre Venezuela 
și S.U.A.

S-a încheiat

Conferința 
internațională 
a muncitorilor 

din țările 
baltice, 

Norvegia 
și islanda

BERLIN 17 (Agerpres). — 
După două zile de dezbateri, 
la Rostok — R.D. Germană 
— s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 14-a Conferințe in
ternaționale a muncitorilor 
din țările baltice, Norvegia 
și Islanda. Peste 500 de dele
gați, reprezentînd circa 111 
milioane de membri de sin
dicat, au discutat sarcinile 
ce revin sindicatelor în 
lupta pentru pace, securitate 
europeană și progres social.

In încheierea lucrărilor 
conferinței, participanții au 
adoptat o declarație cu pri
vire la pacea și securitatea 
în Europa.

Un număr de șase membri 
ai parlamentului nord-irlan- 
dez (Stormont) au renunțat 
vineri la mandatele lor. Ei 
sînt membri ai partidelor so
cial-democrat și laburist din 
Irlanda de Nord, militanți 
pentru drepturi civile ale 
minorității catolice din Ulster. 
Cauza imediată a retragerii 
lor din parlament a fost re
fuzul guvernului de la Lon
dra de a deschide o anchetă 
specială în legătură cu îm
pușcarea de către trupele bri
tanice a două persoane, în 
timpul incidentelor de săptă
mâna trecută de la London
derry.

Pe de altă parte, la Belfast, 
în noaptea de vineri spre 
sîmbătă, s-au produs cinci 
explozii care au provocat se
rioase pagube materiale.

Greva 
feroviarilor 
americani

WASHINGTON 17 (Ager- 
preș). — Conflictele sociale, 
care confruntă actualmente 
Statele Unite, s-au agravat 
vineri prin declanșarea gre
vei feroviarilor. In ciuda tu
turor eforturilor oficialități
lor guvernamentale de a pre
veni declanșarea grevei, cei 
aproximativ 200 000 de fero
viari au încetat vineri noap
tea lucrul. Deși greva a fost 
declarată numai la două 
companii — „Southern" și 
„Union Pacific" — ea va a- 
fecta, potrivit observatorilor 
aproape întregul sistem fe
roviar american. Se așteap
tă, după cum transmite a- 
genția Reuter, ca și munci
torii de la celelalte compa
nii să intre în grevă.

Conflictul din industria fe
roviară americană este al 
treilea din ultimele șapte 
luni. El a fost declanșat în 
semn dc protest împotriva 
înrăutățirii condițiilor de 
muncă, precum și în spriji
nul revendicărilor cu privi
re la mărirea salariilor. Ce
le două conflicte anterioare 
au fost oprite în urma unor 
legislații speciale adoptate 
de Congres.

Continuă, totodată, grevele 
celor 500 000 de lucrători din 
sectorul telecomunicațiilor, 
precum și cele ale docherilor 
dc pe coasta de vest a S.U.A. 
și din industria cuprului.

U.R.S.S.: Școala superioară de aviație.
Nu există nici un traseu aerian în rețeaua do linii interne ale AEROFLOT-ului pe 

care să nu zboare absolvenți ai Școlii superioare de aviație civilă din Leningrad.
In foto: Cursanți în cabina de antrenament.

Intervenția delegatului rumân 
în dezbaterile comitetului 
de coordonare al ICONIC

GENEVA 17 (Agerpres). — 
In cadrul comitetului de coor
donare al ECOSOC a început 
dezbaterea asupra punctului in
titulat „Rolul științei și tehnicii1*. 
După cum se știe, această pro
blemă a fost inclusă pe agen
da sesiunii trecute a Adunării 
Generate a O.N.U. în urma u- 
nci propuneri a României, a- 
doptată in unanimitate de A- 
d'.inarea Generală.

In cursul dezbaterilor din 
comitetul de coordonare, re- 
reprezentantul Franței a decla
rat, printre altele, că „meritul 
dc a fi adus în atenția Națiu
nilor Unite această problemă 
de mare importanță și actua
litate — care este cooperarea 
științifică și tehnică — apar
ține guvernului român**.

Luând cuvîntul, reprezentan
tul țării noastre, Nicolae Dinu, 
a subliniat interesul cu care

O declarație 
a Partidului 

Comunist 
din Canada
OTTAWA 17 (Agerpres). — 

Partidul Comunist c'in Cana
da a dat publicității c decla
rație în care critică politica 
economică a guvernului ca
nadian, care „duce la inflație 
și șomaj". Creșterep îngrijo
rătoare a șomajului, se arată 
în declarație, este o urmare 
a crizei economice ce se ma
nifestă în țară. In iunie ac., 
numărul șomerilor era de 
551 000, ceea ce reprezintă 
6,4 la sută din totalul forței 
de muncă.

Partidul Comunist din Ca
nada a prezentat, totodată, 
un amplu program menit să 
ducă la lichidarea șomajului. 
Programul prevede, printre 
altele, naționalizarea indus
triei energetice și a celei ex
tractive. dezvoltarea industri
ilor prelucrătoare, precum și 
o serie de alte măsuri care 
să asigure tuturor persoane
lor valide un loc de muncă.

Vietnamul 
de sud

SAIGON 17 (Agerpres). — In 
cursul nopții de joi spre vineri, 
forțele patriotice din Vietna
mul de sud au lansat un puter
nic atac asupra unuia dintre 
cele mai mari depozite de mu
niții ale trupelor americano- 
saigoneze, amplasat în provin
cia Quang Tri. Agențiile de 
presă relatează că în această 
regiune, s-au desfășurat lupte 
violente între unitățile Frontu
lui Național de Eliberare și e- 
feotivele militare inamice.

Ciocniri între detașamentele 
patrioților și trupele america- 
no-saigoneze au fost semnalate, 
de asemenea, în apropierea o- 
rașului Da Nang, precum și în 
delta Mekongului.

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Atacurile lansate de forțele 
patriotice sud-vietnameze împo
triva obiectivelor militare ame- 
ricano-saigoneze au fost con
centrate, în ultimele 24 de ore, 
în zona Platourilor înalte, re
latează corespondenții agenți
ilor de presă. Cele mai puter
nice ciocniri au fost semnalate 
în apropiere de Kontum și de 
Pleiku. Alte lupte au avut loc 
la sud-vest de Dak To, unde 
patrioții au lansat un atac a- 
supra bazei militare americane 
nr. 5. 

este examinată problema știin
ței și tehnologiei în lumea con
temporană, precum și preocu
parea pentru lărgirea cooperă
rii internaționale în acest do
meniu. El a exprimat satisfacția 
delegației române pentru adop
tarea în cadrul celei de-a 25-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a rezoluției asupra ro
lului științei și tehnologiei mo
derne în dezvoltarea națiunilor, 
precum și necesitatea întăririi 
cooperării economice și tehni- 
co-științifice între state.

Vorbind despre studiul în 
curs de elaborare de către se
cretarul general al O.N.U., ca 
urmare a rezoluției amintite, 
delegatul român a relevat ne
cesitatea ca acest studiu să a- 
corde o atenție specială inci
dențelor economice și sociale pe 
termen lung ale științei și teh
nologiei. I

GUINEEA : Conakry, capitala Guineei, se află pe o mică peninsulă scăldată de apele 
Atlanticului și mingîiată de briza tropicală. Ea este rezultatul uniunii între o insulă și o mică 
peninsulă; vechea parte a insulei măsoară un km lățime și trei lungime. Capitala Guineei 
este înconjurată de terenuri cu zăcăminte de fier și bauxită.

In foto: Vedere din Conakry.

@ După atentatul crimi
nal săvîrșit zilele trecute la 
Reggio Calabria de către e- 
leinente fasciste împotriva 
sediului federației Partidului 
Socialist Italian, în noaptea 
de vineri spre sîmbătă, o ex
plozie a devastat sediul sec
ției „Archi" a Partidului Co
munist Italian. Forțele demo
cratice au organizat o puter
nică demonstrație de protest, 
în cadrul căreia s-a subliniat 
că atentatele împotriva sedi
ilor partidelor democratice, 
atacul împotriva sediului Ca
merei de muncă, incendierea 
unor automobile aparținind 
primăriei din Reggio Cala
bria au ca scop subminarea 
instituțiilor democratice, opri
rea cursului spre reforme e- 
conomice și sociale revendi
cate de oamenii muncii.

Forțele democratice au con
damnat cu tărie atentatele 
huliganice organizate de ele
mentele profasciste și au de
clarat că își vor spori vigi
lența pentru a face să e- 
șueze acțiuni similare.

i încheierea lucrărilor i 
; conferinței internaționale i 
j de ftiziologie !
i de la Moscova i
| MOSCOVA 17 — Cores- 
' pondentul Agerpres, Lauren- 
I țiu Duță, transmite ; La Mos- 
» cova și-a încheiat lucrările 
| cea de-a 21-a conferinței in- 
' ternațională de ftiziologie, 
| importantă manifestare știin- 
» țifică internațională, la care 
| au participat savanți și spe-
* cialiști din 80 de țări ale lu- 
| mii, precum și reprezentanți
* ai O.M.S.
| In cele șase'zile ale lucră- 
» rilor conferinței, oamenii de 
| știință participant au prezen- 
’ tat un mare număr de comu- 
I nicări privind profilaxia și 
’ tratamentul tuberculozei, pre- 
Icum și numeroase alte as

pecte științifice și sociale ale

@ Președintele losip Broz 
Tito l-a primit vineri la Brioni 
pe Radomir Tomici, senator 
chilian, aflat într-o vizită în 
R.S.F. Iugoslavia. Cu acest pri
lej, menționează agenția Taniug, 
a avut loc o convorbire prie
tenească.

@ In localitatea Marsa Ma- 
truh din R.A.U. au continuat 
vineri, pentru a treia zi con
secutiv, convorbirile secrete în
tre delegațiile egipteană, libia- 
nă, siriană și sudaneză.

@ Iranul și Libanul au ho
tărît să-și reia relațiile diplo
matice, după o întrerupere de 
aproape 18 luni — a anunțat 
un purtător de cuvînt al Mi
nisterului iranian al Afacerilor 
Externe.

@ Direcția generală a căilor 
ferate din Turcia a anunțat 
concedierea a 37 000 de mun
citori. Decizia a fost luată după 
ce comisia de arbitraj instituită 
de direcție a respins revendică
rile muncitorilor privind spo
rirea salariilor.

Q La Budapesta a fost sem-
nat un acord în domeniul in
formațiilor între Ungaria și 
Sudan, precum și planul de 
lucru pe anii 1971—1972, pen
tru îndeplinirea acordului, in
formează agenția MTI.

© La Ottawa a fost semnat, la 16 iulie, noul acord co
mercial intre guvernul Republicii Socialiste România și 
guvernul Canadei, pentru perioada 1971—1973. Acordul a 
fost semnat, din partea română, de Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, iar din partea canadiană de Jean Luc 
Pepin, ministrul industriei și comerțului.

Cu ocazia vizitei în Canada, ministrul român a avut 
convorbiri cu Mitchel Sharp, secretar de stat pentru afa
cerile externe, Edgar Benson, ministrul finanțelor, Jean Luc 
Pepin, ministrul industriei și comerțului, precum și cu John 
Greene, ministrul energiei, minelor și resurselor.

Ministrul român a vizitat unele obiective economice din 
provincia Ontario.

Stare de urgență în Bolivia

©

©
©

LA PAZ 17 (Agerpres). — 
Adunarea populară boliviana a 
proclamat starea de urgență în 
întreaga țară in legătură cu 
pericolul unei lovituri de stat 
a cercurilor reacționare de 
dreapta, anunță un comunicat 
semnat de vicepreședintele pre
zidiului adunării, Huberto Pa

luptei împotriva tuberculozei j 
în lume. Un accent deosebit a ' 
fost pus pe colaborarea spe- i 
cialîștilor în cadrul unui pro- J 
gram internațional menit să j 
ducă la eradicarea acestei I 
maladii.

Oamenii de știință și spe- | 
cialiștii români prezenți la * 
lucrările conferinței au pre- | 
zentat numeroase comunicări, > 
care s-au bucurat de un viu | 
interes. Ei au participat, to- ’ 
todată, la discutarea multor I 
teme legate de prevenirea și J 
tratamentul tuberculozei. |

Următoarea conferință in- J 
ternațională pentru proble- t 
mele tuberculozei va avea loc ' 
la Tokio. >

• O mar el Sakkaf, ministrul 
de externe al Arabiei Saudite, 
aflat într-o vizită în Liban, a 
fost primit de președintele Su
leiman Frangieh.

@ Ministrul de externe al- 
gerian, Abdelaziz Bouteflika, 
va efectua la începutul săptă
mânii viitoare o vizită în R.P. 
Chineză, prima etapă a unei 
călătorii care va include, de 
asemenea, R. D. Vietnam și 
R.P.D. Coreeană, anunță săp
tămânalul „Revolution Afri- 
caine“, organ de presă al Fron
tului Eliberării Naționale.

® In comunicatul cu privire 
Ia vizita în R. D. Germană a 
lui Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, se arată că în 
convorbirile sale cu președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Willi Stoph, a fost ex
primată convingerea că orga
nizarea conferinței europene în 
problemele securității poate con
tribui la lichidarea încordării 
în Europa și la asigurarea păcii 
Pe continentul nostru.

Potrivit datelor Ministe
rului Comerțului al S.U.A., în 
perioada aprilie-iunie, dezvol
tarea economiei americane a 
fost „nespectaculoasă" ca urmare 
a inflației care a absorbit cea 
mai mare parte a procentului 
de creștere. Inflația a conti
nuat să crească cu 4,2 la sută. 
Șomajul a atins 6,2 la sută din 
totalul forței de muncă a S.U.A.

bon. Reafirmînd sprijinul pen
tru reformele economice și so
ciale inițiate de guvernul boli
vian al președintelui Torres, 
personalitățile politice care au 
creat acest for popular declară 
că vor mobiliza masele și vor 
dejuca orice încercare de a se 
reinstaura un regim.

FAPTUL 
DIVERS 

ÎN LUME 
MICROORGANISMELE

OTRĂVITOARE IN 
OFENSIVA 1

WASHINGTON 17. Cores
pondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie tran
smite : De peste două săp- 
tămîni, echipe de voluntari 
din St. Petersburg, statul 
Florida, adună din apele 
golfului Tampa cîtc 100 de 
tone de pește putrezit pe 
zi. Ca urmare a unei invazii 
de microorganisme care o- 
trăvesc viețuitoarele marine, 
milioane de pești intrați in 
putrefacție acoperă apele 
de coastă ale golfului pe o 
suprafață de 10 km lungime 
și 2 km lățime.

Autoritățile orașului St. 
Petersburg apreciau că nu
mai o furtună ar putea ri
sipi miliardele de microor
ganisme, numite Gymno- 
dium, din apele golfului, și 
ameliora astfel situația. Flo
rida a cunoscut, însă in ulti
mele zile două furtuni și, 
deși vîntul a atins o viteză 
de peste 120 km pe oră, si
tuația a rămas aceeași.

Din cauza mirosului de 
pește intrat in putrefacție, 
care se simte la zeci de ki
lometri în jurul golfului, toa
te hotelurile situate pe coas
tă sînt acum goale. Mii de 
turiști au și plecat în alte 
localități.

Incepind din 1844 și pînă 
în prezent, apele Floridei au 
fost de 16 ori invadate de 
această specie de microorga
nisme otrăvitoare. Invazia 
nu a atins însă niciodată a- 
semenea proporții. Cercetă
torii americani nu au găsit 
încă nici o explicație inva
ziei și nici un mijloc pen
tru a o combate.

ȘINE VOPSITE IN ALB...

STOCKHOLM 17 (Agerpres)
— Societatea de stat a căilor 
ferate din Suedia urmărește 
să înlăture eventualele peri
cole de accidente pe căile 
ferate cu ajutorul culorilor. 
Cercetările efectuate în la
boratoarele societății au ară
tat că șinele vopsite în alb 
se încălzesc mai puțin in 
timpul verii și, deci, nu se 
dilată atit de mult, eliminîn- 
du-se deformarea lor și. prin 
aceasta, pericolul deraierilor. 
La început, procedeul urmea
ză să fie experimentat nu
mai pe o porțiune. In cazul 
cînd cercetările din labora
tor vor fi confirmate de 
practică, societatea suedeză 
intenționează să extindă a- 
cest procedeu.

RADICALUL HIDROXIL

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — Fundația naționa
lă de știință din S.U.A. a 
anunțat descoperirea în spa
țiul cosmic din afara Gala
xiei noastre a primei mole
cule rezultate în urma unei 
reacții chimice. Este vorba 
de radicalul hidroxil care in
tră în structura majorității 
compușilor chimici, inclusiv 
a celor organici.

Descoperirea este conside
rată extrem de importantă, 
întrucît demonstrează că e- 
voluția chimică ce precede 
apariția vieții se desfășoară 
în întregul univers cunoscut, 
constituind, astfel, încă o do
vadă că viața este posibilă 
oriunde în Univers. Ea es
te rezultatul cercetărilor e- 
fectuate asupra spațiului in- 
tergalactic de astronomul 
francez Leonid Weliachew, 
aflat temporar la Institutul 
de tehnologie din Califor
nia.

AU FOST ARESTAȚI

ROMA 17 (Agerpres). — 
Un număr de 40 de persoa
ne, bănuite de a fi membre 
ale Mafiei siciliene, au fost 
arestate cu prilejul unei vas
te operațiuni, extinse pe în
treg teritoriul italian. în
dreptată împotriva acestei 
organizații teroriste. Suspec- 
ții, a căror identitate nu a 
fost dezvăluită cu scopul de 
a nu stînjeni desfășurarea 
operațiunii în curs, au fost 
anchetați nu numai în Sici
lia, ci și în orașe ca Roma, 
Milano și Napoli. Ei urmea
ză să fie transferați în zilele 
următoare ia Palermo pen
tru a fi Puși la dispoziția 
justiției.
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