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in aduuiî tie fteutofllahe
acGHmudei Mciuliisie, tWvhdwiutte

tin caracter predominant 
educativ tuturor activi
tăților cultural artistice

îndrumările practice și teore
tice de o excepțională valoare, 
6pirit'll de fermitate și exigen
ța partinică, de dinamism și 
luciditate, care se desprind din 
magistrala expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea de lucru a activului 
•din domeniul ideologic și al 
activității politice și social-edu
cative au găsit ecouri entuzias
te, adeziuni depline în toate 
domeniile și la toate nivelele 
de activitate. Rezultatele n-au 
întirziat să se vadă. Există încă 
de pe acum un climat mult 
mai favorabil activității de e- 
ducare a tineretului, muncii 
ideologice și culturale de ma
să urmînd ca măsurile care 
se vor mai preconiza de acum 
înainte să contribuie, din ce în 
ce mai mult, la consolidarea 
și • îmbunătățirea permanentă a 
acestui climat. In această or
dine de idei recentul program 
de activitate cu privire la îm
bunătățirea muncii politico- 
ideologice și de educare mar
xist-leninistă a membrilor de 
partid, a oamenilor muncii din 
Valea Jiului adoptat de Comi
tetul municipal de partid con
ține prețioase îndrumări și sar
cini care vor fi transpuse în 
viață în perioada cea mai 
scurtă.

Sub permanenta îndrumare 
a Comitetului municipal de 
partid, a biroului său — se 
menționează în acest plan — 
organele și organizațiile de 
partid vor trebui să depună 
o deosebită strădanie pentru a 
imprima întregii activități poli- 
tico-ideologice și cultural-edu
cative de masă un caracter con
cret, novator și militant, care 
să se reflecte în conținutul tu
turor acțiunilor ce se vor în
treprinde, urmărindu-se ancora
rea în realitățile și preocupă
rile colectivelor de muncă din 
toate domeniile, înfăptuirea in 
mod exemplar a sarcinilor și 
angajamentelor asumate în pro
cesul de producție. Căile pre
văzute pentru atingerea aces
tor deziderate sînt multiple, 
cuprinzătoare. In vederea fo
losirii timpului liber al mase
lor de oameni ai muncii, în
deosebi a tineretului. în mod 
educativ, util și plăcut, pro
gramele culturale lunare ale Ca
sei de cultură, cluburilor mun
citorești și căminelor culturale 
vor fi întocmite obligatoriu 
împreună cu comitetele sindi
catelor, comitetele U.T.C., con
siliile populare și consiliile de 
conducere ale instituțiilor cul
turale din fiecare localitate. E 
necesar să se ia măsurile po
trivite în vederea activizării, 

In atelierul mecanic al F.F.A. „Viscoza" Lupeni. sub supra
vegherea strungarului loan Mesaroș, o nouă piesă de schimb 
primește dimensiunile cerute. Foto i N. GHENA

sau chiar a reînființării, unor 
formații de teatru, corale, de 
operetă etc., fapt despre care 
ziarul nostru a scris în repe
tate rînduri. Este inadmisibil 
ca astăzi, cînd există condi
ții superioare de activitate pen
tru astfel de formații, să nu 
mai avem decît un număr 
restrâns de coruri, de pildă, 
fără a mai vorbi de formații 
de operetă, acum inexistente. 
O deosebită preocupare va tre
bui acordată brigăzilor artisti
ce de agitație care să ființeze 
nu numai pe lingă fiecare club 
sindical și cămin cultural, dar 
chiar și pe lingă multe din între
prinderile industriale din mu
nicipiul nostru. In acest dome
niu putem să ne mîndrim cu 
succesul de prestigiu cucerit 
nu cu multe luni în urmă de 
către brigada artistică de agi
tație a Casei de cultură din 
Petroșani, din experiența că
reia se poate învăța, par, fă- 
cînd abstracție de colectivul a- 
cestei brigăzi, trebuie să ară
tăm încă o dată că ultima tre
cere în revistă -a brigăzilor ar
tistice de agitație existente în 
municipiul nostru a scos în re
lief deficiențe serioase atît în 
ceea ce privește nivelul de in
terpretare dovedit cît și mai 
ales slaba calitate a textelor 
de brigadă adoptate. In această 
direcție ar fi binevenită o mai 
concretă și mai temeinică în
drumare din partea actorilor 
Teatrului „Valea Jiului" a co
lectivelor brigăzilor artistice, 
pentru ca acestea să ajungă 
să-și îndeplinească menirea ar
tistică. satirică, educativă, cu 
care sînt investite.

Activitățile cultural-educative 
din cadrul cluburilor sindicale 
și căminelor culturale trebuie 
să primească un caracter pre
dominant educativ, evitîndu-se 
exagerările de pînă acum în 
ceea ce privește latura distrac
tivă gratuită a unora din a- 
cestea. Mai sînt directori de 
cluburi care s-au obișnuit a 
scrie în programele de activi
tate acțiuni vagi ori chiar ba
nale, făcînd concesii anumitor 
gusturi mediocre, întîlnite la 
unii din tinerii care frecventea
ză cluburile. Să curmăm aceste 
obiceiuri și să înlăturăm din 
încăperile cluburilor pe toți 
acei care vor să transforme a- 
ceste lăcașuri de cultură în 
taverne unde să se practice 
jocuri de noroc pe bani. Să 
dăm clubului ce e al clubu
lui. Activitățile cultural-edu
cative și artistice în rîndurile 
tineretului trebuie să combată 
în forme eficiente, cu mare 
priză la public, manifestările de 

cosmopolitism, diferitele mode 
artistice împrumutate din lu
mea capitalistă, alte manifes
tări negative provenite dintr-o 
insuficientă educație ideologică.

In această vară am asistat 
la debutul unei interesante ma
nifestări cultural-artistice și 
sportive intitulată „Răsună Va
lea Jiului de cîntec și joc", la

Constantin PASCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Șeful de schimb Vasile Șerban din brigada lui P. Codrea, de Ia mina Aninoasa, „interccptînd" unele păreri ale 
ortacilor înainte de intrarea în șut. Foto : 1. L1CIU

O zi caniculară prin care 
iulie ținea să dovedească cu 
tot dinadinsul că nu poartă 
doar în zeflemea denumirea 
de luna lui cuptor. Aflîndu- 
ne la Vulcan, tovarășul loan 
Barbu, primul secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
și primarul looalității, ne-a 
invitat să facem o ieșire pe 
teren. Am acceptat cu plăce
re invitația. Asemenea pri
lej nu se ivește în fiecare 
zi. Primarul m-a purtat prin 
multe cartiere. Pretutindeni 
în Vulcan ești întîmpinat de 
pulsul viu, trepidant de șan
tier. N-am să relatez despre 
noile blocuri ce-și înalță si- 
luietele zvelte spre soare, 
nici despre faptul că seoto- 
rul I.G.L. lucrează intens la 
repararea acoperișurilor de 
la blocurile mai vechi, nici 
că operațiunea de racordare 
a centralelor termice la re
țeaua termică a orașului 
continuă cu aceiași intensi
tate, nici despre alte și alte 
obiective aflate în execuție. 
Mă voi referi la ultimul șan
tier vizitat împreună cu to
varășul Ioan Barbu în această 
zi caniculară. E vorba de 
lăcașul în care elevii își vor 
putea petrece o parte din 
timpul liber îmbinînd armo
nios plăcutul cu utilul.

Așa cum atestă firma fi
xată deja pe frontispiciul 
vechiului sediu al Consiliu
lui popular din Vulcan, aici 
este Casa pionierilor. Mai 
bine zis va fi deoarece clă
direa se află în reparații.

— Am ținut să facem ul
timul popas aici spre ați a- 
răta una dintre cele mai noi 
și utile instituții despre a 
cărei importanță în procesul 
instructiv-educativ al viitoa
relor generații de construc

PACOLO UNDE SE ÎNVAȚĂ
ADEVĂRATA MESERIE

Privesc în stingă, în 
dreapta. Sint in mij
locul unor tineri im- 

brăcoți in șalopete albastre 
ce poartă însemnele Institutu
lui de mine din Petroșani. Pen
tru început, poate mai mult 
din curiozitate, ma adresez in- 
trebindu-i unde se duc. Fără 
a-mi bănui cit de cit inten
țiile, un student mai mic de 
statură, pe care peste citeva 
minute aveam să-l revăd în 
așteptarea unei colivii ce poar
tă minerii înspre adîncuri, mi 
se adresează cu un ton firesc : 
„Mergem la practică. Sintem 
studenți practicanți".

^n sala de apel a mi
nei Petrila, o liniș
te deplină. Trecuseră 

ore de la intrarea în 
minerilor. Dar iată, că 
moment, echipați aido-

| cîteva
| Șut a
n la un
I ma acelora care la aceea oră
g duceau în abataje o bătălie a-
■ prigă cu duritatea rocii, îi re

cunosc pe studenții anului IV 
de la facultatea de mine a

tori ai socialismului nici nu 
mai este cazul să vorbesc.

— Deci, începînd cu anul 
de învățământ care va în
cepe în septembrie, elevii 
din Vulcan vor avea o casă 
a pionierilor. Cînd au înce
put reparațiile’ și la ce dată 
ați preconizat să fie termi
nate ?

BUCUROȘI 
DE CASĂ 

NOUA
— Atacarea lucrărilor s-a 

făcut imediat după 1 mai. 
Sînt executate de salariați 
ai sectorului I.G.L. Vulcan. 
Potrivit devizului ele se ri
dică la 90 000 lei. După cum 
se poate vedea sînt destul 
de avansate.

Am purtat apoi un dialog 
cu oamenii care execută lu
crările. Potrivit promisiunii 
lor, peste cîteva săptămîni 
lucrările de tencuieli și aco
perișul vor fi terminate. In 
interiorul clădirii — aspect 
de săli și ateliere aflate în 
amenajare.

— După cite observ aveți 
deja ceva utilaje și unelte 
în dotare dintre care unele 
cu specific minier.

și Andrei 
gindurile 

in

nu în 
acolo 
spriji-

I.M.P.. Iosif Drumuș 
Loy ne mărturisesc 
la unison : „Intrăm iarăși 
mină. Acolo se învață adevăra
ta meserie. Corelarea cunoș
tințelor noastre teoretice cu 
practica efectuată in produc
ție constituie cheia succeselor". 
Discuția noastră s-o intrerupt. 
Sosise șeful sectorului V. al 
E.M. Petrila, ing. Gheorghe 
Șuiei. Acesta își invită „elevii" 
la lecția practică, dar 
sălile de laborator, ci 
jos, între armăturile ce 
nă bolțile abatajelor.

...Intr-unui din birourile sec
torului IV, ing. Marin Răduț, 
șeful de sector explica unui 
grup de studenți din onul li
mine ai aceluiași institut aflați 
și ei la E.M. Petrila, obiectivele 
următoarei „vizite de lucru" în 
subteran. „Este foarte greu să 
le prezinți mina din moment 
ce ei nu au încă noțiuni teo
retice despre o serie de pro
bleme. Cred că actuala pro
gramă de practică nu corespun
de intr-utotul cerințelor. In

— Da. Adevărul este că am J 
găsit înțelegere și sprijin din * 
partea unor conduceri de u- < 
ni|ăți economice din raza o- « 
rașului. Concomitent cu re- < 
pararea clădirii se face și < 
dotarea viitoarei Case a pio- J 
nierilor cu cele necesare des- < 
fășurării activității cercuri- < 
lor. Intr-una din săli a și < 
fost montat deja un strung, < 
iar pentru atelierul de lăcă- * 
tușerie dispunem de cîteva < 
menghine. Spre a cultiva în < 
rîndurile elevilor dragostea < 
și respeotul față de minerit, < 
profesie cu tradiție și pon- * 
dere predominantă în Valea < 
Jiului, noi, împreună cu pro- < 
fesoara Ana Roșea, directoa- < 
rea Casei pionierilor, ne-am < 
îngrijit să procurăm unele < 
unelte cu care se lucrează < 
în subteran și machete pri- < 
vind formele și metodele de < 
extragere a cărbunelui. A- < 
vem deja machete de aba- * 
taje frontale cu un înalt < 
grad de mecanizare, galerii < 
susținute in armături T.H., < 
perforatoare și ciocane de < 
abataj pneumatice, lămpi de. < 
benzină ele. <

Așa stau lucrurile la ora < 
actuală, ținînd seama de rit- < 
mul alert în care se desfă- < 
șoară reparațiile, preocupa- < 
rea ce există pentru dotare < 
și înțelegerea manifestată de < 
conducerile unităților econo- < 
mice din raza orașului, se < 
poate afirma cu toată certitu- < 
dinea că noul an școlar îi 
va primi pe elevii din Vul- 5 
can cu un nou lăcaș în ca- ) 
re își vor petrece o parte $ 
din timpul liber în mod plă- $ 
cut și util. Le dorim să fie S 
bucuroși de casă nouă. > 

D. CRIȘAN

primul an de practică ar tre
bui să se pună accent numai 
pe norme de transport de cir
culație, manipulări, cunoștințe 
generale despre diferite lu
crări miniere, și nici decum 
să se abordeze problema ae- 
rajului, de exemplu, care nu 
este studiată teoretic decît la 
finele cursurilor universitare". 
Am mulțumit șefului de sector, 
devenit ad-hoc, un apreciat 
lector, pentru sugestii de care, 
sperăm, că se va ține cont.

Am părăsit birourile ex
ploatării cu gîndul la 
aceia care poate pen- 

prima sau a doua oarătru
luaseră contactul cu un suitor, 
cu o galerie, cu un preabataj, 
cu aceia care asistau in pre
mieră la startul cărbunelui în
spre uzinele care îl înnobilea
ză. Am poposit și la o aseme
nea unitate economică, și 
desigur la aceea mai apropic-

Nicolae LOBONȚ |

S-a deschis 
magazinul 
„RUSTIC44

Conducerea O.C.L. Alimen
tara Petroșani continuă ac
țiunea de modernizare și do
tare a unităților comerciale 
de desfacere cu amănuntul, 
de transformare a lor, acolo 
unde este posibil, în maga
zine cu autoservire. După 
trei săptămîni de cînd a fost 
închis pentru renovare, ma
gazinul nr. 8 din Petroșani 
s-a redeschis ieri, fiind al 
cincilea magazin alimentar 
din Petroșani cu autoservire.

Denumit „Rustic", magazi
nul respectiv este cel mai 
frumos dintre toate unitățile 
de acest gen din Valea Jiu
lui. Dotat cu mobilier complet 
nou, cu utilaje frigorifice, a- 
provizionat din abundență cu 
o largă gamă de produse, 
magazinul este în măsură să 
satisfacă gusturile și cerin
țele cumpărătorilor și repre
zintă o realizare de prestigiu 
pentru care conducerea O.C.L. 
Alimentara din Petroșani me
rită sincere -felicitări. 

intre 25 iulie și 23 august pe 
țărmul însorit al Mării Negre 
se va desfășura cea de-a Vil-a 
ediție a Festivalului național 
de folclor — manifestare orga
nizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Con
siliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia.

Devenită tradițională, această 
sărbătoare a cîntecului, dansu
lui și portului popular româ
nesc, 
sezon turistic, pe scenele tea
trelor din Mamaia, Eforie-Nord, 
Eforie-Sud, Neptun, Costinești. 
Mangalia-Sud, Techirghiol și 
Medgidia, 60 de spectacole sus-

programează în actualul

în Editura politică a apărut

CONTROL DE PARTID
EFICIENT, MULTILATERAL

EXPO
Comitetul sindicatului de la 

mina Petrila, în colaborare cu 
comitetul de direcție organizea
ză în cinstea „Zilei minerului" 
și a zilei de 23 August o ex
poziție pe tema > „Dezvoltarea 
exploatării miniere Petrila în

SAHARA 
SI 

OAZELE 
H

Urmînd cursul rîului

Pornind de la Alger spre Sa
hara, primele orășele întîlnite 
în sudul Atlașilor Saharieni sînt 
Bu-Saada, apoi Lagnouat, Ghar- 
daia.
M’zab, ajungem la Ovangla, ca
pitala Exvilayetului (regiunii) 
Oasis și în același timp capi
tala petrolieră a Algeriei.

Aici călătorului i se eferă 
două posibilități ; fie că se în
dreaptă spre Est și ajunge la 
Hassi-Messaoud, fie că pornește 
spre Vest, de-a lungul mare
lui Erg Occidental, ale cărui 
văi se succed pînă la frontiera 
cu Marocul. Trecerea este o- 
bligatorie prin Ghardaia.

Impresionează imediat extre
ma ariditate a unor regiuni în 
contrast cu opulența altora, în 
care palmierii se numără cu 
milioanele, acolo unde apa — 
aurul alb al Saharei — se află 
la circa 1 500 m adîncime.

Contrar prejudecăților destul 
de răspîndite, în Sahara există 
apă. Imensele pete verzi cu 
care este presărat marele pus
tiu — oazele — supraviețuiesc, 
sau, mai bine zis, s-au născut 
și dezvoltat tocmai datorită e- 
xistenței apei, izvor al vieții 
aici ca și în oricare altă parte.

La umbra palmierilor, întîl- 
nim numeroase culturi, mai 
mult de legume și cîteodată 
chiar de cereale. Totul, sau a- 
proape totul a reușit în acest 
domeniu în Sahara de la car
tofi pînă la tomate, ceapă. A 
fost nevoie, evident, de îngră
șăminte și, bineînțeles, de apă 
— scoasă la suprafață la 60°, 
răoită prin instalații speciale 
pînă la 15°, stăpînilă și diri
jată prin rigole schimbînd mult 
imaginea veche a pustiului.

Apa înseamnă, de asemenea, 
creșterea vitelor. Dacă în sudul 
„Marelui Erg", problema nu se 
pune, în nordul acestuia, mai 
cu seamă în triunghiul Bu- 
Saada — Djelfa — Lagnouat, 
majoritatea locuitorilor sînt 

ținute de 20 ansambluri folclo
rice din diferite zone etnogra
fice ale țării. Peste 1 000 de 
mesageri ai cîntecului și dan
sului strămoșesc, aparținînd u- 
nor formații artistice de ama
tori de pe cuprinsul județelor 
Bacău, Bihor, Brașov, Cluj, 
Constanța, Galați, Gorj, Hune
doara, Iași, Ilfov, Maramureș, 
Mehedinți, Mureș, Sălaj, Sibiu, 
Suceava, Teleorman, Timiș, Tul- 
cea și Vîlcea, vor întregi o pi
torească și sugestivă hartă a 
artei populare românești, pur- 
tînd cu ei mesajul de optimism 
al poporului nostru.

(Agerpres)

Z I T I E
ultimii 25 de ani". In sălile ex
poziției vizitatorii vor găsi ® 
serie de documente, utilaje Și 
obiecte care atestă ascensiunea 
acestei mine în acest ultim 
sfert de veac.

mari întîn- 
pămînt din zonă sînt 

agriculturii i circa 
de ha. ceea ce în- 

foarte mult pentru ® 
din această zonă.

crescători de vite — în special 
oi.

Prima oază a itinerarului i 
Bu-Saada. Multă vreme acest 
nume nu era asociat decît cu 
ritmul dansatoarelor, celebrele 
„Ouleds Nails". Astăzi Bu-Saada 
semnifică altceva. Situat în bo
gatul bazin Hodna, orășelul cu 
circa 35 000 de locuitori, din 
care 1000 de muncitori ai fa
bricii de hîrtie din localitate, 
își afirmă competența și în do
meniul cerealier, întrucît, con
trar așteptărilor, 
deri de 
propice 
1 000 000 
seamnă 
regiune

Desigur, recoltele rămîn tri
butare ploilor, în special ce-' 
lor de primăvară, fără de care 
seceta le pune în pericol o 
dată cu șeptelul. O situație 
de această natură s-a întâm
plat între anii 1964—1967. cînd 
din 36 000 de oi, cîte existau 
în regiune, nu au supraviețuit 
decît 16 000. Statul a venit, în
să, în sprijinul crescătorilor de 
vite de aici acordînd în toate 
perioadele de catastrofă împru
muturi cuprinse între 2 500—* 
Î5 000 dinari pentru fiecare per
soană sau familie păgubită.

Cu privirile îndreptate spre 
viitor, Bu-Saada își pune mari 
speranțe în școlile sale, în co
piii care le frecventează astăzi. 
Numai în anul școlar 1970— 
1971, au ocupat loc în clase 
peste 7 600 de copii. Liceul po-' 
livalent din oraș pregătește 
1 000 de elevi.

Triburile nomade „Rouman 
Ouled Kaaled", „Ouled Slima-j 
ne", care în fiecare an sosesc' 
în platourile presahariene înI 
perioada strîngerii recoltei, se 
fixează în cea mai mare parte

C. BENGA
Corespondent Agerpres 

la Alger

(Continuare in pag. a 3-a)
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PUTERE A 
CONVINGERILOR COMUNISTE
Comunistul Ion Stiebcr și-a sărbătorit nu de mult 70 de ani de viață. In aceeași lună, 

înălțâtoarca lună mai din acest an. cind întregul nostru popor sărbătorea 50 de ani 
de existență a partidului. Ion Sticber a fost decorat cu ordinul „23 August" și Me

dalia jubiliară. Semn de recunoaștere, de apreciere a meritelor luptătorului cere e membru al 
gloriosului detașament al comuniștilor români din anul întemeierii acestuia. Cu acest veteran 
înflăcărat al mișcării muncitorești ne-am propus dialogul de față.

' — După cile cunoaș
tem din documentele

• vremii, din declarațiile 
tovarășilor dumneavoas-

; tra de luptă, sînteți u-
nul din participanții cei 
mai vechi la luptele re
voluționare din Valea 
Jiului; obțiunea pentru 
destinul de luptător re
voluționar, a avut loc, 
așadar, din fragedă ti
nerețe. In ce împreju
rări ?

— Nu aș putea preciza prea 
multe. De cînd mâ știu m-am 
considerat revoluționar. Așa 

î că mă consider comunist... în
că din tinerețe. Adevărul e 
că eram încă ucenic cînd am 
devenit sindicalist. Aveam 16

• ani. Lucram pe atunci cu un 
coleg pe cit de tânăr pe atit 
de protestatar împotriva ne
dreptăților vremii, ateu înfo
cat și autodidact pasionat. Dîr-

i zenia lui, modestia lui, pasiu
nea lui revoluționară m-au 
cîștigat. El mi-a trezit ura 
împotriva îmbuibaților, el 
mi-a format dorința, hotărârea 
de a mă dărui cauzei celor 
mulți, să pășesc în rîndurile 
acelora care și-au ridicat gla- 

î sul împotriva umilințelor. Am 
cunoscut apoi comuniști ade- 
vărați...

— Cu ce prilej ?
— Ca să folosesc o expre- 

; sie a unui șef de siguranță, 
j cu prilejul frecventării .școlii 

comunismului". Mă întorsesem 
în Petroșani după ispășirea 
primei mele detențiuni la Ji
lava și Văcărești. Spre a mă 
convinge să mă las de ideile 
mele, șeful siguranței mi-a 
propus o ..discuție liberă și 
sinceră". Am discutat într-a- 
devăr foarte deschis după 
care a exclamat cu năduf : 
„tu parcă vii d intr-o școală 
comunistă, nu din închisoa
re*. N-a exagerat de loc. Am 
petrecut cei doi ani în mij
locul unor oameni adevărați, 
eu o vastă cultură marxistă. 
Ei m-au învățat alfabetul co
munistului, ei m-au familia
rizat eu ideile lui Marx, En
gels și Lenin, ei m-au ajutat 
să înțeleg cauza nedreptăți
lor sociale, calea pe care tre
buie să înaintăm pentru a 
schimba orînduirea nedreaptă. 
Figura lor mi-a devenit mo- 

; del de conduită, de viață.
— Ce v-a impresionat 

mai mult în conduita 
lor ?

— Convingerea lor în jus
tețea cauzei partidului. Erau, 

V ________

CDupă bonalo introducere „și 
ce mai foci, dorn le ?" și după 
răspunsul de aceeoși natură 
....așa și așa" punem întrebarea 
direct :

— Și acum ești fericit, tova
rășe C. ?

Privirile spun totul. După ce-și 
intoorce copul, răspunde fără 
chef :
- Fericit... Nu voi mai fi nicio

dată...
- Aveți remușcări in urma 

despărțirii ?
- Remușcările mele numai eu 

le știu, nimeni oltul...
- A fost inevitabil acest pas, 

părăsirea familiei ?
- A fost. Am chibzuit oni de 

zile. Pentru mine a devenit o 
chestiune de viată și de moarte -

— Chiar asa ?!
- Chior... Mi-a fost imposibil 

să mai suport.
Tovarășul nostru C. și-a pără

sit familia de un an de zile. 
A lăsat pe seama soției doi 
copii, unul de 8 ani, celălalt 
de 8 luni. Și aceasta după a- 
proope 10 ani de conviețuire 
în comun, timp în core el, 
capul familiei o terminat liceul 
seral, iar în ultimii ani o frec
ventat cursurile serale ale In
stitutului de mine. Acum e in
giner. A obținut acest titlu prin 
eforturi, în condițiile cind il 
opâsou și răspunderile de soț 
și totă. Dar. or fi cazul să re- 
cunooscă, eforturile lui s-au 
conjugat in toți acești ani și 
cu eforturile soției. In fine... 
Acum, cind a trecut de greu
tăți si ero de așteptat să-și con
sacre eforturile îndeplinirii obli
gațiilor de părinte, despărțirea 
o devenit inevitabilă, „o chesti
une de viață și moorte", im
posibil să moi suporte presîu- 
neo psihico din familie. Dar 
în fond pe cine ? E evident : 
soția. Din ce motive ? Nu ne-om 
propus să cotrobăim in intimi
tățile vieții de familie ale cuiva. 
De aceeoși părere este și ingi
nerul Gheorghe C. Dar, făcînd 
obstrocție de încercările inter-

X___ —---------------------------

ETIC
eram toți, aș putea spune, de 
multe ori negri de vînătăi din 
cauza bătăilor, a maltratări
lor. Am văzut oameni care, 
după ce au trecut prin chi
nuri groaznice, se adresau ce
lorlalți cu un optimism tonic 
,.curaj băieți, comunist bun 
nu poate fi decît cel care nu

Interlocutor :
Ion Stîeber, 

membru 
de partid 

din 
ilegalitate 

se teme de nimic". In aseme
nea situații omul nu are de 
ales decît una din două : ori 
se dă bătut și se retrage din 
„front", ori se călește în con
vingeri, în voință. Neîndoios, 
la aceasta contribuie și luci
ditatea. Eu judecam în felul 
următor : dacă oamenii aceș
tia sînt în stare de o aseme
nea rezistență fizică și mo
rală în numele unei cauze, al 
unui ideal, înseamnă că a- 
ceastă cauză, acest ideal e 
just, e adevărat și merită să 
te sacrifici pentru el.

— Și idealul implică 
o anumită comportare...

— Da. Să-ți exprimi idealul 
în limbajul faptelor. Și, în- 
tr-adevăr, faptele comuniștilor 
pe care i-am cunoscut au fost 
în concordanță cu idealul lor. 
Cinstea, responsabilitatea par
tinică, tăria lor de caracter, 
disciplina, modestia, capacita
tea organizatorică și setea de 
a cunoaște — iată trăsăturile 
morale care m-au impresio
nat întotdeauna la comuniști

locutorului nostru de o prezen
ta motivele destrămării familiei 
sale drept o „more enigmă" pe 
care ține să o păstreze pentru 
el, om dedus că, de fapt, nu 
e vorba de chestiuni atit de 
intime, de grove încît să nască 
interpretări neavenite. Motivul, 
— să încercăm un risc al sim
plificării — e acela că pur și 
simplu soția ar fi devenit insu

Șl ACUM 
SINTEJI FERICIT ?

portabilă, certăreață, pisăloogă, 
că și-a jignit soțul de moi multe 
ori și l-a dus la... exasperare. 
Există contraargumente ? Nu 
ne-om propus nici o investiga
ție in acest sens. De Io soția 
celui în cauză am oflat doar 
că motivele animozităților au 
intervenit în urma deselor intir- 
zieri, pbsențe ale copului fa
miliei de ocasă, a ajutorului in
suficient primit din porteo lui 
in treburile gospodărești. Dor, 
indiferent de natura animozită
ților fomiliole, în urmo destră
mării căsniciei au rămas doi 
copii fără tată. C. nu-i de ocord 
cu oceostă afirmație, nici cu 
acuzația de obondon. El o pă
răsit căminul conjugal în „li
mitele legalității7', a cerut să-i 
fie încredințați copiii lui, iot 
în urma hotărîrii judecătorești 
de o încredința copiii momei, 
își „ochită" obligațiile față de 
fomilie. Frumos, dar oare su
ficient ? C. cunoaște că soția 
se află în serviciu. După servi
ciu fuge ocasă, ca peste două 
ore să fie înopoi la un curs de 
perfecționare, necesar pentru a 

și fără de care, pot spune 
acum, comuniștii, partidul lor, 
n-ar fi reușit să cîștige atîta 
autoritate, atîta încredere în 
rîndul maselor, n-ar fi reușit 
să conducă poporul nostru Ia 
victorie, la socialism.

— Ce a însemnat a- 
cest ideal în activitatea 
dumneavoastră revolu
ționară ?

— Cum să spun ? A fost ca 
și oxigenul pentru o ființă, a 
fost „secretul" artei de a trăi, 
de a exista ca militant comu
nist. A rezista bătăilor, dis- 
contărilor, regimului din în
chisori și din lagăr, la gre
va foamei, a suporta amenin
țările și jignirile zbirilor, 
traumele morale cînd afli că 
ai fost trădat... la toate aces
tea nu aș fi rezistat fără con
vingerile ferme în cauza parti
dului.

— Acestea au fost 
semnificațiile morale 
practice ale idealului co
munist în trecut, in ile
galitate. Dar idealul are 
un sens dialectic; se re
constituie in continuu, 
în funcție de evoluția 
societății. Care sînt in 
zilele noastre cerințele, 
structura morală a idea
lului comunist ?

— Statutul partidului preci
zează clar aceste cerințe. Să 
slujești, în spiritul tradițiilor 
revoluționare, cauza celor 
mulți, să fii cinstit, comunist 
în fapte nu doar în vorbe, 
indiferent de funcția pe care 
ți-a încredințat-o societatea, 
partidul, sînt cerințe de căpe
tenie după părerea mea. Aș fi 
mai mulțumit dacă nu s-ar 
mai auzi azi de cazuri de su
perficialitate, de căpătuială a 
cîte unuia pe seama colecti
vității, de chiul, fugă de mun
că, abuzuri sau birocrație. De 
fapt socialismul, cum spunea 
Lenin, nu se construiește nu
mai de comuniști „curăței". 
Am învins capitalismul dar 
nu și rămășițele trecutului din 
comportarea și conduita unor 
oameni. Or comunismul pune 
azi exigențe noi și mari. Și 
în mod cu totul justificat. Co
munistul e omul viitorului, 
viitor pe care am început să-1 
clădim din trecut. /X conti
nua opera începută. înseamnă 
ca fiecare făuritor al acestui 
viitor să-și confrunte perso
nalitatea cu cerințele acestuia 
— în mod responsabil și cin
stit. Aceasta cere azi idealul 
comunist.

obține o mai bună încadrare. 
Ajunge ocasă seara, după zece. 
Copilul cel mic e dat in grija 
unei alte familii, căreia mama 
ii plătește o sumă frumușică 
pentru îngrijire. Practic, în pe
rioada cind are și cursuri, mama 
reușește să fie împreună cu 
copiii ei abia sîmbătă și dumi
nică. In fața acestei situații C. 
acuză protestatar : — Știu, toc

mai de oceea om cerut să mi 
se încredințeze copjii. Și oșa nu 
se ocupă de ei...

Dor C. nu iar fi încredințai tot 
așa altor persoane ? Dar C. nu-și 
dă seama că fiind mi
nori, copiii au nevoie de 
mamă, că ruperea lor de 
lingă propria lor mamă le-ar 
provoca traume sufletești și 
moi mari ?

II întrebăm dacă nu e îngri
jorat din cauza viitorului copii
lor lui care cresc fără lată, 
știut fiind că cel mai mulți mi
nori cu deficiențe comporta
mentale provin din familii dez
organizate ?

— Asto rămine de văzut 2 
fiecare are un drum de par
curs... drumul vieții...

Răspuns evaziv și ușuratic, 
tovarășe Gheorghe C. Dorim și 
sîntem convinși că fiii dumitole 
vor ajunge oameni integri, utili 
societății, așa cum afirmai chiar 
dumneoto. Dor această pers
pectivă nu implică, door opti
mism și seninătate din partea 
unui părinte, ci mult moi mult : 
preocupare responsabilă și con-

-----------------------------------
Este unanim cunoscută stă

ruința cu care conducerea su
perioară de partid se preocu
pă de permanenta îmbunătă
țire a aprovizionării și deser
virii oamenilor muncii din în
treaga țară, prin rețeaua co
merțului de stat și cooperatist. 
Acțiunile de control întreprin
se la începutul acestei luni 
sînt încă o dovadă a acestor 
preocupări, ele fiind menite 
să pună stavilă actelor de ne
cinste și incorectitudine ce se 
manifestă încă, pe alocuri, 
acte generatoare de mari ne
mulțumiri în rîndul popu
lației, care contrastează, în ac
tuala etapă mai mult decît 
oricînd, cu preocupările gene
rale de edificare a unei so
cietăți noi, de formare și e- 
ducare a omului nou, cu e 
înaltă conștiință socială. In 
lumina'acestor preocupări, ac
țiunile de control vor căpăta 
un caracter de permanentă 
supraveghere, ele fiind nece
sare — după cum spune o 
vorbă din popor — ca aerul 
și apa atîta timp cit din co
merț nu vor dispare tendința 
de căpătuială, lipsa de respect 
fală de cumpărători, atitudi
nea necivilizată, de sfidare 
chiar, a unor vînzători și alte 
racile asemănătoare.

Consecvent principiului de 
combatere fermă a oricăror 
manifestări de acest gen ce 
se petrec în X^alca Jiului, or
ganul municipal de partid a 
luat cu promptitudine măsu
rile cuvenite în urma contro
lului exercitat. Vom insista 
mai pe larg asupra conclu
ziilor desprinse și măsurilor 
luate în dorința ca, din ..ex
periența" regretată acum, a 
unor vînzători să învețe toți 
acei care mai consideră ma
gazinul ca fiind o sursă pro
prie de cîștig la care, chipu
rile, ar avea dreptul în vir
tutea unor pretinse calități 
profesionale ai căror unici po
sesori ar fi doar ei, o mînă 
de _pnivilegiați“.

Pe scurt, 
cîteva fapte

Ca în întreaga țară, poate 
mai mult decît în alte centre, 
in municipiul nostru organele 
de control au constatat din 
capul locului, că există sufi
cient fond de marfă, precum 
și condiții optime de servire 
— citim în materialul infor
mativ prezentat de conduce
rea C.L.F. Petroșani în fața 
colectivului întreprinderii. 
Cum se explică atunci unele 
nemulțumiri ale cumpărăto
rilor ? Cauzele rezidă tocmai 
în manifestările și tendințele 
de căpătuială ale unor vîn
zători. Dar, să exemplificăm 
pe scurt, prin cîteva cazuri : 

1 La unitatea nr. 3 din Pe
troșani — responsabil tînă- 
rul Solomon Sicoe — sînt ex
puse spre vînzare produse de
preciate calitativ : roșii și car
tofi. Modul de expunere și 
desfacere e produselor — to
tal necorespunzător. Se prac
tică vînzarea la prețuri supe
rioare a unor produse de caii-

tinuă față de creșterea și edu
carea copiilor, lată obligația 
morolo, socială o unui totă, o- 
bligoție de la care ai dezertat 
tovarășe inginer C. în momentul 
cind oi avut cele mai bune 
condiții de a le onora, cind 
copiii dumitole ou mai mare ne
voie de această îngrijire și a- 
fecțiune părintească.

Nu facem anticipații. Sperăm 

că, poate totuși, C. își va re
echilibra viața de familie. De 
aceea n-am destăinuit numele 
lui spre a nu oferi subiect unor 
persoone dornice de comenta
rii „senzaționale" pe tema dra
mei unei fomilii. Vrem să moi 
replicăm la afirmația lui C. cum 
că el „niciodată nu a trăit pen
tru el ci pentru alții" că 
ar fi cazul să dovedeas
că oceostă aserțiune în pri
mul rind față de proprii lui 
copij. Așo ar fi demn de un 
totă, pe această cale ar fi firesc 
să-și caute fericirea, liniștea 
sufleteoscă, pe care hipertrofi
ind motivele animozităților din 
fomilie, doar prin despărțire a 
crezut că le va cuceri. Locul 
unui totă e lingă copiii lui.

Avem ocazia să atestăm a- 
ceastă afirmație printr-o scri
soare trimisă redacției de un 
om simplu, minerul Constantin 
Șeleo, din sectorul IV al minei 
Vulcan, un om care în urma 
rătăcirilor — e adevărat de altă 
natură — ascultind de glasul 
rațiunii, de îndemnurile tovară
șilor lui de muncă, a revenit in 
sinul familiei, regăsindu-și perso

tale inferioară (ceapa de 2,30 
lei era vândută, la data con
trolului. cu 3,60 lei). Vînzarea 
cu suprapreț este mascată 
destul de abil uneori prin a- 
mestecul produselor inferioa
re cu cele superioare. „Delii 
Lumea nu se pricepe 1" — 
și-o fi spus gestionarul. Dar, 
după cum se petrec deobicei 
lucrurile, în cele din urmă a 
ieșit la iveală nu nepricepe

Argumente pentru 
reconsiderarea

unei datorii: 
COMBATIVITATEA

rea lumii, ci necinstea, inco
rectitudinea gestionarului. Ar 
mai fi de amintit cîteva amă
nunte ca de exemplu faptul 
că aparatele de măsurat și 
cântărit nu erau întreținute în 
perfectă stare de funcționare 
și curățenie, iar responsabilul 
gestionar nu era obișnuit să 
respecte ținuta regulamentară. 
E și aceasta o modalitate de 
a sfida.

Vînzări cu suprapreț s-au 
practicat și la unitatea nr. 54, 
responsabil Victor Călinoiu. 
Lin lot de ceapă avînd prețul 
de 2,30 lei, era vîndut cu 2,50 
lei. Alte produse, ca de exem
plu roșiile, nu aveau afișat 
nici un preț. (E limpede, de 
ce!). Unitatea nr. 53, respon
sabil Ioan Palca, a scos în vîn
zare roșii depreciate calitativ 
și în curs de alterare. Un alt 
sortiment de roșii era vîndut 
cu un suprapreț de 1.35 lei la 
Kilogram. Și aici ca și în alte 
unități sînt folosite cântare și 
greutăți respinse la verificări
le metrologice. Cît despre ți
nuta lui I. Palca, însăși con
ducerea C.L.F. a calificat-o în 
cuvinte pe care refuzăm să le 
transcriem. Aceeași calificare 
a fost acordată, în general, 
unității.

Cazuri similare au fost con
statate și la unitățile nr. 74 
Cimpa (responsabil Ida Dru- 
mer), nr. 5 PetriJa (responsa
bil Dumitru Stan, aflat în 
stare de ebrietate la data con
trolului), nr. 23 Uricani (Ni- 
colae Preoteasa), nr. 35 Is- 
croni, 36 Aninoasa și altele. 
Nici chiar activitatea desfășu
rată în depozitele C.L.F. — 
aflate mai mult sub suprave
gherea conducerii — nu stră
lucește întotdeauna. Gestiona

nalitatea pe care el însuși o 
terfelise in societatea unor oa
meni fără căpătîi. Redăm scri
soarea, intitulată de autor in 
mod sugestiv „Revenire la cale, 
sou aviz amatorilor" :

„Mă numesc Șelea Constantin 
și sînt angajat la sectorul IV 
E.M. Vulcan ca miner, din 1960. 
Lună de lună am cîștigat a- 
proximativ 3 500 — 4 000 lei și 
chiar mai mult. Dar, fiind o- 
trăvit de gustul alcoolului și 
găsind pe aieastă cale tovarăși 
de pahar niște persoone străine, 
m-am indepărtat de familie, de 
cei patru copii ai mei. In timp 
ce eu îmi cheltuiam baniî pe 
băutură in societatea acestor 
persoane, copiii îi lăsasem lip
siți de îmbrăcăminte, de min- 
core și de posibilitatea de a 
se bucura de copilăria lor. Cu
vinte bune pentru familie nu 
aveam. Soția plîngea în fiecare 
zi, nici posibilitate să meargă 
acasă la țară nu avea. Asa au 
trecut luni, chiar și ani. Copiii 
sufereau, îi deranjam chiar la 
învățătură. In urma absențelor 
de la servlci, am fost trezit la 
realitate de șeful meu de sec
tor, tov. Ursu Virgil. Pentru un 
timp, cuvintele lui ml-au fost 
de folos. Apoi am deviat din 
nou. In cele din urmă am fost 
chemat în fața tovarășilor de 
la partid și sindicat, unde in 
prezența șefului de sector, toți 
m-ou sfătuit, m-au ajutat să-mi 
văd qreselile, să mă despart de 
vagabonzi, și să-mi văd de 
familie si obligațiile de muncă. 
Ajutorul lor o folosit. Liniștea 
s-a restabilit din nou in familia 
mea. lată, de ce vreau, în nu
mele meu, ol familiei mele, să 
mulțumesc tovarășilor care m-au 
ajutat, împreună cu tovarășul 
director. Doresc să învețe și alți 
amatori de rătăciri ceea ce om 
învățat pe propria mea piele. 
Scris de mine, Șelea Constan
tin, trezit la calea Justă ca 
tată și soț".

Cuvinte simple, dor cu sem
nificații grăitoare... 

rul Sanda Dumitru nu se află 
la primele lui abateri pentru 
care dovedește o atracție mai 
rar întâlnită. (Este vorba în
deosebi de livrări preferenția
le și chiar de livrări fără do
cumente de însoțire). In fine 
numeroase alte exemple pot 
fi înșiruite, ceea ce denotă că 
tendințele de ciupeală sînt de
parte de a fi stîrpite cu de- 
săvîrșire în domeniul de acti

vitate al C.L.F. Cum pot fi 
calificate toate acestea ?

Ce spun vinovății ?
Nc aflăm oare la primele 

constatări de acest gen ? Nici
decum ! Nu e pentru prima 
dată cînd sînt scoase la iveală 
asemenea manifestări cărora 
pînă acum nu li s-a acordat 
importanța cuvenită, nu au 
fost arătate în adevărata lor 
lumină. Dimpotrivă, din ..ne
cesități" mai mult sau mai 
puțin motivate (dar de re
gulă, mai puțin), abaterile de 
acest gen au fost sancționate 
călduț, iar gravitatea lor a 
ajuns astfel să fie mascată. 
..Ducem lipsă de personal", 
„nu avem gestionari cu cali
ficare, trebuie să-i menținem 
pe cei care sînt" și alte slo- 
gane asemănătoare au consti
tuit scuze și argumente în 
spatele cărora au înflorit a- 
buzurile, au fost permise la 
nesfârșit actele de necinste, 
incorectitudine, cei vinovați 
crezîndu-se de neînlocuit. Nu 
de puține ori această praoti- 
că a determinat, prin ineren
tul lanț croit numai din slă
biciuni. compromisuri flagran
te care au trebuit să fie duse

Nedorita ușurință, 
regretata neglijență

Nu pentru amuzamentul pe 
care-1 poate stîrni, cit pentru 
reflecțiile ce se pot desprinde 
pe marginea unor moduri de 
gândire, exprimare și compor
tare, redăm mai jos o bună 
parte din declarația unui tî
năr în forma concepută de 
autor. Regretabil faptul că de
clarația constituie piesa unui 
dosar ce s-a aflat în cerceta
rea organelor de miliție. Mai 
regretabil e faptul că ea apar
ține nu unui tînăr oarecare, 
ci unui student, intelectual 
în devenire, viitor conducător 
al unui sector sau, cine știe, 
a unei unități economice. Și. 
lot atit de regretabil, că cele 
de mai jos s-au petrecut în 
incinta unei unități în care 
vigilența este prima datorie, 
alături de cinste, față de acea 
categorie de clienți cunoscută 
sub numele de depunători 
C.E.C.

„Subsemnatul Adrian V. P., 
jiul lui Vasile și Ana, născut 
in anul 1950, student la I.M.P.. 
căminul nr. 3, declar urmă
toarele*: . In seara zilei de... 
am fost cu Rodica L. la circ 
de la ora 20 pînă la ora 22,30 
cind am condus-o la C.E.C. 
unde tovarășa era de servi
ciu. M-am întors la cămin, 
pe drum am intrat la club 
unde am servit o cafea, pe 
urină am intrat în cămin. De 
la poartă i-am dat un tele
fon tovarășei Rodica pe care 
o cunoșteam doar de două 
săptămîni. Am întrebat-o ce 
face și apoi i-am spus să nu 
se supere pe mine că dumi
nică nu o pot întîlni. M-a în
trebat de ce, și i-am spus că 
am intilnire cu o fată, o stu
dentă (i-am spus toate aces
tea deoarece tovarășa Rodica 
este mai în virstă decît mine). 
Pe acest motiv ne-am certat, 
am închis telefonul... După un 
timp am sunat-o iar. .4 răs
puns tovarășa Doina (colega 
ei — n. n.) și i-am spus să 
o cheme pe Rodica... Am în
trebat-o ce face și mi-a spus 
că tocmai au ațipit și le-am 
stricat somnul. Le-am spus că 
nu au voie să doarmă, că sînt 
de serviciu și am să le fac 
raport că nu-și îndeplinesc 

în spate ani de zile de acei 
conducători ce nu au înțeles 
să pună stavilă necinstei, au 
favorizat „rentabilitatea" par
ticulară ș.a.m.d. Că aceste ar
gumente sînt șubrede, că ma
gazinele nu mai pot să consti
tuie feuda unor gestionari, o 
dovedesc măsurile energice 
luate de conducerea G.L.F. ca 
de altfel și măsurile propuse 
întreprinderii de către organul

municipal de partid : înlocui
rea imediată din funcție a 
salariaților Dumitru Stan, So
lomon Sicoe, Ioan Palca, Con
stantin Stan, Dumitru Sanda 
care au săvîrșit abateri de 
natura celor arătate mai sus, 
trădîndu-și astfel adevăratele 
intenții pentru care s-au an
gajat în comerț. Puși în fața 
propriilor fapte, în fața colec
tivului de salariați, nu au știut 
ce să răspundă. ..Recunosc că 
sînt bun de plată": ..Mă an
gajez să fiu mai exigent": 
„îmi cer scuze și promit că 
nu se va mai întîmpla": -Pe 
parcurs îmi voi remedia defi
ciențele" — sînt cîteva din 
frazele ce denotă mentalități 
învechite, venite de pe poziția 
celui oare vrea să se salveze 
cu orice chip, să-și mențină 
poziția în „feuda" creată cu 
atîta abilitate. Dai-, nu defi
ciențele trebuie remediate, ci 
optica ! Și nu pe parcurs, ci 
..pe loc", și ..total". Măsurile 
de schimbare din funcție sînt 
astfel total îndreptățite căci 
numai astfel vor dispare ciu
peala și supraprețul.

Ce spune 
colectivul ?

Am amintit fapt-ul că toate

misiunea pe care o au. (Cam 
moralist, tinărul — n. n.). In 
acest timp Doina fluiera și 
cinta. l-am spus că fluieră și 
ciută a pagubă. Pe urmă to
varășei Rodica (e foarte prin
cipial băiatul; nu o slăbește 
de loc din „tovarășa" — n.n.) 
i-am spus că sînt un băiat 
la care ii place dansul și sînt 
schimbător, nu pol sta mult 
timp de vorbă cu o fată. Ea 
a spus că a citit pe fața mea 
că sînt schimbător. C. Doina 
venea mereu la telefon și în
treba că dacă avem ceva, de 
discutat de ce nu merg acolo 
că și așa sînt singure. Mi-au 
mai spus că mă las rugat de 
două fete și sînt un băiat la 
care ar trebui să-i întoarcă 
spatele. Le-am spus și eu că 
de fapt nu pot dormi pentru 
că trebuie să învăț. Așa că 
rni-am luat o carte la mate
ria Ia care trebuia să învăț 
și am plecat din cămin. Pe 
drum am mai băut o cafea 
Ia Minerul. Am bătut la ușa 
unității C.E.C., mi-a deschis 
tovarășa Doina care a aprins 
apoi un bec, a stins altul și 
m-a poftit intr-un birou. (Era 
cu aproximație ora 1 noaptea 
— n. n.). L. Rodica era..."

Intrerupem aici șirul decla
rației. Ce a urmat se înțelege 
de la sine : organele de pază 
și ordine au sesizat că în in
cinta unității a pătruns o per
soană străină și au procedat 
în consecință. Primele cerce
tări au scos la iveală ușurința 
cu care cele două salariate ale 
C.E.C., Rodica Lascu și Doina 
Chifcrt, au găsit de cuviință 
să-și îndeplinească o sarcină 
dintre cele mai importante. 
Ușurința capătă o notă de gra
vitate deosebită prin aceea că 
la această unitate a fost să
vârșită, cu puține luni în ur
mă, o spargere. Nu este pri
ma dată și nu este deloc sin
gura unitate economică sau 
instituție unde paza de noapte 
este executată cu o superficia
litate regretabilă. bunurile 
obștești fiind lăsate în voia soar- 
tei. Regretele constau în ca
zul de fața, așa cum spuneam 
la începutul acestor rânduri, 
și din aceea că în mijlocul 

Paging leoliialâ de ION DUBEK, ION MUSTAȚA ;i AVRAM HOBAN

aceste deficiențe au fost pre
lucrate în fața colectivului 
C.L.F., măsură pe care o ve
dem de două ori utilă. O dală, 
pentru că oferă un exemplu 
despre consecințele ce Ie vor 
suporta toți acei care mai 
consideră comerțul altfel decît 
trebuie considerat — un loc 
de muncă unde să primeze 
cinstea, respectul față de oa
menii muncii, solicitudinea și 
atitudinea civilizată • față de 
cumpărători — și a doua oară 
pentru că toate deficiențele 
semnalate nu s-au petrecut în 
mod izolat, ci în sinul co
lectivului. Colectivul Centru
lui de legume și fructe nu a' 
fost întrutotul străin de ase
menea manifestări. Cu sigu
ranță, mulți salariați nu au 
aprobat și nu aprobă nici în 
continuare actele de necinste 
ale gestionarilor puși pe că
pătuială. Dar, în fața acesto
ra. atunci cînd ele sînt scoase 
la iveală, trebuie să ripos
teze cu hotărîre, să-și afirme 
plenar spiritul combativ pen
tru a apăra principiile cinstei, 
a lupta împotriva celor caro 
practică tendințe străine une. 
activități bazate pe corectitu
dine.

In mod cu lotul surprinză
tor. faptele s-au petrecut con
trar așteptărilor. Cu alte cu
vinte atunci cînd comuniștii 
din cadrul C.L.F. și alți sala- - 
riați au luat cunoștință des
pre abaterile săvîrșite de lu
crătorii care nu au ce căuta 
în mijlocul lor. care pătează 
renumele întreprinderii, au 
găsit de cuviință să manifeste 
o neadmisă tolerare tacită • 
faptelor. Invitați să-și spună 
părerea în mod deschis, prin
cipial, combativ, numeroși sa- 
Iariați, care aveau cu sigu
ranță multe de spus, nu au 
luat atitudinea cuvenită pen
tru a contribui la lichidarea 
și a altor deficiențe, pentru 
a grăbi trezirea la realitate a 
altor gestionari care ar mai 
fi tentați să pășească pe căile 
necinstei. Socotim, ca o pri
mă datorie a organizației de 
partid din cadru] C.L.F., orien
tarea activității sale, înspre 
întronarea în rîndul colecti
vului a spiritului de comba
tivitate pentru a fi oricînd 
gata să scoată Ia iveală cau
zele care generează si între
țin atitudini contrare moralei 
socialiste, pentru a ' curma 
tendințele de ciupeală pe sca- ’ 
ma cumpărătorilor și a pro
mova respectarea normelor și 
regulilor generale de comerț, 
principiile de muncă ale e- 
ticii comuniste.

faptelor s-au aflat tineri că
rora nu trebuie să le fie străi
nă dorința de a apăra avutul 
obștesc, cărora cei din preaj
mă sînt datori să le insufle 
cu toată responsabilitatea a- 
cele trăsături morale ca se
riozitatea, spiritul de vigilen
ță în tot ceea ce întreprind 
in societate, in întreaga lor 
comportare de fiecare zi.

Despre ce fel de seriozitate 
poate fi. însă, vorba, atîta 
timp cît chiar alte sentimente 
sau trăsături ale acestora de
notă lipsa unui suport solid 
al educației în spiritul prie
teniei sincere, al dragostei fa
ță de învățătură sau față de 
bunul obștesc, al respectului 
față de o instituție socialistă ? 
Tinărul student, „moralist" 
pînă în măduva oaselor (după 
ce faptele au luat o întorsă
tură neașteptată) își cultiva 
prieteniile în „zbor", între 
două cafele, între două spec
tacole. Intr-o bună zi, socie
tatea îi va cere să apere, să-i 
invețe și pe alții să apere 
proprietatea obștească, să fie 
model de corectitudine și se
riozitate. La ce exemple din 
propria-i experiență va re
curge? Tinerele salariate sini 
permanent solicitate de a do
vedi aceeași vigilență și serio
zitate. Cum se împacă acest- 
imperative dacă în timpul zi
lei au o anumită comportare, 
pe care o ignoră apoi cu de
săvârșire tocmai atunci cînd 
vigilenta trebuie să fie mai 
ascuțită ?

Dar conducătorii de unități 
economice și instituții — pu
tem oferi multe exemple — 
care ignoră necesitatea de a 
cultiva în rîndul tinerilor, al 
tuturor salariaților datoria de 
a fi vigilenți. de a a-'ara pro
prietatea colectivității, de a 
desfășura o activitate pătrun
să de seriozitate la locul de 
muncă, ce pot avea de spus ? 
De regulă această întrebare e 
formulată după petrecerea u- 
nor nedorite fapte de sustra
geri sau neglijențe.

Atunci e însă prea tîrziu. 
atunci regretele sînt nemăsu
rat dc mari.
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Un caracter predominant 
educativ tuturor activi
tăților cultural-artistice 17,00 Deschiderea < misiunii.

Cupa vacanței.

I 
i 
I flSleagul roșu Corespondenții 

și cititorii despre 
localitatea lor

(Urmare din pag. 1) 

reușita căreia conlucrează for
mat ii Ie artistice de amatori din 
cadrul Casei de cultură, du
hurilor sindicatelor și cămine
lor culturale. Dacă unele din 
acțiunile incluse în această ma
nifestare s-au bucurai de suc
ces, altele, în schimb, nu au 
trezit interesul scontat datori
tă pripelii și superficialității 
cu care au fost concepute și 
realizate. E necesar să impri
măm și acestei manifestări ca
racterul larg de masă pe care 
ți-1 propune, diversificând tot 
mai mult acțiunile din cadrul 
rău și imprimîndu-le un puter
nic caracter educativ fără să 
amintim latura recreativă.

Mai sini puține săptăniîni pî- 
nă la sărbătorirea Zilei mine
rului și a zilei de 23 August. 
Pentru cinstirea acestor eveni
mente, planul Comitetului mu
nicipal de partid prevede am
ple manifestări cultural-artisti
ce i serbări câmpenești, nedei 
populare, seri distractive pen
tru tineret precum și deschi
derea unei expoziții intitulate 
„Realizările economice și social- 
culturale din Valea Jiului". 
Toate aceste manifestări trebuie 
pregătite din timp pentru a 
primi o ținută adecvată actua
lelor exigențe, evitîndu-se preo
cupările de ultim moment ca
re, de atâtea ori, au dus la 
acțiuni formale.

Am amintit mai sus numai o 
mică parte din măsurile pre
conizate a se înfăptui în lu
nile care urmează conform pla
nului amintit al Comitetului 
municipal de partid, dar ele 
sînt mult mai multe, vizînd do
menii variate de activitate. 
Sîntem convinși că aceste mă
suri, la care sint chemați să 
participe toți activiștii de par
tid și culturali din municipiu, 
își vor arăta cît de curînd roa
dele în așa fel îneît să putem 
vorbi peste puțin timp despre 
rezultate notabile mult sporite 
față de cele de pînă acum, pe 
linia activității educative și cul
tural-artistice din municipiul 
nostru.

18.00 Căminul.

18,50 Cintă Corul de copii al 
Palatului Pionierilor din 
București.

19.10 Tragerea Loto.

19,20 1 001 de seri.

19,30 Telejurnalul de seară. 
Sport.

20,00 Cronică politică internă.

20.15 Pe sub frunza plopu
lui — Cintă Maria Pe- 
traru.

20,30 Moment comic cu... Șic- I 
fan Mihăilescu-Brăila, I
Matei Alexandru și Con- I 
stantin Guriță. 1

20,40 Film artistic : „Fala lui
Bube" — premieră TV. | 

22,20 Selecțiuni din concursul | 
național de creație și I 
interpretare de muzică | 
ușoară românească — I
Mamaia 1971. '

23,00 Cintă ansamblul folclo- |

ric Reda din R.A.U. I

23,10 Telejurnalul de noapte. |

s

MtStRIt
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|

tă, preparoția de la Pet 
Despre modul in care viitorii 
ingineri preparatori se strădu
iesc să-și însușească 
înnobilării cărbunelui, 
vorbit responsabila cu 
ca din partea întreprinderii, 
inginera Antoaneta Mustață. 
Ne-ou fost oferite cu acest pri
lej date amănunțite privind mo
dul de desfășurare a acestei im
portante etape in pregătirea 
unui specialist, necesitatea a- 
bardării cu tootă seriozitatea 
o problemelor unui proces 
iehnologic, interesul monifeslot 
de studenți citindu-i în mod 
deosebit pe Lucia Manițiu, lldi- 
co Korpos și, acela care va 
purta mesojul științei noastre 
minerești pină in indepărtota 
Tonzonie, Mahomed Salun.

tainele 
ne-a 

piacti-

esigur ar fi fost inte
resant să urmărim as
pecte similare din ac

tivitatea viitorilor ingineri elec
tromecanici, aceia care vor 
contribui la ridicarea mine'i- 
tului românesc pe cele moi 
înalte trepte, să-i urmărim in 
frontalele Poroșeniului osistind 
Io aspectul măreț oferit de un 
complex mecanizat în plină 
funcționoie, să-i urmărim in 
halele U.U.M.P. sau F.S.H. 
Vulcan unde se făuresc inge
nioasele ajutoare ale omului 
din odincuri. Și 
fi întilnit, acea 
rească, dornică 
cit moi profund 
riei alese, să îmbine armonios 
noțiunile teoretice cu cunoștin
țele practice, ca singură cale 
o asimilării judicioase a pro
blemelor studiate.

ile
peste tot am 
suflare tine- 
să pătrundă 

tainele mese- 
imbine 

iile teoretice cu

I
I
I
I
I
I1UZ1- . 

igea; I

I 
I
I
I 
I12,10 Per- I 

românești; I
12,30 Întâlnire cu melodia J 
populară și interpretul prefe- I 
ral; 13,00 Radiojurnal: 13,15 •

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

VINERI 23 IULIE
PROGRAMUL I i 6,00—6,30 

Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 7,25 Bună di
mineața, copii I; 7,45 Sfatul 
medicului; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,03 La 
microfon, melodia preferată 
(continuare); 9,30 Memoria 
pămîntului românesc; 10,00 
Buletin de știri: 10,05 Muzi
că populară din Dobro;. 
10,30 Fonoteca pentru copii. 
„Dor de drumeție" — cîntece 
și versuri: 11,00 Buletin de

știri; 11,05 Din folclorul mu
zical al popoarelor; 11,15 Con
sultație juridică; 11,25 Corul 
sindicatelor din Municipiul 
București; 12,00 Trei melodii 
cu Corina Chiriac; 12,10 Per
sonaje din opere r

Avanpremieră cotidiană; 15,05 
Revista economică; 15,30 Pa
gini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă: 16,00 Ra
diojurnal;
menadă; 
trie; 17.30 
populară;
20.00 Tableta de seară:
Muzică populară din culege
rile lui Anton Pann; 20,30 
Concursul național de creație 
și interpretare de muzică u- 
șoară românească „Mamaia 
1971'; 22,00 Radiojurnal; 22.30 
Concert de seară; 22,55 Mo
ment poetic. Versuri de Va- 
sile Alecsandri; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24.00 
Buletin de știri.

16,15 Piese de pro- 
17,00 Pentru pa- 
Concert de muzică 
18,00 Orele serii;

’0,05

Pe teme de PARCAREA 
circulație AUTOVEHICULELOR
Sporirea numărului de auto

vehicule impune și sporirea 
exigenței privind- întreținerea 
g! parcarea lor. llotărîrea C.M. 
0507/1969 precizează în artico
lul 7 următoarele • „Parcarea 
autovehiculelor din parcul auto 
public și parcul auto pentru 
transporturi interne la domici
liile șoferilor sau în alte locuri 
decât cele înscrise în documen
tele de bord, precum și circu
lația cu acestea fără ca în do
cumentele de bord să se mențio
neze locul de parcare constituie 
...niravenție și se pedepsește 
conform legilor în vigoare".

Verificând modul cum sînt 
respectate aceste prevederi le
gale, am constatat o multitudine 
Oe deficiențe in municipiul 
nostru. Multi conducători auto 
parchează autovehiculele la 
propriile domicilii, unii le par- 
chează pe străzi sau pe aleile 
pietonale dintre blocuri, iar 
alții, mai „grijulii*, le asigură 
..odihna* chiar pe zonele verzi 
Vin cartiere, în preajma blocu
rilor în care locuiesc.

De la începutul acestui an, 
aproape 100 de autovehicule au 
fost găsite parcate în alte locuri 
decît cele incrise în documen
tele de bord. Cele mai multe 
abateri de acest fel le-au avut 
conducătorii auto de la U.E.b. 
Petroșani, șantierul 71 C.F.R. 
Banița. I.L.H.S. Valea de Pești, 
împotriva conducătorilor auto 
respectivi au fost luate măsuri 
severe, dar Șirul neregulile® 
continuă.

Aceasta se datorește nu doar 
comodității și neglijenței con
ducătorilor auto, dar și ușurin
ței șefilor de garaje și de co
loane, revizorilor tehnici care 
nu urmăresc cu exigență și 
răspundere reîntoarcerea auto- 
vehicolelor la garaje după ter
minarea programului de lucru 
și luarea măsurilor de rigoare 
atunci tind unele vehicule întîr- 

să apară. Persoanele care 
au 
pe 
fi-

zie să apară. Persoanele ( 
eliberează foile de parcurs 
obligația de a menționa 
ele locul de parcare pentru 
ecare autovehicul în parte 
acest loc fiind garajul ori co
loana și nu altul.

Parcarea la întîmplare oricînd 
șî oriunde, a autovehiculelor, 
perturbează circulația, creează 
premise pentru eventuale acci
dente, degradează aspectul urba
nistic și estetic al localităților, 
favorizează unele abuzuri din 
partea conducătorilor auto 
dauna unităților economice 
care le deservesc.

Organele de miliție vor 
intransigente în aplicarea 
măsuri împotriva tuturor ace
lora care se fac vinovati de 
asemenea încălcări ale regle
mentărilor legale, dar, in pri
mul rînd, exigența și autoexi
gență trebuie să se manifeste 
din partea acelora care răspund 
de autovehicule în cadrul fie
cărei întreprinderi sau institu
ții. Deopotrivă în interesul ge
neral și personal.

Constantin ȚIU 
căpitan de miliție

în 
pe

aici, și tot aici, în ciuda unei 
căderi a precipitațiilor extrem 
de capricioase, se dedică agri
culturii.

Bu-Saada mai este legată și 
de altceva î de pictura lui 
Etienne Dinet, a] cărui nume 
rămîne inseparabil de cel al 
orașului. In 1884, Dinet sosea 
în Algeria in compania picto
rului Louis Simon. Străbătând 
platourile presahariene, Dinet 
este sedus de lumina regiunii 
și hotărăște să se stabilească 
definitiv la Bu-Saada. Se in
tegrează în viața populației, ii 
adoptă obiceiurile; mai tîrziu 
efectuează un pelerinaj la Mec
ca și își alege numele arab de 
El Hadj Nacir Eddine. Sub 
acest nume devine marele pic
tor al regiunii Oasis; moare 
în 1929, și este înmormântat 
în apropierea orașului.

★

Lăsăm departe în urmă „oaza 
fericirii" (Bu-Saada) și sosim 
la Lagnouat, aciuit la poalele 
muntelui Ouced Nails. Aici în 
pragul deșertului, întîlnim o 
oază în adevăratul sens al cu- 
vîntului. întregul oraș, cu 55 000 
de locuitori, — din care 20 000 no
mazi provenind din regiunea

DUMINICA 25 IULIE

Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate. 
Matineu duminical pentru 
copii. — „Mic Pitic, inimă 
de voinic..." de 
Miliorian.
Interpretează actorii 
la Teatrul de stat 
Galați - „Cintați cu noi” 
— program de cîntece pi
onierești — 
„Fiul mării". 
Viața satului.
A doua ediție a festiva
lului de muzică de came
ră - Brașov 1971.
Moment muzical cu vio
lonistul George Carabulea. 
De strajă patriei.
In reluare, la cererea te
lespectatorilor - Muzică 
din operete.
Emisiune in limba maghia
ră.
Sport — concursuri inter
naționale de călărie 
motociclism viteză.
Magazin.
Planeta giganților 
serial pentru tineret.

19,00 Vetre folclorice — 
tule mindrâ floare.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Reportajul săptăminii 
orașul cu clopote de 
sip — Mediaș.

20,25 Desene animate.
20.40 Concursul național 

creație și interpretare 
muzică ușoară românească 
— Mamaia 1971 (Inlervi- 
ziune).
Concertul laureaților.

21.40 Film artistic - Patrula. 
Premieră pe țară 
Andie Murpby, 
Mc Gavin, Ruta

23,05 Telejurnalul de

9,00

11,45

12,00
12,30

13,00

14,30

19,20
19,30
20,10

Arbaa și fixați aici — pre
zintă o insistentă alternanță 
alb-verde: albe sînt aproape 
toate clădirile și casele, iar 
verzi sînt numeroasele grădini 
cu care este presărat.

Cu o pluviometric cuprinsă 
între 800 și 1 200 mm pe an, 
nu ne putem imagina aici o

SAHARA 
I 

OAZELE 
El

agricultură prosperă. Regiunea 
numără numai 10 000 de ha cul
tivable; în schimb permite 
oreșterea vitelor, in special a 
ovinelor : 700 000 de capete.

Președintele Adunării Popu
lare Comunale din Lagnouat 
ne-a afirmat că „numai o po
litică de stimulare a creșterii 
ițelor, practicată la scară na- 

întări această 
egiune; în plus se impune o 
iguroasă selecționare a ani- 

Inlre altele,

1
v
țională-1, poate

r 
malelor crescute.
el recomandă interdicția creș
terii caprelor deosebit de pe-

riculoase pentru arbori și plan
te. In ultimii ani, regiunea a 
trebuit să facă față unei cum
plite secete, ceea ce a impus 
luarea unor măsuri eficace la 
nivel guvernamental. Statul a 
acordat sub formă de împru
mut 8 200 000 D.A., de care au 
beneficiat 740 de familii, faci- 
litîndu-se astfel creșterea unul 
număr de circa 50 000 de oi.

Una din marile probleme o 
constituie, 
apei, atît pentn 
șunilor, cît și pentru 
perioade normale,

.... produce anual 50 000 de 
tale de furaje: pe 
cetă nu produce 
800.

întreținerea aici, 
de apă costă între 1 000 și 3 *000 
dinari; adică este extrem de 
costisitoare. De aceea. Aduna
rea Populară Comunală a pus 
în circulație camioane-cisterne, 
care livrează crescătorilor de 
vite apa la domiciliu.

Numerotase alte propuneri se 
află în studiul autorităților lo
cale, care caută soluții acestei 
probleme în cadrul programu
lui special Oasis11. Se depun 
mari eforturi pentru a putea 
combate loviturile cele mai ne
miloase ale unui climat atît de 
puțin clement.

evident, procurarea 
■u irigarea pă- 

vite. In 
Lagnouat 

c-hin- 
timp de se- 
decît circa

in-

JOI 29 IULIE

Telecinemateca — Nimeni 
nu știe nimic — Producție 
a studiourilor cehoslovace. 
Recitalul baritonului Octav 
Enigârescu.
Teleglob - Amazonia pe
ruană.
Ecourile vacanței — Film 
muzical.
Telejurnalul de noapte.

Publicitate. 
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Sport. 
Roman foileton 
și negru (II). 
Oameni și fapte.
Steau fără nume (muzică 
populară).
Din viața popoarelor care 
construiesc socialismul. 
Imagini din Cuba.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.

concurs de construcții teh
nice pentru pionieri și 
școlari.
„Mult e dulce și frumoa
să..."
Confruntări - Tendințe 
rutiniere in aplicarea noii 
legislații in domeniul 
vestițiilor.
Tragerea Pronoexpres.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Reflector.

• LUNI 26 IULIE

cu
Daven 

Lee. 
noapte.

18,00 Deschiderea emisiunii.
Cintăm patria și partidul — 
program de cintece și ver
suri.

18,20 Scena - Turneul teatral.
18,45 Stop-Cadru.

> MARȚI 27 IULIE 20,25

18,00 Deschiderea emisiunii.
Vasile Alecsandri — simbol 
al poetului patriot - Sea

21,40

ră de versuri. 21,55
18,20 Toate pînzele sus 1 - e-

misiune pentru pionieri. 22,10
19,05 Breviar juridic

22,5019,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
•

20,10 Dinamica societății româ
nești.

17,00

20,40 Cintă pentru dv. Ioana 18,30Cristea și Emil Gavriș.
20,50 Seară de teatru — Ion 

Anapoda — comedie de
18,50

George Mihail-Zamfirescu 
- Premieră TV.

19,10

22,25 Recital Anda Călugărea-
nu. 19,20

22,40 Telejurnalul de noopte. 19,30
20,10

• MIERCURI 28 IULIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-terra *71“ — emisiune-

20,30

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba maghia
ră.
La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto. 
Timp și anotimp in agri
cultură.
Pentru sănătatea dv. 
trebuie să facem 
la sosirea medicului 
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară.
Pagini alese ale muzicii 
corale in interpretarea 
Ansamblului „Doina".
Teatru scurt - Unul din
tre noi - scenariu TV de
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Tinerețe și hărnicie pe șantier
După cum am mai anun

țat, printr-o informație apă
rută tot la rubrica „Steagul 
roșu" la Vulcan, în primăva
ra acestui an au început lu
crările de racordare a centra
lelor termice la rețeaua de 
termoficare a orașului. Am 
mai arătat că prin aceasta 
se va îmbunătăți încălzirea 
apartamentelor și alimenta
rea lor cu apă caldă. Toto
dată se va depolua mult at
mosfera orașului nostru. O- 
perațiunea de racordare la 
rețea continuă cu centralele 
termice nr. 1 și 2. Pentru 
aceasta e necesar însă sâ se

sape șanțuri în care sâ fie 
montate conductele. In dorin
ța de *a urgenta această lu
crare, deosebit de importan
tă și utilă |x?ntru toți locui
torii orașului nostru, comite
tul orășenesc U.T.C. a des
chis un șantier al tineretu
lui. La muncă pe șantier au 
participat elevii de la liceu, 
tineri din întreprinderile și 
instituțiile orașului. Pînă în 
prezent s-au săpat circa 600 
metri de șanțuri.
Printre tinerii participant 
la munca voluntar-patriotică 
enumerăm pe frații Cristina 
și Ștefan Bulosu, Nuțu Șerb,

Ioan Rad. Mircea Batusin, , 
Mariana Moldovan, Constan
tin Dijmărescu, Mihai Cris- 
tescu.

Rămîne doar ca seclo- ! 
ru) I.G.L. să urgenteze lu
crările de betonare a cana
lului și de montare a con
duc lei or. i j

Conducătorul lucrărilor din j 
partea sectorului IG.L. a 
promis că în scurtă vreme , 
ele vor fi terminate. Pînă ț 
la proba contrarie noi îi a- 41 
cordăm tot creditul.

C. MIRCEA V

O INIȚIATIVĂ BUNĂ
Sectorul I.G.L. din orașul 

nostru a luat inițiativa să 
revizuiască și să repare 
acoperișurile blocurilor. Ln- 
crarea este executată de 
trei echipe de zidari în 
fruntea cărora se află Fio- 
rică Gavor, Ștefan Hadoș și 
Constantin Badea. îndruma
rea tehnico-organizatorică es
te asigurată de maistrul Du
mitru Negrea.

Pînă în prezent a fost deja 
terminată repararea acope
rișurilor la șase blocuri. In 
total s-a preconizat ca în a- 
cest an să se repare acoperi
șurile la 15 blocuri. Este o 
inițiativă bună cu condiția ca 
reparațiile să primească ace
lași calificativ.

M. TUDOR

Idee transpusă în viață
Ideea ca în parcul din fața 

noului sediu al consiliului 
popular să se amenajeze o 
fîntînă arteziană a încolțit 
mai de mult. Ea aparține mi
nerului pensionar Ernest Ga
bon ț. Lucrarea trebuia insă 
executată prin muncă patrio
tică. La construirea fîntînii

dus-o și E.M. Vulcan, prepa- 
rația Coroești, Uzina electri
că și alte unități economice 
din raza orașului. In ziua de 
6 iulie, spre înălțimi, au țîș- 
nit primele jeturi de apă din 
noua fîntînă arteziană. Este 
o realizare demnă de toată 
lauda.

M. CORNEL

În pas cu noul
Majoritatea școlilor diă 

localitatea noastră sînt noi 
și moderne. Cea mai veche 
este Școala generală nr. L 
Dar prin grija Consiliului 
popular orășenesc și aceasta 
ține pasul cu noua arhitec
tonică a localității. Anul 
trecut, spre exemplu, școa
la a fost supraetajată. In 
acest an s-a preconizat ter- 
moficarea ei. Potrivit docu
mentației. lucrarea va costa 
circa 182 000 lei. In acest scop 
s-au acordat 98 000 lei. res
tul urmînd să se realizeze 
prin muncă voluntar-patrio
tică. încălzirea școlii se va 
face prin racordarea le 
centrala termică nr. 1, Iar 
lucrările de săpare a șanțuri
lor pentru montarea conduc
tei sînt deja aproape termi
nale.

N. TURCU
arteziene au 
pus umărul co
muniștii din or
ganizațiile de 
bază de cartier, 
deputății și alți 
locuitori ai o- 
rașului. O par
te din con
tribuție au a-

PETROȘAXI 
brie : Moartea 
(22—25 iulie); 
Baladă pentru

— 7 Noieni- 
filatelistului 
Republica : 

cei căzuți
(22—25 iulie); LONEA — Mi

nerul : Pomul de crăciun 
(22—25 iulie); ANINOASA : 
Mihai Viteazul, seriile 1 și 
II (22—23 iulie); VULCAN * 
Printre colinele verzi (22—25 
Iulie).

Radu Bădilă.
21.15 Melodii și jocuri popu

lare în interpretarea An
samblului folcloric „Pra
hova" al Palatului Cultu
rii din Ploiești.

21.35 Aparențe și realități in 
lumea capitalului.

21.50 Sub cupola circului.
22.10 Interpreta săptăminii : 

Angela Similea.
22.35 Telejurnalul de noapte.

Q VINERI 30 IULIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Cupa vacanței — emisiu
ne pentru școlari.

18,00 Căminul.
18.50 Lumea copiilor - Cu Mi- 

haela Istrate și lurie Da
rie.

19.10 Traaerea Loto.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Teleiurnalul de seară. 

Sport.
20.10 Șapte zile in țară.
20,25 Cintă Irina Micuț.
20,40 Paqinr umoristice din li

teratura română.
21,00 Ecran românesc Pădurea 

spinzuraților (II).
22.20 Program muzical realizat 

de televiziunea din R.D.G.
22,45 Telejurnalul de noapte.

• SIMBĂTÂ 31 IULIE

16.15 Deschiderea emisiunii - 
emisiune în limba ger
mană.

18,00 Bună seara, fete !
Bună seara, băieți ’

19.10 Tragerea de amortizare 
ADAS.

19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.10 Tele-enciclopedia.
21,00 Săptămîna internațională.
21.15 Primul film serial realizat 

de televiziunea română 
„Urmărirea" — scenariul 
de Eugen Barbu, N. Mi
hail. - Regia Radu Ga- 
brea - episodul II — Re
cepție la Von Braun.

22,05 Concertul maestrului Gheor- 
ghe Zamfir.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport.
23,00 Recital Dova.
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Apă caldă la ștrandul 
din Pefrila

Curînd. la ștrandul din Pe- 
trila vom putea face baie 
în apă caldă. Este o veste 
care ne bucură. Stadiul ac
tual al lucrărilor ne îndrep
tățește să credem că afirma
ția de mai sus poale fi grab
nic tradusă în realitate. După 
ce în primele zile ale >ăp-

tăminii a fost întins un cablu 
de ancorare și susținere. în 
prezent se montează conduc
ta și stația de racord la in
stalația de încălzire cu abur 
a apei din ștrand. Agentul 
ternii:- va fi furnizat de casa 
caz.ancLir exploatării petri- 
lene.

0. t. 1. ALIMENTARA
Petroșani 

anunță 
DESCHIDEREA MA6AZINULUI 
nr. 8 din Petroșani, sfr. Republi
cii nr. 90, complet renovat și 
REPROFILAT PE AUTOSERVIRE.

Magazinul va funcționa intre orele 6,30—21,45 și este 
aprovizionat cu un bogat sortiment de produse alimentare 
(lactate, de panificație, băuturi) și coloniale.

Vizitați cu încredere magazinul, unde vi se oferă măr
furile dorite, într-o ambianță comercială modernă, plăcută 
și civilizată.
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La Santiago de Chile s-a deschis expoziția

„OMAGIU PARTIDULUI CUMIINIST RUMÂN4
SANTIAGO DE CHILE 22 — 

Corespondentul Agerpres. Eu
gen Pop. transmite : In sala 
,,Reforma* din Santiago de 
Chile s-a deschis o expoziție 
închinată semicentenarului Par
tidului Comunist Român. Or
ganizată sub auspiciile Parti
dului Comunist din Chile, ex
poziția — intitulată .Omagiu 
Partidului Comunist Român1* 

•»— înfățișează, prin imagini fo-

întâlnire C. Burtică
X. Patolicev

MOSCOVA 22 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite i La 22 iulie, 
ministrul comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, 
Gomei Burtică, s-a întîlnit cu 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., Nikolai Patolicev. Cu 
acest prilej, au fost examinate

Eternizarea memoriei 
cosmonauților 

Dobrovolski, Volkov și Pațaev
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., anunță agenția T.A.S.S. 
au luat o hotărîre cu privire 
la eternizarea memoriei cosmo- 
nauților Gheorghi Dobrovolski, 
Vladislav Volkov și Viktor Pa- 
țaev — echipajul navei cosmi
ce „Soiuz-ll“.

Busturi ale acestor cosmona
ut i vor fi instalate în orașele

în legătură cu noua criză
iordaniano-palestiniană

al

In diferite capitale arabe, 
încordarea intervenită în ra
porturile iordaniano-palestinie- 
nc continuă să facă obiectul 
unei susținute activități diplo
matice.

La Amman, Iklil Al Safi, 
secretar general al Ministeru
lui de Externe, a remis șefilor 
misiunilor diplomatice din ca
pitala iordaniană o notă gu
vernamentală în care este rea
firmat punctul de vedere 
țării sale față de acordurile 
dintre iordanieni și palestinie
ni din septembrie anul trecut 
și februarie 1971.

La Damasc au sosit Sabri EI 
Kholy. reprezentant personal 
al președintelui R.A.U. Anwar 
Sadat, și ministru] de externe 
saudit. Omar Sakaff, reprezen
tant al regelui Feisal. Ei vor 
avea convorbiri cu președintele 
Siriei, generalul Assad. De 
menționat că cei doi oameni 
politici, care sînt însoțiți de 
Khaled Al Hassan, membru al 
Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. fac parte dintr-o mi
siune de mediere saudito-egip- 
teanâ. a cărei constituire a 
fost decisă cu ocazia întîlniriî 
de luna trecută dintre Anwar 
Sadat și regele Feisal, în 
scopul normalizării relațiilor 
Iordaniano-palestiniene.

Concomitent. Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.. a avut o între
vedere, în capitala Siriei, cu 
ambasadorul Algeriei la Beirut

SITUAȚIA DIN SUDAN
KHARTUM 22 (Agerpres). — 

Joi, 22 iulie, la trei zile după 
lovitura de stat din Sudan con
dusă de maiorul Hashem el 
Atta și care a dus la răsturna
rea 
tului . . .

.generalul Gaafar el 
unități ale armatei 
care îl sprijină pe 
Numeiry au ocupat 
radio din Khartum, 
agenția M.E.N. reluînd o emi- 

Consiliului Comandamen- 
Revoluției, prezidat de 

_ ‘ ' Numeiry,
sudaneze 
generalul 

postul de 
relatează

tugrafiee. facsimile, texte în 
limba spaniolă, momente ale 
luptei duse de P.C.R. pentru 
eliberarea națională și socială 
a poporului român, pentru con
struirea societății socialiste.

La deschiderea expoziției au 
participat Carlos Iorquera. 
membru în Comisia Politică a 
l'.C. din Chile, membri ai con
ducerii Organizației Naționale 
a Tineretului Comunist din 

protocolului 
în curs, cit 
privind po-

mersul realizării 
comercial pe anul 
și unele probleme 
sibilitățile de lărgire a schim
burilor comerciale pe perioada 
1971—1975.

Intilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

lor natale — Odessa, Moscova 
și Aktiubinsk. La locul ateri
zării navei cosmice „Soiuz-H“ 
va fi înălțat un obelisc, iar pe 
fațadele diferitelor clădiri unde 
au lucrat și studiat cosmonau- 
ții vor fi instalate plăci me
moriale. De asemenea, o serie 
de școli și străzi din Odessa, 
Moscova și Aktiubinsk vor 
primi numele celor trei dispă
ruți.

care i-a remis un mesaj din 
partea președintelui Boumedi- 
ene. Cu această ocazie, a de
clarat ambasadorul algerian, 
au fost abordate și unele ches
tiuni militare și politice pri
vind rezistența palestiniană.

Noua criză iordaniano-pales- 
tiniană ocupă un loc important 
în comunicatul comun dat pu
blicității la încheierea vizitei 
în Tunisia a ministrului de ex
terne al Libanului, Khalil Abu 
Hamad. Subliniind preocupări
le lor în această direcție, păr
țile arată că ele sînt hotărî te 
să acționeze pentru recon
cilierea iordanienilor și pales
tinienilor și își exprimă spriji
nul pentru lupta dusă de po
porul palestinian în vederea 
recuceririi drepturilor sale.

Pe de altă parte, ziarul „Al 
Ahram" anunță că Libia a res
pins propunerea irakiană de 
convocare a unei sesiuni extra
ordinare 
rabe, la 
externe, 
situației 
niene 
că „această problemă este prea 
gravă pentru a putea fi solu
ționată în cadrul organizației 
panarabe". După cum se știe, 
Libia a propus, în același scop, 
convocarea unei conferințe a- 
rabe la nivel înalt. La rîndul 
său. Irakul a respins inițiati
va libiana, care a fost, totuși 
acceptată pînă în prezent de 
mai multe state arabe.

(Agerpres)

a Consiliului Ligii A- 
nivel de miniștri do 
pentru examinarea 

comandourilor palesti- 
din Iordania, afirmînd

siune a postului de radio Om- 
durman. Agenția menționează 
că, in cursul după-amiezii de 
joi, pe străzile capitalei suda
neze au avut loc lupte. A fost 
anunțată decretarea stării ex
cepționale pe întreg teritoriul 
țării. Ulterior, postul de radio 
Omdurman, menționează agen
ția egipteană de presă, a difu
zat un discurs al generalului 
Gaafar el Numeiry.

Chile, personalități ale vieții 
politice și cultural-artistlce din 
Santiago. A fost prezent amba
sadorul României în Chile 
Vasile Dumitrescu.

Expoziția care a trezit un 
viu interes în rînduriie vizita
torilor se înscrie printre acți
unile menite să contribuie la 
o mai bun<i cunoaștere reci
procă în interesul dezvoltării 
relațiilor de colaborare ș: co
operare, pe planuri multiple 
între popoarele chilian și român.

Convorbiri 
chino-algeriene

PEKIN 22 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă anunță 
că Li Sien-nien, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și Ci Pîn-fei, minis
tru ad-intern al afacerilor 
externe, au purtat convor
biri cu Abdelaziz Boutcflika, 
ministrul algerian al afaceri
lor externe, șeful delegației 
guvernamentale a Republicii 
Algeriene Democratice și 
Populare, care se află în vi
zită la Pekin.

De asemenea, în onoarea 
oaspeților algerieni a fost o- 
ferit un banchet. Cu acest 
prilej. Li Sien-nien și Abdel
aziz Bouteflika au rostit toas
turi.

Succesul ansamblului 
folcloric „Ciobănașul1'

HAGA 22 (Agerpres). — 
Ansamblul folcloric „Ciobă
nașul" al sindicatului uzine
lor mecanice de material ru
lant „16 Februarie" din Cluj 
a participat la Festivalul in
ternațional de folclor din lo
calitatea Hoorn (Olanda). La 
festival au mai luat parte 
formații de amatori din Țara 
Galilor, Danemarca, Franța,

Presa a ridicat făclia luminii asupra evenimentelor 
premergătoare declanșării războiului din Vietnam. Docu
mentele secrete ale Pentagonului, ajunse Pe birourile zia
riștilor, n-au mai putut fi oprite și au ajuns de la ei pe 
mesele tuturor locuitorilor globului. Și fiecare a înțeles că 
pe undeva ceva nu este în ordine, că acel ceva nu trebuia 
să vadă lumina zilei, nu trebuia lăsat să ciocăne 6Ja con
știința cetățeanului de rind, nu trebuia să-l trezească. Ad
ministrația a încercat să oprească avalanșa, a încercat să 
stingă făclia, dar era prea tîrziu. Aceasta se înălțase prea 
sus ca să mai poată fi ajunsă. Și din duelul administrație 
și presă a ieșit victorioasă presa.

Rezultatele n-au întîrziat să se arate. Tot mai mulți 
cetățeni din S.U.A. și din restul lumii, cer cu tot mai multă 
insistență retragerea trupelor americane din Indochina și 
restaurarea păcii în acest colț de lume.

Circa 4 000 de ziariști de pe 
toate meridianele globului vor 
lucra la Centrul de Presă din 
Orașul Olimpic din Miinchen 
1972.

Acest centru este compus 
din 12 clădiri, dintre care se 
detașează două prin înălți
mea lor, de 12 și, respectiv, 
22 de etaje. Clădirile foarte 
moderne, vor fi prevăzute cu 
garaje, restaurante, prăvălii 
și bine înțeles servicii spe
ciale de poștă și telegraf 
pentru transmiterea știrilor.

In foto : Vedere generală 
a Centrului de Presă.

R.F.G., Irlanda, Scoția, Spa
nia etc.

Formația românească a re
purtat, in cele 6 spectacole 
susținute, un strălucit succes.

După închiderea festivalu
lui, ansamblul „Ciobănașul" 
a fost invitat pentru două 
spectacole la Amsterdam, ur- 
mind ca, in perspectivă, să 
fie perfectat un nou turneu 
al acestei formații in Olanda.

Petrolul venezuelean
Aprobarea recentă de către 

Senatul venezuelean a noii legi 
a petrolului, care primise în 
prealabil votul unanim al Ca
merei Deputaților, reprezintă 
principalul eveniment politic 
petrecut în ultimele săptămîni 
în această țară în care, poate 
mai mult ca oriunde, perspec
tivele de progres sînt intim le
gate de marea ei bogăție naturală
— petrolul. Dacă se ia în consi
derație faptul că Venezuela o- 
cupă primul loc în lume în 
ceea ce privește exportul și al 
doilea în privința extracției de 
petrol, că producția ei zilnică 
este de 3 708 000 barili, că 20 
la sută din produsul național 
brut, 60 la sută din veniturile 
fiscale și peste 90 la sută din 
devize se realizează din exploa
tarea și comercializarea pe tit
lului, se înțelege ușor de ce spe
ranțele tuturor locuitorilor a- 
cestei țări latino-americane con
verg spre pădurea de sonde de 
pe lacul Maracaibo, devenită 
emblema neoficială a acestui 
stat.

Prin aprobarea de către Con
gres a noii legi, care urmează 
să fie semnată de către pre
ședintele Rafael Caldera la 24 
iulie a c. — comemorarea zilei 
de naștere a eroului național 
„el libertador Simon Bolivar"
— eforturile Venezuelei de 
a-și „fortifica independența și 
suveranitatea, de a-și gestiona 
cele mai importante resurse 
naturale11, după cum declara de 
curînd șeful statului venezue
lean, capătă dimensiuni și sem
nificații deosebite. In esență, 
această lege stabilește dreptul 
statului de a naționaliza, fără 
îndemnizare, instalațiile și e- 
chipamentele destinate forării, 
extracției, rafinării și trans
portului aparținînd firmelor 
străine, începînd din 1983, cînd 
expiră toate concesiunile în vi
goare. Totodată, companiile 
străine sînt obligate ca, la sfîr- 
șitul termenului de concesio
nare, să asigure predarea uti
lajelor statului venezuelean în 
perfectă stare de funcționare, 
în care scop vor trebui să par
ticipe la instituirea, sub formă 
de garanții, a unui „fond de si
guranță11 de 450 milioane do
lari.

Precedată de hotărîrea de a 
nu mai acorda noi concesiuni 
petrolifere, noua lege, cu o am
plă rezonanță în rîndul opiniei

Colaborarea sovieto-canadiană în cercetarea Arcticii
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

— Leonid Efremov, vicepre
ședinte al Comitetului de 
Stat pentru știință și tehni
că al U.R.S.S., și Jean Chre
tien, ministrul pentru pro
blemele teritoriilor nordice 
al Canadei, aflat în fruntea 
unui grup de specialiști în 
vizită în U.R.S.S., au exami
nat la Moscova posibilitățile 
de colaborare sovieto canadi
ene în cercetarea ținuturilor 
arctice.

Cu acest prilej, relevă a- 
genția T.A.S.S., Jean Chre
tien, a arătat că o aseme

publice, este considerată drept 
.o acțiune istorică1-, un pas im
portant spre trecerea principa
lelor bogății ale țării sub con
trolul național. Din ansamblul 
de măsuri adoptate de admi
nistrația de la Caracas — în
tre care, sporirea continuă a 
mijloacelor de investiție națio
nală în sectorul petrolier și 
în alte industrii de bază, pro
iectele de implantare a unei 
noi ramuri petrochimice — re
zultă că politica petrolului nu 
se mai rezumă la simplele pre
tenții asupra redevențelor, ci ur

mărește restabilirea deplinei su
veranități asupra acestei surse 
a avuției naționale, crearea de 
premise pentru valorificarea 
ei la nivelul posibilităților o- 
ferite de știința și tehnica 
modernă, în concordanță cu in
teresele economiei naționale. 
In 40 de ani, marile monopo
luri nord-a mericane, printre 
care „Esso", „Shell", „Mobil", 
..Texaco", au scos din țară, sub 
formă de profituri nete, sume 
reprezentînd dublul investițiilor 
făcute în lucrările de prospec
tare și exploatare — în timp 
ce în Venezuela, în aceeași 
perioadă venitul mediu a cu
noscut o creștere nesemnifica
tivă și o repartiție extrem de 
inegală.

Politica petrolieră a guvernu
lui urmărește, totuși, să mena
jeze debușeele nord-americane 
dar, în același timp, să atingă 
treptat și țelul unei economii 
petroliere naționale. Semnifi
cativ rămîne faptul că, înainte 
de a fi supus votului, proiec
tul prezentat în Congres de o 
coaliție a forțelor de stînga a 
fost întregit în sensul că tere
nurile concesionate (circa 2 mi
lioane de hectare). nesupuse 
pînă în prezent exploatării, vor 
fi naționalizate. Urmează ca 

nea colaborare ar constitui 
un nou pas spre strîngerea 
relațiilor dintre cele două 
țări. In context, el a propus 
crearea unui grup de lucru 
care să elaboreze programul 
cercetărilor canadiano-sovle- 
tice asupra Arcticii. La rîn
dul său, Leonid Efremov a 
relevat că au fost deja în- 
treprinși pași concreți în ca
drul acordului interguverna- 
mental de colaborare sovie- 
to-canadian încheiat în ianu
arie 1971, fiind create șase 
grupe de lucru care elabo
rează programul mixt de

• Un grup de tineri new- 
yorkezi, avînd sprijinul ,.U- 
niunii libertăților civile a- 
mericane", au contestat con
stituționalitatea ordinelor de 
trimitere a lor în războiul 
din Vietnam și au cerut 
Curții Supreme a Statelor 
Unite să declare războiul 
din Indochina drept ilegal, 
imoral și anticonstituțional, 
întrucit Congresul, singurul 
în măsură să hotărască în 
problemele majore ale păcii 
și războiului, nu a declarat 
niciodată război poporului 
din Vietnamul de sud și nici 
popoarelor cambodgian și la
oțian. Calificînd războiul din 
Indochina drept „cea mai 
neliniștitoare și mai îngrijo
rătoare problemă a timpuri
lor noastre", Uniunea liber
tăților civile americane" a 
cerut Curții Supreme a 
S.U.A., for responsabil cu a- 
precierea constituționalității 
deciziilor organelor executi
ve și legislative, să lichide
ze tăcerea în această pro
blemă gravă, întrucit „națiu
nea insistă să obțină un răs
puns final în chestiunea răz
boiului care revoltă și tul
bură societatea noastră".

prin aplicarea noii legi, statul 
venezuelean să controleze în 
1974, aproximativ 80 la sută 
din produsele sale de țiței.

Relațiile marilor monopoluri 
față de acest proiect s-au ma
nifestat cu mult înainte ca 
acesta să fie discutat în cele 
două camere ale Congresului, 
prin inițierea unei campanii 
propagandiste de proporții atit 
în Venezuela, cît și în străi
nătate. După aprobarea Iui, 
marile firme străine au apelat 
la sprijinul Washingtonului față 
de ceea ce ele numesc „națio
nalizare de facto11 a proprietă
ților lor. Ministrul minelor și 
energiei, Hugo Perez la Salvia, 
a declarat însă că Venezuela 
nu se lasă intimidată âe cere
rile unor congresmeni ameri
cani privind adoptarea de că
tre guvernul S.U.A. a unor 
măsuri de represalii, avertizind i 
„Nimeni nu ne poate înspăimîn- 
ta arătîndu-ne colții".

Legea recuperării bogățiilor 
petrolifere se numără printre 
acțiunile de rezistență a la- 
tino-americanilor față de pu
ternicul vecin din nord. „A- 
merica Latină, reflecta publi
cația „Monde Diplomatique-1, 
încetează de a mai fi pasivă. 
Există un nou raport de forțe 
care obligă conducătorii de la 
Washington să-și trateze parte
nerii de la sud de Rio Grande 
ca state independente și suve
rane și nu ca protejați". Iar 
revista americană „U. S. News 
and World Report" constata că 
atitudinea Venezuelei, împreu
nă cu refuzul Perului de a 
plăti compensații întreprinderi
lor americane expropriate, na
ționalizarea cuprului chilian, 
cererile Columbiei și Ecuadoru
lui pentru redevențe petrolie
re mai ridicate constituie ele
mentele unui nou curent care 
se afirmă în America Latină 
Și de care Statele Unite sînt 
obligate să țină seama11.

Evident aceste constatări nu 
fac decît să reflecte faptul că 
actul adoptat în Congresul Ve
nezuelean se înscrie în atmos
fera generală ce domnește pe 
continentul latino-american, 
concretizată în acțiuni de apă
rare a bogățiilor naționale, în 
exercitarea drepturilor suvera
ne ale fiecărei țări.

Leonard MEHEDINȚI

lucrări în domeniile dezvol
tării energeticii, construcți
ilor, industriei forestiere, ex
tracției de gaze, petrol șl 
metale neferoase.

Ministrul canadian a vizi
tat. de asemenea, Ministerul 
Industriei Gazelor al U.R.S.S 
unde a avut o întrevedere 
cu ministrul Alexei Kortu
nov, care i-a prezentat pro
gramul sovietic do dezvolta
re a industriei gazelor, în 
cadrul căruia un rol impor
tant revine regiunilor nordi
ce ale U.R.S.S.

PROCESUL LUI STEVE GROGAN

La Los Angeles a început 
procesul lui Steve Grogan, fost 
membru al „familiei" de hip
pies conduse de Charles Man- 
son. Steve Grogan este acuzat 
de uciderea unui tinăr de cu
loare de la ferma „Spohn", un
de Manson și discipolii săi își 
stabiliseră cartierul general. 
Crima s-a produs în perioada 
august — septembrie 1969, in 
spatele ei aflîndu-se același 
Charles Manson, condamnat Io 
moarte pentru uciderea actri
ței Sharon Tate și a altor sa
se persoane.

GRAV ACCIDENT DE CALE 
FERATA

Un grav accident de cale fe
rată s-a produs miercuri in apro
pierea localității vest-germane 
Rheinweiler, între Basel șî Frei
burg. Ca urmare a deformării 
șinelor datorită căldurii, „Su
isse Expressul" a deraiat, pro- 
vocînd moartea a 20 de per
soane șî rănirea gravă a altor 
60.

TURNUL EIFFEL - IN PERICOL
Turnul Eiffel a fost recent 

supus unui examen amănunțit 
de către tehnicienii primăriei 
Parisului. Diagnosticul : turnul 
se oflă în pericol în ciuda 
stratului de vopsea cu care 
este acoperit la fiecare cinci 
oni. Dușmanul principal — ru
gina. Credite speciale vor tre
bui alocate în următorii zece 
ani pentru soluționarea aces
tei orobleme, afirmă edilii ca
pitalei franceze.

CAPTURA DE BANCNOTE 
FALSE

La aeroportul internațional 
din Philadelphia au fost con
fiscate bancnote false în va
loare de 4 milioane dolari. 
Captura este apreciată drept 
una din cele mai importante 
de acest gen din istoria Sta
telor Unite. Autoritățile remar-- 
că, pe de altă parte, calitatea 
deosebită a falsurilor.

FRIGIDER PENTRU PĂLĂRII 
Șl CĂCIULI

Un refrigerator minuscul, a- 
limentot de o baterie, a fost 
realizat recent de un inventator 
britanic. Fixat în interiorul pălă
riilor, el poate asigura răcirea 
corespunzătoare a capului, în 
timp de caniculă. Instalat în 
pitoreștile căciuli din blană 
de urs ale soldaților din gar
da palatului Buckingham, fri
giderul a dat rezultata exce
lente.
UN NOU RADAR CREAT DE 

SPECIALIȘTII FRANCEZI
Specialiștii francezi au reali

zat un radar care poate sem
nala prezența diverselor o- 
biecte chiar aflate dincolo de 
un zid. Primele experiențe au 
demonstrat că noua instalație 
este capabilă să detecteze 
prezența unui om aflat in altă 
cameră.

ȘTITI CITE OBIECTE SE AFLA 
IN COSMOS ?

De la primul Sputnik (4 oc
tombrie 1957), în spațiu au 
fost lansate de către om 5 308 
obiecte.

Dintre acestea 2 881 au rc 
venit în otmosfera terestră, ast
fel că, în prezent, continuă 
să se afle pe diferite orbite 
2 427 de sateliți sau resturi de 
rachete. Aceste date sînt fur
nizate de Comandamentul ame
rican pentru apărarea forțelor 
aeriene și aerospațiale, care a- 
daugă că NASA a luat toate 
măsurile de precauție pentru 
evitarea unei ciocniri in cursul 
apropiatei misiuni „Apollo-15", 
deși „această eventualitate este 
practic nulă". Totuși există șan
se ca cei trei cosmonauți să ză
rească în cursul zborului un 
obiect sau altul din cele ară
tate mai sus.

I p CURT
$ Presa austriacă de joi a 

anunțat vizita pe care o va în
treprinde în R-P- Chineză, în 
perioada 23 august — 2 septem
brie, o delegație de oameni de 
afaceri, condusă de președinte
le Camerei federale economice 
din Austria, Sallinger. Este pri
ma delegație economică din A- 
ustrîa care vizitează R.P. Chi
neză, după stabilirea de relații 
diplomatice între cele doua 
țări.

Corespunzător propunerii 
secretarului de stat în Ministe
rul Afacerî’or Externe al R.D.

Germane, Gunter Kohrt, tra
tativele cu reprezentantul Se
natului Berlinului occidental, 
directorul senatorial Ulrich 
Muller, vor fi continuate la 26 
iulie, în Berlinul occidental.

• La San Rafael, statul 
California, a început procesul 
înscenat militantei de culoare 
Angela Davis. In cadrul pri
mei ședințe, avocațij apărării 
au protestat in legătură cu al
cătuirea juriului, în care nu a 
fost inclus decît un reprezen
tant al populației de culoare.

• Societatea austriacă „Os- 
terreichische Minieralolver- 
waltung" — OMV — și so
cietatea italiană de stat ENI 
au încheiat un acord refe
ritor la construirea unei con
ducte de gaz care să traver
seze teritoriul Austriei. Prin 
această conductă vor fi trans
portate 10 miliarde metri cubi 
de gaz metan din Uniunea 
Sovietică spre Italia, aprovi- 
zionîndu-se, in același timp, 
și unele regiuni ale Austriei. 
La încheierea lucrărilor de 
construcție și montaj, Austria 
va primi anual prin această 
conductă 3 din cele 10 mili
arde de metri cubi de gaz 
metan.

5) Un avion special irakian, 
care transporta spre Khartum 
o delegație oficială a Irakului, 
a explodat în timpul zborului, 
joi, la cinci kilometri nord de 
Djeddah — anunță postul de 
radio Bagdad și agenția MEN. 
Printre victime se află Moha
med Suliman, membru în Con
siliul comandamentului intera- 
rab al partidului Baas, și 
Salah Saleh, membru în Bi
roul militar al Direcției regio
nale a partidului Baas.

Un elicopter american 
CH-47, la bordul căruia se aflau

52 de soldați saigonezi și cinci 
membri ai echipajului, s-a pră
bușit joi în provincia Quang 
Tin din Vietnamul de sud, a- 
nunță agenția France Presse. 
21 de soldați saigonezi au mu
rit.

Ludvik Svoboda, președin
tele R.S. Cehoslovace, l-a pri
mit joi la Praga pe Halim Khad- 
dam, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al Siriei, 
care face o vizită oficială în 
Cehoslovacia, anunță agenția 
C.T.K.

CURT

® La „Accademia di Roma
nia" din Roma a avut loc o 
manifestare consacrata ani
versării a 100 de ani de la 
nașterea marelui pictor român 
Theodor Pallady. Evocind 
personalitatea și opera lui 
Pallady, prof. Alexandru Bă
lăci, directorul „Bibliotecii 
române din Roma", a subli
niat semnificația sărbătoririi 
artistului român. Au fost 
prezentate apoi filme docu- 
ment ar-artistice ilustrind o- 
pera lui Pallady, Brâncuși și 
Țuculescu.

Au participat personalități 
ale vieții cultural-artislice din 
capitala Italiei, precum și un 
numeros public.

PE
©■ Recent, în editura „Tway- 

ne", din New York, a apărut 
romanul „Desculț11, de Zaharia 
Stancu. Prezentarea cărții este 
semnată de criticul Frank 
Kirk.

©■ O nouă linie maritimă co
mercială oare leagă Leningra
dul de porturi de pe litoralul 
vestic al Americii de Sud a 
fost inaugurată joi de nava de 
transport sovietică „Akademik 
Șuhov", care a ancorat în por
tul Rotterdam. Apoi, vasul 
se va îndrepte spre Le Havre, 
de unde va lua cursul spre

țărmurile statelor Venezuela, 
Ecuador, Peru și Chile.

• Președintele Ciprului, ar- I 
hiepiscopul Makarios, a rea- . 
firmat hotărîrea poporului ci- I 
priot de a nu admite nici un ■ 
fel de amestec din afară în I 
treburile interne ale țării. „Nu- ’ 
mai poporul cipriot poate să-și I 
determine propriul viitar1*, a I 
declarat președintele. El a a- I 
dăugat că guvernul cipriot se I 
va opune în mod energetic ori- I 
căror planuri de scindare a I 
Ciprului și oricăror încercări I 
de a împărți insula. J
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