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Acum, colec- 
își îndreaptă

ÎN EXCURSII
Peste trei milioane de tineri participă, anul acesta, 

excursii organizate în pitorești localități din țară, sau 
petrec vacanța în tabere special amenajate.

In actualul sezon estival, baza materială a Biroului 
turism pentru tineret cunoaște o extindere simțitoare.

Azi, în pagina a 2-a:
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ȘUIUL..

Telefoane : redactor șef — 1638 ; redactor 
șef adjunct și secretariat de redacție — 
1662 ; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viața de partid — interior 71; 
social — interior 74; economică — interior 
32; cultură-învățămînt — interior 41; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

de serviciu — 1663.

IN INTIMPINAREA ZILEI MINERULUI TREI MILIOANE

Potrivit angajamentului, co
lectivul sectorului I al mi
nei Lonea, al cărui conducător 
este inginerul Ștefan Robu, s-a 
obligat să extragă peste sarci
nile anuale de plan 1 000 tone 
de cărbune. Avînd în vedere 
condițiile existente la data lu
ării angajamentului, obiectivul 
era real. îmbunătățirea pe par
curs a situației tectonice a 
sectorului împletită cu hărnicia, 
priceperea și hotărîrea ferma 
a întregului colectiv de a păși 
mereu mai sus pe scara rea
lizărilor. au făcut ca angaja
mentul anual să fie îndeplinit 
în mai puțin de un trimes
tru.

intr-una din adunările grupei 
sindicale din sector s-a venit 
cu propunerea suplimentării 
angajamentului. Era firesc. Un 
angajament, odată realizat, nu 
mai constituie un stimulent. 
Propunerea a găsit aprobare u- 
nanimă. Angajamentul a fost 
suplimentat la 2 500 tone. In 
abataje a început ofensiva pen
tru atingerea cît mai grabni
că a noului obiectiv. Despre 
modul în care s-a muncit, vor
besc rezultatele. Colectivul sec
torului I s-a prezentat la adu
narea salariaților pe mină, care 
a avut loc în ziua de 27 iulie, 
cu UN PLUS DE PESTE 3 000 
TONE CĂRBUNE. Fără îndoia
lă că la obținerea rezultatelor 
fiecare salariat din sector și-a 
adus părticica lui de contribu
ție Se cuvine însă subliniat 
aportul substanțial al mineri
lor din brigăzile conduse de 
comuniștii Marin Ciubăr și Dio- 
nisie Policiuc. Nu poate fi o* 
mis nici sprijinul permanent 

celor de la partea electro
mecanică in fruntea cărora se 
află tot un comunist — mais- 
ț... principal Gheorghe Iacob.

Forța motrică a colectivului 
este organizația de bază de par
tid- Ea cuprinde de altfel^ a- 
proape jumătate din numărul 
total al salariaților din sector. 
Deci, un nucleu de partid pu
ternic ce a permis ca la locu
rile cheie ale producției să fie 
prezenți comuniști cu experi
ență a căror exemplu personal 
constituie un stimulent mobili
zator pentru întregul colectiv.

Unii tind să creadă că atun
ci cînd treburile merg bine 
nu prea sînt probleme de dis
cutat în adunările generale ale 
comuniștilor. Aceștia uită însă 
că atunci cînd există preocupa
re și inițiativă întotdeauna se 
găsesc probleme majore de pus 
în discuție. Desfășurînd în 
permanență o muncă colectivă, 
consultînd de fiecare dată, la 
alegerea temelor pentru dezba
terile din adunările generale,

un mare număr de membri de 
partid, biroul organizației de 
bază, secretar Ștefan Apetri- 
chioaie, a abordat o seamă de 
probleme importante. In sec
tor lucrează mulți tineri. De 
modul în care ei sînt educați 
depinde contribuția lor la înde
plinirea sarcinilor de plan, a 
angajamentelor. Intr-una din 
adunările generale de partid s-a 
analizat tocmai modul în care 
se dsfășoară munca de educare 
a tineretului. Eficiente s-au do
vedit și dezbaterile privind 
prețul de cost și căile reducerii 
lui, despre disciplină și multe 
altele. Un lucru e cert. Acti
vitatea desfășurată de organi
zația de partid, de comuniști, 
de organizațiile de masă, a 
dus la depășirea angajamentu
lui suplimentat, 
tivul sectorului
pașii spre noi obiective mobi
lizatoare cu care să întîmpi- 
ne Ziua minerului și aniversa
rea eliberării patriei.

de
. ---- -------- ------- - -...............   In

localitățile Orșova, Săcele și Baru, au fost create noi puncte 
turistice. La Costinești au fost date in folosință noi vile, un 
teatru de vară și un club, la Izvorul Mureșului — terenuri 
sportive, iar în Delta Dunării, noi cabane.

Totodată, Biroul de turism pentru tineret, în colabo
rare cu organizații similare de peste hotare, inițiază ex
cursii în numeroase țări. In același timp, aproape 13 000 de 
tineri din străinătate vor fi oaspeți ai României.

In multitudinea de mijloa
ce și forme ale muncii .poli
tice, menite să acționeze in 
mod nemijlocit asupra conști
inței. să modeleze caracterele 
și comportamentul oamenilor 
un loc important revine ga
zetelor satirice. Prin interme
diul și cu ajutorul lor, orga
nizațiile de partid pot să des
fășoare o permanentă activi
tate educativă in mase, să or
ganizeze o largă și susținută 
acțiune de combatere a unor 
fenomene, stări de lucruri 
negative care contravin nor
melor de conviețuire și com
portare în societatea noastră 
socialistă.

Acolo unde organele și or
ganizațiile de partid se ocupă 
cu grijă și răspundere de în
drumarea permanentă a acti
vității lor, gazetele satirice — 
împreună cu celelalte mijloa
ce de acționare în mase — a- 
duc o reală contribuție la ri
dicarea nivelului de conștiință 
al maselor. Ințelegînd bine ros
tul Și locul satirei și umoru*

lui, în ansamblul muncii 
ducative, multe birouri și co
mitete ale organizațiilor de 
partid se preocupă de îmbu
nătățirea necontenită a activi
tății acestor gazete, cautînd să 
le asigure un puternic con
ținut mobilizator. Pentru a- 
ceasta, în foarte multe locuri, 
se manifestă o deosebită gri
jă pentru ca la o asemenea 
treabă să fie atrași oamenii 
cei mai competenți. Ca urma
re, in multe colective de re
dacție ale gazetelor satirice 
sint selecționați acei reprezen
tanți ai organizațiilor de par
tid, sindicale, U.T.C., ai con
ducerilor de unități, care 
înclinație, chemare spre o 
semenea muncă. Totodată, 
rindul lor, aceste colective 
sprijină pe un cerc larg
corespondenți din toate secți
ile, serviciile, atelierele, echi
pele etc., din unitățile respec
tive, pe foto-amatori și acțio
nează pe baza unui plan care 
cuprinde principalele teme ce

urmează a fi tratate îhtr-o a- 
numită perioadă.

O bună experiență a acu
mulat in acest sens colecti
vul gazetei satirice de la mi
na Petrila, și în unele privin
țe și cel de la mina Lupeni.

Aria de preocupări a colec
tivelor de redacție ale gazete
lor satirice — indiferent de 
denumirea ori titulatura pe 
care o poartă fiecare — este 
extrem de bogată și comple
xă. Din planurile lor tematice 
nu trebuie să lipsească, din 
contră. preocuparea pentru 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice în întreprindere, șan
tier. instituție, problemele re
feritoare la perfecționarea ne
contenită a producției și a 
muncii, la îmbunătățirea con
tinuă a calității acestora. De 
asemenea, să se pună un ma
re accent pe latura educativă, 
prin combaterea unor fenome
ne, apucături, năravuri care-și 
mai fac apariția in rindul u-

e Respectarea
• îmbunătățirea

Exceptînd valoarea produc
ției, principalii indicatori teh- 
nico-cconomici prevăzuți a se 
realiza pe semestrul 1 a.c. de 
către colectivul Secției de pros
pecțiuni și explorări geologice 
„Valea Jiului" Bărbăteni, nu 
au fost onorați. La metrajul fi
zic. proporția de îndeplinire a 
planului indică o cotă scăzută 
— 93,3 la sută. Nerealizarea a 
mai bine de 400 de metri de 
foraj își găsește explicația în
deosebi în balastul orelor nepro
ductive înregistrate aici : aproa
pe 16 000, adică 40 la sută din 
întregul timp disponibil. Mai 
mult de jumătate din totalul 
timpului neproductiv a fost 
„înghițit" de accidentele tehni
ce de forare și de i-esăpări.

Darea de seamă prezentată 
de tov. ing. Gheorghe Negescu, 
șeful secției, la recenta adu
nare generală a reprezentanți
lor salariaților arăta că princi
pala cauză a producerii unor 
asemenea accidente ar consti- 
tui-o existența structurii geolo
gice complicate, dificile. Dar 
tov. Pavel Bulgaru, geologul șef 
al secției, a evidențiat în 
cadrul discuțiilor care au 
avut loc — și apreciem 
că pe deplin justificat — 
că principala cauză n-au for
mat-o bancurile de conglome
rate dezagregabile interceptate, 
ci „blocările" produse de anali
za. nu o dată superficială, a 
instrumentațiilor efectuată de 
factorii răspunzători de bunul 
mers al activității secției. Nu 
s-au urmărit cu atenția cuveni
tă o rezolvare adecvată în acest 
sens, nu s-a vădit o suficientă 
preocupare pentru ca eficiența 
scontată a măsurilor stabilite 
să devină realitate. „Instrumen
tațiile au durat luni de zile, 
nu cîteva săptămîni, ceea ce a 
avut repercusiuni neplăcute a- 
tît asupra ritmicității realizării 
planului cît și asupra calității 
muncii depuse" — a subliniat 
vorbitorul.

La producerea accidentelor

disciplinei
calității lucrărilor

O parte a drumului de pe Valea Roșia

Mă aflam cu cițiva prie
teni (alpiniști de ocazie) la 
Roșia, la peșteră. Unuia din
tre noi i-a venit ideea de a 
urca împreună, spre culmi, 
pe drumul forestier de pe 
Valea Roșia. Am acceptat cu 
plăcere planul și iată-ne în 
șir indian pe drumul „de 
costișă"... Era ora douăspre
zece și ceva. Am intilnit a- 
colo, in inima munților, oa
meni. Lucrau la construirea 
drumului.

— Cum merge treaba ?
— Mulțam, bine.
— Și cind e gata șutul ?
— La șase.
Am urcat spre înălțimi. 

Ne-am distrat, alergind prin
tre copaci, iar pe o pajiște 
am stat la umbra deasă a 
unui fag. Cind am coborît 
se lucra „in plin". Ceasul a- 
răta șapte și douăzeci de mi
nute. Am repetat întrebarea 
de la prînz.

— Și cind e gata șutul ?
— La șase mi-a răspuns 

alt muncitor.
Am privit incă o dată cea

sul și parcă nu-mi venea să 
cred. Oamenii aceștia își de
pășiră cu aproape o oră și 
jumătate programul de lucru 
și parcă nu aveau de gind 
să se oprească...

Mi-am amintit, brusc de 
maxima unui bătrîn miner 
auzită cindva: .cind lucri 
in mină nu te intrebi de ce 
lucri, lucri pur și simplu". 
Această maximă își găsise 
aici, in creierul munților una 
dintre posibilele materiali
zări.

muncii
Dezbatere pe tema

I

artă
Pentru un festival cultural- 
artistic al Văii Jiului
250 de ani de la nașterea 
lui Samuel Brisk enthal
Un club și cîteva... concluzii 
Posta literară

IN TABARA
Zilele următoare sute de pio- 
eri din Valea Jiului vor 
eca în tabere în diferite 

puncte ale țării. Astfel, un grup 
de 40 copii, îndrăgostiți de is
torie, pleacă la tabăra arheolo
gică de al Costești — Orășlioa-

ra, un alt grup pleacă în ta
băra specială, dedicată foto- 
amatorilor de la Gîlma — Dîm
bovița, iar peste 160 de copii 
se vor odihni în tabăra de la 
Budila — Brașov.

Prima tonă de zmeură
Ocolul silvic Petroșani a în

ceput campaniei de recoltare a 
zmeurii. In numai cîteva zile, 
la punctul de achiziții de la 
Jigoreasa, au fost colectate pes
te 1000 kilograme de zmeură.

Culegătorii au la dispoziție aici 
o cabană dotată cu tot cazar- 
mamenlul necesar, iar plata 
zmeurii predate se face pe loc, 
după, cîntărire.

de foraj au contribuit și frec
ventele defecțiuni mecanice și 
electrice. Controalele efectua
te de către organele din între
prindere și din secție au lăsat 
„repetent iu pe unii sondori-șefi 
cu vechime în meserie care nu 
cunoșteau nici măcar categori
sirea pe categorii de uzură a 
prăjinilor după șablon, darmite 
să mai și răspundă ca lumea la 
întrebarea despre modul cum 
s-au achitat de îndatoririle de 
serviciu. Cind vor trece exame
nul datoriei împlinite, maiștrii 
de foraj Tudor Dinulescu. Erna- 
nuil Merlaș, Grigore Plopeanu, 
Ionel Barbu sau Ion Cîrstea ?

Dar șeful secției, șeful de 
șantier au luat întotdeauna cea 
mai potrivită poziție în fața 
unor atari atitudini ? Și apoi, 
cum să vadă ce e bine și ce e 
rău la sondă ochii împăienjeni
ți de aburii licoarei Iul Bachus 
ai maistrului Ionel Barbu ? Cum 
să vadă care sînt greutățile de 
pe șantier, cum trebuie ele 
învinse, sondorii-șefi Gheorghe 
Cosfache și Nicolae Marinescu, 
cînd lipsesc sistematic de 
prestarea schimbului sau . 
xandru Grigore care părăs 
sonda ore în șir ? Opinia colec
tivă trebuie să se facă mai 
ferm prezentă, să determine pe 
acești tovarăși să. vadă cu exac
titate care le e rostul, să-i facă 
să muncească pentru banii ca- 
re-i încasează la plată sau a- 
vans... Foarte bine a subliniat 
în cadrul adunării tov. Ștefan 
Popa, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Lupeni, 
faptul că deficiențele consem
nate au cauze generatoare de 
ordin intern, în majoritate su
biective. cum sînt organiza
rea punctelor de lucru, lipsurile 
și carențele disciplinare. Nu pot 
fi tolerate asemenea compor
tări, mai cu seamă că acești 
oameni au menirea să conducă 
procesul de producție. Statul 
nostru nu e obligat cu nimic 
să accepte povara consecințelor 
nepriceperii sau indisciplinei 
unora. Păgubitorii să suporte 
materialicește pagubele provo
cate ! Tov. jng. Rusalia Ianc 
vinovat de slaba eficiență a 
compartimentului electromeca
nic, care a executat superficial 
o serie întreagă de reparații, 
n-a onorat adunarea nici mă
car cu prezența la... propria.

T. MULLER

MINUTUL ACUZÂ,
FELICITĂ»MINUTUL,

Comitetul U.T.C. de la U- 
zina de utilaj minier Petro
șani organizează, încă din 
primele zile ale lunii august, 
dezbateri pe tema „Minutul 
acuză, minutul felicită". Cu 
acest prilej, vor fi discutate 
diferite aspecte ale modului 
de folosire eficientă a tim
pului de uzină.

Muncitori, tehnicieni și ingi
neri, cu vechi state de ser
viciu în această unitate eco
nomică, vor prezenta tineri
lor formele cele mai adecvate 
de organizare a procesului 
de producție, căile care con
duc la eliminarea „timpilor 
morți“.

N aivitate...
Copil fiind, unul din mo

tivele care-mi stirniseră in
vidia față de colegii mai mari, 
trecuți de pragul adolescen
ței a fost o ipostază pe care 
aceștia o etalau nu o dată 
cu mindrie și ostentație chiar, 
in fața noastră, a „puștimii". 
Erau brigadieri ai șantiere
lor naționale ale tineretului. 
Purtau uniforme — salopete 
albastre — cu insigna de bri
gadier la bonetă. Aveau și 
carnete de brigadier la un 
loc cu carnetul de utecist cu 
care atestau prezența lor pe 
marile șantiere Bumbești — 
Livezeni, Salva — Vișeu, Ag
nita — Botorca. Și fredonau 
cintece noi care ne făceau 
să le purtăm o invidie și 
mai și...; în plus, să regretăm 
și mai aprig că nouă nu ne 
apăruseră incă mustățile.

Anii au trecut. Ajunsesem 
și noi în posesia carnetului 
roșu, învățasem și noi cin- 
teccle cu care colegii noștri 
ne stirniseră invidia cu ani 
în urmă. Așteptam momen
tul să fim „mobilizați" la 
muncă voluntar-patriotică. Ni 
s-au dat la un început de 
vacanță salopete noi „pentru 
șuturi voluntare in mină". 
Mare ne-a fost bucuria, deși 
salopetele erau de culoare 
gri, fără bonetă și fără in-

signe de brigadier. Totuși, 
pină să ne vină rindul să 
trecem prin botezul „abata
jelor", le purtasem cu min
drie pe strada principală, cu 
o mindrie sinceră, pe care 

:i, purtătorii pletoși ai „blu-azi

lagilor“ cu ținte și frecați 
genunchi și pe... partea dor
sală nu o pot avea. Nu pot 
avea nici mîndria, nici bu
curia cu care traversam o- 
rașul în salopete inegrite de 
colbul de cărbune, după pri
mele șuturi voluntare din a- 
balaje. „Cavalerii" trotuare
lor nu pot avea nici suri- 
surile noastre de fericire, de 
satisfacție ce le trăiam in 
timp ce ne strecuram, obosiți 
și aprinși la față, spre ram
pele puțurilor, printre con-

coaiele de vagonete pline de 
bulgări strălucitori, la încăr
carea cărora contribuiserăm 
și noi, col la cot cu vete
ranii minelor, adevărați maeș
tri ai abatajelor — primii 
noștri „dascăli" la „discipli
na muncii", a demnității mi
nerești.

Nu ni s-au dat nici car
nete, nici insigne de briga
dier. Dar palmele noastre 
bătătorite și pline de bășici 
ne-au servit drept dovadă, 
drept suport al satisfacției 
unei datorii im plinite față de 
țară, față de bătrînii noștri 
„dascăli" la școala abataje
lor, ale căror chipuri bla
jine ne zimbeau de pe pa
nourile fruntașilor.

Mi-am amintit nu de mult 
de naivele noastre sentimen
te, de gesturile noastre ro
mantice in timp ce ascul
tam relatarea unui activist 
U.T.C., despre disputa lui cu 
un diriginte nemulțumit și 
îngrijorat pentru că elevilor 
dumnealui li s-a propus să 
lucreze pe un șantier „ca și 
cum ar fi muncitori", argu- 
mentindu-și îngrijorarea 
„dar, ce vreți, să facă 
ieții bășici în palme ? !“

...Naivă îngrijorare.

cu 
bă-
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Reluăm o propunere mai veche:

PENTRU
UN FESTIVAL
CULTURAL

ARTISTIC
Cînd ne-ndeninj la luptă tânăr și fierbinte

Inimile noastre vii in tine bat.

Și ni se usucă buza pe cuvinte
Arsă de cuvântul tău înaripat.

VĂII JIULUI
Cînd ne-ndemni Ia luptă din Carpați Ia Marc,

Inimile noastre urcă în stindard.

Inimile noastre înfloresc ogoare

Tn ansamblul județului Hunedoara, Valea Jiului a ocu
pat totdeauna un loc distinct, conferit de așezarea geogra
fică aparte, de trecutul istoric legat la început de păstorit 
și mai apoi de minerit, de tradițiile lingvistice, etnogra
fice. culturale ale oamenilor, de aspectul precumpănitor in
dustrial al localităților etc. încă Jules Verne, care după 
unii ar fi vizitat aceste locuri, a remarcat frumusețea lor 
sălbatică și le-a descris cu simpatie, făcîndu-le cunoscute 
Europei. Mai tîrziu, marele istoric Nicolae Iorga, a po
posit în repetate rinduri in Valea Jiului, s-a interesat de 
monumentele culturii populare și a scris cu înțelegere des
pre mizeria maselor, despre semnificația socială a lupte
lor duse de mineri. Panait Istrati. acest .Gorki al Balcani
lor-*, a venit la Lupeni in 1929 și s-a făcut ecoul aspira
țiilor celor care au înfruntat gloanțele, publicînd în ziare 
românești și străine materiale care impresionează și astăzi 
pe cei care le citesc. Despre Valea Jiului a scris pagini 
memorabile și Geo Bogza. iar Nicolae Deleanu a reînviat 
anii din preajma deschiderii primelor mine de cărbuni în 
romanul său ..Nedeia din Poiana Miresii". Etnografici aces
tor plaiuri, un grup de cercetători din Cluj i-au dedicat o 
monumentală lucrare, intitulată „Arta populară din Valea 
Jiului* ș.a.m.d. Am amintit toate aceste fapte, de altfel 
destul de cunoscute, pentru a sublinia individualitatea preg
nantă a localităților de la confluența celor două Jiuri și 
•x?nlru a sublinia faptul că față de această individualitate, 
de tradițiile remarcate de atilea nume ilustre sîntem da
tori pe plan cultural-artistic cu mult mai mult decît s-a 
făcut pînă acum, mai ales că avem suficiente condiții în 
acest scop.

In urmă cu doi ani propuneam instituțiilor speciali
zate din Valea Jiului realizarea unui amplu festival cul
tural-artistic local, cu o periodicitate -anuală. In sprijinul 
propunerii noastre aminteam despre existența unor aseme
nea manifestări în diferite orașe ale țării, pomenind astfel 
despre „Primăvara arădeană", .Cibinium** etc. și accentuînd 
faptul că numeroasele instituții și organisme culturai-artis- 
tice care activează astăzi în Valea Jiului ar putea oferi 
publicului o manifestare cu totul remarcabilă dacă, bine
înțeles. ar exista preocuparea necesară în acest sens. Ba 
mergeam mm departe. în articolul amintit, (pentru cei care 
ar dori să-1 citească : „Promovarea viguroasă a noului în 
mișcarea cultural-artistică de masă*, „Steagul roșu". 4 sep
tembrie 1969) dezvoltând chiar un program posibil al unui 
astfel de festival, evident fără altă pretenție decît de a 
sugera ideea ca atare forurilor competente

Au trecut de atunci doi ani dar nimic în acest sens 
nu s-a întreprins, deși am reamintit propunerea și cu pri
lejul unei note, publicată cu cîleva luni în urmă. Ce-i drept, 
au apărut niște încercări în această direcție dar mult în
depărtate de ceea ce putem să pretindem forțelor artistice 
existente în Valea Jiului Una din aceste încercări poate 
fi considerată, de pildă, acțiunea „Răsună Valea Jiului de 
cînloc și joc“ dar... e prea puțin și prea neconcludent La 
începutul anului se părea că un astfel dc festival va prinde 
contur datorită propunerilor foarte interesante avansate de 
tovarășul Ion Poporogu. președintele Comitetului munici
pal pentru cultură și artă, forului imediat superior. Se 
preconiza în această propunere inițierea festivalului „Rabon 
71’ (după vechiul nume al Jiului amintit încă de Hero
dot) care să cuprindă un bogat program de manifestări, 
între care teatru, muzică, dans, artă plastică, chiar și un 
simpozion științific pe tema istoriei mineritului etc. dar to
tul a rămas, și după cile știm nu din vina celui care a fă
cut propunerea. în stadiu de idee.

In ce ne privește, nu vrem să ne pierdem răbdarea și 
dorim să reamintim Comitetului municipal ]X?ntru cultură 
și artă. Consiliului municipal al sindicatelor. Comitetului 
municipal U.l.C. și altor organe competente că în Valea 
Jiului există actualmente 10 cămine culturale și cluburi 
ale sindicatelor, o casă de cultură, numeroase formații de 
dans, muzică ușoară, muzică populară, teatru, fanfară, cor. 
mai multe cercuri artistice, un teatru profesionist, o filială 
a Uniunii Artiștilor Plastici, un muzeu, un institut superior 
de învâțămînL un ziar, un cenaclu literar (lista ar mai 
putea continua) și toate acestea ar fi capabile să-și aducă 
o substanțială contribuție la realizarea unui astfel de festi
val. Credem că o asemenea acțiune, avînd ca scop esențial 
trecerea în revistă a stadiului mișcării artistice de amatori 
ori profesioniste, a activității științifice desfășurate în Va
lea Jiului pentru a contribui la educarea politică, artistică, 
științifică a maselor ar fi în concordanță deplină cu cele 
mai recente documente de partid privind activitatea poli- 
tico-ideologică și cultural-educativă a oamenilor muncii și 
ar aduce o prețioasă contribuție la promovarea valorilor 
spirituale locale pînă pe plan național. De aceea, așteptăm 
răspunsul ferm al celor vizați, convinși că nu vor trece și 
de această dată pe lîngă o propunere la a căror sorți de 
izbîndă ar contribui doar un simplu lucru : inițiativa.

Și-n hidrocentrale mări de stele ard !

SPRE SOARE
Istoria învie in fiecare creangă
La

La

Iar

Și

Neamț stau plini de fată 
plăieșii Iui Ștefan,

Humulești zâmbește molcom 
Iradia Creangă 

sus la Hanu-Ancuței, 
in vinul dc mărgean 

spune Sadoveanu istorisiri și fapte

parcă văd haiducii 
la focuri mari in noapte

prind viață;
și le-ascult... 

e-această re-nviere 
e liberă în zbor!

i marea lor durere
soare

din rădăcina lor ’•

freamăte de luptă

O, cit
Acum
Se bucură străbunii din 
Cind noi țișnim spre !

POSTA>

Rusalin MUREȘANU

LITERARA
I. P. V., PETROȘANI : Re

venim cu un răspuns la scri
soarea dv. Aveți dreptate, 
Georg Trakl, și nu George cum 
a apărut în pagină. In timp 
ce însă această greșeală apar
ține reviziei 
și nu 
semnat 
care vă

pagină 
a 

la 
după cum 

atestă manuscrisul, greșelile de 
ortografie pe care le întîlnim 
în ultima scrisoare, autografă, 
vă aparțin cu siguranță dv. 
Dar să lăsăm maliția deoparte. 
Din ultimul plic am reținut 
pentru poșta de azi poezia „Ța- 
ră“ (ca fiind oarecum mai reu
șită) pe care, cu îngăduința 
dv., o reproducem mai jos: 
.fPoartă de văzduh 
pe care se țes primâverile noas

tre.
O, dulcele cînt al plaiului 
și tînguirea arborilor 
înfiorați de pretutindenea. 
Prin ochiul fără odihnă 
lacrima curată 
și undeva odele strămoșilor, 
tulnic de aur.
Lîngă zidul acesta 
mama-și alăptează copilul*.

In rest rămâne valabil ceea 
ce vi s-a spus cu prilejul an
terior.

DUMITRU NECHIFOR, PE
TR IL A. „Vreau să vă scriu că 
nu mă pot acomoda deocamda
tă cu absurdul în poezie (dar 
cine vă cere acest lucru ? — 
n.r.) în teatru, mai treacă, mear
gă de la public. Dar cu futu
rismul (!?!) și absurdul lui 
Eugen Ionescu nu prea merge-*. 
Cu unele rezerve, privind mai 
ales exprimarea, sîntem de a- 
cord cu dv. Nu putem fi însă 
de acord cu versurile trimise 
care continuă să rămînă la a- 
celași nivel minor, fără șanse 
de publicare.

de
colegului care 

poșta literară 
referiți,

Zilele 
împlinit 
și jumătate de la naș
tere lui Samuel Brec- 
kncr von Brukenthal. 
re mar ca bil ă person a 1 i- 
tate culturală și poli
tică a Transilvaniei se
colului al XVIII-lea. 
fondatorul celebrului 
muzeu sibian care-i 
poartă numele. Om de 
un gust rafinat și de 
elevată cultură, dispu- 
nînd de largi posibili
tăți materiale și ocu
pând un post politic 
dc primă mărime (a 
fost consilier intim al 
împărătesei Maria Te
reza și apoi, între 
1777—1787, guvernator 
al Transilvaniei) baro
nul Brukenthal a
du nat în decursul vie
ții o impresionantă co
lecție de lucrări de 
artă aparținând unor 
celebri maeștri euro
peni, între care van 
Dyk, Durer, Snyders, 
Cranach, Andrea del 
Sarto, A. Caracci, Van 
Eyck, Hans Mending, 
An tone! Io da Messina, 
Jordaens, Rubens ș. a., 
inaugurind în 1790 — 
în sălile palatului ba
roc din Sibiu care-i 
servea dc reședință —

esl s-au 
două secole

a-

250 de ani de la nașterea lui

SAMUEI
BBUKmHAl
o galerie de artă, des
chisă pentru public în
cepând din 1817. Acesta 
a fost unul din pri
mele muzee publice din 
Europa și el s-a 
îmbogățit ulterior cu 
noi valori artistice de 
marc importanță. Co
lecția inițială, rămasă 
de la Brukenthal, cu
prindea peste 1 000 de 
pînze, peste 400 de 
gravuri, piese dc ar
heologie, numismatică, 
rarități bibliofile în di
verse limbi etc., achi
ziționate de colecționar 
cu diferite prilejuri de 
pe piața artistică 
Viene-i. Pasiunea 
pentru artă precum și 
averea sa au făcut din
Brukenthal un mecena 
al artiștilor. Printre 
ccî care-i frecventau 
societatea se aflau și

artiștii ardeleni Mar
tin Stock și Neuhauser 
care s-au bucurat de 
sprijinul dezinteresat 
și de prețuirea sa sin
ceră

După eliberare, mai 
ales, colecțiile muzeu
lui au sporit într-un 
ritm vertiginos, astfel 
că ele au ajuns acum 
să posede peste un mi
lion de piese diferite 
de o deosebită valoare 
artistică și culturală. 
Muzeul a fost renovat 
și reorganizat pe baze 
științifice, adăugîndu-i- 
se astăzi o secție de 
artă populară, colecții 
de etnografie, de artă 
din epoca feudală, sec
ții de istorie și știin
țele naturii, precum și 
o galerie a artei ro
mânești. Aceasta din

urmă cuprinde opere 
semnate de N. Grigo- 
rescu, Mișu Pop, Ion 
Andreescu. C. D. Ro
senthal,. Șt Luchian, 
Th Pal lady. Gh. Pe- 
Irașcu, D. Panciurea. 
C. Ressu, 1. Iser, I. 
Jalea, A. Ciucurencu, 
C. Baba ș.a.m.d. reu
șind să prezinte □ e- 
locventă evoluție a pic
turii în România pînă 
în zilele noastre.

Cunoscut mult peste 
hotarele țării pentru 
comorile de artă ce 
le posedă, Muzeul 
Brukenthal 
trat cu o 
foarte buni 
depunînd 
muncă științifică solda
tă nu de puține ori 
cu descoperiri și pre
cizări senzaționale, cu 
zeci de lucrări de isto
rie și critică artistică 
ori de popularizare în 
mai multe limbi.

Purtind cu mîndrie 
numele ctitorului său. 
Muzeul Brukenthal din 
Sibiu este frecventat 
anual de mii de vizi
tatori. avînd un im
portant rol în activi
tatea de educare po
litică și științifică a 
publicului.

tării 
de 

posedă, 
este înzes- 
echipă de 

cercetători, 
o intensă

I
I
I
I
I
I
I
I
I 

ă proble- I 
aceea a •

I 
I 

amusețe. A «
pe Shakes- I

ranul nos-

- ------ ...tc. p.cțEcr *'
— selecționați cu I
nui concurs din D

Pe ecrane

ROMEO

JULIETA
Adaptând în 1967 pentru 

ecran „Romeo și Julieta", 
Zeffirelli a înțeles că 
ma esențială este 
găsirii unui limbaj și unor 
mijloace care să modernize
ze firesc Și cu discreție tex
tul, fără a-i răpi însă nimic 
din poezie și frumusețe. A 
încercat să-l facă [ . ’
peare „contemporanul 
tru“.

Prin alegerea interpreților 
principali - 
ajutorul unui «.>•
peste 350 de candidați — 
Leonard Whiting in vîrstă 
de 17 ani și Olivia Hussey de | 
15 ani —, Zeffirelli a creat . 
o incontestabilă punte de fu- I 
ziunc u publicul izbutind să . 
facă natura 
tatorul de azi — ... t,,-
mului teatral și oarecum ar- I 
haic al tiradelor — pasiunea “ 
tragică a celor doi adoles- I 
cenți veronezi. li

Candoarea, farmecul 
cecitatea lor neîr 
izvorîtâ din spontaneitatea 
trăirilor, desăvârșesc cele mai 
dificile momente 
rezolvîndu-le cu 
copleșitor, cu un

—, Zeffirelli a creat . 
itestabilă punte de fu- I 

publicul izbutind să . 
.. .. .ilă și pentru spec- I 
di. jz.i — în ciuda rit- 8 

d

Pe marginea unei scrisori

T R I P O U
SAU CLUB ?

Am primit zilele trecute la 
redacție o scrisoare din partea 
cititorului P. Olteanu, din str. 
Tudor Vladimircscu nr. 34, Lu- 
peni, care ne aduce la cunoș
tință unele aspecte negative re
marcate în activitatea clubu
lui muncitoresc din localitatea 
în care domiciliază. Și, pentru 
că faptele semnalate nu sînt 
nici noi, nici singulare, inse
răm mai jos pasaje semnifica
tive din scrisoarea amintită. 
„După cum este știut — ne 
scrie tovarășul P. O. — la clu
bul din Lupeni funcționează di
ferite cercuri și formații frec
ventate de numeroși partici
pant. De asemenea, pentru a- 
matorii de biliard și șah exis
tă o sală specială cu două mese 
de biliard și 1.0 de șah unde vin 
zilnic zeci de tineri și virst- 
nici. Incepind însă din anul 
trecut, in această sală au fost 
instalate și 6 mese pentru 
remy. Vă puteți așadar 
na infernul de zgomote 
clamații în care trebuie să 
desfășoare partidele de șah, un 
sport prin excelență silențios. 
Aici, la aceste mese se pregă
tesc de altfel și șahiștii de la 
.Minerul" Lupeni deoarece nu 
li s-a pus pînă in prezent o 
altă sală la dispoziție. Dar. mai

CI

imagi- 
și ex- 

se

Fotot I. TELLMANNPe scene, pe estrade, la iarbă verde, „răsună Valea Jiului de cîntec și Joc"

care

(le

grav este faptul că cei 
vociferează și se aprind 
puternic sînt jucătorii 
remy, nu de puține ori ajun-
gînd la încăierări. Și faptul 
este oarecum explicabil, dacă 
ne gindim că ei joacă pe bani. 
Nu sînt rare cazurile cînd 
partida ajunge să fie jucată 
pe 20—25 de lei". Corespon
dentul nostru ne oferă și câ
teva situații alarmante consta
tate de el în această privință, 
spre a încheia în 
tor ! ,Pentru unii 
devenit o sursă dc 
mulți care stau la

felul urmă- 
acest joc a 
ciștig și sînt 
masa de re

my de la deschiderea și pînă la 
închiderea clubului. Bineînțe
les, pe cei care au prea mulți 
bani și doresc să scape de ei 
nu-i putem opri. Dar 
trebuie să folosească 
muncitoresc în aceste 
făcîndu-l să amintească de tri- 
pourile de altă dată ?‘

Intr-adevăr, fără să diminuăm 
cu nimic din meritele pe linia 
activității artistice și dc ccrc 
ale cluburilor trebuie să re
marcăm că situații asemănă
toare celei de mai sus există 
din 
din 
zat, 
bine 
și la clubul din Petri la 
s-a răspuns că cei în cauză 
sînt foarte „abili" și nu pot 
fi prinși. Era, evident, o expli
cație de circumstanță. Oare nu 
se poate face intr-adevăr ni
mic în acest sens ? Este ne
cesar ca directorii cluburilor să 
curme hotârit și grabnic practi
carea jocurilor de noroc in lă- 
cașele de cultură și la nevoie 
să ceară pentru aceasta spri
jinul organelor de ordine. Nu
mai în felul acesta putem eli
mina din încăperile clubului 
pe toți cei care din lipsă de 
altă ocupație mai serioasă pierd 
vremea la jocuri pe bani. In 
lumina recentelor documente 
țle partid, cluburilor le revin 
sarcini educative mult mai mari 
decît pînă în prezent. Clubul 
muncitoresc trebuie să (ie atît 
un lăcaș de cultură, permițând 
variate activități cultural-artis- 
ticc, un loc de relaxare al oa
menilor muncii, cît și o tribună 
a comuniștilor, care să educe 
masele în spiritul revoluționar. 
Numai mobilizîndu-ne toate 
forțele vom reuși să îndepli
nim cu răspundere și pricepere

• sarcinile trasate de partid și dc 
stat.

mecul și sin- I 
indemînatică, |

I 
_..... I

de verosimil și de profundă I 
autenticitate care cucerește | 

ji Castel lani, I 
’■■“I

I
I
I

dramatice, 
un firesc 
sentiment

publi -uî
Zeffirelli, ca și

a operat o serie de modificări 
în lextu| inițial pentru a-i 
conferi mai multă cursivi
tate. un stil și ritm cinemato
grafic pe care numeroasele 
monoloage l-ar fi diminuat 
și l-ar fi făcut discursiv și, 
poate, teatral. Urmărind o 
mai mare concentrare, regi
zorul a simplificat unele per
sonaje și le-a redus partici
parea. ceea ce a implicat și | 
o condensare a tramei (de e- I 
xcmplu, în text: episodul 
ciumei care-1 reține pe preo
tul ce trebuia să-i înmîneze 
lui T
lui Lorenzo, sau uciderea lui 
Paris, noaptea. în cimitir de I 
către Romeo venit la mor- I 
mîntul Julietei). Aceste elu
dări permit un plus de nu
anțe și chiar alt punct de 
vedere asupra celor doi eroi, 
reliefează și celelalte perso
naje. necesare 
esențiale cît și realizării cu
lorii șj complexități- 
epoci cum a fost F

I
<■ buluci oa-i Lumineze „ 

Romeo scrisoarea frate- I 
Lorenzo, sau uciderea lui ’

de ce 
clubul 

scopuri

Un club

„MINER"
Ladislau Schmidt i

SI
-> • ••

păcate și la alte cluburi 
Valea Jiului. Noi am sesi- 
de pildă, în urmă cu mai 
de un an astfel de practici 

și ni

Clubul studențesc al Insti
tutului de mine Petroșani. 
Un grup vesel de sludenți și 
studente din diferite centre 
universitare (după cum aveam 
să aflu) discută, joacă remy. 
Mă apropii curios să le cu
nosc părerea în legătură cu 
posibilitățile educative și dis
tractive oferite dc clubul 
I.M.P. în aceste zile dc va
canță.

Să începem cu o întrebare 
— cheie !

— Ce vă oferă acum clu
bul ?

Elian Codru, (electro mocan i-

x' rea

că, ariul IV, Timișoara); Șah,
remy, telev izor, dans — cam
atît.

Ion llici. (electromecanică,
anul IV, Timișoara); Și ba-
rul...

— Cum puțin. Ce ați 
să vă ofere ?

.Adriana Șoancă, (energeti
că, anul V, București);

— E' o întrebare mai grea, 
multă 
Mai i

Se stăruie prea mult 
latura

i „viață" în 
multe acțiuni

orice 
va-

Pagină realizată de 
Constantin PASCU și 

Lucian STROCIil

Mai
caz. 
riate.
pe 
bine să fie pe aici și un stand 
de cărți, pe lîngă colecția de 
ziare care, e drept, e destul 
de impresionantă..

Radian Chiriac, (anul II, 
I.M.P.) : Mai multe audiții de 
muzică simfonică. Cu un mag
netofon s-ar putea „rezolva* 
și această problemă.

I’ius Kovacs, (anul V, I.M.P.) 
Mai este ce e drept și o sală 
dc tenis dc masă. In sala de 
televizor s-ar putea organiza 
și alte acțiuni, de pildă seri 
literare.

Eiisabeta Popa, (energetică, 
anul V. București). E o pro
blemă și cu barul. Ciocolală,

distractivă. Ar fi

țigări, citric, cafea, un sorti
ment sau două de prăjituri. 
Tată cam tot ce veți găsi la 
bar. Nu mă refer la băuturi 
alcoolice evident, ci la diver
sificarea sortimentului dc pră
jituri și răcoritoare.

Le mulțumesc prietenilor 
mei pentru răspunsurile lor 
telegrafice, și mă strecor în altă 
parte. La mesele de șal\ foar
te multă lume. Dau de por
tăreasă.

— Cine conduce clubul ?
Balțu Ana : Tovarășul Horia 

Popp. Numai că acum e î 
concediu.

— Și cine îl înlocuiește ?
— Tovarășul Marica de ! 

A.S. care trece din cînd î 
cînd pe aici și tovarășul BÎ! 
luț Vasile care e magazioner, 
(eu alte cuvinte cam fără stă- 
pîn clubul).

— Cine distribuie jocu
rile de remy, de șah ?

— Eu.
— Și cine supraveghează 

programul zilei Ia club?
— N-am spus că mai trece 

pe aici tovarășul 
tovarășul Bîrluț. ?
sînt ei, am _

M-am hotărît.

în

Marica și 
Cînd nu 

■rijă eu .
intru .peste 

tot. La bar, într-un fum gros 
de tutun dau de cili va inși 
caro joacă ceva distractiv. Nu 
știu cum se numește jocul, 
dai- în orice caz e destul de 
antrenant, de vreme ce toii 
se distrează bine. La televi
zor, program obișnuit Cam 
întuneric totuși. Ies pentru a 
nu deranja ci te va perechi 
..compătimind** în tăcere și 
intru în sala de dans. Se în
cearcă ceva timid de tot. Par
că s-ar pune o bandă. Trei 
perechi așteaptă. Sala ar cu-

I 
il 

pci-sO- . 
atît intrigii I 

ealizării cu- • 
xității unei I 
Renașterea, | 

care trăiește aici atît de in- ■ 
tens prin personaje simbol i I 
Mercutio, Doica, Lorenzo 

n?l
I

Filmu] rulează pînâ mîir. 
inclusiv la cinematograful „ 
Noiembrie* din Petroșani.

concluzii
prinde și o sută de perechi... 
Tenis de masă nu se poale 
juca. Primesc explicații :

— Cineva a spart un geam 
și acum tov. Bîrluț nu mai 
vrea să dea voie să se joace 
tenis. (Cu alte cuvinte, mai 
spargem patru geamuri și li
chidăm... clubul).

Și acum „diagnosticul" •:
— Un club cu mult spațiu 

desfășurarea unor 
și instruc-

permițînd 
activități variate 
live:

— o conducere
— opinia unui 

„se poate și mai
— cam săracă 

educativă ;
— se impun măsuri 

lactice ;
— sala de televizor 

deveni și salon literar 
lă de conferințe;

— barul poate oferi 
rul pentru o piesă de teatru, 
de pildă, sala de dans poale 
deveni și sală de proiecții.

Am părăsit clubul cu con
vingerea că există ceva dar 
mult prea puțin și că e ne
cesar un minim efort din par
tea conducerii clubului pentru 
a se realiza mult mai mult. 
O paranteză • înainte de ple
carea sa în concediu am stat 
de vorbă și cu directorul 
clubului. Mi-a spus că a în
cercat organizarea unor con
cursuri, dar fără un premiu 
(simbolic chiar) concursul nu 
mai c concurs. Or, conduce
rea A. S. din Institut declară 
că nu are fondwi pen-t' i 
aceasta.

Și încă ceva, am 
s-ar deschide și un

surse neoficiale bineîn-

fantomă : 
participant: 
rău* ;

activitatea

prefi

auzit că 
cineclub.

Din 
țeles.
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eforturile 
orientarea

com- 
se fac 

abateri, 
pe care

3
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Gazeta satirica Steagul roșu Corespondenții 
și cititorii despre 
localitatea lor

nor colective, indivizi cc-și 
permit sâ nesocotească legile 
țării, ordinea publică, regula
mentele de ordine interioară 
din unitățile unde lucrează, 
sau nu au conduită civilizată.

Fâcind uz de o gamă varia
tă de mijloace, cum ar fi: 
publicarea de epigrame, cari
caturi, fotografii etc. gazetele 
satirice iau poziție hotărită 
față de manifestările de ne
glijență, «le lipsă de răspun
dere in îndeplinirea sarcini
lor, împotriva tuturor acelora 
care risipesc bunurile ce li 
s-au încredințat, se înfruptă 
din avutul obștei. încalcă nor
mele socialiste de 
portare, pc cei care 
vinovați de asemenea 
indiferent «Ie funcția 
o dețin.

Practic, cîmpu! de 
și sfera de cuprindere a ga
zetei satirice sînt nelimitate. 
Și. în această privință meri
tă toată aprecierea acele biro
uri si comitete de partid care 
nu-și precupețesc 
in îndrumarea și 
permanenta a activității colec
tivelor de redacție de Ia a 
ceste gazete pentru ca -te 
pii“ lor să pătrundă peste 
tot și oriunde se simte ne- 

fără a tine seama

fuiicția celor care a»i fost 
prinși cum se spune in popor 
cu ..mița in sac" !

Având un caracter concret, 
o țintă precisă, caricaturile, e- 
pigraniele apărute la gazeta 
satirică au o mare eficiență, 
ele. exercită, o puternică in
fluență educativă asupra com
portării oamenilor, contribu
ie la formarea unei opinii de 
masă combative față de feno
menele negative. In același 
timp, are o foarte mare în
semnătate și bine procedează 

are perseverează in acest 
a după apariția unor

materiale, fotografii, carica
turi, epigrame etc., să fie ur
măriți îndeaproape cei vizați, 
cerindu-li-se să răspundă in 
scris cum înțeleg ei să acțio
neze pentru a îndrepta lucru
rile sau a se îndrepta pe ei 
iar angajamentele pe care a- 
ceștia și le iau să fie publi
cate Ia, gazeta care l-a 
criticat. In această privin
ță multe colective se îngrijesc 
și verifică atent ca răspunsu
rile date de către cei criticați 
să fie cit mai concret și nu 
formale. .Atunci cind se 

neconcordanță
cons
ilii re

vorbele și faptele celui in < 
uză, ci sint luați 
obiectivul gazetei 
Iăsați in pace pînă 
merg pe calea

Eficacitatea, 
tclor satirice 
când apariția 
manentă, nu 
faptele blamate 
bine verificate, corespund in
tru totul cu realitatea. Iată 
de ce birourile și comitetele 
de partid trebuie să se preo
cupe îndeaproape și de acest 
aspect. In acest sens lor nu Ie 
poate fi indiferent cum apare 
și ce apare la o asemenea ga
zetă. Dimpotrivă, printr-un 
membru al organului respec
tiv, uneori și în anumite si
tuații mai dificile chiar între
gul birou trebuie să verifice 
atent autenticitatea tuturor 
materialelor care urmează să 
fie publicate, afișate.

Printr-o prezență permanen
tă și o ținută corespunzătoare, 
există garanția că gazetele 
satirice ce se vor extinde, 
urma măsurilor stabilite, 
unitățile municipiului 
deveni peste tot, adevărate 
tribune prin mijlocirea căro
ra fiecare birou sau comitet 
de partid va avea putința să 
ducă o luptă continuă împotri
va lipsurilor, pentru educare 
și modelare a caracterelor.

din nou 
și nu s 

cind nu 
cea bună, 
prestigiul gaze- 
sporesc a 
lor este 
sporadică, 

acolo

Acțiuni patriotice
In cursul săptămânii trecute au avut loc în orașul nostru 

mai multe acțiuni gospodărcști-cd iii tare la care a participat 
un număr mare de cetățeni. Amenajarea unui teren de 
fotbal în curtea Casei de copii, desfundarea de șanțuri și 
pîraie, cositul ierbii de pe zonele verzi, modernizarea pe o 
porțiune de 3 kilometri a diurnului dintre Uricani — Cîmpu 
lui Neag sînt doar câteva din realizările obținute.

Valoarea totală a muncilor patriotice efectuate de la 
începutul anului și pînă în prezent se ridică la 3 043 438 lei.

Ilie FRUNZA

Reparații la școli
„Consiliul popular al ora

șului nostru a luat din timp 
măsuri pentru, repararea șco
lilor. Lucrările respective nu 
început încă la data de 5 iu
lie și, spre satisfacția noastră, 
la 25 a lunii au fost deja 
terminate la liceu ș

din Bula și Firizoni. La data 
cînd apar aceste rânduri sînt 
pe terminale și lucrările la 
Școala generală de 8 ani din 
Cîmpu Iui Neag. Pe lingă o- 
perativitaie, s-a pus accent și 
pe calitatea reparațiilor așa 
că anul de învățământ 1971 — 
1972 este așteptat cu școlile 
puse la punct așa cum serie

C. MIRCEA

in modernizare
Printre obiectivele edilitar- 

gospodârești cuprinse în pla
nul Consiliului popular al o- 
rașulu: Uricani pe acest an se 
numără și modernizarea stră
zii 23 August. Finanțată de 
către consiliul popular cu su
ma de 82 000 lei, moderniza
rea străzii este executată de 
sectorul I.G.C. din localitate. 
Lucrarea a fost încredințată 
echipei de pavatori condusă 
de Andrei Țîștea care a aș
ternut deja patul de piatră 
concasată pe o porțiune de 
circa 200 de metri liniari și 
a fixat bordurile. Asfaltul se 
va turna pe o lungime ce de
pășește 600 de metri.

I. VEBER

In următoarele 24 de ore, 
condițiile atmosferice vor fi 
favorabile producerii averse
lor locale de ploaie însoțite 
de descărcări electrice și, pe 
alocuri, de grindină. Aversele 
vor fi mai frecvente în zonele 
de deal și de munte, unde se 
vor înregistra cantități ce vor 
depăși pe alocuri 30—35 li
tri pe metru] pătrat.

Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit, cu unele intensificări 
în regiunea de munte și pe 
litoral.

Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12 și 22 
grade, mai ridicate pe lito
ral, iar maximele vor înre
gistra o scădere ușoară, os- 
cilînd în!re 20 și 30 grade, 
local mai ridicate în Bără
gan și Dobrogea.

Deschiderea emisiunii. 
...ApoIlo-15". Transmisiu
ne directă. Prima plim
bare lunară.
Emisiune in limba ger
mană.
Bună seara, fete I 
Bună seara, băieți !

Tragerea de amortizare 
ADAS.
I 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Săptămina internațio
nală.
Tele-e-nciclopedia. Ka- 
makaia Ciudi. Record. 
Radioactivitate (II). Rîul 
crocodililor.
Film serial realizat de 
Televiziunea română 
„Urmărirea". Episodul
II — „Recepție la Von

Braun .
Fragment din spectaco
lul înregistrat în Sala 
de concerte a Radiotele- 
viziunii Române cu 
naistul Gheorghe Zam
fir.
Spectacol muzical-dis- 
tractiv.
Telejurnalul de noapte. 
„ApoJIo-15“. Aspecte din 
timpul primei activități 
extravehiculare pe lună, 
închiderea emisiunii.

In centrul orașului nostru 
află un - chioșc cu răco

ritoare. Că aspectul lui nu 
este prea prezentabil — trea
că meargă, dar să nu găsești 
decât un singur sortiment de 
răcoritoare, asta e de neîn
țeles. Ceri citronadă, oran
jadă sau un sifon cu sirop 
și primești un_. „nu avem" 
— e drept politicos, dar care 
nu... răcorește. Se obișnuiește, 
de asemenea, ca în chioșcu
rile cu răcoritoare să se mai 
găsească grisine, pișcoturi sau 
napolitane 
sînt nici din 
acestea. Aș
teptăm cu 
nerăbdare să

Solicitudine și bun gust

un_.

Se întâmplă deseori să in
tru pentru cumpărături în 
magazinul „Textila" nr. 36. 
De fiecare dată sînt plăcut 
surprinsă de solicitudinea cu 
care vânzătoarele Ileana Or
ban și Ileana Lorinezy ser
vesc cumpărătorii. Conștiin
ciozitatea și responsabilitatea 
profesională a celor două 
vînzătoare nu sînt întâmplă
toare. Ele s-au format în 
școala comerțului nostru so

cialist și sub îndrt 
protest oua I ă com pel en t; 
varâșci Maria Czucke 
ponsabila unității.

In rafturi mărfurile 
prezentate cu gust și fante
zie fapt ce permite să-ți 
poți alege ușor ceea ce do
rești. Deci, solicitudinea, de
servirea promptă și civiliza
tă, bunul gust fac casă bu
nă în acest magazin.

MARGARETA

(Agerpres)
și explorări geologice

(Urmare din pag. 1)

A _

In Editura 
politică 

au apărut:
Teorie 

și experiment
(Colecția „Materialismul dia
lectic și științele moderne" 

vol. XIV)

Mikel Dufreiuie 
PENTRU OM.

ESEU
(Colecția „Idei contemporane")

Iar cel mai „vizat" maistru 
de foraj. Ionel Barbu, de ce 
n-a avut curajul răspunderii 
să spună în fala, oamenilor ce 
l-a determinat să aibă o al: 
tudine atît de 
răspundere. de 
Facem o cuvenită 
cazurile semnalate au 
racter izolat nu ele sînt acelea 
care imprimă conduita de an
samblu a componenților sec
ției. Aici își desfășoară o mun
că entuziastă în asprimea mun
ților, deseori înfruntând ploi, 
vânturi și zăpezi oameni d intr-o 
bucală cum sînt maiștrii Gheor
ghe Moldovcanu sau Dumitru 
State care au realizat cu bri
găzile lor fiecare în jur de 
1 000 metri de foraj în perioa
da analizată. Și ca ei sînt și 
alții. Tocmai de aceea, factorii 
de conducere ai secției, între
gul colectiv, îndrumat și spri
jinit de organizația de partid, 
împreună cu organizațiile de 
sindicat și U.T.C., trebuie să e-

aibă o atl- 
văd tivită de

demnitate ? 
precizare i 

un ca-

în primul meci de antrenament

limine de urgență atari mani
festări care dereglează pulsul 
activității de ansamblu, să o- 
blige pe cei puțini — nu prea 
dispuși “să se conformeze re
gulilor de conviețuire colecti
vă — să urmeze în faptă pe 
cei mul ți. Numai așa secția va 
cîștiga in omogenitate, 
așa realizările vor fi tot mai 
consistente în consonanță cu 
potențialul uman și tehnic 
existent.

O problemă insistent dezbă
tută in adunare a fost aceea a 
calității muncii efectuate, a 
îmbunătățirii recuperajului în 
stratele de cărbune. ..O perina- • 
nentă grijă, atenție, conștiincio
zitate în lucrul cu utilajele, cu 
sculele — iată ce trebuie să 
caracterizeze activitatea fiecă
ruia dintre noi" — a de
clarat șeful de șantier, maistrul 
Gheorghe Moldovan. Și în ton 
cu dînsul au fost și tovarășii 
Filip Mitrofan, Gheorghe Nis- 
tor. Dumitru State, Edmund 
Rcgul, Constantin Fîciu, care 
au mai criticat cu simț de 
răspundere, în mod deschis, 
constructiv și alte deficiențe 
legate de risipa de materiale 
— alarmantă pe alocuri — de 
cheltuielile neeconomicoase ra
portate nu o dată, de aprovizio
narea necorespunzătoare cu 
piesele de schimb și sculele

numai

necesare, de transportul nerit
mic al materialelor la sonde 
ele.

Reprezentantul 
de prospecțiuni 
ecologice Deva, 
loan C’ioflică, a 
portanța disciplinei de produc
ție. necesitatea de a nu se ad
mite nici un rabat în ceea ce 
privește recuperarea stratelcr. 
A proba abia 22 de straie din 
cele 36 traversate, e mult prea 
puțin !

Concluziile care se pot trage 
în urma dezbaterilor, colectivul 
secției de prospecțiuni și ex
plorări geologice „Valea Jiu
lui" Bărbâteni a dovedit, prin 
maturitatea abordării probleme
lor arzătoare care-1 frămîntă, 
prin disciplina discuțiilor, prin 
spiritul critic și autocritic efi
cient adoptat — că este dornic 
de redresare, de perfecționare 
a activității în toate ipostaze
le sale.

Totul este ca, în viitor, con
duita etică la locul de produc
ție a fiecărui membru al co
lectivului să-și înmulțească va
lențele. în acord deplin cu pre
țiosul program elaborat de 
partid pentru creșterea în sub
stanță a conștiinței omului 
care desăvârșește edificiul soci
etății socialiste multilateral 
dezvoltate.

întreprinderii 
și explorări 
inginerul șef 
accentuat im-

Printre scrisorile sosite la 
redacție în ziua de 15 iulie 
a.c., se numără și aceea a mi
nerului pensionar Mihai Cser- 
gezan din orașul Petrila. Ne 
relata cum în toamna anului 
trecut Nicolae Iosza, Rudolf 
Nichelschi, Gherghely Szabo 
și alți locuitori din cartierul 
Traian Vuia și cătunul Do- 
brești au muncit multe zile 
în șir, în mod voluntar, spre 
a construi un pod nou peste 
apa Jiului. Pînă aici nimic 
deosebit. A devenit ceva o- 
bișnuit ca oamenii muncii să 
participe la gospodărirea lo
calității în care trăiesc. De 
altfel acțiunea respectivă a 
și fost inserată la timpul cu
venit în coloanele ziarului. 
Problema ridicată de tovară
șul Mihai Csergezan e de altă 
natură dar tot gospodărească.

După cum a arătat, oame
nii au construit un pod prin 
muncă voluntară. Deci, au 
făcut o treabă bună în folosul 
obștesc. La construirea podu
lui s-a cheltuit energie, au

A

însemnare
fost necesare materiale. Fi
resc este ca podul să fie în
grijit spre a putea dura cit 
mai multă vreme. Dacă este 
suprasolicitat se distruge mai 
repede. Podul despre care a- 
minteam a fost construit pen
tru a rezista la un anumit 
tonaj. Potrivit unor calcule, 
pol trece pietonii, căruțele, 
autoturismele și mașina sal
vării. Mașinile cu un tonaj 

mare de 1,5 tone, n-au

acces. Există și indicatoare 
de circulație în acest sens. 
Șoferii Dumitru Zaharie și 
Traian Zoicas trec lotuși
camioanele peste pod. Pro
babil că muncind și dînșii la 
construirea podului consideră 
că au dreptul să-l și strice. 
N-au însă acest drept. Ți
nem să menționăm că spre 
cartierele respective există 
și alte drumuri de acces pen
tru mașini mai grele de 1.5 
tone. Un asemenea drum es
te pe strada Luncii, iar altul 
peste apa Jicțului. Din como
ditate și economie de timp 
greșit înțeleasă, șoferii 
pectivi însă nu le 
Si ‘ '
ii 
bun și util : 
să-1 păstrăm.

res- 
folosesc.

Ic folosească de aici îna
inte. Dacă am creat un lucru 

-1 îngrijim și

D. C.

Minerul Lupeni
Jiul Petroșani 0-2

Joi după-amiază, stadionul 
din Lupeni a găzduit prima 
partidă de verificare a stadiu
lui de pregătire in care se află 
divizionarele A — Jiul Petro
șani și C — Minerul Lupeni. 
Meciul, util ambelor formații, a 
prilejuit o trecere in revistă a 
potentelor valorice de care dis
pun la ora actuală cei doi an
ii enori: Eugen Iorduche și E- 
mil Ciurdărescu, a oferit celor 
eiteva zeci de spectatori, care-au 
ținut să-și vadă la lucru „fa- 
voriții”, și câteva momente de 
fotbal autentic.

După cum ne-a relatat tele
fonic corespondentul nostru din 
Lupeni, Eugen Popa, care-a a- 
sistat la meci, antrenorii celor 
două echipe, având în vedere 
timpul scurt care-a trecut de 
Ic reluarea pregătirilor și mo
dificările intervenite în loturi, 
s-an declarat mulțumiți de pri
ma evoluție a elevilor lor, sco- 
țînd în relief posibilitățile mari 
care urmează a fi exploatate 
pe parcurs.

Golurile echipei Jiul au fost 
Înscrise, în partea a doua a 
partidei, în urma unor faze 
bine concepute și finalizate, de 
noile „achiziții", Stoian și Mul- 
țc-seu.

Dar, pentru că pe cititori, în 
principal, îi interesează forma
țiile (loturile) utilizate de cele 
două echipe (și e firesc să fie 
așa, după ..zgomotul" inutil al 
atâtor... „telefoane fără fir*) le 
oferim i JIUL PETROȘANI i 
Sveiu, Marincan, Talpai, 
Geergescu 
ta „matcă" a celui care se 
j^rese ■•...), "

Stoker, Tonca, M. Popescu, Ur- 
meș. Sandu, Cotormani, Pero- 
nescu. E. Georgescu, Mulțescu 
și Grigore (ultimii trei de la 
Steaua), Ciurea (de la Autobu
zul București), Libardi, Naidin, 
Stoian (de la Vulturii Textila 
Lugoj); MINERUL LUPENI : 
Șarpe, Marcoci și Rus (reve
niți kt echipă, după satisfa
cerea stagiului militar). Arun- 
cuteanu, Șvcdak, Kelemen (re
întors în teren după un vechi 
accident) Panaitescu (de la Ca- 
raimanul Bușteni), Cotroază, 
Moșoni (de la Aurul Brad), 
Tugearu (de la Știința Petro
șani), Moldovan, Polgar, Don- 
ciu și Radu (de la juniorii 
proprii), Lucuța, Burdagiu, Mi
ta, Perju (de la Unirea Dră- 
gășani), Szilagy.

O paranteză : cu stupoare a- 
flăm că „sufletul" echipei din 
Lupeni, valorosul fundaș central 
Precup, refuză să participe la 
antrenamente, solicitând condu
cerii asociației îndeplinirea ne
condiționată a unor amenda- 
dente și pretenții nefondate. 
Cândva atrăgeam atenția asu
pra deficitarei munci educative 
care se desfășoară în rândul 
fotbaliștilor din Lupeni. Cuvin
tele ne-au fost respinse. „Roa
dele" ? Se văd I

Informăm, de asemenea, 
cititori că pînă în preajma 
lei minerului, când Jiu] va
tîlni, la Petroșani, echipa Stahl 
Riesa din R. D. Germană, for
mația antrenată de Eugen Ior- 
dache se va pregăti la Deva. 
Minerul Lupeni continuă antre
namentele în localitate.

V. T.

pe 
Zi- 
în-

JIUL
Marincan, Talpai, A. 

(salutăm revenirea 
j$U- 

Georgevici, Dodw,

EDITORIAL — Pentru a- 
bordarea principială, politică 
a problemelor economice.

1971—1975 — Orientări, 
structuri, ritmuri

Dr. V. M. Popcscu — In
fluența modernizării econo
miei asupra indicatorilor ca
litativi.

Corne! Burtică — Adaptări 
structurale ale exporturilor 
românești la cererea pieței 
externe.

Creștere și eficiență 
economică

C. Dropu și I. Dodea (Iași)
— Utilizarea eficientă a for
ței de muncă.

Dr. Gh. Alfiri și R. Emilian
— Considerații privind intro
ducerea gestiunii științifice a 
stocurilor în comerț.

T. Săndulcscu — Optimiza
rea planului tehnic de trans
port la calea ferată.

Instrumentar modern de 
conducere și planificare 

economică
Dr. Constantin Drăgan (Ita

lia) — Cercetările de marke
ting — radarul întreprinderii.

Dr. M. C. Demetrescu — 
Sistemul de marketing.

Experiențe naționale de 
modernizare a structurilor 

economice 
Dezbatere organizată de re

vista „Probleme Economice" 
(II)

Dezbateri
Anchetă privitoare la siste

mul indicatorilor de plan 
(III).

Fundamentarea deciziilor 
economice

Materiale pentru o dezba
tere.

O. Nicolescu — Modelarea 
deciziilor în întreprindere.

Recomandări pentru 
învățământul de partid 

Economie mondială 
Dr. N. S. Stâneseu — Mu

tații in potențialul economic 
al țărilor capitaliste.

loniță Olteanu — Dimen
sionarea întreprinderilor în e- 
conomia '■•a ni tal istă.

Conjunctura și 
prospectiva economică 

E. Mesaroș — Prognoză de
mografică si dezvoltare eco
nomică în perspectiva Româ
niei anului 2000.

Critică și bibliografie
Dr. Costinel Lazăr — O sin

teză a dinamismului și efi
cienței economiei românești. 
(Dezvoltarea economiei româ
nești 1966—1970. Editura po
litică. 1971).

Dr. C. Enachc — Cercetări 
asupra nivelului și tendințe
lor consumului. (Ioan Tolu i 
Consumul populației în R. S. 
România. Editura didactică 
și pedagogică, 1970).

EL Daniel — Ghid de pro
iectare a structurilor de con
ducere. (Ion Puiu, Virgil Io- 
nescu. Aurel Vulcu : Organi
zarea conducerii înlreprinde- 

ii. Editura științifică, 1970).

LOTO
La tragerea Loto din 30 iulie 

a. c. au fost extrase din urnă 
următoarele numere t

Extragerea 1 : 16 9 45 78 73 
72 1 60 14

a

• 2 maiștri minieri
* 1 maistru mecanic
• 1 maistru atelier

Paroseni
Fond de premii,! 599 598 lei. 
Extragerea a Il-a :

87 22 8 80.
Fond de premii 3 616 173 lei.

SÎMBÂTA 31 IULIE

PROGRAMUL 1 : 6,00 Muzică 
și actualități; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Miorița; 
10,00 Buletin de știri: 10,05 In
terpret ai Teatrului muzical 
din Constanța; 10,30 Cîntece 
populare; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Muzică ușoară; 12,30 In-

tilnire cu melodia populară ‘și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 lîadiodivertis- 
ment muzical: 15,00 Buletin de 
știri; 16,00 
Știință, tehnică, 
Noi înregistrări 
populară; 18,00 
20,00 Tableta ' 
Zece melodii 
Știința la zi;
melodiilor; 21,30 Revista 
gărelor; 22,00 Radiojurnal;
Seară de dans; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Programul de dans 
continuă: 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

Radiojurnal; 
fantezie: 

de 
Orele 

de seară 
preferate 
20,45 L 

3.30 Revista

La creșă este bine, 
știe orișicine...

Foto i Ion LEONARD

anunța concurs penira 
ocuparea următoare* 
lor posturi:

„Cine
In articolul apărut în „Stea

gul roșu" nr. 6742 din 6 iulie 
a.c. sub titlul de mai sus, sem
nalam faptul că tensiunea din 
rețeaua de iluminat a cartieru
lui Centru, Lupeni, depășea 220 
volți, ridicindu-se la 235 și 
chiar 260 volți. Din această 
cauză becurile se ardeau la nu
mai eiteva zile, televizoarele și 
aparatele de radio se defectau 
foarte des, se ardeau rezisten
țele frigiderelor și altor mașini 
de uz casnic.

După publicarea articolului,

plătește... becurile arse ?''
redacția a primit un răspuns 
din partea conducerii Centrului 
D.E.E. Petroșani prin 
se comunică faptul că

care ni 
au fost

măsuri dc reducere a tensiunii, 
operație care dc altfel durează 
5 minute, execulîndu-se tu 
șurință.

Pe urmele materialelor publicate
întreprinse cercetări Ia fața lo
cului rfovedindu-se că cele se
sizate sini reale. In continuare 
ni se dau asigurări că s-au luat

u-

Cu privire la eventualele 
despăgubiri pentru daunele 
pricinuite de furnizorul de ener
gie, este necesară o rcclamație

scrisă depusă de păgubaș in 
termen dc 24 de ore de ia pro
ducerea daunei. La fața locului 
se deplasează o comisie care 
stabilește cauzele reale ale stri
căciunilor și valoarea lor. în
treprinderea furnizoare plăteș
te despăgubirile, apoi le recu
perează de la cei vinovați. A- 
ceastă procedură este stabilită 
prin JI.C.M. nr. 2 763/968 și Re
gulamentul de utilizare a e- 
nergie» electrice, partea a lil-a. 
cap. V1J, art 80» în vigoare 
din 22 martie 1969.

Concursul va avea loc în ziua de 7 august 
1971, ora 9, la sediul exploatării.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și instrucțiunile 
în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 7—15, la biroul personal al exploa
tării.
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50LIDARITE AVEI »LES

Ruspunzînd apelului parti
delor comunist și socialist, 
mii de persoane s-au adunat 
la Paris și au manifestat pe 
marile bulevarde, protes.ind 
împotriva intervenției milita
re americane in Indochina.

In foto : Manifestant» pur- 
tind banderole în cursul ma
nifestației. Pe pancarte se 
poate citi: „Solidaritate cu 
popoarele Indochinei1'.

DM ȚĂRILE SOCIALISTE
Cărbunele Kazahstanului □

Po-

Evoluția navei
C
3

guvern iugoslav

Alv;ir<idii
După 

Prensa 
adresat

Mesajul adresat poporului 
peruan de președintele

Arestări în
Indonezia

DJAKARTA 30 (Agerpres). 
— Agenția An tara relatează că 
autoritățile indoneziene au a- 
nunțat vineri că 139 de comu
niști, printre care 58 de mem
bri ai forțelor armate, au fost 
arestați în cursul ultimelor șa
se luni în Indonezia, în speci
al în sudul Insulei Sumatra. 
'Agențiile Reuter și France Pres- 
se, reluând agenția Antara, 
menționează că, potrivit infor
mațiilor provenite de la co
mandantul militar al acestei 
regiuni, 3 500 de comuniști in- 
’donezieni sînt, în momentul de 
față, arestați în provinciile Su
matra de sud. Lampung. Ben- 
gkulu și Djambi.

■

B

■

In Kazahstan a început construcția unei mari cariere 
pentru extragerea cărbunelui la zi, care va furniza anual 
45 milioane tone de combustibil. Se află, de asemenea, in 
construcție alte cîteva cariere, care vor permite ca pină 
in anul 1975 extracția de cărbune în republică să ajungă 
la 56 milioane tone.

Cărbunele a fost descoperit la Ekibastuz, in Kazahstan, 
in urmă cu o sută de ani. insă extracția lui in cantități 
mai mari a început abia in perioada postbelică. Geologii 
sovietici apreciază că rezervele de combustibil din această 
regiune sint de circa 10 miliarde tone și că majoritatea ză
cămintelor se află la adincimi de pînă la 500 metri.

Cărbunele din Ekibastuz va fi folosit drept combustibil 
de citeva centrale termoelectrice cu o putere instalată to
tală de peste 20 milioane k\V. Ele vor livra energie electrică 
in ținuturile europene ale U.R.S.S., în Ural și Altai.

Trenurile
conteiner

H

£1

3

Stabilirea

diplomatice 
între

CC CCswă 
și Sierra Leone

n

E

in aceste zile s-au împlinit 
3 ani de cînd primul tren- 
conteiner din R.D.G. a pornit 
in cursă. Acest sistem de
vine rentabil prin aplicarea 
sa pe o scară cit mai largă. 
Calculele efectuate pe plan 
mondial arată că cheltuielile 
de transport se pot reduce 
astfel cu aproximativ 50 la 
sută. In acest scop, au fost 
efectuate in R.D.G. investiții 
importante în anii care au 
trecut. Pe lingă producția 
propriu-zisă a conteinerelor 
de diferite capacități, au mai 
fost necesare producția de 
macarale speciale, vagoane, 
automobile și vapoare desti
nate transportului in contai
nere, precum și a unor gări 
adecvate. Numeroase între-

prinderi s-au specializat in ® 
acest sens. A fost creată cen- ® 
trala industrială „Takraf" ca- . 
re unește toate aceste între- 
prinderi, creindu-se astfel o g 
nouă ramură industrială. Au g 
fost proiectate și realizate g 
aparate și instalații necesare g 
sistemului container, prin ca- □ 
re lanțul de transport de la □ 
producător pină la consuma- 3 
tor este asigurat. E!

Astăzi circulă săptăminal 5 
280 trenuri-conteinere. Peste 
700 întreprinderi din R.D.G. 
folosesc permanent acest sis- 
tem modern de transport, “ 
1 500 orașe și comune sint le- 
gate cu gările specializate E 
pentru manipularea de con- B

Dteinere.

i PEKIN
'Agenția
mează că la Pekin a fost sem
nat un comunicat cu privire la 
stabilirea de relații diplomatice 
între R.P. Chineză și Sierra 
Leone. De asemenea, au fost 
încheiate un acord de coopera
re economică și tehnică, pre
cum și un acord privind schim
burile de mărfuri și plățile 
între guvernele celor două țări, 

i La ceremonia semnării au 
fost prezenți Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al 

~(R.P. Chineze, Li Sien-nien, vice- 
premier al Consiliului de Stat. 
Kama ra-Tay lor, ministrul de 
finanțe al Republicii Sierra 
Leone și secretar general al 
Congresului întregului popor, 
alte oficialități din R.P. Chine
ză și Sierra Leone.

30 (Agerpres). — 
China Nouă infor-

□
3 
E Modernizarea șantierelor

navale bulgare
La Varna se desfășoară lucrările de lărgire și moder

nizare a șantierului naval „Gheorghi Dimitrov". De aseme
nea, sint în curs acțiuni de modernizare a șantierului naval 
de la Ruse și, in curind, va începe construcția unui șantier 
la Burgas. Noile obiective industriale sint destinate să con
tribuie la îndeplinirea sarcinii economiei bulgare de a con
strui pină în 1975 nave cu un deplasament total de cel pu
țin 400 000 tone.

Pină la sfirșitul anului 1975, flota de transport bulgară 
va cuprinde nave cu un deplasament total de 2,5 milioane 
tone, din care 75 la sută urmează să fie construite în Bul
garia.

BaoBniiBBSBBBBBnBBBBBiBnBUBtSBBBBBB

' LIMA 30 (Agerpres). 
cum anunță agenția 
Latina, într-un mesaj 
poporului peruan cu ocazia a- 
niversării a 150 de ani de la 
proclamarea independenței Re
publicii Peru, președintele ță
rii, Juan Velasco Alvarado, a 
declarat că „marile idealuri de 
libertate și umanism ala popo
rului peruan vor putea fi în
făptuite numai dacă vor fi 
schimbate fundamental toate 
relațiile puterii economice din 
Peru". El și-a exprimat con
vingerea că numai emanciparea 
definitivă a poporului peruan 
pe o cale revoluționară poate 
să transforme structurile de 
bază pe care Peru le-a moște
nit din perioada 
imperialismului. In 
președintele Alvarado 
niat că 'procesul de 
mări social-economice

dominației 
context, 
a subli- 
transfor- 
din Pe

ru se desfășoară cu succes. 
Prezentînd principalele reali
zări obținute în domeniul eco
nomic și social, el a subliniat 
că, în cursul anului 1970, pro
dusul național brut a crescut 
cu 7,5 la sută, iar sectoarele de 
bază ale economiei au fost 
reactivizate. Balanța de plăți 
s-a încheiat cu un excedent 
consistent, iar reforma agrară, 
aflată în al doilea an de apli
care, se desfășoară satisfăcător, 
a spus în continuare Velasco 
Alvarado.

Expunând principiile și direc
țiile politicii externe a țării 
sale, președintele peruan a re
levat că acestea se reflectă în 
continua extindere a relațiilor 
diplomatice și comerciale cu 
toate țările lumii, ca parte a 
unei politici de respect mutual 
pentru principiul neintervenți
ei. „Normele noastre de orien
tare, a afirmat el, constau în 
apărarea permanentă a suvera
nității, lupta pentru recunoaș
terea dreptului legitim al ță
rii de a se folosi de resursele 
sale naturale, cooperarea cu toa
te forțele pentru menținerea 
păcii în lume și solidaritatea 
cu popoarele frățești ale Ame- 
ricii Latine".

BELGRAD .30. 
nlul Agerpres, 

nescu, transmite; întrunite în 
ședință comună. Camera 
poarelor și Camera Social-po- 
litică ale Adunării Federale 
au aprobat lista noului guvern 
iugoslav, prezentată de Genial 
Biedici.

In noul Consiliu Executiv 
Federal, al cărui președinte 
este Gemal Biedici, postul de 
vicepreședinte este ocupat de 
Iakov Sirotkovici. Mirko Tepa-

- Corespon- 
George Io-

vaț a fost desemnat secretar 
federal pentru afacerile exter
ne, Nikola Liubiciei — secre
tar federal pentru apărarea 
națională, Boșko Dimitrievici 
— secretar federal pentru eco
nomie, Ianko Smole — secre
tar federal pentru finanțe, 
Muhamed Hadjici — secretar 
federal pentru comerțul exte
rior, iar Vuko Dragașevici — 
secretar federal pentru m încă 
și politică socială.

30

HOUSTON 30 (Agerpres). — 
După aproximativ 8 ore de o- 
dihnă, echipajul complexului 
spațial „Apollo-15" și-a reluat 
vineri activitatea printr-o e- 
misiune de televiziune, tran
smisă de Ia bordul cabinei de 
comandă. Timp de 14 minute, 
Alfred Worden a prezentat te
lespectatorilor zona de aseleni
zare a modulului „Falcon“,avîn- 
du-i la bord pe Irwin și Scott.

La ora 17.24 (ora Bucureșliu- 
lui), cînd trenul spațial se a- 
fla în partea invizibilă a Lunii 
pîloții modului lunar au tra
versat tunelul de legătură, e- 
fectuînd ultimele verificări 
înaintea desprinderii de cabi
na de comandă. După o întâr
ziere de 26 de minute față de

programul prevăzut inițial, în 
cadrul celei de-a doua încer
cări de separare, modulul lu
nar s-a desprins de cabina de 
comandă evoluând independent 
în jurul Selenei.

La ora închiderii ediției, 
Scott și Irwin puseseră în 
(funcțiune, timp de cîteva se
cunde, motorul modulului lunar 
pentru circularizarea orbitei.

PLASTIC CHIRURGICAL

Reuniunea

de la Tripoli

Conferinfa 
nafională 

a tineretului 
muncitor 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE
(Agerpres). — In prezența pre
ședintelui Salvador Allende, la 
Santiago au început lucrările 
Conferinței naționale a tinere
tului muncitor din Chile, la 
care participă 500 de delegați 
reprezentînd 450 de mii de ti
neri. Participă, de asemenea, o 
parte din membrii conducerii 
organizației de tineret a Parti
dului Democrat Creștin, care, 
după cum s-a anunțat, au pă
răsit P.D.C. în semn de pro
test față de orientarea spre 
dreapta a unor lideri demo- 
crat-creștini.

0 nouă 
întîlnire a 

ambasadorilor
O.S.S., S.U.A.,

Angliei și Franței 
în legătură 
cu situația 
Berlinului 
occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 
30 (Agerpres). — La 30 iulie, 
în Berlinul occidental a avut 
loc o nouă întîlnire a ambasa
dorilor U.R.S.S., S.U.A., Angli
ei și Franței în cadrul convor
birilor asupra problemelor le
gate de situația din Berlinul 
occidental, anunță 
T.A.S.S. Următoarea 
va avea loc la 10 august.

agenția 
întîlnire

Ciclu de impresii 
din România la radio

„France Culture^
PARIS 30. — Corespon

dentul Agerpres, Paul Dia- 
conescu, transmite : Cunoscu
ta publicistă franceză Helene 
Tournaire, autoare a mai 
multor volume de reportaje, 
a prezentat la postul de ra
dio „France Culture'1 un am
plu ciclu de impresii dintr-o 
recentă călătorie in Româ
nia. Din cele 11 emisiuni ale 
ciclului, 9 au fost consacrate

e-

unor interviuri cu personali
tăți ale vieții politice, științi
fice și culturale din țara 
noastră, care au înfățișat 
forturile întreprinse de t po
porul român pentru edifica
rea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, dezvol
tarea României contempora
ne, activitatea științifică, di
ferite aspecte ale vieții cul
turale și artistice românești.

TRIPOLI 30 (Agerpres). — 
Șefii de stat ai Libiei. R.A.U., 
Siriei. Republicii Arabe Yemen 
și Republicii Democratice Popu
lare Yemen, precum și Yasser 
Arafat, președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
s-au întrunit vineri la Tripoli 
pentru a examina raporturile 
dintre unitățile de comando 
palestiniene și 
daniene.

Convocarea 
arabe la nivel 
problemă a fost propusă, după 
cum s-a mai anunțat, de preșe
dintele Libiei, Moamer El Ged- 
dafi. Din motive diferite. la 
reuniunea de la Tripoli nu au 
participat Libanul, Kuweitul, 
Arabia Saudită, Tunisia, Alge
ria. Marocul, Iordania, Sudanul 
și Irakul.

Ifl cadrul Congresului a- 
merican de chimie, care se 
desfășoară la Boston, 
Alan Michaels a făcut o co
municare în legătură cu rea
lizarea unei noi substanțe 
plastice, derivat al polistire- 
nului, care ar putea fi utili
zat in operațiile chirurgicale 
pentru înlocuirea țesutului u- 
man. Această substanță va 
putea fi folosită cu succes 
în operațiile pentru trans
plantarea organelor — a spus 
dr. Alan Michaels.

Numeroase experiențe de 
laborator și asupra animale
lor au demonstrat compati
bilitatea cu țesuturile vii a 
noului produs, care nu este 
absorbit de organism și nu 
provoacă iritații.

dr.

PE URMELE UNOR NAVE 
ROMANE

autoritățile ior-

unei conferințe 
înalt în această

O misiune arheologică in
ternațională iși desfășoară 
activitatea de mai multe zi
le la Marsala, extremitatea, 
vestică a Siciliei, unde speră 
să recupereze, in următoare
le^ săptămîni, cinci nave ro
mane scufundate la aproxi
mativ 14 mile de țărm. Cu 
ajutorul unor aparate mo
derne, membrii misiunii au 
procedat deja la o serie de 
măsurători submarine, care 
au permis stabilirea locului 
exact unde se află epavele 
vaselor.

161 DE PERSOANE ȘI-AU 
PIERDUT VIAȚA

Q Corporația chiliana pen
tru dezvoltare economică 
(CORFO) — organism guverna
mental — a anunțat că guver
nul Unității Populare pregăteș
te trecerea în patrimoniul sta
tului a minelor de cărbune, eli- 
minîndu-se astfel in întregime 
proprietatea particulară în a- 
cest sector de activitate.

© La Moscova au luat sfîr- 
șit lucrările sesiunii Sovietu
lui Suprem al R.S.F.S.R.

In funcția de președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al Federației Ruse a fost rea
les Mihail Iasnov. Președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., Mihail Solomențev, 
numit în acest post în cadrul 
actualei sesiuni, a propus lista 
noului guvern al R.S.F.S.R.

0 La Amman s-a anunțat 
hotărirea guvernului iordanian 
ca toate importurile să fie efec
tuate prin portul Akaba, situat 
la aproximativ 335 kilometri 
sud-vest de capitala- țării, tran
smite agenția Reuter, reamin
tind că Siria și-a închis, săp- 
tămina trecută, frontierele cu 
Iordania. în semn de protest 
față de atitudinea autorităților 
de Ia Amman față de coman
dourile palestiniene.

zentat. in cadrul concursu
lui celui de-al VI-lea Festival 
internațional de artă popu
lară de la Monastir — Tu
nisia, un program de cinte- 
ce și dansuri din diferite 
zone folclorice ale României. 
La spectacol au asistat mem
bri ai corpului diplomatic, 
membri ai ambasadei româ
ne de la Tunis și un nume
ros public, care au aplaudat 
cu căldură pe mesagerii ar
tei populare românești.

Nu au fost numeroase mo
mentele din istoria politică a 
•Marii Britanii cînd o proble
mă, chiar de interes major, să 
provoace o asemenea 
de discuții, dezbateri, 
atitudine etc., cum se 
în prezent în legătură 
■tiunea aderării țării 
comună. Ajunsă punctul cheie 
al ultimelor campanii electora
te britanice, problema amintită 
a determinat o deosebită fluc
tuație a polarizării simpatizan- 
ților Și adversarilor aderării, 
in funcție de conjunctura po
litică și economică, internă și 
externă, de care este legată 
o asemenea opțiune politică. 
Obținerea unor condiții, mai 
mult sau mai puțin dezavanta
joase, precum și prezentarea 
lor opiniei publice britanice, au 
dus la o virtuală scindare a 
principalelor partide în spriji
nitori („pro-europenii") și ad
versari ai aderării, atitudinea 
britanicilor, în general, nemai- 
ținînd de apartenența lor la 
vreo grupare politică sau alta.

Prin situația sa de partid de 
opoziție. Partidul laburist a 
fost mai expus unui asemenea 
fenomen. La aceasta a contri
buit într-o bună măsură și po
ziția, apreciată ca foarte ambi
guă, a liderului laburist, Ha
rold Wilson, care, d intr-un pro
motor al ideii aderării, în ur
mă cu circa doi ani, se prezin
tă astăzi în postura unui „ad
versar" al alăturării la „cei 
șase".

Desigur, Harold Wilson nu a 
afirmat niciodată că se opune, 
pur și simplu, intrării Angliei 
In Piața comună. Opoziția sa, 
de dată destul de recentă, are 
ca obiect altceva, anume con
dițiile’ acceptate la Luxemburg 
de guvernul conservator ca

avalanșă 
luări de 
întîmplă 
cu ches- 
la Piața'

preț al aderării. Fostul premi
er a calificat aceste condiții 
drept ..nesatisfăcătoare, inadec
vate și în anumite privințe fa
limentare pentru Marea Brita
nie". „Sint sigur — a pretins 
el — că un cabinet laburist nu 
ar fi acceptat aceste condiții'1.

Surprinzătoare a fost, însă, 
nu „modificarea" atitudinii lui 
Wilson, explicabilă de altfel 
printr-o prismă electorală, ci

de pe urma nepopularității po
liticii conservatorilor. Receptiv 
la ostilitatea crescîndă a brita
nicilor față de ideea alăturării 
lor la C.E.E., liderul laburist 
a reușit, nu fără dificultăți, să 
facă înțeles acest curent de o- 
pinie de către majoritatea co
laboratorilor săi. Mai întîi, 
Wilson a luptat din răsputeri 
și a reușit ca la recenta con
venție extraordinară a Parti-

laburiștii si aderarea
/ *

h Piața comună
dezbinarea produsă de aceasta 
în cercurile conducătoare labu
riste. Mai „european" decît ma
joritatea colegilor lui, Roy Jen
kins, liderul adjunct al parti
dului și rival al lui Harold 
Wilson, susținut de o minori
tate a conducătorilor laburiști, 
s-a raliat fățiș formulei de a- 
derare acceptate de adversarii 
politici — conservatorii. Disen
siunile au căpătat, la un mo
ment dat, o asemenea amploa
re îneît majoritatea observa
torilor vorbeau de o posibilă 
scindare efectivă a laburiștilor.

Dar, atît eventualitatea scin
dării, cît și cea a impunerii 
în partid a punctului de vedere 
al lui Jenkis ar fi pus în cauză 
nu numai poziția de lider a lui 
Harold Wilson, ci și capitalul 
electoral cîștigat de laburiști

dului laburist să nu se pună 
la vot poziția partidului față 
de Piața comună, ci să se poar
te doar discuții de principiu. 
Ulterior, chiar în cursul acestei 
săptămîni, el a convocat Comi
tetul Executiv laburist, cerîn- 
du-i să adopte o atitudine „cla
ră și neechivocă' în privința 
condițiilor acceptate de conser
vatori pentru aderarea la Pia
ța comună. Rezultatul deliberă
rilor din Comitetul Executiv — 
16 voturi contra, 6 pentru ade
rarea la C.E.E, — reflectă faptul 
că opoziția opiniei publice din 
Marea Britanie față de un a- 
semenca act a influențat pu
ternic asupra majorității lide
rilor laburiști, determinîndu-i 
la o atitudine mai realistă. Ho
tărârea nu este însă și definiti
vă, un nou vot în acest subi-

ect urmând a avea loc în oc
tombrie, la Brighton, cu oca
zia Congresului anual al labu
riștilor. Ea parc să aibă, totuși 
pentru moment, o importanță 
mare pentru unitatea rînduri- 
lor Partidului laburist, eviden
țiată, între altele, de faptul că 
Jenkins a fost nevoit să-și re
cunoască public înfrîngerea.

In aceste tribulații, observa
torii surprind iarăși elementul 
propagandistic electoral. Asttcl 
liderii laburiști au hotărît 
miercuri inițierea unei „cam
panii naționale și parlamenta
re" în vederea organizării ime
diate a unor alegeri generale, 
„pentru a da poporului britanic 
ocazia să se pronunțe asupra 
întregului cerc de probleme ale 
politicii conservatoare, inclusiv 
politica sa față de Europa occi
dentală". Executivul laburist a 
aprobat, apoi, în unanimitate, 
hotărîrea elaborării unui plan 
al campaniei „anti-aderare", 
incluzînd și organizarea de ale
geri generale, iar, joi, această 
idee a fost inclusă in „Codul 
de instrucțiuni și disciplină", 
aprobat de grupul parlamentar 
laburist. Documentul a fost 
conceput în primul rînd pentru 
menținerea unității rândurilor 
laburiste, el recomandînd ca 
toate energiile să fie în exclu
sivitate dirijate către comba
terea politicii conservatorilor.

Dar, dacă la un anumit ni
vel, problemei intrării Marii 
Britanii în Piața comună i se 
acordă în special un caracter 
electoral, în rândurile opiniei 
publice britanice, ale masei 
membrilor Partidului laburist, 
ba chiar și în cele aJe conser
vatorilor, ostilitatea față de 
ideea de aderare este predomi* 
nantă și necondiționată.

- V. M

© Agenția TASS transmite 
că în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al 
Păinîntului „Cosmos-431", la 
bordul căruia este instalat apa- 
rataj științific destinat continu
ării cercetărilor spațiului cos
mic.

• Consiliul Comandamentu
lui Revoluției Algeriene a de
cretat monopolul de stat asu
pra comerțului exterior al ță
rii. A fost instaurat, de ase
menea, controlul guvernamental 
asupra comerțului cu ridicata 
din interiorul Algeriei. Aceste 
măsuri au fost adoptate în 
scopul întăririi economiei na
ționale.

I

Minis-
Afacerilor 
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• Un comunicat 
Ierului chilian al 
Externe anunță că, 
27 august a.c., președintele Re
publicii Chile, Salvador Allen
de, va efectua o vizită oficială 
în Ecuador. In cadrul convor
birilor pe care le va avea cu 
președintele Jose Maria Velas
co Ibarra vor fi abordate pro
bleme legate de extinderea re
lațiilor dintre cele două țări.

© Președintele Statelor Uni
te, Richard Nixon, a intervenit 
direct în conflictul de muncă 
dintre feroviarii greviști de pe 
coasta Pacificului și patronat. 
El a avut vineri la Casa .Albă 
o întrevedere cu liderii sindi
catelor lucrătorilor din trans
porturi și cu reprezentanții 
patronatului. Reuniunea de la 
Casa Albă a avut loc la cinci 
ore după ce muncitorii de la 
alte șase magistrale americane 
și-au încetat activitatea. Numă
rul greviștilor de la căile fe
rate se ridică în prezent la 
120 000, paralizând activitatea 
a zece mari companii.

TOKIO 30 (Ager preș). — 
Un avion de pasageri de tip 
„Boeing 727", aparținind com
paniei ..All Nippon Airways", 
s-a ciocnit vineri cu un a- 
vion cu reacție militar japo
nez Avionul de pasageri, ca
re avea 161 de persoane la 
bord, s-a prăbușit într-o zo
nă muntoasă, in apropiere de 
orașul Shizukuishi, in nordul 
Japoniei. Potrivit primelor 
informații, echipele de salva
re nu au descoperit nici un 
supraviețuitor. Pilotul avio
nului militar a reușit să se 
salveze, sărind cu pdrașuta.

SISTE.MIL METRIC IN 
S.U.A.

© Ansamblul folcloric 
.Prahova" din Ploiești a pre-

ft Agenția Prensa Latina a- 
nunță deschiderea în prezența 
președintelui Salvador Allende, 
a lucrărilor celei de-a 15-a con
venții naționale a Partidului 
radical din Chile, la cererea 
a numeroși membri care se 
pronunță pentru o participare 
mai activă la guvernul Uni
tății Populare.

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — Administrația S.U.A. 
a recomandat joi trecerea la 
folosirea sistemului metric de 
măsură. Ministrul comerțului, 
Maurice Stans, a declarat că, 
în următorii zece ani, trebu
ie ca metrul să înlocuiască 
yardul, kilometrul — mila, 
gramul să ia locul unciei și 
litrul să se substituie quar- 
tului. Decizia finală in aceas
tă problemă urmează să o ia 
Congresul in dezbaterea că
ruia se află un proiect îna
intat din 1968.

Pină acum, doar Adminis
trația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a trecut la utiliza
rea, in comunicatele oficia
le, a unităților de măsură ale 
Sistemului metric.
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Schimbări dramatice in evoluția economiei americane
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WASHINGTON 30 (Ager
pres). — Guvernul S.U.A. a 
dat publicității o serie de 
date statistice care reflectă 
după aprecierea agențiilor 
de presă, schimbări dramati
ce in evoluția economiei a- 
mericane. Din statisticele pu
blicate de Ministerul Comer
țului rezultă că șase din cei 

indicatori economici 
considerați de

I

opt 
principali, 
specialiștii americani drept 
barometru
itoare a economiei, semna
lează reducerea activității e- 
cortomice în luna iunie in 
medie cu 0,5 pînă la 1 la su
tă. Cele mai alarmante indicii 
sint cele care rezultă din 
scăderea numărului comen
zilor pentru produse de uz 
îndelungat și pentru echipa
mente industriale și a numă
rului autorizațiilor de con-

al evoluției vi-

strucții solicitate. Ele, men
ționează agenția Reuter, sint 
de natură să îngrijoreze Ad
ministrația care și-a bazat 
pronosticurile privind reîn- 
viorarea economiei spre sfîr- 
șitul anului în curs pe îm
bunătățirea lentă, dar constan
tă, în primele luni ale anu
lui 1971 a acestor indicatori.

Cifrele oficiale definitive 
ale bugetului pe exercițiul 
financiar care a expirat 
Ia 30 iunie a.c. relevă că a 
fost înregistrat al doilea ma
re deficit bugetar din pe
rioada postbelică (23,242 mi
liarde dolari), depășit doar 
de deficitul de 25,161 mi
liarde dolari din anul finan
ciar 1967—1968. Agenția As
sociated Press apreciază că 
acest fapt constituie un in
succes de proporții al poli
ticii economice a guvernului

american, care, la întocmi
rea bugetului, preconizase 
un excedent de 1,3 miliar
de dolari.

In iunie, 
gistrat, de 
tru a treia 
un deficit 
care, după 
economiști, 
se anunțe drept unul dintre 
cei mai răi ani din istoria 
comercială a Statelor Unite. 
Potrivit datelor statistice pu
blicate de Ministerul Comer
țului, S.U.A. au înregistrat 
în primele șase luni ale a- 
nului, pentru prima dată în 
istoria sa comercială mo
dernă, un deficit semestri
al, care se cifrează la 373 
milioane de dolari. Comen- 
tînd această situație, oficia
lități guvernamentale, prin
tre care și ministrul comer-

S.U.A. au înre- 
asemenea, pen- 
oară consecutiv, 
comercial lunar 
aprecierea unor 
face ca 1971 să

a-
a-

țului, Maurice Stans, au 
preciat că 1971 Va deveni 
proape cu certitudine pri
mul an din 1893, soldat cu 
un deficit comercial.

Pentru poziția dolarului în 
sistemul monetar interocci- 
dental, deteriorarea balan
ței comerciale a S.U.A. este 
de rău augur, scrie agenția 
.'Associated Press. In con
dițiile unei balanțe de plăți 
în mod cronic deficitară, 
doar balanța comercială de- 
obicei excedentară a fost u- 
ceea care a reușit să mai 
mențină încrederea în dolar. 
In cercurile economice și 
financiare de la Washington 
se consideră că apariția de
ficitului comercial ar putea 
influența profund poziția 
S.U.A. în sistemul monetar 
interoccidental.
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