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Ridicarea calității produselor 
este impusă de exigențele revo
luției tehnico-științifice contempo
rane, de cerințele dezvoltării și 
modernizării economiei noastre 
raționale. In procesul de indus- 
Vializare socialistă a țării, de dez
voltare a economiei naționale, 
partidul și statul nostru au luat, 
de-a lungul anilor, o serie 
măsuri pentru îmbunătățirea 
lității produselor, situind tot 
mult acest obiecții 
tregii activități economice.

Legea nr. 2 privind asigurarea 
și controlul calității produselor, 
adoptată in luna martie 1970. 
t-anspune în practică hotărîrile 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
— dovadă a faptului că problema 
calității este ridicată la rang de 
politică de stat.

In cadrul Centrale1 cărbunelui 
Petroșani s-au întreprins o serie 
de măsuri printre care amintim 
organizarea, în cadrul unităților, 
din subordine, a unei largi acți
uni de masă „Luna calității pro
duselor", acțiune ce se desfășoa
ră intre 1 iulie și 1 octombrie 
1971, urmînd ca experiența do- 
binditâ și inițiativele valoroase

Ceea ce a caracterizat adu
narea generală a organizației 
de bază de partid din sectorul 
tf al E. M. Petrila, in care s-a 
dezbătut activitatea ideologică, 
a fost analiza exigentă a mun
cii desfășurate, scoaterea la i- 
reală a lipsurilor, formularea 
de propuneri în vederea îmbu
nătățirii studiului politic-ideo- 
iogic, creșteri; nivelului con
științei socialiste.

Informarea prezentată de se
cretarul biroului organizației 
de bază — tovarășul uheorghe 
Cenar — a înfățișai adunării 
generale unele rezultate bune 
obținute in educarea comunistă 
a membrilor de partid, a ce
lorlalți oameni ai muncii din 
sector.

Preocuparea pentru buna 
desfășurare a învățămîntului 
de partid, expunerile periodice 
pe diferite teme educative, 
dezbaterile ideologice ce s-au 
organizat, creșterea numărului 
de abonamente la ziare și re
viste au stat în atenția biroului 
organizației de bază. Un rol 
important în activitatea politi
co—educativă l-au avat adună
rile generale ale organizației 
de bază care au fost mai te
meinic pregătite și s-au desfă
șurat în condiții bune.

Toate acestea, așa cum 
subliniat în 
zentată și i 
ticipanților 1 
avut o 
vă asupra 
menilor, au • 
rirea disciplinei, la cultivarea 
unui spirit combativ în viața 
organizației de partid.

Organizația de bază și-a în
deplinit cu succes rolul de 
conducător politic, a mobiliza*, 
întregul colectiv din sector la 
înfăptuirea sarcinilor de plan. 
Cele peste 4 000 tone de căr
bune extrase în afara sarcini
lor de plan dovedesc cu priso
sință activitatea rodnică desfă
șurată de organizația de partid.

Rezultatele bune dobindite 
n-au condus la automulțumire, 
la trecerea sub tăcere a lipsu
rilor. Informarea, discuțiile 
purtate s-au axat mai mul» pe 

s-a 
pre
par

au 
poziti- 

oa-

so se permanentizeze și 
extindă in toate unitățile, secții
le și sectoarele de producție.

In cursul lunii iulie, in cadrul 
acestei acțiuni cu obiectivul : 
produse de cea mai bună cali
tate -, colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la ex
ploatările miniere Lonea, Dilja 
și Paroșeni și de la preparațiile 
Lupeni și Petrila au obținut re
zultate remarcabile in domeniul 
calității producției brute și a 
produselor finite, situîndu-se în 
fruntea întrecerii socialiste. Ast
fel, exploatările miniere Lonea, 
Dilja și Paroșeni au redus cenu
șa cărbunilor bruți cu 0,4 pină la 
1,9 puncte și umiditatea cu 0,1 — 
0,5 puncte procentuale, iar pre
parațiile Lupeni și Petrila au 
livrat sorturile de cărbuni spălați 
beneficiarilor cu o cenușă medie 
de 30,5 la sută în loc de 31,5 la 
sută și, respectiv • 20,8 la sulă in 
loc de 21 la sută, cit se prevede 
in standardele și normele interne 
în vigoare.

In cursul lunii iulie s-au între
prins o serie de măsuri menite 
să ducă la valorificarea superi
oară a producției ca, de exem
plu, E M. Vulcan a livrat blocuri 
(80—300) direct beneficiarilor, cu 
o cenușă de 12,3 la sută în loc 
de 18,5 la sută cit prevede 
STAS-ul. S-au revizuit și s-au îm
bunătățit planurile de măsuri cu 
privire la calitate, s-au înființat 
la unități „vitrine ale calității", 
s-au popularizat brigăzile cu cele 
mai bune rezultate in acest do- 

iniu etc.
Ca urmare a acestor 

în prima decadă a lunii

Ing. loan SÂBÂU. 
șef serviciu C.T.C. din C.C.P.

U.U.M. Petroșani. Lăcătușii 
din secția de construcții me
talice Tîlvescu Vasile, Faur 
Vasile și Olvedi Toma pregă
tind pentru expediere un lot 
de jgheaburi pentru trans
portoare.

Fotoi N. GHENA 

lipsuri, pe arătarea lor în mod 
deschis, demonstrindu-se că în 
organizația de bază există spi
rit de combativitate, s-a înțeles 
felul în care să se facă dezba
terea activității ideologice în 
lumina amplului program de 
măsuri prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ‘ 
bunătățirea muncii 
comunistă.

S-a luat poziție 
de acei membri de 

Combativitatea partinică, 
atribut esențial al muncii

nu se străduiesc să-și ridice 
nivelul lor politic și cultural, 
nu iau parte activă La viața 
organizației de partid, cum sînt 
Gheorghe Bălan, Adam Cior
nei, Dumitru Ciochină, Ianos 
Cinka. Cu multă răspundere și 
principialitate s-a discutat des
pre problema disciplinei în 
producție și despre comporta
rea în viață a unur membri de 
partid, a unor tineri.

In cuvîntul lor, tovarășii 
Arghir Păunescu. Constantin 
Stan, Marin Răduca, Ștefan 
Dezmeri, Emilian Cioplean s-au

MAREA SAR8AT0ARE

referit la unele abateri de 
disciplină în cadrul sectorului, 
la cei care fac absențe nemoti
vate, nu-și fac datoria la locul 
de muncă, înfierînd asemenea 
atitudini înapoiate.

Biroul organizației de 
a fost criticat pentru că 
lerat asemenea abateri 
din partea unor membri
partid cum sînt loan Pîrvan 
care face nemotivate, a venit 
la mină în stare de ebrietate.

Alții, ca Aristide Paul, Dumi
tru Lupu, Nicolae Leopold, pun 
mai presus de orice interesele 
personale, neglijează îndatori
rile statutare.

Au fost arătate și condam
nate tendințele unor tineri din 
sector de disprețuire a muncii, 
lipsa de respect față de cei 
mai în vîrstă. comportări ne
demne în societate.

Pe bună dreptate tovarășii 
Păunescu, Răduca, Dezmeri au 
arătat că s-a făcut puțin pen
tru a ajuta pe unii tineri să 
cunoască trecutul, pentru a pu
tea aprecia așa cum se cuvine

La E. M. Petrila — unitate 
cu bogate tradiții în verita
bile fapte minerești — se 
desfășoară, în aceste zile pre
mergătoare lui 23 August, o 
activitate plină de emulație.

: după trecerea 
primei decade din luna cu
rentă, toate sectoarele minei 
raportează substanțiale spo
ruri Ia producția de cărbu
ne extrasă, cumulate de la 
începutul anului. Fruntaș în
tre fruntași este sectorul II, 
cu un plus de peste 4 000 de 
tone. Demne de relevat sînt 
și depășirile înregisrrate la 
sectoarele I și III : peste 
2 000, respectiv, 2 840 de tone. 
Aceste rezultate au condus, 
firesc, la o bună situație 

condițiile de viață de care se 
bucură astăzi, s-a făcut puțin 
pentru a-i ajuta să îndrăgească 
meseria aleasă, să muncească 
cu pasiune. Aceste lipsuri ou 
fost generate de faptul că în 
munca politică educativă s-a 
manifestat uneori formalism, 
nu s-au căutat cele mai adec
vate, mai eficiente mijloace de 
educare, nu s-a imprimat aces
tei munci un suficient spirit 
revoluționar.

Manifestîndu-și satisfacția, de
plina adeziune față de măsuri
le propuse privind îmbunătăți
rea întregii activități ideologice, 
participanții la dezbatere au 
făcut unele propuneri menite 
să contribuie la întărirea mun
cii educative în cadrul organi
zației de bază.

Găsirea celei mai 
forme de învățămînt de partid, 
dezbateri pe teme 
creșterea preocupării faț; 
îmbunătățirea muncii în 
tineretului, intensificarea mun
cii politice și culturale de ma
să, sînt cîteva din problemele 
cuprinse în planul de măsuri 
adoptat de adunarea generală, 
fiecare avînd termen de înde
plinire și responsabilități con
crete.

Din dezbatere s-a desprins 
concluzia că în domeniul mun
cii ideologice, biroul organiza
ției de bază mai are multe de 
făcut, pentru a reuși să asigure 
ca fiecare comunist să se ri
dice la înălțimea exigențelor 
impuse de titlul ce-1 poartă și 
prin exemplul său personal să 
mobilizeze pe cei din jur la 
îndeplinirea mărețului program 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate 
patria noastră, ca fiecare 
al muncii să se comporte 
ași fel îneît să fie demn de 
epoca în care trăim.

Adunarea generală a exprimat 
hotărîrea unanimă a comuniști
lor de a munci cu tot elanul 
pentru a da viață sarcinilor ce 
le revin din programul privind 
îmbunătățirea muncii politico- 
ideologice, de educare marxist- 
leninistă.

indicatorilor pe 
unității ■ producția 
și producția marfă șî 
zate în proporții de 
peciiv, 100.8 la sută, 
țul de cost prezintă 
re de 0,2 la sută.

O muncă rodnică a dc 
pînă acum și sectorul de 
vestiții care și-a depășit 
nul valoric și fizic cu 4. 
respectiv 8,7 la sută.

Există toate premisele 
angajamentul anual 
tățit, colectivul mine 
onoreze pînă la 23 
urmărindu-se totodată îmbu
nătățirea producției extrase, 
alegerea atentă a șistului vi
zibil în abataje.

In cinstea marii sărbători, 
colectivul sectorului III s
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CEFERIȘTII 
raportează îndeplinirea sarcinilor 

de plan și a angajamentelor
Realizările obținute in pri

mele 7 luni ale anului 1971 
de către muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din unitățile 
complexului C.F.R. Petroșani 
dovedesc hotărîrea acestora 
de a întîmpina ziua de 23 
August cu noi și importante 
succese în muncă.

Așa. de exemplu, colectivul 
stației Petroșani, sporind to
najul la unele trenuri și fo
losind mijloacele moderne de 
manipulare a coletăriei a 
expediat în perioada ianua
rie—iulie a.c. cu aproape 
47 000 tone mai multe măr
furi decît prevederile de 
plan.

In mod deosebit s-a re
marcat colectivul Depoului 
de locomotive care, prin bu
na organizare a producției și 
muncii, prin folosirea la ma
ximum de randament a tim
pului de lucru și a locomoti
velor și-a depășit sarcinile 
de plan cu 3.49 la sută, pe 
seama creșterii productivită
ții muncii cu 3,68 la 
Pînă la sfîrșitul lunii 
s-au economisit 1 506

sută. 
iulie 
tone 

combustibil convențional, e- 
chivalent cu remorcarea unui 
număr de 47 perechi de tre- 

TITIREZUL"
Noi oamenii sintem orice, numai egoiști nu. Uite de 

pildă cedăm (împrumutăm, uităm etc. n-arc importanță 
termenul) adesea tocmai ceea ce e mai specific omului: 
conștiința. Și cum conștiința e soră geamănă ca filozofia... 
iată cum s-a ajuns la afirmația puțin paradoxala că fie
care lucru iși are filozofia lui. Iată cum a ajuns și titi
rezul... filozof. Filozofia titirezului — model de concizie 
și suplefe — se reduce in final la un singur verb „a se • 
învirti". Pină aici toate bune și umaniști cum sintem il 
lăsăm, pe fiecare să-și îngrijească „tarlaua sa de fericire". 
Ce ne facem insa cu aceia care „împrumută* filozofia titi
rezului ? Pe concret: ieri-alaltăieri mă intîlnesc cu un 
amic. „Ce faci, mă ?“ — zice. „Bine, da’ tu“ ? „Mă duc miine 
la Rusu. M-am „invirtit" de un concediu de boală pe trei 
zile așa că"... „Hait, mi-am zis — și ăsta a citit „Critica 
irațiunii ^inutile" a domnului Titirez și am luat-o ginditor 
spre casă. Intr-o singură zi am aflat că și Y s-a invirtit 
de două bilete de odihnă și că X s-a invirtit de un serviciu 
unde (mi-a declarat-o cu zimbetul pe buze) nu face nimic.

Apoi am aflat despre „indulgențe", (secret, nu va spun la 
ce slujesc), despre Galilei că ar fi zeul automobilului, mare 
boss autohton (regele plasatorilor cu bilete de cinema cu 
suprapreț etc.). Și asta pentru că a rostit vinovatele cu
vinte: „E pur si muove". Am intilnit și tineri aplecați asu
pra strungului. „Ne, ne! mi-a sărit un șmecher și la „aia" 
se invirte titirezul". Da, p-ailaltă (parte, probabil). ■

p. S. Noilor adepți ai filozofiei titireziste o recoman
dare : conjugați la 3 noaptea de 400 de ori verbul „a se 
invirti" la trecut. Poate o să i se invirtă... „rotița". Iar 
dacă noaptea, ei or să viseze „urit“ (strunguri, rulmenți, 
roți de mașini, volane etc.), s-ar putea ca dimineața (ade
sea „sfetnic" mai bun decit noaptea), să le poarte pașii 
spre poarta unei uzine. Pentru ca să înceapă și ei a se fu- 
; :ri> p-ailaltă (parte). E atit de sănătos.

Lucian STROC1II

LIMB

Deși intitulată modest • „Date 
monografice ale liceului de cul
tură generală din Petroșani" 
lucrarea elaborată de tovarășul 
Eugen Pali, profesor de istorie 
la liceu, constituie o verita
bilă creație științifică care tra
tează dezvoltarea învățămîntu- 
lui liceal din acest important 
bazin carbonifer. Primul volum 
de 400 pagini, cuprinde peri
oada 1804—1944 și tratează pro-

blemelc învățămîntului de la 
înființarea liceului în contextul 
problemelor 
grafice, istorice 
turale ale 
al Il-lea, 
analizează 
1944—1971

evenimentele politico- istori- 
economice și social-cultu- 

rale care au avut loc după eli
berare și în anii construcției 
socialiste.

Această lucrare de mare in
teres pentru cei care studiază 
învățămîntul liceal din muni
cipiul Petroșani, este rodul pa
siunii și preocupărilor științi
fice ale autorului și constituie 
o dovadă de înaltă etică profe
sională.

economico-demo- 
și social-cul- 

Văii Jiului. Volumul 
de cca. 600 pagini,. 

perioada anilor 
— cu referiri largi

a

de imobilizare 
în reparație- cu

de
complex

nurj Pe distanța Petroșani — 
Simeria — Petroșani.

Sarcinile planului de pro
ducție ale Secției L/4, Re
viziei de vagoane și Atelieru
lui de zonă au fost realizate 
în proporție de 101. 112. res
pectiv, 108 la sută.

Organizarea exemplară 
muncii la Atelierul de zonă 
este reflectată și de reduce
rea timpului 
a vagoanelor 
15 la sută.

Economiile 
cost totalizează pe 
valoarea-de 1265 120 Ici din 
care. Depoul de locomotive 
989 584 lei. Secția L/4 120 060 
lei și Atelierul 
155 476 lei.

Colectivele de mu 
cadrul complexului 
Petroșani. încheindu-și b 
țul realizărilor pe 7 Iun 
activitate își manifestă con
vingerea că pină la 23 Au
gust își vor majora succese
le obținute în muncă, dove
dind astfel dragostea și ata
șamentul față de partid și 
conducerea sa, față de poli
tica sa înțeleaptă.

Vineri;- a avut loc plenara 
Consiliului Național al Feme
ilor, consacrată dezbaterii și a- 
doptării sarcinilor ce revin or
ganizației de femei din țara 
noastră în lumina propunerilor 
prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și adoptate de Co
mitetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, privind îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, de 
educare marxist-leniniștă a 
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, precum și în 
expunerea ia consfătuirea de lu
cru a activului de partid din 
domeniul ideologiei.

Plenara a analizat cu simț de 
răspundere, în spirit critic și 
autocritic, activitatea comitete
lor și comisiilor femeilor în do
meniul muncii de educare co
munistă a femeilor de la o- 
rașe și sate și a stabilit măsuri 
menite să înlăture neajunsurile 
existente, să conducă, la ridica
rea nivelului și eficienței între
gii activități politice și cultu
ral-educative, corespunzător ce
rințelor făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Un deosebit accent s-a pus, 
în cadrul dezbaterilor, pe spo
rirea contribuției pe care fe
meile trebuie să și-o aducă la 
creșterea și educarea tinerei ge
nerații în spiritul tradițiilor re
voluționare ale clasei munci
toare, ale partidului și poporu
lui nostru, al sentimentului de 
dragoste și respect față de 
muncă și producătorii bunurilor 
materiale și spirituale, față de 
familie, a devotamentului ne
mărginit față de patrie și partid, 
față de realizările obținute de 
poporul nostru în construcția 
societății socialiste.

In încheierea plenarei a fost 
adoptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central 
a! Partidului Comunist Român,

epind din luna august, 
toate școlile din învățămîntul 
general și liceal de la erașe și 
sate își vor organiza ateiiere- 
școală, dotate cu mașini, unel
te și aparate adecvate, în care 
elevii vor desfășura activități 
practice, de producție. Ele vor 
fi executate prin muncă volun
tară, cu concursul material și 
tehnic al unităților economice 
și cu participarea cadrelor di
dactice. a elevilor și a părin
ților. In acest scop, școlile și 
liceele din mediu] urban vor 
fi patronate de întreprinderi 
industriale, care le vor putea 
sprijini nemijlocit cu îndrumă
tori, cu instrumentele și mate
rialele necesare realizării unei 
legături strînse a învățămîrttu- 
lui cu practica. In mediul ru- 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se exprimă satisfacția 
și adeziunea deplină față de 
recentele documente privind 
măsurile de îmbunătățire a 
muncii politico-ideologice și 
cultural-educative, documente 
care conțin adevăruri imuabile 
pentru întreaga viață politică, e- 
conomică și culturală, exprima
te cu claritate și putere de pă
trundere a problemelor de că
tre secretarul general al parti
dului nostru.

Milioane de femei din țara 
noastră — scrie în telegramă — 
exprimă recunoștința lor fier
binte pentru prevederile recen
tei hotărîri a Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu pri
vire Ia majorarea alocației de 
stat pentru copii și îmbunătă
țirea regimului de acordare a 
acesteia, care reflecta încă o 

. dată grija părintească pe care 
partidul o are în permanență 
față de familie, față de crește
rea și educarea copiilor și tine
retului țării noastre.

„Angajate cu toată forța și 
capacitatea în vasta activitate 
constructivă a întregului popor 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Partidul Comuniști 
Român, noi, femeile de la orașe 
și sate, românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități — 
se spune în încheierea telegra
mei — asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru traducerea în viață a 
programului de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a maselor, 
pentru a conferi întregii munci 
un caracter militant, partinic, 
contribuind astfel la înflorirea 
națiunii noastre socialiste, L' 
ridicarea patriei pe noi trepte 
ale mersului înainte, spre co
munism".

ral atelierele-școală vor fi pa
tronate de întreprinderi pentru 
mecanizarea agriculturii, între
prinderi agricole de stat, coo
perative agricole de producția 
și de alte 
existente în 
respective.

Produsele realizate în atelie
rele-școală vor fi folosite, în 
primul rînd, pentru autodsta- 
re. iar unele vor fi valorificate. 
După recuperarea < 
materiale, fondurile 
vor fi folosite 
rea atelierelor 
pentru elevi.

Acțiunea de 
relor-școală, care se desfășoară 
în prezent, se va inche’a la 
sfîrșitul anului 1972.

(Agerpres).



SIMBATA n AUGUST IM

locuitorii

ESEU

cu cititorii
Gală de filme

primit 
călăto-

căutat
N-am

trebuie sâ uite 
poartă nu numai pe di- 
peceteo Republicii. ci 

mentalitate, in conșliin-

să mănînce
ca acesta pe
acum de la
;ește alături

Mi-aduc aminte c-am 
două zile după un măr.

economisi 
actorul știe că o 

ne-a călăuzit, 
ne-a învățat

ani in urmă, înainte și

cîmpeneascâ
La Eon ea, miine dimineață, 

se va organiza o serbare cim- 
penească. Dintre formațiile lo
calnice vor participa taraful, 
dansurile, soliștii de muzică 
populară.

De aceea n-am îndrăznit 
mănînc. Deși puștiul de 
mine mă privea mirat.
l-am mîncat,
mîncat pentru că i

l-am dus 
stins cu

băiețaș. Nu
l-am 
unui 

dorul 
pen-

Costin ILIESCU

__________/

Steagu/ roșu

ur-

Ion SOCOL

amînărilor

a 
al 

sar-

pe tă- 
c e 

scriitori si compczi-
pictori și cineaști, sculp-

Inxoțotu a lenmistu aespre 
o este o călăuză luminoasă în 

aspro, aer p'ină de 
pentru consolidarea 

socialiste in țcra 
desevirșirea 

In c- 
cre moi

sector cultu-c: otit de ora cum 
este tectrul se cuvine o fi 
făcută, evident, din aceeași 
perspectivă, ceea ce de oltfel 
a și asigurat și asigură o sub
stanțiala înflorire o acestei arte 
otit de apropiată maselor.

Actualitatea noastră otit de 
oriotă, oferind reflectări ar

tistice, chipuri de oameni, idei,

1 
I 
I
I 
I 
I
I
I

munco 
succese 
ideologiei 
noostră. pentru
procesului de cultu'ă. 
ceostă acțiune, tot ce 
bun poporul lostru co intelec
tualitate — cercetători
rimurile otit de felurite 
științelor, 
tori, 
teri și actori și atițâ citi crea
tori de bunuri spirituale — 
meczo fără so.ă’re partidul.

Dezvoltarea impetuoasa 
culturii, interesul concret 
maselor pentru cultură,
cinile foarte variate și m* 
înnoite core stau în foto r 
tului cultural, fac să se ivi 
că edeseo probleme gi
controversate, ce-și caută 
zolvareo. Soluționa,-eo lut 
acestora este totdeauna indiso
lubil legato de aplicarea teo
retică și practică a străluci
telor învățături leniniste. Cul
ture socialistă este populară 
ji umanistă în esențe ei. Nici 
o indicoție privind acest dome
niu nu poete fcce abstrocțîe 
de caracteristicile fundamen
tele c'e culturii nocstre noi.

Abordcea problemelor unui

sentîmente de o mere frumu
sețe solicită din partea acto
rilor o înțelegere odincâ a fe
nomenelor.

Privirea superficială confun
dă adesea noul cu vechiul, 
lipsa de participare directă 
'a transformoreo realității noas
tre conduce de obicei la tran
spunerea fără o'iscernămint a 
noului și vechiului și nu nu
mai fără a'iscernomint, ci și 
făro o poziție activă din punct 
de vedere al apărării cauzei 
socioliste. Noul nu este un 
produs de laborator și acto
rul nu-l poate propogo în afa
ra realității, ori neținind sea
ma de eo.

Actorii nu 
că ei 
plome 
și în 
țo.

Cu
Io sfîrșitul fiecărui spectacol, 
ero poruncă să se cinte imnul 
regal. După farsa groasă sou

melodrama lacrimogenă, spec
tatorii, fiecare așa cum il prin
dea „imnul" (ca
Pompeiului, cuprinși de lavă) 
rămînecu încremeniți cu un 
singur galoș și o mîneco de 
palton petrecută pe mină, 
oscultind ccordurile răgușite 
ale plăcii... Se sculo si mor
tul din scenă si călăul, pentru 
„a slăvi" monarhic. Singur, suf
leorul ero ovantojot : el pu
tea so stea jos.

Lo fiecare spectocol, estă- 
zi, actorul simte un cu totul 
alt cintec, fără cuvinte si plăci 
de patefon. II sugereezo spec
tatorii. li reomintesc actorului 
de uită cumva cui dotoreeză 
totul.

li reamintesc co astăzi multi 
din cei core vin lo teatru ou 
învățat alfobetul în cnii Repu
blicii și că desculțul de ieri il 
ascultă acum în strofe de sea
ră.

Și daco „Times" scrie despre 
noi șJ Radio Roma laudă tec
trul nostru fără a 
superlativele, 
mină sigură 
ne-a ajutat,

E mai mult decit toate im
nurile — Partidul.

Mergeam zilele trecute 
cui-să ce avea ca destinație co
muna Aninoasa. Lingă mine că
lătorea un puști. Elev la școala 
generală din localitatea spre 
care ne ducea autobuzul. A 
scos din servietă două mere. 
Pe unul, ceva mai mic, l-a 
șters o dată sau de două ori 
cu podul palmei. Pe cei mare, 
insă, l-a frecai îndelung de bu
zunarul hainei. Cînd s-a con- 
. ms că e suficient de bine lus
truit mi l-a întins, zimbind oa
recum sfios, fără să scoată o 
vorbă. Apoi s-a intors cu fata 
spre geam și a mușcat cu pof
tă din

Am 
veam 
pistrui 
de undeva de la șes. 
prin aceste locuri ; 
mere 
fructele de' j 
Le-am căutat 
vîrsta puștiului de

Privind mărul am avut sen
zația că văd 
cui de pruni 
cocioabe ale 
Lonea. Erau 
dăcinile rănite, 
cauza pietrelor 
gea ca într-o menghină. De cum 
luam vacanța de vară veneam 
la pruni. Toți copiii coeioabe-

lor. De altfel nici aveam 
unde să ne jucăm. Așa că ne 
făceam de lucru căulînd pru
ne. Ne rodea pe toți o foame 
de fructe pe care ne-o amă
geam cu cîte-o prună.

Odată, copilul
tre. Gelu, s-a
meni nu știa

venit să-!
lot ce vă
n-a

cere

vecinei noas- 
îmbolnăvit. Ni

ce are. Doctorul 
vadă. Să-i dați 

■ și-i trece — a

mărul ce] mic.
privit darul pe care-1 a- 
în mină. Un fruct cu 
roșii. Desigur era adus 

. Știu că 
asemenea 

nu se fac. Cunosc toate 
prin împrejurimi, 
t cînd eram de 

lingă mine.

in luciul lui pil- 
sădiți lingă fostele 

minerilor de la 
niște pruni cu ră- 

Probabil din 
care ie strîn-

CARNET
In sala de proiecții a.cine- 

clubuhii .Amafilm" din Lupeni 
va avea loc miine, la ora 10, 
o gală de filme realizate de ci- 
neamatorii din localitate. Vor 
fi prezentate filmele cu- ca^e 
cineclubul a participat la al

MĂRUL
sfătuil-o ajutoarea medicului pe 
mama i

Gelu 
la pat. 
fi vrui 
căutam 
aproape 
care locuia el. Intr-o zi a vrut 

un măr. Un măr 
care l-am 

puștiul ce 
de mine.

copilului.
a rămas multă vreme 
Era bolnav dar tot ar 
să se joace. De aceea 
să ne zbenguim cit mai 
de geamul cocioabei în

in piață la niște 
lîrlani. Dar noi nu aveam 
un ban in buzunar. De- 

ceaba. nici pomeneală să ne 
dea I Mai ales că eram consi
derați niște venetici veșnic hă
mesiți de foame.

Ne-am întors cu buzunarele 
co ..c Gelu ne-a privit cu dis- 
xerarc. Ne-am așezat lingă cl 
pe patul de seînduri. Am sim
țit atunci că trebuie să-i spu
nem ceva. Cu imaginația mea 
de copil am încropit o poveste 
în care era vorba desigur nu- 
r. despre mere. Un magazin 
nare plin cu mere. Mere aurii, 
pistruiate, cu miezul 
dulce...

Gelu zîmbea. Ochii 
cloși mă fixau.

I-am văzut din nou 
sticloasă. T-am văzut-o 
rul pe care mi l-a dăruit puș
tiul. 
să-1 
lingă

Nu
i-am 
dus lui Gelu. I 
cojii 1 care s-a 
după mere. Iți mulțumesc 
’nu dar, băiețaș. Iți mulțumesc. 
Mi-ai amintit de Gelu.

dulce.

privirea 
in mă-

PANA1TESCU

ll-lea concurs și festival 
primăvara acestui an («Sens 
unic*, ,E. M. Lupe ni" — repor
taj, etc.).

Consfătuire

In sala de lectură a clubului 
sindicatelor din Vulcan va a- 
vea loc miine, la ora 10,30, o 
consfătuire cu cititorii despre 
.Funcfia educativă a cărții și 
influența ei asupra formării 
conștiinței socialiste și a ridi
cării nivelului de cultură ge
nerală a fiecărui om*.

de sărbătoare
Urole
Salut
Copac
Cu crengile de cintec

mari porniră din pieptul brav ai țării 
închinat muncii in vatra cea fierbinte, 
core-și răsfiră coroana-n largul zării 

și muguri de cuvinte.

Șoimani ai vredniciei știm modela otelul, 
II înflorește mina cu-a inimii căldură 
Și astăzi, laolaltă, parcă suim spre țelul 
Visat de fruntea țării pe-a raiului său gură.

E-o lungo dimineață pe 
Lumina demnității, cînd 
Și-n codri plini de stavă 

oroano nemuririi acestei

care o sărută
greu frunzar ii sună 

trece-a iubirii ciută,
țări ne-oduno.

In aurora țâri» răsfrint e
roți frații gind rrtclino spre lespezi de morminte, 
Acolo unde somnul eroilor o floore
Ne-o leagănă în ceosul aducerii-aminte.

miez de soare

Au trecut cite va luni de 
cînd Casa de cultură din Pe
troșani anunța inițiativa a- 
menajării unui mini-club cu 
prof: bine ales, destinat ac
tivităților ideologice și cul
tural-educative. Ideea care a 
generat inițiativa este aceea 
a diversificării mai ample a 
activităților ce se desfășoa
ră cotidian, ieșirea dintr-o 
anumită rutină care, vrînd- 

nevrînd. s-a format. S-a mai 
pornit și de la premisa ci> 
cdată înființat acest club, la 
care aderenții consimt de ia 
SnceDut la anumit pro-

I 
I
I
I
I

va forma 
concep’ ii 
culturale

Oscar Brăutigam, a- 
sală, prin atmosfera

lucrului finii. Această

gram orientativ și ia disci
plina lui, în acest fel parti
ciparea oamenilor nu numai 
că va spori, dar se 
și un nucleu de 
privind activitățile 
de perspectivă.

S-au făcut investiții și a- 
menajâri importante: gr<.;ie 
talentului pictorului Icsif 
Tellmann și metaloplasticia- 

nului
ceasta
intimă și reconfortantă ce o 
degajă. își va merita denu
mirea de _Inlim-c!ub". Dar 
numai cind va fi gata, deoa
rece, la ora actuală — deci 
la aproape două luni de cînd 

se preconiza inaugurarea 
lui — se află încă la jumă
tatea
stare neclară era (și este) tre
cută
T.A.P.L. Petroșani, organiza
re comercială căreia .-a fost 
solicitat sprijinul, dar nu s-a 
dovedit suficient de recepti
vă (doar la nivelul promisi
unilor). Zilele trecute am în- 
tilniț chiar în spațiul In zare 
va exista clubul, pe tova
rășii Abalașiu, director co
mercial a! r.A.P.L. Petroșani 
și Tîgâreanu. contabîl-șef, 
care erau vădit entuziasmați 

de acest proiect, prouuțînd 
tot sprijinul, în luna aceasta, 
pentru Casa de cultură. Fă
ră îndoială că nu e tîrz u 

încă, deși prestigiul Casei de 
cultură are 
ma acestor 
lungate de 
pre- puțin

in responsabilitatea

de suferit în ur- 
târâgănăr! ir.de- 
care nu e decit

I
I

Ti I

duse și trenul ăsta! 
Boz.
zalele, cintau, 

negurilor
pre- 

același

un tren, 
că nici 

decit să 
! și rămine lingă macaz 

fără 
apă.

Cu braț viteaz
cutezător

despicau in zare negri norii 
s-au aprins pe creste roșii zorit, 
prima treaptă a 
pas frumos urca

acestei eie 
noua putere

de-a lungul fileilibertate-a-nscris
Istoriei, in dimineața zilei 
De 23 August acest popor, 
Cu braț vinjos, viteaz, cutezător.

Acum, in mină, pe șantiere, cind 
Ne avintâm, muncind cu tine-n gind 
Iți făurim, o patrie, ofrandă 
Incandescența dragostei ghirlandă.

Ești tincro. Te vrem biruitoare, 
ntotdeauna. In veci strălucitoare. 
Intrind â nu mai fie
Nimeni mindră Românie.

DRAGÂNESCU

Adincul. cu pereți viscoși și 
stilpi de întuneric, lărmuie, 
scapără, clingănitul trece din 
armătură-n armătură, se spar
ge in bolți, apoi în imense 
cortegii, se afundă peste tot 
și nicăieri.

— Se
— oftă

Jucau 
lungind 
cintec.

— Ultimul ! Mai e 
unul singur, poate 
ăia și-atunci n-am 
aștept 
ridicind beznei un turn 
formă, o marionetă de 
ceață și somn.

In asemenea momente 
senzația 
a unei 
trecere 
subțire, 
trezire 
scădea 
pinzele 
universul îngust se 
lucrurile căpătau 
n sigure, ieșeau parcă din o- 
rele de obsesie ,de idee fixă. 
.\ostalgic, cintecul razelor — 
'ling, cling, cling! — repetă 
monoton și uniform tristețea 
lor metalică, sfișie diamantul, 
piatra și noaptea. Guri multe, 
amăgitoare, înghit cintecul. lu
mina lămpii pare un abur in 
sus și-n jos, un abur cu pu
pilele dilatate de spaimă și 
peranță, o fugă ce răstoarnă 

muntele cu vîrfu-n jos. Și 
calul aștepta. Aproape moțăia 
adincul pustiu, fără hotar, 
mugea încet a oboseală nouă 
și-o spaimă veche, increm ni
se lumea in rosturile ei, unii 
țieste alții ațipiseră, nu era 
somn, ci o toropeală febrilă
— bam ! bam ! lovea ciocanul 
peste auzul lor buimac — se 
legăna-n talazuri un semnal

avea 
unui zbor sau poate 
plutiri obositoare, o 

veste o lume cenușie, 
un lent proces 
in care 
sau creștea 

emile de

de
așteptarea 

risipind 
amorțeli, 

destrăma, 
străluciri

al sfirșitului, și-apoi el : ,șut‘! 
Și calul veni tremurător.

— Șut, Roibule, șut, mă 
bătrine!... murmura Boz.

Calul întoarse capul ca și 
cum ar fi încercat să-l pri
vească. In ochii fără culoare, 
străvezii parcă, jucau două 
steluțe plăpinde, niște zba
teri albastre, zadarnice. Boz 
era vesel.

— Uf, ce liniște! Ce liniște, 
mă ortace.

Dincolo de cortina tăciuni- 
tă era grajdul larg cit un vis 
trecător. Peste ape subțiri și 
risipite, 
diamant 
un pik. 
serbezit, 
menințător cu virful lui tru
dit, bont, mugea turbat, se 
îneca de atitea ris ce sfișia 
pustiul dur și înșelător ca un 
apucat și vuietul lui lovea fă
ră să-i pese, se amesteca cu 
setea lui Boz, se rostogolea 
in el dezdoindu-i spinar. a co- 
cirjită, pleoapele aproape că-i 
sint 
nie 
țuri 
Iul 
viscul dintre linii, 
tea in loc ca un învins - e ca
ută scăpare dintre ziduri, un 
fior scurt ca o părere zguduie 
trupul costeliv slobozind un 
nechezat slab întors dintr-o 
răsuflare.

— E timpul, bătrine, hai.
Calul nu se indura, bănuia 

drumul, dar Boz ii Arigă din 
nou chemarea, un glas veșted, 
poate și un suris. .Hai • u tata 
Roibule !“. Și a ta. sau întoar
cerea glasului din fundul nop
ții, schimbat puț:n, îngroșat, 
nu-l urni din loc. Boz simțea 
cum i se moaie picioarele și 
aproape furios în lăbiciunea 
lui apăsă nesigur , ăpăstrul.

teamă. Ar fi tr buit 
pe undeva măcar un 
pikurile amuțiseră în 
Colivia aștepta. Boz 

metalici

— îndrăznește ortace!
Venise. Calul nu avea de 

unde să știe, dar venise. A- 
dincul moțăia greu, moh rit, 
plin de 
să bată 
pik dar 
orturi,
trece printre pereții 
și calul nepăsător, străin ve
nea in urma lui. Pentru Boz 
era a cincea sau a șasea cară 
cind iși pierdea omenia deși 
el nu era om fără inimă și

întinse strigă ceva — era și 
disperare și indirjire — adin
cul ii înghițea vocea—uho-ho ! 
olio-ho — calul nu-i ia seama, 
buza de sus i se stringe in
tr-o crispare dureroasă dezve- 
lindu-și cioturile galbene ca 
intr-un ris amar, trist, ochii 
injectați și goi aruncă fulge
re, ai zice de neputință, co
pitele izbesc neîntrerupt, bat, 
iar nechezatul și un „fii bles
temat, ortace !“ se pierd in 
golul nemișcat cu o înverșu
nare aspră, dură. Un vagonet

ni groase, legănate-n 
guri unesc intr-o horă fără 
sfirșit umbrele schiloade lă
sind tic-tacul de ceasornic 
al ^roților timpul ! Cu șuier șî 
spaimă drăcească colivia se a- 
runcă in golul pămintului go
nește cu vuiet, trepidează, ru
pe din drumul cu două capete.

Cling .'... Bam... Tic-tac !^.
Totul era viu... Alb și...
Înțepenise in spatele grila- 

jului de linii, iruri și rom
buri in are iruri!, și rombu
rile se inlănțuiau intr-o geo-

în cerul de piatră, 
și scoici sus, se porni 
Batea rar fi uniform, 
îl forfeca năuc și a-

închise lăsind doar o li- 
ingustă și înflorată la -ai
de zbircituri mărunte. Ca- 
bătea din copite, scurma 

se invir-

PLECARE PltVlRlt AMIHIOOI
F

nimeni nu-l putea învinui că 
ar fi fost, dar n-avea cum 
să scape. La ce bun să-și re
fuze acest ultim drum ? Zău 
așa! Iubea caii. Unii oiau 
să-i omoare acolo chiar pe 
locul unde mine au; erau lu
cruri de necrezut se spunea de 
.timp' 
și era 
cut-o.
trage 
șasea 
se disprețuia, se ura chiar. 
Poate că și lui i-o trage cine
va intr-o zi. Pentru că de cinci- 
șase ori o trăsese și el. Nu 
se auzea nimic. Orbit parcă 
de batjocură, 
grumazul, ușa 
din lanțuri și 
tr-o poziție de 
rile i se dilată, dinții i 
iu răcoarea metalului. Boz a- 
bia se ținu să nu cadă. Obra- 
ji-i pălesc. Cu miinile

sau ceva asemănător 
sigur că mulfi ar fi fă- 
El insă niciodată. Acum 
pentru a cincea sau a 
oară ușa pămintului și 

se ura

calul 
grea 
înțepen 
arc întins.

incordS 
tremură 

in- 
Nă- 

,e rup

RAGMEN
se izbi de altul — buni 
bocănitul se întoarse din 
lălăit capăt al pămintului, 
fundul nopții —- bum — infi- 
gindu-se in Boz ca un cuțit — 
bum .' bum bum .'

— M-am prostit, mă. m-am 
prostit, suspină el.

Un val de căldură ii taie 
respirația, acum lumea era a 
lui, a lor. vie, aproape — iși 
lepădă haina de pănură apoi 
iși scoate cămașa, o rupe in 

noduri mari, 
i și se stre- 
Buzele mur-

ce
di n

două face trei i 
poate prea muri 
coară lingă cal. 
murau intr-una :

— Așa ori ace, 
să vezi iarba, copacii, soarele 
ai să vezi lumea, tot ai să 
vezi bătrine, tot ! și-l leagă la 
ochi.

Adincul huiește. Zgomotul 
șovăielnic și firav se ridică 
talaz, se amestecă u nebunia 
zalelor cling! cling! — lumi-

așa ! Tu ai

T
m trie v’ifectă și, pentru fl 
■ îneca sau a șasea oară. Boz 
trăia pe țhcioarelc altuia, mî- 
nia și disjrerarea ii sint in 
trup iar ochii numără rombu
rile și mai fac și altele.

Cerul era înalt, aerul >tră- 
veziu și proaspăt unduia pes
te halda care-și juca atentă 
galbenul și simitul. Despărți
rea. Cind rezidurile, cind 
munjii, cind amindoi cintau 
trist ca o părere, întau pă- 
mintului țtrăfos și roșiatic, fă
ră viafă înșelător, cintau in 
ro/K/tul copitelor, 
rii înălțimilor se 
ei sfîrșitul se jeluie

Sfîrșitul bătrine s-a 
Alici u. nici tu acum 
mai deosebim, nici ni 
deosebit, și- 
am fost și 
moarte.

Boz urise 
dacă era a

, cintau 
cind vultu- 
adună și-n 

cu mplit. 
sfirșit ! 

i nu ne 
iz ne-am 

acum, 
i foc, o

acest drum chiar 
cincea sau a șa-

oară și-acum.
Privea umbrele păsărilor de 
pradă aruncate pe caldari- 
mul uscat, interesante, liniș
tite. Hoitul era aproape și pă
sările goneau spre el dansind 
sarabanda țroftei. se apropiau 
in cercuri largi, sigure. Ve
nise timpul. Așa e cileudată 
nu vrei, încerci să scapi d și 

intUil lucrul ăsta, iiindcă 
legătura in timp r prezintă ce
va și poale nu, timpul e ca 
lutul, modelează mereu, arun
că in umbre forme, gind uri, 
aripi și iar modelează, dă nu
anță liniilor, se îngroașă, se 
face d<uts și aripi. Timp și 
lut. Și dintr-o dată vine ră
ceala. trece prin timp și for
mele groase, trainice și ari
pile încep să cadă. D- vină 
e timpul și începi să te miști, 
clocolești i: putincios. cauți o 
modelare nouă și încă o dată 
încerci, vr i dar lutul e moa
le, rfscos, rece, s-ar putea să 
■ azi. dinlr-Q dată să te nărui.' 
s-ar putea — agonia asta du
rează ani. lutul iși pierd ■ for
ma intr-o clipă. Căpăstrul se 
lirtie în praf și copitele il bat 
H'ț>ăsâtoare. trec dincolo de 
<1. E orb ? Calul trece, ocoleș
te gropile, pipăie, adulmecă 
încoace și-n colo ca un pisoi 
flămind in curtea cu hirtoape. 
in curtea care n-are s.fîrșit. 
căci la capătul ei nu este nici 
stavilă, nu e nimic. In țață, in 
dreapta și-n stingă era pă- 
mintul pră.fos și roșiatic, pus
tiul in tare se aventurează ca 
un naufragiat și unde totul 
pare in regulă, deși pustiul 
înalță paravanul. Sus. umbrele 
fac jocul pămintului.
. — Adio, ortace!

Boz sc mai gindeșle la 
— i ce? Alu se știe, 
• â Ia margin a d

;i mirul cin ’pîjl ti-Tti-

Și
ce va 
doa r 
fi unic

sera brubuane
sigur. Roibu e orb? St' Iul dc 
umbre se lasă in picaj, ciovu- 
ile izbesc fără milă, țipă și 

rid iar Roibu sare ca ars, jace 
ocoluri scurte. Umbrele atacă 

u sălbăticie și Roibu se po
ți ni. râmase in loc. Umbrele 
mai atacă o dată și încă o 
dală țipătul absurd al victo
riei coboară peste stirvul in
duc, rai. orb și S'>areîe. • aboa
rd. Boz se răsuci in patru vin- 
turi. „Oprește!' Și lacrima în
gheță uscata sub pleoapă. X'u 
sc -nai nurca nimic. $i cal • 
păsări tăceau. Boz nu nuii : 
om. .Și nici calul nu mai • < a
al. Iși rotea ochii bulbw ați. 

got. căuta cerul pe care nu-l 
văzuse niciodată. Visa spusele 
omului: soarele, copacii, iarba. 
Șt durerea. O senzație nouă.
'loțrotul puțului se jeluia pr~ - 

lung, chema adincul și cerul 
chema — mă duc. mâ-ntov 
Boz ridică o piatră și porni 
să alunge aripile <<• murdă
reau i>ămîntul. Ar li vrut să 
alerge, era insă 
mic 
sute 
deși 
lui, 
chi-i aruncau fulgere

— Măi ortace! măi ortace!— 
Chemarea vine. Chemarea 

pier*». Trebuie să vină sfirși- 
tul Și reziduul st'-rp. pustiu, 
il așteaptă. Stai omule, opreș
te! Două trupuri încleștate 
intr-un joc nebun iau în bra
țe țmmintul prăfos și -oșiatic. 
Bam. bam, bam... J’hu-hu. 
uhu-liu. uhu-hu !... Halda vin
dea. mohorită. plină de 'ninice 
spaime, străină pină-n mar
gini.

In genunchi umbr-j și gin- 
Jul lui Boz se roagă

A șt cartă noaptea ..

ce
Ar fi vrut 

slab și prea 
d<’ o/Xsprec-’ce mii două- 
cincizeri de ori mai mic, 
ziua asia nu mai era a 
dar mic și slab era. O- 

mute.

Dem D. lONAȘCU
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Premise eerie
hotărît ca angajamentul a- 
nual de 3 090 de tune sâ-1 re
alizeze pînă la ace i-tâ dată. 
E o inițiativă lăudabilă și
— ținind cont de sporul pe 
care-1 deține pînă in prezent
— are chiar posib * *. ’.tea să 
dea și o apreciabilă cantitate 
peste cota angajamentului.

Brigăzile care s-au eviden
țiat în mod deosebit pin i a-

cum, prin aportul lor vre cinic 
la bilanțul colectivului, sînt 
cele conduse de minerii des
toinici și prieepuți Gheorghe 
Rotaru. Vasile \varvarei, O- 
prea Sandor. Iosif Busan. 
Eugen Voicu și Mihai 
eru.

Pentru succesele 
trate pînă la ora act 
premisă certă și a al 
mai bogate, viitoare — colec
tivul minei Petrîlei 
toate felicit

Deschiderea
Emisiune in 
mană. 
Bună seara. 
Bună scara, 1 
Campionatele 
de atletism. înregistrare

pag. 1)

de coleclive- 
ale exploatărilor 

Aninoosa. Vulcan, 
ce

ea 0.2-1.5

19,30 
20,00

21,10
fete! 
băieți!

■ europeni
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dc la Helsinki. 
Publicitate.
1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de scară. 
Săptămina internațio
nală.
Tele-enciclopcdia. 
Gheorghe Tattarescu. 
Breviar.
Cugar.
Jet de foc.
Film serial : „Urmări
rea" — episodul „Haine 
vechi*.

22,00

23,15
23.30

Emisiune muzical-dis- 
iractivă cu : Formația 
Romer, Corina Chiriac, 
Coca Andronescu, Dom. 
Savu, Păstorel Ion eseu, 
Cristina Dan, formația 
.Cantabile**, Doina Spă
tarii, frații Grigoriu, 
Aurelian Andreescu, 
IJem Rădulescu, Vasili- 
ra Tastaman. Margareta 
rislaru.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Sleaqulroșu
n

Corespondenții 
ți cititorii despre 
locolitatea lor

fâțișarea

. Cei care au luat cuvîntul la 
«tenta adunare generală a re
prezentanților salariaților de la 
E. M. Dîlja, au știut sâ dezbată 
hotărît, cu spirit de răspundere, 
constructiv, problemele arzătoa
re ale minei, ce s-a făcut și ce 
nu s-a făcut și, mai ales, ce 
trebuie întreprins de acum îna
inte jientru redresarea activi
tății. Faptul întărește o convin- 
£€f« pe care ne-ara format-o 
•Ce ani de zile, că aici trăiește 
țf muncește un colectiv matur, 
care știe c« vrea, dornic să-și 
perfecționeze fără încetare pro
pria activitate.

Nc-a impresionat plăcut res
ponsabilitatea cu care privește 
destinul minei un șef de bri
gadă cum e Petru Costea. Pro
punerile lui privind îmbunătă
țirea susținerii suitorilor șî po-' 
«Rrea cu materia) lemnos a stra
tului 5, de înființare a unui a- 
ielier de reparații mărunte în 
subteran, merită toată atenția. 
Interesante propuneri au venit 
ți din partea șefului sectoru
lui V, Traian Codreanu, care 
— după ce a evidențiat lipsa 
'AscnmerttâȚîei -pehtru executa- 
»ea puțului orb 5 și neajunsu
rile pricinuite de nepunerea la 
timp în funcțiune a puțului 
orb 4 — a formulat măsuri pen- 
Ifu devansarea termenelor de 
realizare a lucrărilor planificate, 
extinderea susținerii metalice a 
ramificațiilor. înlăturarea lem- 
rrahri la bandajare cu plasă, 
ireeerea la profile mari.

Maistrul principal Nicolae No
vac s-a referit la problema a- 
cută a fluctuației : „Ne lot plîn- 
gem că pleacă mai mulți oa
meni decît vin. Dar am făcut 
totul pentru a-i atrage, a-i sta
biliza ? In această direcție tre
buie să ne intensificăm apor
tul, cu toții sâ acționăm cu răs
pundere și seriozitate, să ne în
grijim să ne creștem generația 
nouă de mineri. In cadrul cen
trului de instructaj de la mi
nă, sau la cămin — unde sint 
concentrați majoritatea tineri
lor —. se impune să ne a pro
nie m mai mult de ei. să luăm 

cu 
lor, să 
mineri 

sînt 
nu-

nea-

piem mai mult de ei. 
contact cu frămîntârile, 
gîndurile. cu aspirațiile 
organizăm întâlniri cu 
eu experiență, conferințe, 
atâtea și atâtea mijloace, 
mai să simțim că trebuie 
păra’ să facem ceva..." Ingine
rul electromecanic Tiberiu Bin- 
•lea a evidențiat necesitatea re
deschiderii cursurilor de ridica
re a calificării pe meserii. Șe
ful de bric, dă Mihai Cosma a 
arătat nevoia îmbunătățirii teh
nologiei de lucru în abaiaje pe 
strate subțiri.

Minerii șefi de brigadă Con
stantin Scutaru, Vasile Sidorov. 
Petru Scredeanu. Ștefan Ghioc, 
mecanicul Mărgărit Dobre, 
maistrul princioal de transport 
Lasz/o Carol Erwin, inginerii 
Martin Borsa și Aurel Amzăr, 
șeful serviciului aeraj și pro-

ț 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
Ii i j j 
I i j
t 
t 
i

au 
căi concrete de îmbu- 
a aprovizionării for- 

din subteran, a trans- 
și a întreținerii căi-

tecția muncii. Carol Bogy, 
conturat 
nătățire 
mațiilor 
portului , 
lor de acces, au scos în evi
dență necesitatea utilizării mai 
raționale a forței de muncă, a 
plasării corespunzătoare a fron
turilor, a folosirii judicioase a 
timpului de lucru, a întronării 
disciplinei sub toate aspec
tele, a respectării striete
de către fiecare om al minei a 
normelor de protecție Ritmici
tatea producției, realizarea ran
damentelor. onorarea indicatori
lor tehnici și economici nu se 
pot realiza deeit printr-o orga
nizare superioară. în toate eom-

Adunări 
generale 

ale salar taților 
!—--------------------------
partimenlelc, și în aceat sens 
membrii comitetului de direc
ție, colectivele de organizare 
științifică a producției și a mun
cii iie sectoare nu și-au făcut 
pe deplin datoria. Cînd constați 
că există o depășire de peste 
9 lei pe tonă la prețul de cost 
și de 27,74 lei la 1 000 lei pro
ducție marfă, nu poți sta nici 
o clipă indiferent. Comitetul de 
direcție, întregul colectiv tre
buie să fie convins că renta
bilitatea activității e cartea de 
vizită care trebuie in mod o- 
bligatoriu onorată. Nu o dată 
se Iasă la voia întîmplârii (mai 
ales la sectorul I) urmărirea 
consumurilor specifice, a chel
tuielilor de producție. Se ac
ceptă cu păgubitoare ușurință 
depășiri Ia consumurile de ma
teriale. in timp ce — așa cum 
foarte clar au arătat Romulus 
Rurdan. secretarul comitetului 
U.T.C.. sau minerul Petru Cos- 
tea — o serie întreagă de ma
teriale stau risipite prin mină, 
se părăsesc cu nepăsare, în loc 
să fie recuperate, strinse cu gri
jă pentru că e avutul obștesc, 
bunul colectivului. Comunișt.î, 
uteciștii trebuie să imprime o 
optică radical schimbată în 
conștiința fiecăruia, să-l deter
mine să se simtă răspunzător 
pe deplin pentru tot ce apar
ține colectivului.

Cu toată bogăția de propu
neri izvorîte din masa salaria- 
lilor, cu tot nivelul înalt al 
dezbaterilor, profunde, respon
sabile. nu poate fi trecut cu ve
derea faptul că membrii comi
tetului de direcție nu au ac
ționat in spiritul caracterului 
de lucru impus, în mod evi
dent, de către adunare. Ne aș
teptam ca abundența de pro
puneri și sugestii să fie filtrată

și apoi recapitulată în fața 
dunării, subliniindu-se acele 
propuneri demne de a comple
ta și a îmbogăți planul de mă
suri. Constatările noastre nu se 
mărginesc la acest aspect, un 
altul fiind și acela că organul 
de conducere colectivă nu a dat 
nici la începutul adunării răs
punsul asupra modului de so
luționare a propunerilor și su
gestiilor sal ari ații or din aduna
rea anterioară.

Cu multă îndreptățire a ac
centuat tovarășul Clement Ne- 
gruț, prîm-secretar al Comite
tului municipal de partid — în 
încheierea dezbaterilor —. as
pectul necesității îmbunătățirii 
pe viitor a opticii membrilor 
comitetului de direcție în sen
sul că aceștia trebuie să acțio
neze în așa fel incit oamenii 
minei să fie convinși că gîn- 
direa lor e luată în seamă, că 
propunerile pe care ei le fac 
sint cumpănite, analizate, valo
rificate, că ei sint priviți în 
dubla calitate pe care o au i 
de proprietari ai mijloacelor de 
producție Și de producători. 
„Se impune ca membrii comi
tetului de direcție — a spus 
vorbitorul — să se apropie de 
oameni, să coboare iu adine, să 
se convingă in fiecare moment 
că măsurile o dată stabilite 
prind contur real, să urmăreas
că cu grijă problemele noi care 
necesită soluționări noi. Numai 
așa vor dovedi o atitudine îna
intată, de activiști, de oameni 
politici. Inginerii, cadrele me
dii tehnice ale minei trebuie să 
se străduiască să găsească cele 
mai eficiente căi de rezolvare 
a problemelor arzătoare ale mi
nei, să-și facă adică în mod 
ireproșabil datoria pe care o 
au. Ce concluzii se desprind 
din adunare ? In primul rînd, 
că este necesar ca — sub în
drumarea comitetului de partid 
—, comuniștii, organizația de 
sindicat și U.T.C. toți factorii 
care răspund de bunul niers 
al minei, să desfășoare o mun
că permanentă, rodnică de for
mare. de mulare a conștiinței 
fiecărui salariat. Să se creeze 
o asemenea opinie in rindurile 
oamenilor incit nici unul să nu 
rămină indiferent in fața nea
junsurilor. să ia atitudine com
bativă. eficientă, pentru cit inai 
grabnica înlăturare a acestora. 
In al doilea rind, să se facă 
intr-adevăr simțită existența li
nei conduceri (clinice bine pusă 
la punct, activă, întreprinză
toare, care să demonstreze că 
măsurile elaborate sint in con
cordanță cu problemele majore 
ale unității, că ele reprezintă 
exact ceea ce trebuie făcut, con
cretizat la. un moment dat, ca 
toți să se vadă datori să pună 
umărul cu nădejde pentru tra
ducerea lor in viață".

a-

Tr. MULLER

Expertul Ralph Bradford, 
reprezentând interesele Iui 
Chester Davis (consilierul ju
ridic al companiei „Hughes 
Tool* și al lui Howard Hu
ghes — n.n.), a declarat la 
rindul lui. si tot atât de cate
goric, că semnătura este au
tentică. Pe de altă parte. Da
vis l-a acuzat pe Maheu de 
divulgarea unor secrete pro
fesionale ce ar fi putut even
tual exista in corespondența 
patronului și de deturnarea 
fondurilor bănești provenite 
din tripouri.

La 10 decembrie. Davis și 
Gay xu pus la dispoziția tribu
nalului o serisoarc-autografă 
a Iui Hughes. Pe lingi semnă
tura de rigoare. scrisoarea 
mai conținea și o amprentă 
digitală a patronului. Acesta 

plrngea cu amărăciune de 
faptul că „problema nu se 
mai rezolvă o dată pentru 
totdeauna și face obiectul unei 
discuții publice*. Urmau i- 
mediat și o serie de amenin
țări : compania ..Hughes
Tool" este una din cele 
importante, dacă nu cea mai 
importantă întreprindere din

sc

mai

Nevada, și deci, ecea ce este 
rău pentru firmă este rău și 
pentru statui respectiv. DI. 
Hughes relua deci, intr-o 
formă proprie, faimosul ada
giu „ceea ce este bun pentru 
General Motors este bon pen
tru Statele Unite".

Hughes scria in costiauare: 
„Nu-i sprijin pe Maheu și pe 
Hooper in sfidarea pe care au 
lansat-o consiliului de admi
nistrație a lui -Hughes Tool- 
și cer ca toate persoanele im
plicate intr-un fel sau altul 
să dea imediat și din plin 
socoteală*. Urma exigenta

incerere de ui pune totul 
mișcare pentru a liehida de
finitiv problema' și de a ob
ține fără aniinări un raport 
complet asupra întregii afaceri 
și lista tuturor bunurilor la 
care are acces Maheu.

Scrisoarea pune deci punc
tul pe i. Dar Davis nn s-a 
mulțumit numai 
14 decembrie, a 
mărturisire care 
senzațională. El

cu asta ; la 
invocat o 
s-a dovedit 

»—  ____ . a făcut să
compară în fața tribunalului 
unul dintre enigmaticii secre
tari mormoni, un anume La- 
var Myler. Acesta a declarat

rezultatele obținute 
le de muncă 
miniere Dilja, 
Paroșeni și Lupeni au redus 
nușa cărbunilor bruți 
puncte procentuale.

Rezultate demne de subliniat 
ou obținut și colectivele de pre
paratori de la Lupeni, Petrila și 
Coroeștr core ou livret cărbunele 
special pentru cocs și semicocs 
oțelarilor și metalurgiștilor din 
Hunedooro și Călon cu un indice 
calitativ superior, indice ce a 
fost respectat la fiecare Iot li
vrat. Minerii și preparatorii Vâri 
Jiului închină aceste rezultate zi* 
lei de 23 August, celei de-a 
XXVII-a aniversări a eliberării 
potriei noastre de sub jugul fas
cist și se angajează, împreună 
cu lucrătorii din compartimentul 
C.T.C., să nu precupețească nici un 
efort pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității producției.

In ocest domeniu mai sînt încă 
rezerve interne a căror valorifi
care va aduce un spor de veni
turi tuturor muncitorilor, 
lor și tehnicienilor din 
Centralei cărbunelui 
Astfel, 
producției realizate cu tăiere 
mecanizată și o ponderii produc
ției din abotojele frontole, meto
dă care permite în mai mică mă
sură alegerea sterilului in abata
je. se impune ca unitățile minie
re să găseoscâ noi soluții de a- 
legere a sterilului din cărbune 
in oiaro abatajului, pe benzile 
de transport, la punctele de de-

ingineri- 
cadnul 

Petroșani, 
pentru creștereo ponderii 

cu

versate a transportoarelor in sub
teran și la suprafață. In această 
direcție, experiența E. M. Lupeni 
este edificatoare. In abatajele 
cameră trebuie intensificată ale
gerea sterilului din cărbune, in 
special la exploatările miniere 
Uricani și Bărbâteni. ale căror 
rezultate mai lasă încă de dorit 
în acest domeniu.

Acțiunile întreprinse de unitățile 
miniere cu privire la îmbunătăți
rea colității produselor, se vor 
dezvolta continuu in așa fel ca 
primul an din actualul cincinal 
să se încheie cu rezullote cil 
mai edificatoare. în concordontă 
cu prestigiul cîștigat de colecti
vele noastre și cu sarcinile mori 
ce le stau în față.

„Verzi sînt dealurile tale, 
frumoase pădurile și dumbră
vile spinzurate de coastele 
■dealurilor, limpede și senin 
cerul tău; munții se înaltă 
trufași în văzduh; riurile, ca 
briie pestrițe, ocolesc cimpu- 
rile; nopțile tale incintă au- 

jeul, ziua farmecă văzutul...'

cauza
teriorat. clubul din localitate 
a avut mult de suferit. Infil
trările apei de ploaie i-au 
gradat tavanul și pereții, 
cîteva săptămîni însă au

de- 
De 
în-

una din
ei rculate 
Autobu- 

salariații 
spre mi- 

camioanele cu 
utilaje necesare

ceput lucrările de reparații. 
Acoperișul a fost învelit cu

" ■ S-i . 1 .'
și vopsit în sala de ședințe 
și în holuri. Urinează acum 
punerea la punct a sălii de 
cinematograf și a altor încă-

s-a

peri. După ce își va schimba 
înfățișarea, clubul va fi un 
lăcaș în care locuitorii ora
șului nostru vor putea pe
trece cu plăcere o parte din 
timpul lor liber.

M. CORNEL

Strada Crividiei e 
tre cele mai intens 
artere ale orașului, 
zele ce transportă 
de la E. M. Vulcan 
nă și acasă, 
materiale și 
muncii în subteran o străbat

Strada 
Crividiei

modernizare
în permanență. Starea de pî- 
nă acum a străzii îngreuna 
mult circulația rutieră. De 
cîteva zile însă au început 
lucrările de modernizare a ei. 
S-au adus cantități însemnate 
de piatră cubică, nisip și ci
ment.

Strada va fi pavată, iar pe 
ambele margini se vor ame
naja trotuare din beton. Lu
cirile se execută pe o dis

tanță de circa 500 metri.

Termo

Majoritetea școlilor din o- 
rașul nostru sînt noi așa cum 
de altfel srnt și cartierele de 
blocuri și complexele comer
ciale. Școala generală nr. 1 
se număFă printre cele mai 
vechi edificii de învățămînt 
din localitate. Prin efectua
rea unor reparații capitale 
și supraetajare, a devenit și 
ea nouă.

Spre a fi 
țele în ton 
din Vulcan
și încălzirea centrală. De 
rind au început și lucrările 
de termoficare a școlii ce 
sînt executate de instalato
rii sanitari ai șantierului 3 
construcții. Lucrările se des
fășoară în ritm alert așa â 
instalațiile de la parter sînt 
deja terminate.

școlii

nr. 1

ficarea

Gh. MARIN

frumu- 
Emisiu-

Cezar* 
studiou-

Alecu RUSSO
(-Chitare României**)

din toate privin- 
cu celelalte școli 
trebuie introdusă 

cu-
MIRCEA

SIM BATA 14 AUGUST

LOTO

cu

pc

Iti-

MARȚI 17 AUGUST

2,20 Din țările socialiste. Ima
gini din R-S.F. Iugoslavia.

2,35 Telejurnalul de noapte 
Sport.

PROGRAMUL 1 t 6,00 Mu* 
zică și actualități; 7.00 Ra
diojurnal: 8,00 Sumarul pre
sei; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Miorița; 10,00 Bu
letin de știri: 10.05 Recital 
de operetă; 10,30 Din țările 
socialiste; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Cîntă Victor Bu- 
nea; 11,15 Radioclub turistic;
11.30 Corul Uzinelor 23 Au
gust din București; 12,00 Ac
torii și muzica ușoară: 12,10 
Un interpret și rolurile sale;
12.30 întâlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal: 13.15 
Avanpremieră cotidiană: 13,30 
Radiorccording; 15,00 Buletin 
de știri: 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Știință, tehnică, fante
zie: 17,30 Soliști de muzică
populară: 18,00 Orele serii; 
20.00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Știința la zi; 20,45 La hanul 
melodiilor; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Dans pentru toate vîrs- 
tele: 22.55 Moment poetic; 
23,00 Muzi' ă de dans (conti
nuare): 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

DI MINK A 15 AUGUST

La tragerea Loto din 13 au
gust 1971 au fost extrase din 
urnă următoarele numere !

Extragerea Ir 80 46 3 71 50 
67 23 7 76.

Fond de premii ■ 599 914 lei.
Extragerea a Il-a • 9 62 60 42 

45 72 84.
Fond de premii! 558 835 lei.

sub prestare de jurămînt că, 
la 14 noiembrie, Hughes il 
convocase prin intermediul 
unui alt secretar Howard 
Eckersley. .Myler a asistat
acea ocazie, in chip de mar
tor la semnarea de către Hu
ghes a procurei către directo
rii companiei ..Hughes Fool*. 
Myler a adăugat, 
nea, că Hughes a 
acest document să 
cunoscut după ce 
„Las Vegas Sun* 
..dispariției' sale.

Maheu mai rezista 
La audiența următoare, mar
torul său, pe nume Forsythe, 
s-a pornit să debiteze niște 
istorii rocambolești cu aluzii 
confuze la agenții F.B.I.-ului. 
Dar toată această vorbărie nu 
l-a putut scoate din cauză pe 
Maheu. Văzindu-și cauza pier
dută, la audiența din 16 de
cembrie, a încercat cu dispe
rare să se disculpe declarind 
că fusese determinat să pro- 

făcuse doar 
pe care i-o 
sănătății pa-

de asenie- 
ordonat că 
fie făcut 
citise in 

noutatea

inci.

cedeze așa cum 
de îngrijorarea 
provocase starea 
tronului.

(Va urma)

.Amenajata in festu; 
al consiliului popular 
pionierilor este una din cele 
mai noi realizări din orașul 
nostru. Menirea ei este să con
tribuie ia instruirea elevilor, 
la descoperirea și șlefuire i 
tinerelor talente. încredințate 
spre execuție sectorului I.G.b. 
din localitate, lucrările de re
parații și amenajări au fes» 
deja terminate, ele purtînd 
amprenta calității.

In curtea Casei pionierilor 
s-a preconizat să se amena
jeze. prin muncă patriotică, 
o bază sportivă. Anul șeo’ar 
1971—1972 H va primi pe e- 
levii din Vulcan cu o Casă 
a pionierilor bine amenajată 

bine dotată

N. TURCU

Poveste
Poale că afirmația are un 

iz de patriotism local dar in 
orașul nostru sînt cele mai 
multe blocuri cu 8. 9 și 10 e- 
taje din întreaga Vale a Jiu
lui. Frumoase blocuri, cu a- 
partamente spațioase și con
fortabile. Factorilor poștali ce 
deservesc locatarii din aceste 
cartiere Ie vine însă rău de... 
înălțime cînd se gîndesc că Ia 
multe din aceste blocuri se-

mețe Ie lipsese cutiile de la 
casa scărilor unde ar trebui 
să lase scrisorile și ziarele. 
Cînd au noroc sâ meargă lif
tul se mai descurcă. Altfel, 
sînt nevoiți să facă pe al- 
piniștii. Povestea e cam 
veclie și e timpul să fie ter
minată. Sectorul I.G.b. n-are 
de gînd s-o termine ?

Iulian IORDACHE

LA VULCAN
8,30 Deschiderea emisiunii. 

Sport și sănătate.
9,00 Matineu duminical pen

tru copii. „Cart-start !*. 
Filmul ..Ciinele 
— o producție a 
rilor poloneze.

10.00 Viața satului.
11,10 Compozitorul și 

sețile țării sale, 
ne muzicală dedicată lui 
George Encscu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Refrene 
fără virstâi. Recital Gică 
Petrescu.

13,00 Emisiune 
ghiară.

14.30 Postmeridian.
15.15 Campionatele 

de atletism, 
ne directă de la Helsinki. 
Desen animat.

zilei de 23 
Publicitate.
1 001 de s 
Telejurnalul de 
.Chitare omului 
lacol literar-m 
Roman foileton -Contesa 
Cosei*.
Prim plan.
Parada vedetelor.

emisiune de prof. 
•Ir. Sorin Stati. Note des
pre neologisme — de 
vorbă cu Șerban Ciocu- 
lescu.
Ciută Ștefania Rareș.

18,50 Cronica marilor realizări 
in întâmpinarea zilei de 
23 August.

19,10 Tragerea Pronoexpres.

21,20

21,40
22,30

și ris**'^
mul „Zile de fior
(H).
Muzică și jocuri 
lare cu Maria 
Ana Tonta, Marin 
și Tudor Trăistaru. Co
regrafia - 
deț.
Cadran 
Muzică 
n cască.
Telejurnalul de noapte.

popu- 
Stoica, 
Chisâr

Gh. Popescu Ju-

international, 
ușoară româ-

Magazi 
europene 

Transniisiu-

18,00
18.10 Film serial pentru tine

ret : „Planeta Giganți- 
lor“.

19,tto Vetre folclorice. Cintece 
și dansuri din Maramu
reș.

19,20 T 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Reportajul săptăminii. 

Baia Mare ieri și azi.
20.30 Film artistic. Premieră 

pe țară. Pygmalion, du
pă piesa cu același nu
ne de Bernard Shaw.

22,00 Luminile rampei. (Inter- 
viaiune). Spectacol muzi
cal cu Nicolae llerlea. 
Elena Ccrnei, Margareta 
Pislaru, Ilinca Nițulescu, 
Ion Bogza, Marcel Roșea 

22,40 Telejurnalul de noapte. 
22,50 Tclesport.

18.00

18,15

Deschiderea emisiunii. 
Al Vll-lca Festival 
folclor. 
Ecranul — emisiune 
informație și critică 
nematografică. 
Stop-cadru. Marca între
cere la zi. Realizări din 
întreprinderi în cinstea

<lc

18,(10 Deschiderea emisiunii.
18.20 Steaua polară. Cabinet 

de orientare școlară și 
profesională — emisiune 
pentru tineret.

19,00 Aspecte de la cel de-al 
VII-lea Festival de fol
clor.

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.10 Oameni și fapte.
20.20 Seară de teatru : „Șta

feta nevăzută* de Paul 
Ev crac.

22.10 l mor și muzică. Miero- 
recital Cornel Conslan- 
tiniu și momente vesele.

22.50 Telejurnalul de noapte-

001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Ancheta TV. Comunistul 
de Eugen Mândrie. 
Melodiile serii.
Tele-cinemateca : 
„Othello. Premieră 
țară. 
Teleglob. U.R.S.S. — 
nerar leton.

22,45 Pagini îndrăgite din ope
rete.

23,00 Telejurnalul de noapte

17,00 Deschiderea emisiunii.
.Cupa vacanței' — ci
cluri sportive pentru 
școlari.

18,00 Natație.
Campionatele Balcanice. 
Transmisiune directă de 
la Bazinul Dinamo din 
Capitală.

19,10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie.
20,15 Cintăm libertatea

misiune de cintece pa
triotice.

20,35 Film artistic : „La 
pași de infinit".

22,05 Ritm și tinerețe, 
siane muzicală cu

e-

patru

Enii- 
Anca 

Agemolu, Gabriela Tco- 
dorescu, Valentina Po
pescu, Puiu Nâstase, Mi
hai Constantinescu și or
chestra Dan Stoian.

22,40 Telejurnalul de noapte.
JOI 1» AUGUST

MIERCURI 18 Al Gl ST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Enciclopedie pentru copii.

18,25 Mult e dulce și frumoa-

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

1840 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto 

18.50 Timp și anotimp in »- 
gricultură.

19.10 Pentru sănătatea < 
19.20 1 001 de seri.
1940 Telejurnalul de seară.
20.10 Galați, un oraș renăs

cut. Reportaj TV de Tra
ian Filip.

20.30 Interpretul săptăminii.
20,45 Antologia umorului. Fil-

dv.

SIMBAtA 21 AUGUST
16.15 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba ger
mană.

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

19.15 Publicitate.
1940 1 001 de seri.
1940 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptămina 

internațională.
20.15 Telccnciclopcdia.
21.15 Film serial : „Urmărirea** 
22.00 Alo vacanța.
23.00 Telejurnalul de noapte. 

Sport
23,30 închiderea emisiunii.
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Manifestări prilejuite de apropiata 
sărbătorire a Zilei de 23 August

PRAG A IC. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Prisăcaru. transmite > Cu pri
lejul Zilei de 23 August, 
membri ai Ambasadei Repu
blicii Socialiste România la 
Praga au depus coroane de 
fiori ia monumentele și cimi
tirele eroilor români, căzuți 
pentru e’Jberarea Cehoslova- 

... ..' e Brno,
Krome și Pus

Au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat ,ai armatei popu-

ban, a organizat o întâlnire 
cu reprezentanții presei cen
trale, dedicată apropiatei săr- 
băt »rlri a Zilei de 33 Au
gust. Au luat parte și repre
zentanți ai secției de agitație 
a C.C. al P.S.U.G.. ai Direc
ției presei din M.A.E al 
R.D.G.

Cu acest prilej au fosUpre- 
zentate aspecte ale realiză
rilor României în anii con
strucției socialiste.

CARACAS 13 (Agerpres). 
— Radio N din Ca
racas a transmis, timp de o

formații privind dezvoltarea 
economiei românești, valorifi
carea bogățiilor naturale în 
țara noastră, cooperarea ro- 
mâno-venezueleană în dome
niul petrolului și un program 
de muzică românească.

CAIRO 13 (Agerpres). — 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Socialis
te România la Cairo, Gheor- 
ghe Vasile, a oferit bibliote- 
cii Universității din Cairo 
un set de 200 cărți românești. 
Mulțumind, prorectorul Uni
versității, dr. Hassan Ismail, 
a apreciat donarea cărților 
ca o contribuție la strînge- 
rea legăturilor de prietenie

INTERNAȚIONALĂ

Zeci de mii de tineri polonezi 
pe șantiere de muncă patriotică

VARȘOVIA 13 (Agcrpre. 
— Peste 32 000 de tiu.--. : a- 
trioți lucrează in prezent la 
șantierele de construcții din 
R. P. Polonă. Primele deta
șamente de muncă patriotică 
ale tineretului au fost create 
in urmă numai cu o lună 
însă prin aportul lor, ele con

tribuie la realizarea de noi 
cartiere de locuințe, de alte 
lucrări edilitare, de drumuri

Una din formele de parti
cipare a tineretului la mun
ca patriotică este colaborarea 
tinerilor specialiști cu diver
se instituții de proiectare. 
Astfel, de exemplu, studenții

practicanți ai Institutului 
Politehnic de la Gdansk au 
format o echipă care a rea
lizat un proiect original pen
tru blocuri de locuințe pen
tru tineri căsătoriți. Pe baza 
acestui proiect, se va des
chide in curînd un șantier 
intr-unui din cele mai fru
moase cartiere al orașului.

Un nou moment de tensiune 
în relațiile S.U.A. cu Japonia

Noua clădire a hotelului 
„Imperial" din Tokio.

Comunicatul Biroului Politic 
al P. C. Francez

PARIS 13 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, tran
smite : La Paris a fost dat pu
blicității comunicatul Biroului 
Politic al P.C. Francez, întru
nit joi pentru a examina noile 
majorări de prețuri și politica 
economică a guvernului. In co
municat se arată că, după spo
rirea prețurilor la gaz și elec
tricitate, tarifele transporturilor 
pariziene vor fi majorate cu 14 
la sută. Aceste ultime măsuri, 
care se adaugă la majorarea 
prețurilor la cea mai mare par
te a bunurilor de primă nece
sitate, vor lovi serios în pute
rea de cumpărare a oamenilor 
muncii.

Comunicatul menționează, to
todată. că viața devine din ce 
în ce mai grea pentru milioa
ne de francezi și, in primul 
rind, pentru muncitorii cu veni
turi modeste, persoane în vîrs- 
tă, pentru sutele de mii de șo
meri. pentru tineri și tinere ca
re văd contestat dreptul lor la 
muncă.

Birou] Politic al P.C. Francez 
cheamă, cu acest prilej, organi
zațiile, pc deputății și consilierii 
municipali comuniști, să ia ini
țiativa unor mișcări de protest 
popular împotriva scumpirii ni
velului de trai, pentru unirea 
tuturor forțelor muncitorești și 
democratice din Franța.

Faptul 
divers 
în lume

în favoarea normalizării selațiilor 

comerciale ale S.U.A. cu țările socialiste
ARGUMENTELE SENATORULUI ABRAHAM RIBICOFF

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
— Senatorul democrat Abraham 
Ribicoff a prezentat joi Comi
siei pentru problemele finan
ciare a Senatului S.U.A. un ra
port prin care argumentează 
necesitatea ridicării restricțiilor

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
— Relațiile S.U.A. cu Japonia 
cunosc un nou moment de ten
siune. Agenția U.P.I. transmite 
din Washington, citind surse o- 
ficiale, că Statele Unite au in
format Japonia că se vor adresa 
Acordului General pentru Tari
fe și Comerț (G.A.T.T.) dacă a- 
ceosta va menține restricțiile 
la o serie de importuri ameri
cane. Potrivit acestor surse, 
Japonia menține restricții can
titative la importul a aproxi
mativ 80 de sortimente, deși 
articolul 11 al regulamentului 
G.A.T.T. interzice, în general, 
contigentarea importurilor. Sta
tele Unite susțin că peste 20 de 
sortimente de produse agricole 
și industriale americane intim- 
Dină aceste bariere ridicate de 
Japonia.

Referindu-se la această pro
blemă. ziarul „New York Ti- 
mesu scrie intr-un editorial pu
blicat in ediția de vineri, că 
în prezent .criza din relațiile 
japono-americane a devenit

explozivă deoarece ea implică 
o serie de dispute economice 
față de care arabele țări sînt 
foarte sensibile din punct de 
vedere politic. Tactica politică 
a președintelui Nixon explică 
probabil respingerea vehemen
tă a cotelor voluntare la ex
porturile de textile sintetice ne
gociate cu industria japoneză 
de către Wilbur Mills, membru 
al Camerei Reprezentanților. 
Alți lideri ai cercurilor de afa
ceri americane exercită presi
uni asupra Washingtonului pen
tru a limita importurile japone
ze sau pentru a determina Ja
ponia să-și deschidă porțile 
pentru investițiile americane. 
Deficitul american comercial 
cu Japonia, de aproximativ 
1,4 miliarde dolari anul trecut, 
riscă anul acesta să fie dublat. 
In acest context, convorbirile 
bilaterale asupra problemelor 
economice, care urmează să se 
desfășoare luna viitoare la Wa
shington. par a fi cele mai im
portante în perioada postbelică".

BERLINUL OCCIDENTAL
Ultimele date statistice publi
cate în Berlinul occidental a- 
mta că în perioada iulie 1970 
— iulie 1971, costul vieții .. 
crescut cu 4,5 la sută.

Populația Berlinului occiden
tal cheltuiește in prezent pen
tru diferite servicii cu 7,5 1? 
sută mai mult decît anul tre
cut. cu 5,3 la sută per.tru încăl
țăminte și confecții și cu 6.6 
Ia sută mai mult pentru spec
tacolele de teatru și film.

SANTIAGO DE CHILE. La 
Santiago de Chile a fost inau
gurată. în prezența președinte
lui Salvador Allende, campa
nia pentru eradicarea analfa
betismului din Chiîfe. Această 
acțiune, care angrenează ma
joritatea cadrelor didactice, 
este menită să pună capăt si
tuației existente actualmente în 
care 670 de mii de ch-’lleni. 
reprezentînd 11.5 la sută din 
populație, sint analfabet i.

SANTIAGO DE CHILE. La 
Santiago de Chile a sosit într-o 
vizită o delegație □ R- P. Chi
neze care urmează să examine
ze probleme ale co’alwrărâ 
bilaterale in domeniul teleco
municațiilor, informează rzen- 
ția China Nouă.

VARȘOVIA. La invitația preșe
dintelui Consiliului de Miniștri c' 
R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz. 
la Varșovia a sosit, la 13 august, 
într-o vizită oficială de prietenie 
președintele Guvernului Federal 
lehoslovac, Lubomir Strougal.

BONN. Prezidiul P. C. Ger
man a cerut guvernului R. F. a 
Germaniei și guvernelor landu
rilor să ia măsuri împotriva 
concernelor și diferitelor uni
uni industriale care poartă răs
punderea pentru daunele adu
se cetățenilor în urma polu
ării mediului înconjurător.

Prezidiul P. C. German a 
subliniat, de asemenea, nece
sitatea înlăturării de pe teri
toriul R. F. a Germaniei a tu
turor rezervelor de arme ato 
mice, bacteriologice și chimice 
aflate în depozitele N.A.T.O.

DERIVA
Presiunile valorice la care a 

fost supus dolarul pe piețele 
monetare occidentale la începu
tul acestei săptămîni a readus 
în atenție, deși nu se poate 
spune că fuseseră uitate, datele 
crizei pe care o străbate în 
prezent sistemul monetar in- 
teroccidental. Nedispunînd de 
nici un veritabil suport, valoa
rea monedei americane a atins 
fulgerător la bursa din Frank
furt cel mai scăzut nivel din 
ultimele două decenii. In ra
port cu marca vest-germană, 
promovată monedă-pilon, do
larul a suferit o devalorizare 
record de 8 la sută. In contra
partidă, prețul unciei de aur 
a cunoscut luni un spectaculos 
salt depășind cu peste 9 do
lari nivelul de 35 de dolari per 
uncie, stabilit în 1934.

începutul actualei faze de 
dramatică erodare a sistemu
lui monetar instituit la Confe
rința internațională de la 
Bretton Woods din anul 1946 
poate fi stabilit, cu aproxima
ție teoretică, în 1966. Deviind 
de la tradiția de a accepta 
necondiționat măsurile valutare 
instituite de Statele Unite, a 
căror monedă avea o prepon
derență recunoscută, autorități
le financiare vest-europene au 
atras atenția, în repetate rîn- 
duri, asupra perpetuării defici
tului balanței de plăți america
ne și a instabilității pe care o 
generează pe piața devizelor 
occidentale un dolar în pseu- 
do-postură de valută de rezer
vă. Ineficacitatea măsurilor 
luate de succesivele administra
ții americane pentru combate
rea inflației, reducerea șoma
jului — ce a atins o rată de 
6 In sută — și pentru utilizarea 
tuturor capacităților de pro-

DOLARULUI CONTINUĂ

din calea dezvoltării unor re
lații comerciale normale cu ță
rile socialiste, inclusiv cu Re
publica Populară Chineză. Ra
portul subliniază că restricțiile 
impuse de Statele Unite comer
țului cu țările socialiste se ba
zează pe mituri și, in conse
cință, ele trebuie înlăturate. 
.Aceste restricții nu au reușit 
să afecteze dezvoltarea acestor 
state, se arată în raport, dar 
au împiedicat Statele Unite să 
folosească in întregime poten
țialul lor comercial". Potrivit

N. A. S. A. anunță 

membrii echipajului 
misiunii „Apollo-17"

HOUSTON 13 (Agerpres). 
— N.AR.A. a anunțat nu
mele membrilor misiunii 
„Apollo-IT, prevăzută să în
cheie actualul program ame
rican de explorări selenare. 
Echipajul include, pentru pri
ma dată, un om de știință. 
Este vorba de doctorul Har
rison Schmitt, geolog de pro- 
jesie, care va fi pilotul mo
dulului lunar. Comandantul 
misiunii va fi Eugene Cer- 
nan, veteran al zborurilor 
spațiale — a petrecut pină 
in prezent 264 ore in Cos
mos, la bordul navelor „Ge
nuni-O", in iunie 1966, și „A-

pollo-10“, in mai 1969. Cel 
de-al treilea membru al echi
pajului, pilotul modulului 
de comandă, va fi Ronald 
Evans, debutant.

Misiunea „Apollo-17“ va în
cheia actualul program sele
nar american. Ea va avea 
loc în decembrie 1972. Zona 
de aselenizare nu a fost încă 
stabilită.

Echipajul navei „Apollo-16" 
a fost deja anunțat; el este 
format din John Young, 
Charles Duke și Thomas 
Mattingly. Misiunea urmează 
să cerceteze o zonă situată 
in apropierea craterului Des
cartes, in martie 1972.
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Fluviile siberiene
căi de transport

I

MOSCOVA 13 (A- 
gerpres). — Marile 
construcții hidroener
getice realizate sau în 
curs de realizare pe 
fluviile siberiene le 
transformă pe acestea 
nu numai in furnizoa
re de mari cantități 
de energie electrică, 
ci și în importante 
căi de transport în 
ținuturi aproape com
plet lipsite de căi fe
rate și de șosele. Prin

construirea cascadei 
de centrale hidroelec
trice pe rîul Angara, 
de exemplu, se cre
ează o nouă cale na
vală Baikal — An
gara ; se prevede le
garea în continuare 
prin canale navigabi
le a fluviilor Obi și 
Enisei și a rîului An
gara cu fluviul Lena, 
precum și altele. A- 
ceste construcții vor 
permite ■utilizarea

pentru transport a u- 
nor nave fluviale de 
mare tonaj ca și a 
unor nave 
transportul mixt 
fluvii și pe mare

Planul de stat pe 
cincinalul în curs 
(1971 — 1975) preve
de că pe fluvii sibe
riene se vor trans
porta 375 milioane de 
tone mărfuri ceea c3 
va ridica la 25 la su
tă ponderea transpor-

per.tru
pe

tului fluvial siberian 
în cadrul totalului 
transporturilor fluvi
ale sovietice.

Pentru viitor se 
prevede realizarea u- 
nui complex de ca
nale care să lege rial 
Kama de rîul Irtîș, 
creindu-se astfel un 
siriem navigabil flu
vial unic care va le
ga rețeaua fluvială 
din partea europea
nă a U.R.S.S. de cea 
siberiană.

ducție — în prezent situate 
doar ia 73 la sută — au dus 
la uzura morală și valorică a 
dolarului. După recesiunea e- 
conomică din 1958, guvernul 
S.U.A., în încercarea de a im
pulsiona economia, a stimulat 
expansiunea circulației bănești 
și a creditului. Emisiunea ma
sivă de dolari a avut o dublă 
consecință. In primul rînd, a- 
ceasta a dus la o depreciere 
și mai accentuată a valutei a-

trivit unui raport al ■onei co
misii mixte a Congresului, din 
cauza încetinirii ritmului eco
nomic, deficitul bugetar fede
ral pe anul fiscal 1 iulie 1971— 
30 iunie 1972 se va ridica la 
22,4 miliarde dolari, adică du
blul cifrei avansate de preșe
dintele Nixon (11,6 miliarde 
dolari). ,

Neîncrezători în perspective
le dolarului, depunătorii caută 
să-1 înlocuiască prin f;anci el-

Comentariul zilei
mericane. Atras de un procent 
înalt al profitului și de nivelul 
debînzilor, superior celui in
tern, dolarul s-a angajat, toto
dată. într-o continuă migrație 
spre economiile statelor Euro
pei de vest, creîad, prin inter
mediul a circa 50 miliarde do
lari, așa-numita piață a euro- 
dolarului. Volumul investițiilor 
transoceanice, la care se adau
gă costul întreținerii trupelor 
staționate în Europa occidenta
lă (14 miliarde dolari pe an), 
precum și cel al războiului din 
Vietnam (40 miliarde dolari), 
constituie izvoarele directe ale 
deficitului balanței de plăți. 
In prezent, rezervele de aur 
ale S.U.A. se situează la circa 
9.9 miliarde dolari, nivelul cel 
mai scăzut din ult'mele trei 
decenii și jumătate. Rezervele 
monetare au scăzut și ele la 
13,5 miliarde dolari — cota 
cea maj redusă din anul 1938. 
Excedentar în toată perioada 
postbelică, comerțul exterior 
american a fost deficitar trei 
luni consecutiv. Totodată, po-

vețieni, franci francezi, florini 
olandezi, franci belgieni, valu
te susținute de o economie re
dresată. Goana după aceste 
monede și aruncarea pe piață 
a unor mari cantități de devize 
americane • a determinat unele 
guverne, precum cele francez 
și elvețian, îngrijorate de po
sibilele consecințe economice 
negative ale deținerii unei 
prea mari cantități de dolari, 
să întreprindă măsuri tehnice 
bancare de stăvilire a afluxului 
de dolari. Teama este perfect 
îndreptățită, deoarece cu o a- 
coperire de mai puțin de 10 
miliarde dolari aur, la o da
torie totali de 45 900 000 000 
dolari, moneda americană este 
mai degrabă o supapă pentru 
inflația internă și un agent de 
transmitere a ei. Mai puțin 
rentabilă dccît achiziționarea 
cu valută, soluția convertirii în 
aur a fost preferată de o mare 
parte a capitalului speculativ. 
Aflate în continuă mișcare, 
dintr-o țară în alta, după cum 
este cotată fiecare monedă,

acestea au urmărit să-și gă
sească un adăpost sigur și in
atacabil de periodicele crize 
monetare. Profitînd astfel de 
slăbirea dolarului, metalul 
galben — apreciat de o însem
nată parte a experților finan
ciari ca fiind subevaluat — 
tinde să j se substituie ca eta
lon și instrument monetar in- 
teroccidental.

Intrerupîndu-și vacanța, cer
curile politice și financiare a- 
pusene analizează acum di
mensiunile deosebit de adinei 
ale recentei „fisuri" în siste
mul valutar interoccidento.l. 
Prelungitele reuniuni s-au în
cheiat, de regulă, cu declarații 
concordante în sensul că actu
ala situație de provizorat va 
fi întreruptă, mai devreme sau 
mai tîrziu, de o nouă explozie 
monetară cu consecințe impre
vizibile. Constatînd precarita
tea soluțiilor adoptate de orga
nismele financiare din cealal
tă parte a Atlanticului, autori
tățile occidentale așteaptă acum 
primele simptome ale unei noi 
-săptămîni fierbinți*.

Ilie VASILE

senatorului, .normalizarea re
lațiilor comerciale s-ar resimți 
în ameliorarea șomajului, a de
ficitului balanței de plăți a Sta
telor Unite și a poziției comer
ciale americane".

Raportul solicită Congresului 
S.U.A. să urgenteze adoptarea 
legislației privind normalizarea 
relațiilor comerciale cu țările 
socialiste.

O nouă ședință 
de lucru 

în cadrul S.A.L.T.
HELSINKI 13 (Agerpres). — 

Delegațiile Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite la convorbirile 
pentru limitarea cursei înarmă
rilor strategice (SALT) au avut 
vineri o nouă ședință de lucru 
— cea de-a X-a în cadrul actu
alei faze de tratative. Ședința 
s-a desfășurat la sediul Amba
sadei S.U.A. din capitala Fin
landei.

Următoarea întilnire va avea 
loc marți, la sediul Ambasadei 
sovietice.

Orientul Apropiat
AMMAN 13 (Agerpres). — 

Referindu-se la hotărîrea gu
vernului sirian de a rupe rela
țiile diplomatice cu Iordania, 
un purtător de cuvînt oficial 
iordanian a declarat: „Am fost 
surprinși de hotărîrea guvernu
lui sirian, cu atît mai mult 
cu cît ea a intervenit după 
inițiativa luată de comanda
mentul forțelor noastre arma
te de a intra în contact cu

de către oficialitățile de la Da
masc „nu servesc cauzei unită
ții arabe*.

★
AMMAN 13 (Agerpres). — 

Premierul iordanian Wasfi 
Tall a avut joi întrevederi cu 
ministrul saudit al afacerilor 
externe, Omar Sakkaff. repre
zentantul regelui Feisal. și cu

Bancherii vest-germani 
în pericol

Sindicatul salariaților din 
comerț, bănci și societăți de 
asigurare din R. F. a Germa
niei a adresat ministrului de 
interne cererea de a lua mă
suri hotărite împotriva feno
menelor de banditism care 
iau o amploare lot mai mare 
in ultimul timp în Germania 
occidentală.

Tot in legătură cu crește
rea numărului de atacuri 
banditești Comitetul de cre
dit al Uniunii bancare din 
R.F.G. a ținut o ședință spe
cială. Intr-o declarație făcută 
presei, purtătorul de cuvînt 
al comitetului a subliniat că 
printre cauzele dezvoltării 
criminalității și creșterii nu
mărului de atacuri împotriva 
băncilor, pot fi citate posi
bilitatea achiziționării libere 
de arme și propagarea cul
tului crimei in filme și in 
emisiunile de televiziune.

Starea lui
Haskell Shanks 
este foarte bună

La 30 de ore după opera
ție, starea sănătății lui Has
kell Shanks, căruia i-a fost 
implantată miercuri o inimă 
artificială parțială, este a- 
preciată drept foarte bună de 
medicii care au efectuat o- 
perația. Mecanismul introdus 
in trupul pacientului are for
ma unei țigări de foi, in 
lungime de 15 cm, și are sar
cina de a prelua aproxima
tiv jumătate din activitatea 
de pompare a ventriculului 
sting.

Incendiile de păduri 
din Canada

Peste 500 de incendii devas
tează in prezent zone întin
se acoperite cu păduri, si
tuate in partea de vest a 
Canadei. Situația este apre
ciată drept critică in cea 
mai mare parte a principa
lei zone afectate — Columbia 
Britanică. Un nor de fum 
gros acoperă întreaga regiune.

Un elefant operat în 
90 de minute

O echipă de chirurgi aus
tralieni au dus la bun sfir- 
șit o operație care a durat 
90 de minute asupra unui 
elefant de circ pentru a-i 
îndepărta o tumoare din re
giunea abdomenului. Pacien
tul, în virstă de 14 ani, a 
suportat operația rezemat de 
un arbore de cauciuc. După 
citeva zile de convalescență, 
au anunțat doctorii, elefantul 
se va putea reîntoarce la 
lucru.

Regiunea Kopernick (R.D.G.) 
din împrejurimile Berlinului, 
cu lacurile și pădurile sale, 
oferă turiștilor multiple po
sibilități de relaxare. Anul 
acesta la campingul interna
țional au fost puse la dispo
ziția turiștilor 25 de căsuțe 
plutitoare pe Iacul Grosse 
Kramp, Fiecare căsuță poate 
adăposti 1—5 persoane.

In foto : Căsuțe plutitoare 
pe Lacul Grosse Kramp.

conducători ai armatei siriene 
pentru a organiza o anchetă in 
legătură cu ciocnirile regreta
bile produse joi la frontiera 
dintre cele două țări și pentru 
e adopta măsurile necesare 
care să preîntîmpine produce
rea unor incidente similare". 
Purtătorul de cuvînt a afirmat, 
de asemenea, că „guvernul ior
danian speră că Siria va re
veni asupra hotărîrii sale", 
menționînd că măsurile luate

Hassan Sabri El Kholy, repre
zentant personal al președinte
lui R.A.U.. Anwar Sadat. După 
cum se știe, cei doi diplomați 
au înmînat autorităților iorda- 
nicne un document de lucru 
elaborat de Arabia Sandită și 
Republica Arabă Unită, privind 
reglementarea raporturilor din
tre guvernul de la Amman și 
rezistența palestiniană. Ei ur
mează să fie primiți de regele 
Hussein.

Activitatea 
„Lunohod-r 

în cea de-a 10-a 
„zi selenară"

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Se apropie de sfirșit cea 
de-a 10-a „zi selenară-1 petrecută de „Lunohod 1" pe sateli
tul natural al Pămîntulul. De la Centrul sovietic de teleco
municații cosmice la mari distanțe se anunță că la 12 și 13 
august laboratorul lunar autopropulsat și-a continuat depla
sarea pe suprafața Lunii. Totodată, au fost obținute foto
grafii panoramice ale unor sectoare ale suprafeței selenare 
și date rezultate din măsurarea unor caracteristici ale spa
țiului cosmic. Aparatele de la bordul „Lunohodului* func
ționează satisfăcător.

IIELSINKI 13 (Agerpres). 
— Recordul mondial la arun
carea discului femei stabilit 
de Faina Melnik (U.R.S.S.). 
pasionanta dispută a săritoa
relor la inălțime, abandonul 
dramatic al recordmanei mon
diale Hildegard Falck in 
cursa de 800 metri, precum 
și succesul francezului Nallet 
în proba de 400 ni garduri au 
fost faptele dominante ale 
celei de a treia zile a cam
pionatelor europene de atle
tism.

Desfășurată timp de patru 
ore și 20 de minute, cu un 
lot de 25 de finaliste, proba 
de săritură in înălțime fe
mei a oferit celor 35 000 de 
spectatori o luptă sportivă 
de înalt nivel — evidenția
ză corespondentul agenției 
France Presse. Trei concu
rente : austriaca Gusenbauer, 
românca Cornelia Popescu și 
englezoaica Inkpen au reușit 
să treacă înălțimea de 1,85 
in. Ultimele două atlete au 
ratat săritura la 1,87 m și . 
aflindu-se la egalitate Ia nu- . trez suficient. Eram di

mărul de încercări au fost 
clasate „ex aequo" primind 
amindouă medalia de argint. 
Rămasă singură în concurs, 
Ilona Gusenbauer a încer
cat să egaleze recordul mon
dial (1,91 m al Iolandei Ba
laș), dar poate și din cauza 
oboselii și a temperaturii scă
zute (concursul s-a terminat 
la ora 23) atleta austriacă a 
eșuat in tentativa sa.

Noua campioană a Europei, 
Ilona Gusenbauer (1.87 m 
înălțime și 67 kg) are vîrsta 
de 24 de ani și este mama 
unei fetițe de trei ani. După 
concurs, ea a declarat repor
terilor : „A fost o luptă foar
te frumoasă și datorez re
zultatul meu puternicelor me
le adversare Cornelia Popes
cu și Barbara Inkpen. Nu 
regret că am eșuat în ten
tativa de a egala recordul 
mondial al Iolandei Balaș. 
In bucuria pe care am în
cercat-o prin obținerea titlu
lui de campioană europeană 
n-am putut să mă concen- 

alt-

fel și obosită. Cred că voi 
reuși intr-o bună zi să dobor 
recordul Iolandei Balaș, per
formanță care ar constitui 
un apogeu".

Concursul decatloniștilor 
s-a încheiat, după cum se 
știe, cu victoria vest-germa- 
nului Joachim Kirst, în timp 
ce compatriotul său, record
manul european Kurt Bend- 
lin, favoritul probei, sufe
rind o întindere musculară 
în timpul probei de aruncarea 
suliței nu a mai putut să se 
alinieze Ia startul ultimei pro
be, cursa de 1 500 m.

Surprinzătoare a fost cla
sarea suedezului Hedmark pe 
locul trei. Concurentul român 
V. Bogdan s-a clasat în final 
Pe locul 16 cu 7 376 puncte.

După trei zile de întreceri 
in clasamentul pe medalii 
conduce U.R.S.S. cu 6 medalii 
de aur, 2 de argint și 3 de 
bronz, urmată de R. D. Ger
mană — 4 aur, 5 argint, 3 
bronz. Finlanda, Franța, Iu
goslavia, Austria — fiecare 
o medalia de aur.
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