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Președintele Consiliului dc 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit simbătă la prinz pe 
Hugh Scott, liderul grupului 
Partidului Republican din Se
natul S.U.A., vicepreședinte al 
grupului american al Uniunii 
Interparlamentare, aflat într-o 
vizită în țara noastră.

La primire a participat Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

A fost dc față Leonard Me
eker, ambasadorul S.U.A. la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, în cursul căreia au 
fost abordate aspecte privind 
relațiile româno-americane și 
unele probleme ale situației in
ternaționale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

sarcinilor economice
Adunarea reprezentanților sa

lariat ilar Centralei cărbunelui 
Petroșani, care a avut ioc zile
le acestea, a dezbătut pe larg, 
(g spiritul democrate, socialis
te. exigenței și al unei dezvol
tate responsabilități probleme
le majore, de actualitate, ale 
întreprinderilor aparținînd a- 
cestei mari unități industriale, 
a analizat modul în care s-au 
realizat sarcinile de plan in 
primul semestru al anului 1371. 
a aprobat planul de 
tehn ico-organizatorice 
asigurarea realizăr i indicatori
lor pe semestrul în curs și în 
a-.ul viitor. Raportul prezentat 
de tov. ing. Petru Roman, pre
ședintele consiliului de admi
nistrație al Centralei, a înfă
țișat succint rezultatele obținu
te în prima jumătate a anului 
tr. realizarea principalilor in
dicatori ai activității economi
ce și financiare pe ansamt.1 1 
centralei ca urmare a eforturi
lor colective depuse sub îndru
marea organizațiilQr de partid, 
de orcanele de conducere și dc 
Entrt masă d<
Planul producției globale, ca și 
planul producției marfă a fost 
depășit in această perioadă cu 
28.8 milioane lei. planul de 

’ căr- 
de inyes- 

nppă- 
producție 
încasată, 

sortimen- 
reduce- 

cost pla-

măsuri 
pentru

zultatele de ansamblu bune, 
este mult loc pentru mai bine, 
pentru că, în toate unitățile, în 
toate compartimentele, la fie
care din indicatorii de plan se 
puteau obține realizări mai 
mari în condițiile în care re
zervele existente ar fi fost 
puse în valoare mai plenar.

După cum releva unul din
tre vorbitori, consiliul de admi
nistrație nu poate f: scutit ce 
răspundere pentru faptul că 11 
sectoare nu și-au realizat pla
nul pe primul semestru. Deci, 
planul nu s-a realizat ritmic,

Adunarea
salariatilor

de la
Centrala

cărbunelui

lingă exploatări să se prevadă 
și un număr de ore de educa
ție politică-cetățenească pentru 
ca, o dată cu pregătirea profe
sională, să se facă noilor veniți 
și educația cetățenească să în
vețe nu numai cum să extragă 
ci și pentru ce se extrage căr
bunele și cum să se comporte 
civilizat în familie, în colecti
vul de muncă, în societate.

Din adunare s-a desprins fap
tul — deși acest lucru nu a 
fost relevat cu toată îndrăz
neala necesară (unii vorbitori, 
mai ales din rîndul unor di
rectori de întreprinderi, s-au 
limitat în a prezenta în cu
vîntul lor activitatea întreprin
derilor respective fără a face 
legătura cu stilul de muncă al 
organelor de conducere și al 
aparatului central) — că îndru
marea de către centrală a co
mitetelor de direcție nu a fost 
întotdeauna la nivelul cerut 
Din această cauză lipsurile din 
activitatea unor comitete de 
direcție, care nu au găsit întot
deauna măsurile cele mai po-

(Continuare in pag. a 3-a)

Bilanț rodnic la preparația lupeni
Cu meritorii succese s-a 

prezentat la sărbătorirea zi
lei de 23 August colectivul 
de muncă al preparației Lu
peni, acolo unde se prevede 
realizarea, în acest cincinal, 
a sporirii capacității de pre
lucrare. prevăzîndu-se intro
ducerea masivă a unei mo
derne tehnologii. Depășirile 
la producția marfă valorică 
cu 1.7 la sută, a producției 
nete și a volumului de căr
bune special pentru cocs cu 
12 000, respectiv, 7 000 de to
ne. reducerea cenușii cu 0,2 
puncte la cărbunele pentru 
cocs sint numai cîteva din
tre cifrele de bilanț care a- 
testă activitatea rodnică, efi
cientă a harnicilor prepara
tori de aici.

Dintr-o scurtă convorbire 
cu tov. ing. Victor Ardelean, 
directorul preparației, am 
dedus principalele cauze teh
nice ale rezultatelor bune 
obținute în majorarea capa-

cității de filtrare cu vacuum 
de la flotațic, in asigurarea 
funcționării permanente, cu 
debit sporit, a unor impor
tante instalații.

Sint insă și cauze de alt 
ordin și anume cele legate 
de capacitatea, de hotărirca, 
de puterea de dăruire in 
munca de zi cu zi a mund- 
torilor. inginerilor și cadre
lor tehnice ale preparației. 
Ne-ar trebui un spațiu prea 
mare pentru a cuprinde toa
te echipele de preparatori 
evidențiate și în acest an in 
activitatea de .înnobilare" a 
cărbunelui extras din adin- 
curi. Sintein nevoiți să men
ționăm doar cîteva dintre 
ele. pe cele conduse de An
drei Drotzinger, Gheorghc 
Bedean. Romulus Regeni, 
Năstase Goia, Vasile Hatoș, 
Petru Narița, Z._.. "* 
Horia Tripon. Titus Mischie, 
loan Petrușan...

Pentru ca lucrul 
să se desfășoare normal, cu

loan Tomuș,

in flux

eficiența scontată, a fost ne
cesar să se facă din plin 
simțită contribuția unor mai
ștri ca Iosif Ghiciu, Ilie 
Kalanyos. Livius Avramescu, 
Iuliu Antal. Pantelimon 
Turcilă, Dominic Szabo sau 
Florea Tigoianu, a unor șefi 
de sectoare cum sint ing. 
Traian Miclea, ing. Victor 
Corpadea, ing. Angelica 
Bușoi Garaliu. Iosif Laszlo, 
Nicolae Hroștea sau Cornel 
Marcu.

In continuare, preocuparea 
conducerii, a intregului co
lectiv de preparatori ai Lu- 
peniului se cere concentrată, 
mai ales, pe asigurarea tu
turor condițiilor de desfășu
rare, sub bune auspicii. a 
lucrărilor de către construc
tor, pe linia amplificării și a 
modernizării uzinei, ținînd 
cont de cerința expresă de 
a se realiza obiectivul res
pectiv sub flux continuu de 
preparare.

Constructorii de pe șanti
erul T.C.H. Vulcan depun e- 
forturi susținute pentru exe
cutarea lucrărilor de bună 
calitate și predarea la ter
menele stabilite a obiective
lor social-culturale , planifi
cate în acest an. *' ”
conduse de maiștri construc
tori Petru Cosma, 
Betea, Francisc 
Dumitru Ciobescu și 
Surdu obțin zi de zl noi 
succese pe șantier Uî» la 
lucrările de zidărie și insta
lații. cit și la finisări exteri
oare și amenajări. Faptwl a- 
cesta este confirmat nu n«- 
mai de numărul obiectivelor 
predate pînă acum, ci mal 
ales de calificativele .bine" 
și -foarte bine“ obținute la 
recepție.

In prezent constructorii 
vulcăneni au terminat toate 
operațiunile de lucru la blo
cul B 3 cu 66 de apartamen
te confort I. situat în micro- 
raionu! TIT A, și așteaptă a- 
precierile comisiei de recep
ție pentru a preda și acest 
obiectiv beneficiarului.

Brigăzile

Simion 
Filipescu, 

Emil

Răspunzînd propunerilor 
făcute de cetățenii orașului 
Vulcan, pentru asigurarea 
unor condiții mai bune de 
petrecere recreativă și plă
cută a timpului liber. Consi
liul popular a început lucră
rile de execuție a unui loc 
de agrement „La brazi", si
tuat la extremitatea străzii 
Vasile Alecsandri. Aici se 
amenajează un bufet care va 
asigura un sortiment variat 
de produse alimentare, bănci 
pentru odihnă, alei, un ring 
de dans și o scenă pentru 
programele culturaî-artistice 
susținute în aer liber cie for
mațiile de amatori. Tn ore- 
zent lucrările sint intr-un 
stadiu avansat de desfășura
re, ritmul lor inlensificîn- 
du-se și prin aportul cetățe
nilor care prestează muncă 
patriotică la acest obiectiv.

Instantaneu din secția con
strucții metalice a U.U.M. 
Petroșani i

Șeful de echipă Victor Iu- 
has împreună cu lăcătușii 
Victor Oneasă și Petru Bog
dan pregătind un lot de cor
puri pentru transportoare.

Foto: G. NICU

producție cu 81 250 tone de c« 
bune net. iar planul 1
tiții < u 29.2 milioane 
șn-ea planului de 
marfă ’’indută 
realizarea unor 
te superioare 
rea prețului de 
nificat cu aproape 10 milioane 
lei. au contribuit la depășirea 
planului de beneficii .u peste 
9.6 milioane lei. Toate angaja
mentele luate în întrecerea so
cialistă in cinstea zilei de 23 
August au fost îndeplinite.

In același timp, au fost ob
ținute rezultate bune în îm
bunătățirea condițiilor de viața 
ale salariatilor. Satariatii unită
ților aparținînd centralei au 
primit in folosință 333 aparta
mente nou construite din fondu
rile statului, iar pentru protecția 
muncii, invățămînt șt 
socială, s-au cheltuit 
milioane lei.

Dincolo de aceste 
pozitive, dezbaterile 
reprezentanților salariaților au 
evidențiat existența multor ne
ajunsuri care se repercutează 
negativ asupra activității eco
nomice într-o unitate sau ai la 
și pe- ansamblul centralei.

Mai concret spus, exploatările 
miniere Dilja, Aninoasa și Uri- 
cani n-au realizat în semestrul 
l planul de producție la căr
bunele brut extras, iar un nu
măr de 11 sectoare nu și-au 
realizat planul semestrial.

— Rezultatele obținute sint 
bune, ne fac cinste — spunea 
Eroul Muncii Socialiste Petre 
Constantin, miner la exploata
rea Lupeni. Mina noastră din 
al cărei colectiv sint mîndru 
că fac parte, și-a adus în bună 
măsură contribuția la obține
rea realizărilor de ansamblu, 
pe centrală. Numai sectorul 
unde lucrez a extras peste 
plan 20 000 tone de cărbune, 
la care brigada pe care o con
duc a contribuit cu 6 000 tone. 
După opinia mea, este încă 
mult loc pentru mai bine.

Da. intr-adevăr, cm toate re-

și

Ș»

asistentă 
peste 23

rezultate 
adunării

Petroșani

Foto : N. GHENA

in toate exploatările, în toate 
sectoarele și brigăzile.

Rezultatele din primul 
mestru au fost negativ ir 
ențate. după cum s-a desprins 
din lucrările adunării, de unele 
carențe in conducerea și orga
nizarea producției. Fluctuația 
personalului continuă să rămînă 
ridicată pe ansamblul centralei, 
mai ales în unele unități ca 
Dilja și Vulcan, atit d:n cauza 
insuficienței măsurilor de sta
bilizare a efectivului, cit și din 
cauza comportării necorespun
zătoare a unor șeii de echipă 
și maiștri. De asemenea, pro
gramele de funcționare a aba
tajelor nu sint corelate întot
deauna cu sarcinile de plan și 
cu situația tehnică reală.

— Cauza nerealizărîi planu
lui la mina noastră — recunoș
tea în cuvîntul său tov. ing. 
Mircea Popescu, șeful exploată
rii Dilja — constă în carențe
le existente în conducerea Și 
în desfășurarea procesului de 
producție, îndeosebi în legătură 
cu introducerea și folosirea u- 
nor utilaje, cu aprovizionarea 
tehnico-materială, cu stabiliza
rea și calificarea cadrelor, cu 
disciplina.

Și alți vorbitori au eviden
țiat, în cuvîntul lor, consecințe
le negative ale insuficientei 
preocupări existente la unele 
exploatări pentru ridicarea ca
lificării muncitorilor și tehni
cienilor. pentru educarea lor 
în spiritul disciplinei și al 
înaltei responsabilități în mun
că. al moralei noi. socialiste.

— Socotesc necesar. arăta 
tovarășul Andrei Colda. secre
tarul comitetului de partid al 
minei Lonea, ca aceste proble
me să ocupe un loc mai pre
ponderent nu numai în preocu
pările organizațiilor de partid, 
de sindicat și U.T.C., ci și în 
ale Consiliului de administra
ție, comitetelor de direcție, ca
drelor tehnico-inginerești. In 
acest sens aș propune, de pil
dă, ca in programa analitică a 
cursurilor de calificare de pe

obișnuită de august
Acum cite va zile, mă în

dreptam spre Cimpu lui Neag 
împreună cu patru tovarăși 
de la Consiliul popular Uri- 
cani. Autobuzul ne-a dus re
pede in Cimp. De aici, urma 
sa ne îndreptăm pe jos, pe 
la casele oamenilor, situate 
in apropierea cabanei Cimpu 
lui Neag, pe care le despăr
țeau de carieră numai vreo 
600—700 metri. Oamenii ne 
intimpinau mirați in poartă.

— Barajul are nevoie de 
mai multă piatră, ca să se 

înalțe, in jurul orei 15 va 
avea loc, in carieră, o puș
care mai puternică. Să nu 
vă speriați, să ieșiți din case, 
să nu lăsați vitele in graj
duri, ș.a.m.d.

Repetam aceste cuvinte în 
fața fiecărui localnic. Ne pri
veau cu încredere, ca pe niște 
oameni ce venisem a-i ajuta, 
pentru a le ocroti viețile și 
gospodăriile.

Pericolul nu era mare, dar 
o astfel de pușcare nu se 
mai făcuse pină atunci. Pu
teau să fie aruncate pietre, 
care să lovească pe cineva,

Ia cabană cîf și per- 
deservent. Ințelegă- 
jurul orei stabilite, 
părăseau grupuri- 

casele, venind spre 
cum fu- 

urma

sau din detunătură să se 
spargă geamurile locuințelor. 
Oamenilor le spusesem să 
iasă din casă și să meargă 
pe jos, peste Jiu in centrul 
comunei. De asemenea, ii pu
sesem în gardă atit pe tu
riștii de 
sonalul 
tori, în 
oamenii 
grupuri
căminul cultural, 
sese învoiala. De aici, 
să se vadă spectacolul mă
reț ce avea să se dezlănțuie, 
cu tunetele-i caracteristice.

— După ce se va semna
liza cu o detunătură scurtă, 
la un sfert de oră, va avea 
loc pușcarea propriu-zisă, iar 
după un alt semnal, tot la 
interval de un sfert de oră, 
vom ști că pușcarea a luat 
sfirșit, ne spunea șeful ca
rierelor.

Așteptam cu toții nerăbdă
tori, așezați fiecare la locuri

de unde să avem o vedere 
cit mai bună. Minutele tre
ceau. După primul semnal, 
toți erau cu inimile strinse. 
Mai auziseră cei de față ast
fel de pușcări, dar de data 
aceasta era ceva deosebit. 
Sfertul de oră a trecut re
pede și deodată se auzi o 
detunătură zdravănă. Pietre
le se ridicau in aer, cu nori 
imenși de praf, căzind apoi 
liniștite, împrăștiindu-se și 
așteptînd să-și ia locul in Be- 
lazuri.

Nu s-a intimplat nimic, 
totul a decurs așa cum am 
prevăzut, spunea șeful lotu
lui. A fost o pușcare bună, 
o să avem multă piatră...

După cit va timp răsună și 
a treia detunătură, semn că 
pușcarea s-a terminat. Oame
nii se îndreptau liniștiți spre 
casele lor, iar autobuzul ne 
aducea înapoi, plin cu mun
citori și turiști. Coboram spre

Elena MOCOFAN
salariată Ia I.L.H.S. Uricanî

(Continuare in pag. a 3-a)

Obiectivul aparatului dc 
fotografiat a înregistrat pe 
peliculă în secția răsucit a 
,Viscozei”-Lupeni pe filatoa- 
rea Ana Samanescu în exer
cițiul funcțiunii.

A
însemnări de scriitor

GOSTODINE
Dimineața la 6 trec prin bruma subțire de ploaie a orașului, 

gospodinele. Noi bărbații sîntem de mult intrați in șut, sau deabea 
ne pregătim să plecăm spre serviciu. Și ele, blindate sau 
nervoasele noastre soții — dar atit de preocupate de bunul mers 
al familiei — caută cu o seriozitate demnă de invidiat cartofii 
cei mai de soi, pătrunjelul cel mai proaspăt, fructele cele mai 
arătoase. Să faci piața ! Ce lucru simplu. Și totuși... Gospodinele 
au parcă un simț înnăscut al pieții. Cu meticulozitate, deși gră
bite ca orice gospodine — aleg dintre darurile pămintului ceea 
ce e pe gustul celor dragi de acasă. M-am plimbat intr-o astfel 
de dimineață prin piața Petroșaniului încărcată de fel și fel de 
bunătăți de la banalele tomate pină la lubenițele de soi, de la 
bureții mirosind a pădure și ploaie pină la puii așteptînd să fie 
puși la frigare. Și mi-am dat seama că e o adevărată artă să te 
descurci printre sutele de .exponate" ale pieții. Dar gospodinele 
petroșănene se mișcă aici ca in cadrul lor natural. Aleg cu pa
siuni — ca intr-un ritual — cintăresc in mină marfa înainte 
de-a o pune pe cintar — și din sutele de portmoneie mărunte, 
degete fine picură monede lucitoare pe tejghele. Cu sacoșele în
cărcate gospodinele inundă apoi străzile orașului in drumul lor 
spre casă. Și spre prinz aerul se umple de fel de fel de arome 
care de care mai plăcute. Și nouă bărbaților ca la un semn ni 
se face foame.

Iar ele, dragele noastre gospodine ne pun masa înainte de 
a veni noi. o acoperă frumos cu un șervet alb și... pleacă. Fiindcă 
gospodinele noastre au și alte treburi. Sint muncitoare, medici, 
inginere, profesoare...

Rusalia MUREȘANU

Clubul tineretului de la F.S.H.
Deocamdată acest club nu 

există, dar foarte c'irînd va 
deveni o realitate. In pri
mele zile ale lunii septem
brie, la cea ipai ținură fa
brică din Valea Jiului, 
sub îndrumarea comitetului 
U.T.C., se vor forma brigăzi 
de tineret care vor -presta

ore de muncă volutar-patrio- 
tică pentru amenajarea unui 
club. Acest obiectiv, de mult 

de ții i
cii, va deschide ..beneficiari
lor" noi perspective de Pe
trecere a timpului liber in 
mod util și plăcut.

i
i COAUTORII"

Intilnim, uneori, în dru
mul nostru oameni plini dc 
orgoliu, de un egocentrism 
feroce, la care „eul" se me
tamorfozează intr-un dispreț 
suveran față de inteligența 
și experiența altora. Intim- 
plarea cu „cofragul mobil" 
nu-i o descoperire sau — 
cum s-ar crede — o ultra- 
noutate. .Omul cu ideea" a 
muncit mult la inovația lui, 
a renunțat la multe și, in 
ciuda acestor frămintări. zbu
cium, sacrificii chiar, izbinda 
n-a fost dc partea lui... El 
a izbutit să creeze, să dea 
contur unei necesități firești, 
să materializeze roadele li
nei experiențe îndelungate, 
s-o pună in slujba semenilor, 
să dea rezolvare unei ce
rințe stringente — am zice 
— a unor locuri de muncă- 
cheie din subteran. Dar, la 
urma urmei, ne întrebăm — 
evident, copilărește — unde-i 
inovația ? Sau ideea ? Că ea 
există, o știm. E evidentă. 
Dar, din păcate mai sint și 
unele anexe, acele „ciuperci 
de sezon", „lipitorilc" cu nu
me sonore, dornice de afir
mare : rȘi eu am făcut" sau 
.Și eu am contribuit la..." 
La ce ? Numai ele, „lipito- 
rile", o cunosc. Omul nostru 
investește talent, timp, mun
că și pricepere dar, culmea 
culmilor, ci nd acest om pune 
in folosul minei sau secției 
în care muncește ideile no
vatoare. .partea lui elevată", 
sau cum spun capetele lumi
nate, ..inteligența in intere
sul tehnicității", in loc să 
fie ajutat, stimulat, se lovește 
de... scuturile unor indivizi 
care vor (și reușesc, citeoda- 
tă.'). să devină coautori ono
rifici. adică lipitori, ei, care 
n-au investit nici timp, nici 
efort și nici talent (dc unde?), 
in schimb au Scaunul care Ic 
dă ^dreptul" să spună .da"!

sau .nu"! De ce? Pentru că 
funcția și locul pe care îl 
ocupă stabilesc regula, 
pentru că omul nostru 
are decit „două" căi: să 
deze sau să renunțe...

Si 
nu 
ce-

★

acolo in 
unde lu-

Acum un an — povestea o- 
mul cu ochi limpezi, zimbi- 
tori — făcusem calculele pe 
o scindură, chiar 
galerie, la orizontul

.furase'eram. Mintea îmi 
mina și cifrele se așterneau 
ca și cum ar fi fost ascoase 
dintr-un tratat de speciali
tate... Ortacii au năvălit peste 
mine și m-au dat la o parte'. 
„Cofragul", strigau. .Las' că 
știm noi, te-am văzut cum 
măsori, cum calculezi și iar 
măsori, nu te ascunde, știm 
noi!" Așa era. De mult mă 
tot frămintam în problema 
asta... Reducerea timpului, 
economisirea lemnului, re
nunțarea la provizorat, lu
crări miniere trainice, ra
pide și... definitive. Pen
tru asta am pus la cale 
.cofragul mobil pentru deto
narea galeriilor de deschi
dere". Am prezentat inova
ția și... Mai trebuia ceva, un 
lucru pe care nu-l prevăzu
sem in... calculele mele. Era 
un obstacol greu de înlătu
rat. Am insistat, in cîteva 
rinduri, dar degeaba... După

un an sint chemat, in fine, 
anume.. Nu de Y (mă pri
mise odată, și-o să vedeți!, 
mă lămurise...) care trebuia 
să mă cheme, nu ! Y n-avea 
timp de irosit cu mine. M-a 
chemat X, subigrecul...

— Inchipuiește-ți, bă (anii 
mei nu-i spuneau nimic.’), 
ani fost muștruluit de... Cuta
re (Atoateștiutor, bineînțe
les !), am verificat și eu, 
dar... Proaste rezultate avea 
dom'lc! Consumăm lemnul 
parcă ar fi înghițit de foc, ce 
mai. cu deschiderile astea pro
vizorii n-avem spor, așa că... 
Și X aruncă o privire fu
gară sulului cu documentele 
împricinate ca și cum ar fi 
vrut să știe dacă mai am 
ceva de adăugat sau nu...

Apoi brusc :
— Ce zici, vrei ? Te iau 

sub aripa mea, te acopăr, 
uite, am o .funcție", înțe
legi ? Eu mă alătur cu nu
mele, cu titlul, tu cu inova
ția. nimic nu se schimbă. O 
să mai colaborăm, o să mai 
repetăm figura...

_  ... 2
— Să vrei și te fac... INO

VATOR. Ce zici ? Taci ? Spu
ne, vrei ? E avantajos pentru 
tine; și n-aș fi nici primul 
și nici ultimul.

_  ... 9
— Hm! (agresiv) Taci!?! 

Voi tăcea și eu ! O să-ți con
vină ?

★

...Formidabil 1 O reeditare 
aidoma a așa-zisului 
cu marele Y...

dialog

★

Ar fi cazul ca noi 
mai tăcem! Să luăm 
dine fermă, intransigentă. Să 
vedem o să le convină Y-lor 
și X-lor ?

să nu 
atitu-

Dem. D. IONAȘCU
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înseamnă...

Noțional 
printre 

moarte, victime ale 
apelor sus-amintitului

ci... Jony
Iscronii,
se orunco 

la muncă ? 1

Mica publicitate 7?™“ar,e
Pierdut soție, păstrătorului 

bună recompensă.

.«5
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Diamantele lumii ■

----4----

S-a furat
Preț pentru o ratare un pod !

doritul

ce ți-ai

unei

autor de film

Cow-boyul

iși petrece traiul

Ion PALTIN

III

I
anul 1970 s-a cifrat 
de 48 883 482 carate

Cedez 
mifirul

lui Thomas 
de a vina 

prețiosul ti-
Dar tocmai 

dezvolte ta-

gindesc 
repetă.

fură 
bani
eu

ajungă pentru tot gar
dul.

prin eliberarea
cu 5 600 000 tone, 
alarmăm. Timpul 

soarelui de 21.1013 
adică aproximativ.

a deținut ani la rînd primul loc în producția de 
a lumii, in anul trecut pe primul loc s-a clasat 

Sovietică alit în domeniul extracției gemelor cit 
al producerii de diamante industriale (12 milioane

Vind 
telie...

mai nordica rezervație

focă praf... 
cumva că 

mină, pe

Asta in costum cow-boy 
Plin de lonțuri și butoni 
E de-oicio de la noi
Cum s-or spune

in 
pe
In
in

deși purta 
„garantat", 
încercat să

Un alt pasager care 
ascultă distrat, intervi
ne nedumerit :

— Și cine le dez
leagă ?

Nu îl cheamă Ion 
Co să
Credeți
Pe Io

Actorul francez Jacques Brel, 
t care 

amintesc

arctică. pe peninsula 
nord de paralela 72, 

nor- 
Aici

ca a refuzat să-i dea 
ascultare, 
precizarea 
Degeaba a
repare prima greșeală 
— același rezultat. Ti
grul a dispărut în jun
glă, iar vinătorul a ră
mas fără mult

Stiict si... meteorologic... 
Fiindcă astfel este logic 
Să plouă cind pe căldură 
Umblă „ăl cu poiu-n gură"

Albinele acuză
X) Pe bordul unui va
por un pasager intrea-

ȘTIAȚI CA

I

Un american. Geor
ge Thomas, a intentat 
acțiune judiciară unei 
manufacturi de arme 
Win Los Angeles, recla- 
mînd despăgubiri in 
valoare de 16 000 do
lari. Motivul : .atentat 
Ia onoarea sa de vi
sător de tigri și rata-

q?&
©

£

A Premiu 
I binemeritat

Producția mondială de diamante in 
ia jur de 52 milioane de carate, față 
în cursul anului I96:>. Față de anii precedenți și clasamentul 
iărJcr producă', are a înregistrat modificări. După ce Congo- 
Kinshasa 
diamante 
Uniunea 
și în cel
carate, în decursul lui 1970).

„Academia umorului* din 
Stockholm a acordat premiul 
său pentru anul 1971... Institu
tului meteorologic suedez. In 
enunțul documentului de pre
miere se poate citi; „Previ
ziunile atmosferice pe care ie-a 
făcut s-au distins printr-o fan
tezie debordantă, dublată de 
o puternică imaginație poeti
că".

rea unei călătorii in 
India". Iată și amănun
tele aventurii ratate. 
Autoritățile indiene ii 
acordaseră 
autorizația 
in junglă 
gru regal.
cind să-și
lentele cinegetice, puș-

trofeu pentru care se 
deplasase tocmai pină 
în India. Onorata curte 
a convenit că acuza
rea arc dreptate, că 
merită despăgubirile 
solicitate... dar a redus 
totuși suma Ia numai 
2 00(1 dolari.

Niște răufăcători din Italia 
au reușit un adevărat lui de 
forță. Favorizați de întuneri
cul nopții, ei s-au apucat -ă 
demonteze un pod de trecere 
pentru calea ferată, greu de 
cinci tone, care traversa un 
rîuleț din zona de nard a țării 
— și au reușit. Nimeni nu s-a 
lămurit nici pînă acum cam 
la ce le-ar fi putut folosi un 
pod hoților.

Delicatul, dor și tragicul dans 
ol păsărilor flomingo și peli- 
coni, în căutarea hronei in 
apele poluote ale lacului afri
can NAKURU.

In fotografia de sus se pot 
vedea... nevinovatele păsări, 
iar cea de jos rezultatul : Lu
crători oi Parcului 
din Nairobi (Kenyo) 
păsările 
poluării

In cazurile cunoscute pînă acum, albinele apăreau 
instanțelor judecătorești fie pentru că înțepaseră 

cu stupi cu tot. 
unui tribunal din California ele au apărut recent 

de diferite 
dar și pen-

fața
cineva, fie oentru că fuseseră furate
fața - ' ------
calitate de reclamanți ; acuzația — intoxicații 
insecticide, mortale nu numai pentru dăunători 
tru aceste insecte folositoare

Procesul neobișnuit din California a opus proprietarul 
unei liv z:. de vișini vecinului său — apicultor. Prima in
stanță s-a mulțumit cu promisiunea proprietarului gră
dinii că va lua măsurile necesare pentru a preîntimpina 
pătrunderea chimicalelor în grădinile vecinului. Zadarnic 
insă : albinele zburau în grădina cu vișini și. împreuna 
cu ih tarul, consumau și insecticidul mortal. In a doua in
stanță. ipicultorul a convins curtea că acest caz nu este atit 
de simplu, deoarece albinele în afară de faptul că iau 
m . tarul necesar mierei îi mai fac și un serviciu proprie
tarului livezii ! îi polenizează florile de vișin, contribuind la 
producția de fructe. In fața acestui argument s-a dat cîștig 
de

’ — Tăticule, mi-ai po
vestit odată că ai ră

mas corigent la istorie.
— Da, dar de 

adus aminte ?
— Așa. Mă 

că... istoria se

Proprietarul
ici grădini iși vop

sește gardul cu o gra
bă extraordinară.

— De ce te grăbești 
așa ? il întreabă un ve
cin.

— Am foarte putină 
vopsea și vreau să-mi

bă pe căpitan i
— Ce viteză are va

sul ?
— Face 10 noduri pe 

oră, ii răspunde co
mandantul.

hQ/ntr-o noapte Balzac 
(uitase să închidă ușa 
'la intrare.

La miezul nopții fu 
trezit de un zgomot 
din anticameră. Des-

duse ușa și nu mică-i 
fu mirarea cind con
stată că un individ dă
duse peste cap toate 
sertarele.

Holul rămase înmăr
murit, cind Balzac 
se adresă cu 
zgomotos:

— Prietene, 
timpul nopții, 
mină să cauți 
sertare,, unde 
sumi cind soarele stră
lucește. nu-i găsesc 
niciodată.

Jacques Brel,

c?.u/ă apicultorului și albinelor.

PAS-k &

LapsusCea
rai la ci- 
pensionar.

car să nu 
— E foarte 
dau voie.

In zona
Tai mir. la
va fi amenajată cea mai 
dică rezervație din lume.
vor fi puse sub ocrotirea sta
tului citeva elemente
1 aimir. 
tund roi.

lacul 
o serie de regiuni ale 

mai accesibile.

Angajăm de urgență se
cretară blondă. Salarizare 
conform buzunarului ingine
rului

c

■ ■ n

de

sovietici au pus 
care în timp de

trebuie să ne 
consuma masa 
enorm de mare

de
nu

a 
le

la
10

Aveți castraveți?'
N-avem castrasem

taigaua de zade Ari-Mas. un 
veritabil zid de verdeață lung 
de 2'( km și lat de 0,5 pină 
la 4—5 km. Copacii din această 
taiga, considerată pe drept cu- 
vînt una din minunile lumii 
de dincolo de Cercul I’olar. nu 
depășesc înălțimea de 11 m.

Aș vrea intr-o
te pedepsesc, 
ușor, mamă. Iți

cinefilii români și-1 
din filmul „Riscuri

le meseriei", turnează primul 
său film de autor. Deși au s-a 
hotărît încă asupra titlului, 
Brel a afirmat că subiectul 
primului său film va fi croni
ca amară a unei pensiuni de 
familie instalată undeva in 
nord pe malul mării. Turnă-* 

e ’ r avea loc în Belgia.
Prolator Bre)
Barbara.

POȘTA
VASILE MOLODEȚ : Am reți

nut din ultimul transport : „Pi
nă uno alto", „Nos“, „Git“, 
„Urechi". .Treoco, meargă" și 
„Com asta e". Deși stocul 
colaborărilor dv. reținute de 
noi s-a cam... dilatat, mai e 
loc.

LIVIU DRĂGAN : Am reți
nut și coreul ..Din lumeo ve- 
getolă" dar fără promisiuni a 
supra dotei de publicore. din 
două motive : 1) tema este
prea... „bătută" și 2) va avea 
de suportat concurența careu

rilor mai reușite. Așteptăm ce
va mai consistent, oșo cum 
ne-oți dovedit-o prin prece
dentele colaborări. V-am ru
ga să treceți intr-o zi de mier
curi pe la redacție.

MILLVA TEODOSE : Debut 
mai mult decit promițător. „O 
baie" se completeoză de mi
nune cu „In mare" (autor V. 
Molodet) ; după cum, de alt
fel, puteți vedea in rubrico de 
azi ; iar careul „Rinduri" ca 
și celelalte materiale vă re
comandă ca o... veche înce
pătoare in sportul minții. Deci, 
mai așteptăm.

Red.

r

...un grup de specialiști 
punct o rachetă subterană 
secunde poate înainta în sol pină la 10 m. ?

...o fabrică japoneză a pus la punct primul 
telefon dotat cu ecran de televiziune în culori ?

Probabil că cel mai tînăr scriitor din lume 
este Vrich Sann în vîrstă 
bad — India. Faptul că 
împiedică să fie autorul 
nuvele și fabule pe care 
prietenilor săi mai vîrsLnici. 
schiței 
eră..."

3 ani din Himeda- 
știe să scrie nu-1 
numeroase schițe, 

dictează rudelor și 
. Prima colecție a 

sale intitulată „Ploaia este neagră, nea- 
a fost tradusă în limba engleză.

micșorează soarele ? 
în fiecare secundă, 

energie, masa soarelui scade 
Dar încă nu 
în care s-ar 
tone, rămine 
3.1013 ani.

I 
I
I
I
I
I
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din... Iscroni...

REBUS « REBUS • REBUS
ORIZONTAL: 1) — Pictor rus, autorul pîn- 

zei „La baie" — Scaldă (p!) ; 2) — \utoru] pîn- 
zei ,La scăldat" — Baie, uneori tămăduitoare; 
3) — Cur. 'tea Băile Călan — Joc de noroc ; 
•4) — Ie<i’.ă din b.e — Face băi; 5) Rupt în 
d' ;ă 1 — La Mânu 1 — Schimbă sensuri : 6) 
— Fa baie în Tisa 1 — După mu'.te băi de soa
re : 7) — Bronzului în fond — La îmbăieri 1 ; 
8) — Ieșit din ștrand!... —... și din apă (sing.); 
5) — Ape recomandate pentru înotătorii înce
pători — Curelușe — In vană ! ; 10) — Aut >rul 
poeziei „Scalda" — A ocoli ; 11) — Folosit de 
copii pentru baie — înoată doar în apă.

VERTICAL: 1) — Ștranduri ... — ... pentru 
ba «• : 2) — La temă ! — Băi acasă : 3) — Timp 
de b< e — La scaldă 1 — Ca după baie (fig) ;
4) — Verb ’.a scaldă — Găinari de-naltă școală ;
5) — Cu elegant lo- de baie la mare — Posed :
6) _ pe terasă 1 ... — ... la soare ! — Te trece 
-apa ; 7) — Sora mare — Folosit la baie (reg);
8) — Refren... modern — Băi căutate vara ;
9) — îmbăieri! — La sobă!: 10) Puțin atonal! 
— înfocată; 11) — Ștranduri ad-hoc ... — ... și 
o trambulină la fel.

MILLVA TEODOSE

ORIZONTAL i Mare (pl); 2) Mare — Marc; 3) 
Marc nerușinat (fig) — Departe dc mare — La 
un colos 1; 4) In mulțime 1 — Pe mare —- Marc... 
albastru: 5) Și mai departe de marc — La mare; 
6) Atol la cap ! — Cerc, in marc; 7) In port la 
mare — Ton cu valuri; 8) Cal dc mare — Marc... 
mică — La mare... bucurie ; 9) Frate mai mare 
— Rău de mare ; 10) De la mic la mare.

VERTICAL : 1) Mare, enormă... ; 2) ... și ma
re la fel ; 3) Meșe 1 — O mare enigmă — Tcd ! ; 
4) Fac vocalize la mare ! — 1—4 valuri ! — 
Marc necredincios (p!) ; 5) O umbră pe marc ;
6) Mare... nelipsit — Mare (când e !) de actori;
7) La Maricica ! — Mare bețiv — Pe litoral 1 ;
8) Acute mari ! — Vara la mare; 9) In mare 
cumpănă — La mare depărtare ; 10) Mare.

Vasile MOLODEȚ

Să nu zici hop 
pînă n-ai... prosop !

Am o nevastă foarte distra
tă. De cile ori inii pregătește 
geamantanul pentru teren, de 
atitea ori uită să-mi pună cite 
un lucru strict necesar, ori 
dimpotrivă mă trezesc cu cine 
știe ce lucruri care nu-mi fo
losesc la nimic. O dată de pil
dă, mi-a virit in geamantan 
cinci cravate, nici o cămașă 
și pisica vecinului care ne vi
zitează deseori. Noroc cu săr
manul animal care pe peronul 
Gării de Nord, m-a anunțat 
cu mieunaturi sfișietoare s-o 
scot din geamantan și să-i 
dau drumul acasă, ea neavind 
încă dreptul la concediul le
gal. l-am dat drumul bineîn
țeles, ca nu cum ta vecinii vă- 
zind că lipsește nemotivat să-i 
desfacă... ciolanul de muncă.

Zilele trecute am plecat iar 
pe teren și, ca de obicei, ne
vasta mi-a făcut bagajul. In 
sjirșit, ajungind la Petroșani 
am urcat fluierind podul de 
la gară indreptindu-mă spre 
hotel. Am trecut printre cei 
cițiva zeci de călători din fața 
autogării care dormeau lun
giți pe trotuar ca pe iarbă 
verde, cu gindul să trag un 
somn odihnitor la hotelul 
„Jiul'. Mă gindeam in drum 
la sărmanii călători din auto-

gară care n-au parte dc o sală
de așteptare sau măcar de 
citeva bănci așezate afară pe 
care să se poată odihni cit de 
cit. „Hei. ce mai somn o să 
trag" — mi-am zis. „Să nu 
zici hop, pină n-ai prosop 
am auzit o voce venind parcă 
din eter. Am ciulit urechile 
intrigat. N-am mai auzit ni
mic. Sînt obosit, am murmu-

Foileton

rat eu, trebuie să mă spăl și 
să mă culc. „Să nu zici hop, 
pină n-ai prosop!" am auzit 
iar. De dala aceasta, vocea 
parcă venea chiar din gea
mantan.

Ei, drăcie am sărit eu ca 
ars.' Ce-o mai fi și asta?! 
Am iuțit pasul, am intrat la 
hotel, am cerut o cameră și 
urcind spre camera 15, repar
tizată mie, mă gindeam cu 
plăcere la odihna binemeri
tată. Cunoșteam camera, de o- 
bicei trag de mai multe ori 
pe an la hotelul „Jiul' și in-

totdeauna responsabilul hote
lului, tovarășul Virlan sau 
ceilalți recepționeri inii pre
gătesc camera 15.

Am ajuns cu bine in încă
pere, ani aruncat geamanta
nul pe pat și înainte de a-l 
desface am auzit iar vocea 
aceea, dar de data asta parcă 
renea din dulap; .Să nu zici 
hop, pină n-ai prosop." Măi, 
'ă fie ! mi-am zis eu și înciu
dat am deschis geamantanul. 
Mi-am aranjat lucrurile ih 
dulap. Nevastă-mea îmi pu
sese in sfirșit tot ce-mi tre
buia în afară de o nimica 
toată : prosopul. Nu-i nimic, 
mi-am zis, hotelul e dotat cu 
prosoape destule. Și fiindcă 
n-am văzut nici urmă de 
prosop în jur. am coborît pină 
jos la recepție:

— Tovarășe, ați uitat să-mi 
puneți prosop in camera 15.

— N-am uitat, a sunat trist 
răspunsul. N-avem prosoape.

— Cum, adică, n-aveți ?
— Foarte simplu. Cele vechi 

s-au rupt, cele noi nu ne-au 
venit.

— Și de cind n-aveți ?
— Cam de peste o lună.
— Și pasagerii ?
— Iși aduc de-acasă.

— ■ Bine dar... vezi, nevastă- 
mea e cam distrată și... Mă 
rog eu cu ce mă șterg ? Cu 
cearșaful, cu cămașa ?

— Zău, nu știu ce să vă
spun. Să vă cumpăr un pro
sop. l-am dat 25 de lei și,
binevoitor, omul mi-a jăcut
piuă seara rost de un prosop.
Fină atunci ni-am șters pe 
picioare cu cearșaful și pe 
obraz cu fața de masă. N-am 
mai incercat să-mi fac și pan
tofii cu covorul sau cu pă
tura — perii neexistind — ci

am plecat așa in oraș, pră- 
juil și obosit.

Zău, tare rău îmi pare de 
hotelul ăsta, cu personalul său 
respectuos și binevoitor, că 
trebuie să-l critic, dar nu e 
păcat să se facă de minune 
din cauza unor nenorocite de 
prosoape și a unor perii de 
opt lei ?

Cine are urechi de auzit 
să audă, și să nu zică hop 
pină nu face rost de prosop!

R. ARADEANU

vă faceți probleme. Mîine vă ștergeți 
pe cămașa mea...
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I. POP

nirea sarcinilor economice

sortimente
siderurgice

BĂRBUȚĂ,

noi 
vcr

căror
plata

privind 
economice

npucă-

i unor
-a ieral.

o deți- 
pentru 

grevează

ai orașului 
am primit 
limita po- 
va rezona 
care ne-uți

Ha d i u

si încă nu se munca de educare ;
ronvretă zației de bază.

lat c:ă învățumîntti
S-a nu s-a desfășurat în

ntul de ditlîuni . nu s-a făcu'
lâsui a:t ia ni- zat informarea

cei in caii a n-au 
discuția adunării 
au fost sancțio- 

adm in ist rut. vă.
evidențiat 

oameni

si pomenise încă de
Abia în ultima parte 

formării s-au prezentat 
cazuri de membri de 
care nu se comportă 
duc’ie. ir. societate Ta 
cerințelor și s-a făcut 
ren că biroul o 
bază are vina 
1 fispundere.

Prezentarea 
eu caracter I 
arătării deschise a

Dezbaterea 
activității 
ideologice

ocolirea 
lipsurilor, 

evitarea criticii directe se ma
nifestă și la -lte birouri ale 
organizațiilor de bază de ia 
preparație Petrila. Cauzele se 
d.’toresc faptului că aici s-a 
forma' concepția potrivit căreia 
rezultatele bune în producție 
duc direct la ridicarea nivelu
lui de conștiință. suplinesc 
munca educativă Ce trebuie 
desfășurată.

in discuțiile purtate, mai 
•«uiți membri de partid au cău
tat să arate unele abateri de 
la normele de conduită, cazuri 
de indisciplină, să critice bi
roul organizației de bază pen
tru insuficienta preocup ..e față 
dc munca educativă. Și .este 
discuții, in majoritatea lor. au 
fost la general. Totuși u a- 
j-uncat o lumină asupra stării 
de fapt.

Tovarășii Istrate Popescu. 
Alexandru Covaci, man.festîn-

oamenilor muncii, educaiea 
.crețului a lăsat de dorit, 

luate acestea eunlribuind la 
generarea unor lipsuri, compor
tări nedemne. Tovarășul Ioan 
Giurgiu a subliniat, la rîndul 
sau, că organizația U.T.C. n-a 
primit sprijinul concret din 
partea biroului organizației de 
bază dc partid, iar unele encire 
tehnieo-inginerești subaprccia- 
ză munca politică, nu contri
buie la desfășurarea muncii 
politico-ideologice. Aprecierea 
in legătură cu insuficientul a- 
port al cadrelor tehnico-ingine- 
rești la munca educativă a 
fost făcuta și de alți vorbitori.

Scăparea din sfera preocupă
rilor a muncii politico-ideolo
gice a avut drept urmare ge
nerarea unor atitudini înapo
iate din partea unor sala;-ați 
și chiar a unor membri de 
partid, mai ales din rîndul ti
nerelului. Astfel. Glieorghe 
Hutan are abateri de la regu
lile de conduită morală în so
cietate, Ioan Cosma are absen
țe nemotivate în serviciu, alții 
ea Glieorghe Miclea, Matei 
Michi r.u-și îndeplinesc con-

puși în 
ale deși 

nap pe linie
.Așa cum s-a 

discuții, sînt unii oameni ca 
ridică numai pretenții, pun pe 
primul plan interesele pe. -on i- 
le. fără a da societății mm c, 
sustrăgîndu-se de ia onbg..ti!le 
obștești. Deși aceștia se cu
nosc, în adunare nu s-au dat 
nume, față de ei nu s-a creat 
o opinie de masă, de condam
nare a unor asemenea 
turi.

Tovarășii Alexandru 
loan Ciobanu au vomit 
tendințele dc

Cipșan, 
despre 

dispreț u’re a 
muncii de către unii ‘ineri. în 
special care urmează cursurile 
serale la liceu nu în dorința de 
a-și perfecționa calificarea, de 
a avea mai multe cunoștințe de 
cultură .și a munci astfel mai 
cu spor, ci de a pă’-ăsi munca 
fizică.

Dezbaterile au scos la iveală 
și alte lipsuri privind activita
tea ideologică. Concluzia care 
s-a desprins este că birou’, or
ganizației de bază n-a dus în 
centrul atenției munca educa
tivă. n-a militat pentru impri
marea unui spirit combativ 
muncii desfășurate. pentru 
curmarea stării de automulțu- 
mire. întreaga organizație de 
bază a putut trage ca învăță
tură necesitatea intensificării 
muncii politico-ideologice. ur
mările negative pe care Ic ue 
atmosfera ..călduță" în care 
nimeni să nu ..supere* pe ni
meni, de trecere cu vederea a 
unor abateri ce contravin ce
rințelor moralei noastre socia
liste.

De hi filiala C.E.C
din Petroșani, aflăm că

cu tragerea 
luna iulie 
vigoare un 
cîșliguri la 
obligai iuni 

Astfel, lunar se 
cîșliguri în va- 
de 3 471400 lei. 
au valori indi- 
100 300, 75 000

© ...Incepînd 
la sorți pentru 
1971 a intrat in 
plan majorat dc 
depunerile pe 
C.E.C. ' ‘ '
acorda 3 607 
loare totală

Ciștigurile 
viduale de 
50 000, 25 000 Ici și altele.

c£

i

Metalurgiștii au înregistrat 
în cursul acestui an o seamă 
de succese pe linia diversifi
cării producției, realizării u- 
nor noi sortimente siderur
gice cu performante tehnice 
ridicate. Astfel. a început 
fabricația de tab’e din noi 
mărci de oțeluri pentru au
tocamioane de m ire torej și 
eazane energetice ci para
metri înalți de funcționare. 
A început, de asemenea. la
minarea țevilor d:n oțel

inoxidabil și a țevilor rezis
tente la temper .tui. ridi ;.ie, 
produse destinate ndustriilor 
energetice și chimice. Se atlă 
in curs de omologare profile 
laminate și trase din 
mărci de oțeluri, care
servi >a confecționarea unor 
piese ale autoturismelor 
„Dacia-1 300*.

Numai în prima >umă' te 
a anului, colectivele unită
ților industriei noastre side
rurgice au realizat un grad 
de înnoire a producției de 
3.6 la sută. In combinatele și 
întieorinderHe siderurgice se 
desfășoară în continuare o 
vie activitate de concepție în 
scopul creșterii producției de 
oțeluri de calitate, lărgirii 
gamei de oțeluri speciale și 
de produse laminate. în ve
derea satisfacerii într-o mai 
mare măsură a cerinle'or e- 
eonomiei naționale și expor
tului.

(Agcrprcs)

în spiritul exigentei, al înaltei 
responsabilități pentru îndepli-

trivite pentru realizarea sarci
nilor, nu au putut fi înlăturate 
la timp.

Cu atenție deosebită a fost 
reținută critica severă, făcută 
în adunarea reprezentanților 

riaților. pentru făptui că 
centrală s-au neglijat lucră- 

lumul ices- 
lucrări nerealizîndu-se la 
o exploatare, restanța pe 

ridieîndu-se la aproape 
Mai mulți vorbitori au 

t că această ămînere 
poate cauza serioase 

realizării planului 
au insistat asupra no

de a se urmări îndea- 
recuperarea, in scurt 
acestor rămineri în un

real izare-i integrală 3 
volum de pregătiri

Pe 
rile dc pregătiri, 
tor 
nici 
6 luni 
10 km. 
avertiz 
în urmă 
dificultăți 
anual ș 
cesității 
proape 
t i m n. a 
mă și 
întregului 
prevăzute în plan.

Intr-un spirit de critîcă con
structivă și autocritică, atit ra
portul cît și particip.nții la 
dezbatere, au combătut unele 
stări de lucruri care reievă ne
socotirea regulilor de protecție 
a muncii într-o serie de ex
ploatări miniere ca L’rîcani. Lu- 
peni. Bărbăteni. Lonea, Dîlja 
șa.

Relcvind că biroul executiv 
al Consiliului de administrație 
a analizat in mai multe i înduri 
situația protecției muncii 
că s-au stabilit de fiecare 
măsuri bune. tov. ing. Vasile 
Ciriperu. directorul tehnic din 
centrală, a arătat că aplicarea 
deciziilor luate n-a fost făcută 
in toate cazurile în mod cores
punzător. Va trebui să manifes
tăm in această privință maxi
mum de exigență subli-

niat vorbitorul — și sa fim 
necruțători cu cei care dove
desc ușurință în problemele 
care privesc viața și sănătatea 
minerilor, securitatea muncii, 
păstrarea bunului obștesc.

Participind la dezbaterile din 
acest for al salariaților de la 
C.C.P. în calitate de invitat, 
tovarășul Ion Vintilă a scos 
în evidență ca aspecte negative 
ile activității economice a cen
tralei. stocurile 
ve de materiale și piese 
schimb și 
cheltuieli
(a 
ne 
vagoane 
prețul de cost, și a tăcut Pre
țioase recomandări 
■reșterea eficienței 

și a
In 

teri, 
de re

supranormati- 
ue 

efectuarea unor 
necorespunzătoare 

pondere 
alocațiilor

C.F.R.) care

Respectați
normele

muncii !

de tehnica
securității

MINERI!

SE LUCREAZ.A

LtCUL t>£ 
MUNCĂ VA
FI EVACUA 
PÎHĂ LA

FĂRĂ EXPLOZivi

rentabilității.
contextul acestor dezba- 
s-au analizat cu răspun- 
sarcinile ce se ridică în 

legătură cu asigurarea realiză
rii integrale a indicatorilor de 
plan pe întregul an și pe anul 
viitor. fâcîndu-se 
propuneri pentru completa 
planului de măsuri propus 
Consiliul de administrație, 
bordînd spinoasa problemă 
aprovizionării cu piese 
schimb tov. ing. loan Popescu, 
directorul minei Vulcan, a ară
tat că aceasta are spații de 
producție și posibilități în ate
lierul mecanic să confecțione
ze o serie de piese de schimb 
atît pentru nevoile proprii, cât 
și pentru cele ale minei Paro- 
șeni. De asemenea, cu 9 mică

investiție ea ar putea prelua 
repararea întregii cantități dc 
stîlpi metalici. In aceeași ordi
ne de idei, tov. ing. Glieorghe 
Olariu, directorul U.U.M.P., a ă- 
rătat că importante posibilități 
de creștere a producției și pro
ductivității muncii se creează 
prin acțiunea de autoutilare a 
întreprinderilor, prin extinde
rea micii mecanizări și 
îmbunătățirea tehnologiilor 
lucru. Pentru satisfacerea 
deplină a cerințelor exploatări
lor, a arătat vorbitorul, se im
pune sporirea capacității fabri
cii de stîlpi hidraulici din Vul
can, trecerea la fabricarea pla
sei metalice pentru band; ia rea 
galeriilor, dez olta ca ilelier'i- 
lui dc elemente de automati
zare.

La adunarea reprezentanților 
salariaților Centralei cărbune
lui Petroșani au participai to- 

Ștcfan Almășan, 
al comitetului 

de partid.
secretarul

© ...Păstrarea economului 
lx...^ti personale pe libretul 
dc economii cu donîndă și 
câștiguri oleră multiple avan
taje. La depunerile pe acest 
libret se acordă o dobindâ 
și. in plus, prin tragen la 
sorți trimestriale, câștiguri 
în obiecte de folosință înde
lungată ca: garnituri com
plete dc mobilă, televizoare, 
frigidere, mașini de aragaz 
cu butelii, precum și a.te o- 
biecte. Cîștigul maxim in o- 
biecte are o valoare de 50 000 
lei. Dreptul de participare la 
tragerile la sorți trimestriale, 
care au loc în ultima zi a 
trimestrului, îl au toate 
bretele de economii cu 
bîndă și câștiguri, care au 
sold mediu trimestrial 
cei puțin 50 lei.

Ciștigurile se acordă inte
gral titularilor libretelor dc- 
economii care au un sold 
mediu trimestrial egal cu 
cei puțin 10 la sută din va
loarea câștigului. Dacă acest 
sold este mai mic de 10 
sută, se acordă un cî.știg de 
10 ori mai mare decât soldi'! 
mediu trimestrial al libre
tului.

Ainbianpi arhitecto
nică <i căminului T.C.H. 
din cartierul petroșă- 
nean „Aeroport".

Foto : I. LEONARD

PROGRAMUL I : 6.00 Bu
letin dc știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7.00 Radiojurnal; 
7.45 Avanpremiera cotidiană; 
3.00 Sumarul presei; 9,08 De 
la munte, la mare; 9.00 Ora 
satului: 10.00 Radiomagazinul 
femeilor; 10,30 Ștafeta melo
diilor: 11.00 Buletin de știri; 
11.05 Intî'nire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 12,00 De toate pentru 
toți: 13.0'1 Radiojurnal. Sport; 
13.15 Noutăți discografice — 
muzică ușoară: 13,30 Orches-

Ira de muzică populară a 
Radioteleviziunii: 14,00 Unda 
veselă; 14,30 Albumul melo
diilor de succes; 15,00 Bule
tin de Știri; 15,05 Caravana 
fanteziei; 16,00 Sport și mu
zică: 18.45 Muzică populară; 
19,00 Radiojurnal; 19,15 Ca
leidoscop muzical; 20,00 Ta
bleta do seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20.40 Ro
manțe, cântece de petrecere 
și melodii concertante; 21.25 
Revista șlagărelor: 22,00 Ra
diojurnal; 22.10 Panoramic 
sportiv; 22,30 Meridiane me
lodii: 22,50 Moment poetic; 
23.00 Meridiane melodii (con
tinuare): 24,00 Buletin de
știri: 0.03—6.00 Estrada noc
turnă.

valoroase 
rea 
de 
A- 

a 
de

secre- 
jude- 

Lucian 
general 

Pe- 
l'ni-

@ GHEORGHE Te DOR, 
PArtOȘENI i Prezentați-vă la 
Consiliul popuiar 
Vulcan, de unde 
asigurări că, in 
sibililațilui, se 
problema despre 
scris.

In minele grizu- 
toase, la fiecare loc 
de muncă și fieca
re cameră subtera
nă, trebuie să exis
te cel puțin o lam
pă de siguranță cu 
benzină sau un de
tector de gaze.

Controlul exis-
tentei metanului cu 
lampa, se începe cu 
flacăra normală. 
Dacă se observă fi
larea sau alungi- 
rea flăcării pînă la 
marginea superioa
ră a sticlei, contro
lul se oprește, iar 
locul de mjmcă
fi evacuat pînă la 
aerisire. Dacă nu 
observă alungirea 
sau filarea flăcării, 
se trece la deter
minarea procentu-

va

se

ală a metanului cu
flacăra redusă.

varășii 
tar 
țean 
Drăguț, 
al Consiliului economic,
tru Furdui, președintele 
unii sindicatelor din întreprin
derile miniere geologice, pe
tro] și energie electrică, loan 
Lăzârescu, adjunct al minis
trului minelor, petrolului și 
geologiei. Glieorghe Feier. se
cretar al comitetului municipal 
de partid, și reprezentanți ai 
altor organe, care, prin interven
țiile făcute pe parcursul dezba
terilor sau în încheierea adu
nării, au dat prețioase indica
ții pentru activitatea viitoare 
a Consiliului de administrație, 
a comitetelor de direcție. în
tregului colectiv de salanTi 
din unitățile centralei.

& DUMITRU
PEiRlLA ; Cercetările între
prinse au confirmat cele re
latate de dv. Cu urmare, 
Inspecția comercială a luat 
măsuri de sancționare a 
gestionarei caic nu a respec
tat normele de igienă m u- 
nitate.

• UN GRUP DE CETĂ
ȚENI, PETROȘANI : \dre- 
sați-vă Serviciului de arni- 
tectură și sistematizare din 
cadrul Consiliului popular al 
municipiului Petroșani, sin
gurul în măsură să vă dea 
inf 'rmații cu privire la pers
pectivele de sistematizare ale 
municipiului.

A

Intr-o zi
obișnuită
de august

(Urmare din pay. 1)

turiști 
ce-o ți

Ie 
nu

nit in recunoaștere pe 
meleaguri, pentru a 
zita mai amănunțit la

— Să veniți ci nd

V a-

fn- 
sin-

c fi

Valea de Pești. Unii 
se întrebau curioși : 
aici? „Este un complex hi
drotehnic — le spun eu —, 
un viitor baraj ce va stă
vili un lac de acumulare; a- 
colo sus va ți un hotel tu
ristic...'. Îmi plăcea să 
spun toate acestea, deși
pe. mine mă întrebaseră. „Dar 
conducta aceea suspendată ?“ 
„Este conducta ce va aduce 
apă potabilă orașelor din 
Tea Jiului".

După un timp, i-am 
trebat : „Dv. de unde 
lefi ?“

„Sintem craioveni. Am
aceste 
le vi- 
anul". 

vor ți
gata obiectivele ce le-ați vă
zut și atunci veți avea ce ad
mira.

Simțeam o mindrie fără 
margini, știind că sub ochii 
moi, se ridicau toate acestea.

Autobuzul s-a oprit. Noi, 
cei patru am coborît. Turiș
tii ne urmăreau cu privirea, 
jăcindu-ne cu mina. Parcă 
spuneau : vom mai veni prin 
aceste locuri minunate.

@ E. D., PETRILA : Cele 
cuprinse în sesizarea dv. au 
fost aduse la cunoștința con
ducerii T.A.P.L. Petroșani, 
care a luat măsuri 
buna aprovizionare a 
lui din incinta E. M.

pentru 
bufetu- 
Petrila.

CETA-• UN GRUP DE
ȚI.NI, VULCAN : Pentru re
medierea lipsei de apă pota
bilă în orașul Vulcan s-.m 
luat măsuri ca. pînă la ter
minarea conductei magistrale 
de aducțiune de la Valea .te 
Pești, să se construiască o 
captare pe valea Moi îșuarei, 
care va suplimenta debitul 
actual cu circa 20 1/s, lucra
re ce va fi dată in curind în 
folosință, după care situația 
alimentării cu apă a orașului 
Vulcan se va îmbunătăți sim
țitor.

• GHEORGHE M. GHEOR
GHE, AN1NOASA : Ordinea 
concediilor de odihnă se sta
bilește de către conducerea 
întreprinderii, de acord cu 
organul sindical, eșalonat pe 
tot parcursul anului, 
zul cind dv. urmează 
fectuați un tratament 
stațiune balneară, așa 
ne scrieți, puteți solicita 
n— 
ti • • li
cu aceea a plecării la trata
ment.

In ca
să e- 
într-o 

cum 
a fi 

•amat astfel ca data in- 
în concediu să coincidă

• IOAN HORVATH. PE
TRILA : Intrucît 
tea dv. se datorează 
ci dent care nu 
cu munca, 
cuvine. în 
o vechime 
muncă de 
de 75 la 
tarifar.

incapacita- 
unui ac- 
legăiu.ă 

ce vi se 
că aveți 

în 
este

are
ajutorul
condiția 
neîntreruptă

peste 5 ani, 
sută din salariul

i

Atenție desfășurării procesului
de antrenament și educație I

evita interpretarea dog- 
a măsurilor stabilite, 

înstru- 
unor 

trebui 
a unor 
de la

muneii, procesul de instruire 
va fi axat și spre irganizarea 
de acțiuni pentru creșterea și 
cultivarea tradițiilor revoluțio
nare ale partidului și poporu
lui nostru, prin vizitarea de 
muzee, locuri istorice, înlîlniri 
cu vechi inilitanți ai partidului, 
prin organizarea învățamîntuhii 
politic eu toți sportivii. Munca 
reprezintă unul din cele mai e- 
ficiente m.jjuace de educație, de 
formare a 
vi lor. Față
on ducerile 

permanent 
dneț ie, 
rea în
Concomitent, datoria tuturor es
te de a insista asupra comba
terii unor practici dăunătoare 
fotbalului de performu r 5 cum 
ar fi fumatul, • nsumarei ex
cesivă n băuturilor alcoolice, în- 
lir/ieri repe'a'.e . 1 >'■■ .. j-e uri 
de noroc.

Carențele manifestate în 
zonul compotițional trecut
constituit un serios semnal de 
alarmă. A avut de suferii însuși 
spectacolul fotbalistic. îndeosebi 
cel pres'at în . impionatul ju-

personalității sporti- 
de acest deziderat 
secțiilor vor urmări 
a-tivitatea în pro- 

rczuîl ițele și comporta- 
inuncă și la învățătură.

Măsurile stabilite de 
C.N.E.F.S. cu privire la crește- 
ica eficienței sistemului coinpe- 
tiți mul i activităților sportive, 
precum și concluziile desprinse 
în urma cursului cu antreno
rii divizionari, trasează liniile 
directoare ce trebuie urmate 
în pregătirea tuturor ceh pelor 
de fotbal angrenate in campio
natele divizionare și județene.

Pentru îndeplinirea acestor 
obiective, birourile secțidor de 
fotbal și antrenorii au datoria 
de a 
matică
rigiditatea melodică în 
ire. In vederea obținerii 
rezultate meritorii, va 
înlocuită munca forma’ă 
instructori și antrenori
eibmele din campionatul jude
țean și de juniori -u promo
varea in mii mare "1 a
exDcrv nței și a spiritului no- 
va'or ii antrenorilor din divi
ziile naționale ale țârii .

De asemenea, in perioada pre- 
competițională același organ va 
pune un accent deosebit pe di- 
versificareu conținutului instru
irii. a volumului și intensității 
efortului, care constituie o nor
mă melodică fundamentală, 
determinată de vîrsta jucăto
rilor, dc gradul dc pregătire, de 
obiectivele urmărite, de rapor
tul dintre clementele temeinic 
stăpînite și cele deficitare. Toa
te acestea vor trebui să stei 
in atent iu cadrelor tehnice.

O dată cu creșterea volumu
lui dc lucru, se va 
tenție cuprinderii în 
antrenament a exercițiilor 
intensitate maximă, 
constituind adevărate 
dc adaptare a organismului 
efort, la cerințele jocului modern. 
In unele echipe din campiona
tul județean, seria Valea Jiului, 
și chiar din divizia C sînt mulți 
jucători refractari cerințelor 
antrenamentului modern. Față- 
de aceștia antrenorii trebuie să 
manifeste exigentă sporită. In. 
lumina propunerilor prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceuușescu 
privind îmimnâtăi.irea activității 
politii -.'-ideologice, de educație 
m.uxis' lenini tă a membrilor 
de pui iid, a tuturor oamenilor

se- 
au

acorda i- 
lecțiile de 

cu 
acestea 

mijloace 
la

detean. Pentru a nu se repeta 
acest lucru și în campmnatcle 
care bal la ușă, sarcini 
revin se țiilor de fotbal în ceea 
c privește verif'carea p iintiri- 

1< r de pregătire a eehițîekjr. 
Este recomandabilă intransigen
ța sporită față de cei v.i e se 
fac vinovați de ncîndeplinireo 
sarcinilor izvorî te din hotârîrițe 
și p! inurile proprii secțiilor de 
fotbal. S-a observat un sprijin 
insuficient în instruirea echi
pelor de copii și juniori. Față 
de aceasta e«te necesar să se 
schimbe optica. Ele constituie 
pepiniera fotbalului românesc 
și implicit a succeselor de mîi- 
ne.

Esto evident că aceste dezi
derate ce stau la baza fotbalu
lui dc performanță nu pot fi 
concepute numai prin îmbună
tățirea continu'nlui mun ii an
trenorilor și instructorilor, în 
sensul perfecționării stilului de 
muncă și a programării in^’rui- 

la un nivel superior.rii

Prof. Dorii VLADISLAV 
Președintele C. M. E. F. S. 

Petroșani
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DIN TARILE SOCIALISTE
HAVANA ?8 (Acerpres). — In Cuba a fost pus în n- 

plicare un amplu plan de modernizare și sporire a capaci
tății de producție a fabricilor do zahăr în vederea pregă
tirii pentru viitoarea campanie zafra dc recoltare și pre
lucrare a trestiei de zahăr — anunță agenția Prensa La
tina. Această activitate intensă nu se desfășoară doar in 
cele 152 dc fabrici dc zahăr din tară, ci și pe plantații, 
unde muncitorii agricoli efectuează lucrări de pregătire 
și fertilizare a solului.

Luind cuvîntul la adunarea națională a muncitorilor 
din industria de zahăr, ministrul cubanez de resort. Marcos 
Lage, s-a referit pe larg la situația actuală, problemele și 
perspectivele acestei importante ramuri a economiei națio
nale. care furnizează 85 la sută din devizele tării.

Amintind că în cursul anilor 1966—70 investițiile pen- 
mar‘rea capacității dc producție au fost în valoare de 

433 milioane de pesos, Marcos Lage a menționat că toate 
unitățile industriale trebuie să lucreze din plin pentru a 
pune în practică politica de raționalizare a producției.

o o
SOFIA 26. — Corespondentul Agerpres. C. Amarițe!, 

transmite i Tînâra industrie chimică bulgară și-a propus în 
actualul cincinal. 1971—1975, sarcini deosebit de mari în 
domeniul producției de fibre chimice. De la o producție 
de 23 000 tone, cit au dat capacitățile ei specializate în pro
ducția de fibre chimice în anul 1970, să ajungă. în 1975. la 
aproape 78 000 tone.

Aceasta se va putea obține prin extinderea și moderni
zarea uzinei pentru fibre poliestcrice din orașul Iambol. a 
uzinei pentru fibre poliacrilnitrilice ..Bulana", din cadrul 
Combinatul petrochimic de la Burgas și a uzinei chi
mice din orașul Vidin pentru fibre poliamidice „Vidlon", 
dar. mai ales, prin construcția viitorului mare combinat 
de la Dunăre, pentru celuloză, vîscoză și fibre artificiale.

O dată cu apariția noului combinat printre unitățile 
chimice ale economiei bulgare, celor trei denumiri de fibre 
chimice bulgărești existente astăzi — ..Iambolen11, .Bulana* 
și .Vidlon" — li se va mai adăuga una i „Sviloza" de la 
Svistov. i

U.R.S.S. i La combinatul pentru prelucrarea petrolului din Riazan a fost creată o secție 
specială cuprinzînd un complex de instalații pentru curățarea apei de reziduurile industriale, 
care se scurg în rîul Oka. Capacitatea complexului — cca. 220 000 mc la 24 ore.

In clișeu i Aerotancurile complexului.

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
— Allan 'Shepard, primul as
tronaut american care a efec
tuat o misiune în spațiul cos
mic, a fost avansat la gradul 
de amiral. El este în prezent 
șeful programului zborurilor cu 
echipaj la centrul spațial de 
la Houston (Texas).

GENOVA 28 (Agerpres). — 
Poliția orașului Genova a re
găsit in cursul unei descinderi 
la un magazin de încălțăminte 
un număr de 20 de pinze din 
secolul XVII, recent furate din 
mai multe orașe italiene. Po
trivit anchetatorilor, care au 
dispus arestarea a două per
soane, traficanții recurseseră la 
mijlocul cel mai simplu de 
a-și plasa marfa furată. Ei s-au 
adresat direct proprietarului 
tablourilor sau societăților de 
asigurare, propunindu-le revin- 
derea pinzelor la un preț ac
ceptabil, cu condiția... să nu fie 
anunțată poliția.

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Criminalitatea sporește in re
giunea Londrei. Un comunicat 
publicat de Scotland Yard a- 
rată că in cursul primelor șase 
luni din anul acesta numărul 
actelor de violență a crescut 
cu 4 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Poli
ția a înregistrat in prima ju
mătate a anului 5 646 acte de 
violență in capitala britanică,, 
ceea ce corespunde cu o creș
tere de aproximativ 40 la sută 
in ultimii trei ani.

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
Taniug, vineri după-amiază lo
calitatea Kikinda, din nordul 
Iugoslaviei, a fost cuprinsă de 
o puternică furtună, însoțită dc

grindină. Viatul a suflat cu o 
viteză de circa 80 km pe oră, 
smulgînd acoperișuri și copaci. 
Grindina, care a căzut timp do 
12 minute, a produs mari pa
gube agriculturii, menționează 
agenția.

Un comunicat al autorităț lor 
guvernamentale de la Vientia
ne anunță că 9 530 de persoane 
și-au pierdut viața in Laos, ca 
urmare a inundațiilor provocate 
de revărsarea Mekongului.

O furtună de o violență 
excepțională s-a abătut joi 
după-amiază asupra Văii 
Joux, din Munții Jura (Elve
ția). Potrivit primelor infor
mații. mai multe perso&Qe 
au tost rănite, iar pagubele 
materiale sînt considerabile, 
mai ales în localitățile Bras- 
sus și Orient. Numeroase e- 
chipe de prim-ajutor au sosit 
la locul sinistrului.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT . PE SCURT
® Trezoreria britanică a a- 

nunțat că, începînd cu data dc 
31 august, vor fi introduse res
tricții în ce privește plasarea 
capitalurilor străine în Anglia. 
Băncile britanice vor trebui,

începînd de marți, să iimiteze 
volumul devizelor străine pe’ 
care le acceptă în schimbul li
rei sterline. Aceste măsuri, s-a 
anunțat la Londra, au ca prin
cipal scop limitarea afluxului

de capital speculativ pe piața 
engleză.

@ Producția industrială a 
Republicii Chile a fost în luna 
iunie a acestui an cu 10,3 laȘTIRI SPORTIVE

R. P. BULGARIA » Industria constructoare de vapoare 
a R. P. Bulgaria este în plină dezvoltare. In prezent, Bul
garia, nu numai că satisface pe deplin necesitățile interne 
in acest domeniu, dar construiește diferite tipuri de vase, 
pentru alte țări.

In foto i Petrolierul „Sillon" a cărui construcție se 
apropie de sfîrșit, în șantierele navale „Gheorghi Dimitrov" 
din Varna.

MUNCHEN 28 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvint din 
comitetul de organizare al O- 
limpiadei de vară de la Miin- 
chen a anunțat oficial că bi
roul de presă va fi deschis 
cu 4 săptămini înaintea înce
perii competiției. Clădirea bi
roului de presă are 4 etaje 
și. va putea găzdui 2 800 de 
ziariști. Centrul de presă va 
cuprinde numeroase birouri și 
săli speciale pentru interviuri. 
La dispoziția ziariștilor acredi
tați vor sta 144 de mașini de 
scris de diferite tipuri, 46 de 
telexuri, 90 de telefoane, 12 a- 
parate pentru telefoto, labora
toare pentru foto și altele. 
Șeful biroului de presă a fost 
numit Hans Klein.

ROMA 28 (Agerpres). — 
Pentru prima oară in istoria 
campionatelor mondiale de 
ciclism, un sportiv sud-ameri- 
can reușește să ciștige titlul 
suprem. Este vorba de colum
bianul Martin Rodriguez, care 
a cucerit vineri seara, la Va
rese, medalia de aur in proba 
de urmărire individuală, după 
ce l-a învins in finală pe el
vețianul Fuchs. Cei 4 000 de 
metri ai probei au fost aco- 
periți de Rodriguez in timpul

excelent de 4'53”98/ 100. Ad
versarul său a realizat 509” 
39/100. Noul campion mondial, 
in virstă de 29 de ani, este 
un nume binecunoscut in cer
curile cicliste sud-americane 
și chiar europene. Recordman 
mondial al orei la amatori, 
campion al Jocurilor paname
ricane de la Caii, Rodriguez 
a fost un protagonist al multor 
concursuri internaționale și al 
ultimelor trei ediții ale cam
pionatelor lumii, unde a eșuat 
însă in tentativa de a deveni 
campion.

Cu succes evoluează la ac
tualele campionate și reprezen
tanții U.R.S.S. După Eugen 
Rapp, învingător la 1 000 m 
cu start de pe loc, a doua me
dalie de aur a fost cucerită de 
Galina Țareva, victorioasă in 
proba feminină de viteză. 
Campioana, lumii a întrecut-o 
în finală pe compatrioata sa, 
Galina Ermolaeva, realizind pe 
ultimii 200 m timpul de 
13”02/100.

ROMA 28 (Agerpres). — In 
cea de-a treia zi a campiona
telor europene feminine de 
volei (junioare), echipa Româ
niei a învins cu scorul de 
3—1 (15—10, 13—15, 15—7,

15—12) reprezentativa Bulga
riei. Alte rezultate: U.R.S.S.
— Cehoslovacia 3—0; R. F. a 
Germaniei — Olanda 3—0; 
Polonia — Italia 3—0.

PRAGA 28 (Agerpres). — Un 
mare turneu internațional de 
box (Memorialul V. Prohaszka) 
se va desfășura între 16 și 19 
septembrie la Ostrava. Au fost 
invitați peste 80 de pugiliști 
din 10 țări, printre care și 
România. Se așteaptă ca Polo
nia, Ungaria și Cehoslovacia 
să alinieze loturi complete la 
cele 11 categorii de greutate.

Duminică 29 august, im ca
drul celei de-a doua etape a 
campionatului diviziei A la 
fotbal, pe stadionul Dinamo 
din Capitală se întilnesc cu 
începere de la ora 16,30 echi
pele Dinamo și Steagul roșu 
Brașov. In țară au loc urmă
toarele partide : Universitatea 
Craiova — C.F.R. Cluj; Jiul 
Petroșani — A.S.A. Tg. Mureș; 
Petrolul Ploiești — Crișul O- 
radea; F. C. Argeș — Rapid 
București; Universitatea Cluj
— Sport Club Bacău; U. T. 
Arad — Steaua București și 
Farul Constanța — Politehnica 
Iași.

(Agerpres)

sută mai mare decit în iunie 
1970, a anunțat Societatea chi- 
liană pentru dezvoltare indus
trială. O creștere deosebit de 
importantă s-a înregistrat în 
industria electrotehnică și în 
cea chimică.

® Secretariatul O.N.U. a 
anunțat că pe ordinea de zi 
preliminară celei de-a 26-a se
siuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Un:te, 
care se deschide la 21 septem
brie, sînt înscrise 108 punplc.

0 In cursul lunii iulie a.c. 
au fost în grevă peste un mili

on de oameni ai muncii ameri
cani. Comunicînd aceasta. Mi
nisterul* Muncii al S.U.A. -ele
vă că mișcarea grevis'ă a atins 
în luna menționata intensita
tea cea mai mare clin ultimele 
10 luni.

• Li Sie-nien, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P 
Chineze. a primit pe Fritz 
Bourquin. director general al 
poștelor și telecomunicațiilor 
din Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor 
al Elveției, care face o vizită 
în R. P. Chineză.

In centrele universitare din Costa Rica s-au înre
gistrat în ultimele săptămîni ciocniri între grupările dc ex
tremă dreaptă și organizațiile democratice, transmite agenția 
Prensa Latina. Presa din această țară subliniază ci ..situa
ția a devenit deosebit de periculoasă în universități, dato
rită acțiunilor provocatoare ale membrilor gărzii rurale și 
ale organizațiilor fasciste de tipul mișcării „Costa Rica 
liberă".

(& In adunarea Națională a 
Turciei au început dezbaterile 
pe marginea modificărilor con
stituționale propuse de guver
nul prezidat de Nihat Erim. 
Amendamentele propuse urmă
resc. după cum precizează 
genția Associated Presse întă
rirea puterii executive, acor- 
dîndu-i acesteia prerogative 
pentru emiterea unor dispozi- 
țiuni cu putere de lege.

Experți financiari și eco
nomici din 10 țări occidentale 
industrializate, așa-numitul grup 
al „celor 10", se vor întîlnj în 
zilele de 15 și 16 septembrie la 
Londra, pentru a lua în discu
ție implicațiile actualei criza 
monetare interoccidentale.

© Intre 6 și 16 septembrie 
se vor desfășura la Geneva 
lucrările conferinței Agenției 
Internaționale pentru Energia 
Atomică (A.I.E.A.). instituție 
specializată a O.N.U. Reprezen
tanți din 72 de țări vor discuta 
un larg cerc de probleme re
feritoare la utilizarea pașnică a 
energiei atomice.

® Niaz Dizdarevici, membru 
al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., a primit delega
ția Federației tinerelului vest- 
german. care se află într-o vi
zită oficială la Belgrad, la in
vitația Uniunii Tinerelului din 
Iugoslavia. Niaz Dizdarevici t-a 
informat pe oaspeți în legătură 
cu unele aspecte ale vieții so- 
cial-politice iugoslave.

Ca o măsură menită să con
tribuie la combaterea poluării 
aerului prin gazele de eșapa
ment. guvernul elvețian a adop
tat o hotărîre care prevede 
reducerea, începînd de la 1 
octombrie 1971, a conținutului 
de plumb din benzină. De la a- 
ceastă dată, un litru de ben
zină normală nu va conține mai 
mult de 0,54 grame de plumb, 
iar cel de benzină super nu va 
avea peste 0.57 grame la litru 
O scădere și mai mare este 
prevăzută la combustibilul pen
tru avioane.

BASTIA 28 (Agerpres). — Un 
violent incendiu a izbucnit vi
neri in regiunea Balagne, si
tuată in nordul insulei Corsica. 
In citeva ore, datorită viatului 
care sufla <u o viteză de peste 
100 km pe oră, au fost distruse 
peste 1 000 hectare de planta
ții. Pentru stingerea incendiu
lui, care s-a extins pe un front 
de patru kilometri, au fost tri
mise de urgență mai multe u- 
nități militare in special pen
tru a proteja localitățile Bel- 
godera, Palasca și Costa ame
nințate de foc. Viatul a îm
prăștiat cenușa pe o distanță 
de 40 de kilometri.

O echipă de arheologi bri
tanici a descoperit, in largul 
portului sicilian Marsala, epa
vele unor nave cu pinze din 
epoca feniciană. Cu ajutorul 
scafandrilor, specialiștii englezi 
au degajat din nisip mai mul
te vase aducind la suprafață 
o mare cantitate de amfore și 
alte obiecte de o valoare arhe
ologică excepțională.

Această descoperire confirmă 
faptul că fenicienii, principalii 
navigatori și coinercianți ai 
Mării Mediterane între secolele 
XVI-XII î.e.n. iși stabiliseră un 
mare centru comercial în In
sula Mothia, aliată in largul 
actualului port Marsala. Re
centele cercetări au permis 
descoperirea ruiuelor acestui 
important port fenician.

Monumentale antice de pe 
Acropole sînt amenințate de un 
grav pericol. Civilizația zilelor 
noastre a creat pentru acest 
loc însemnat in primul rind de 
istorie și, in al doilea, de artă 
— cel mai redutabil dintre fla
geluri : poluarea atmosferică. I- 
ronie a sorții, rouă, cintată de 
atiția poeți, s-a aliat cu impu
ritățile aerului pentru a ataca 
statuile și basoreliefurile din 
marmură de pe aceste locuri, 
pe care destinul le-a ales ca 
leagăn al spiritului. Ravagiile 
sînt de dată recentă. Faptul a 
fost constatat in momentul in 
care au fost comparate basore
liefurile conservate in muzee cu 
cele lăsate pe loc.

„O jumătate de secol de in
dustrializare a ajuns pentru a 
amenința cu nimicirea ceea ce 
2 400 de ani de expunere intr-un 
climat natural a alterat prea 
puțin1’, a afirmat profesorul 
Spyros Marinates, inspector ge
neral al antichităților din Alena.

Salvarea ansamblului monu
mental cel mai cunoscut din 
lume ridică probleme atit de 
presante incit guvernul grec a 
depus o cerere de expertiză pe 
lingă Rene Maheu, directorul 
general al UNESCO. Acesta din 
urmă a desemnat un comitet 
format din trei eminenți speci
aliști — un francez. Jean Son
nier. arhitect șef al monumen
telor istorice, și doi belgieni, 
Raymond Lemaire, profesor de 
istorie și de arhitectură la U- 
niversitatea din Louvain, și, res
pectiv, Rene Sneyers, chimist 
și director al Institutului regal 
pentru patrimoniul artistic, insti
tut care dispune de laboratoare 
excelent echipate pentru studi
erea ..maladiilor” pietrelor.

După două escale de studiu la 
'Atena, experții au remis 
UNESCO, precum și directoru
lui general al Artelor Frumoase 
din Grecia, un raport privind 
starea de conservare a monu
mentelor de pe Acropole. Din 
document reiese cu claritate că, 
dacă unele temeri exprimate de 

arheologii greci in legătură cu 
cauzele posibile ale degradării 
sînt secundare, o serie de peri
cole, pină acum destul de pu
țin cunoscute, atacă sculpturile 
de pe Acropole intr-un mod a- 
larmant. Astfel, incit, după cum 
apreciază experții, cariatidele 
Erechteyonului se vor transfor
ma intr-un răstimp de numai 
cițiva ani in mormane informe. 
Se impune, de urgență, să fie 
înlocuite prin copii, iar origina
lele să fie puse la adăpost în 
muzeul Acropole.

Cei trei specialiști au ezitat 
mult timp să facă această reco
mandare — soluție disperată, a- 
leasă in cazuri extreme, cum ar 
fi, de exemplu cel al cate
dralei din Reims unde „încoro
narea Fecioarei" care împodobea 
fundalul portalului central, sta
tuile „Christ pelerin”, „Synago- 
ga“ și „Biserica" au fost înlocu
ite cu copiile lor identice. La 
Chartres, trei dintre staluile- 
coloană ale porticului regal și 
faimosul „înger cu cadran" au 
fost depuse și încredințate unor 
sculptori care să le execute co
piile. Să cităm in fine exemplul 
cel mai cunoscut : celebrul Da
vid al lui Michelangelo, a că
rui copie ornează, începînd din 
1873, Piața Signoriei din Floren
ța, luind locul operei veritabile 
depuse sub acoperișul Galeriilor 
Academiei. Să mai amintim, in 
fine, că una din cariatidele E- 
rechteyonului a fost înlocuită 
deja printr-o copie, originalul 
puțind fi admirat la British Mu
seum.

înainte de a fi roase de rănile 
timpurilor noastre, monumente
le de pe Acropole au mai cu
noscut citeva vicisitudini. Cu 
ceva mai mult de un secol după 
construirea sa, Parthenonul a 
fost transformat in palat al lui 
Demetrios Poliorcete, regele 
Macedoniei (fragmente din sta

tuia sa de bronz aurit au fost 
descoperite recent, cu ocazia să
păturilor din Agora), și al nu
meroșilor săi curteni. In secolul 
al VI-lea, creștinii l-au trans
format in biserică, iar in seco
lul al XV-lea turcii au constru
it o moschee in interiorul tem
plului, transformând in același 
timp in bastion întreaga fața
dă a Propileelor.

Prin însăși concepția sa, Par

MONUMENTELE
DE PE ACROPOLE 

INTR-UN GRAV PERICOL
thenonul nu trebuia să ridice 
probleme de stabilitate. Este 
tipul perfect de arhitectură care 
găsește împlinirea sa totală in 
simpla frumusețe a propriei 
structuri. Execuția sa excepțio
nal de îngrijită, elementele sale 
supradimensionate în raport cu 
sarcinile pe care le suportă tre
buiau să-i asigure perenitatea. 
Istoria sa deosebit de frămînta- 
tă, adesea tragică, a zguduit to
tuși ceea ce părea de nezguduit. 
Pe parcursul secolelor, cutremu
re de pămint au zguduit edifi
ciul și, in 1656, trăznetul a făcut 
să explodeze un depozit de 
praf de pușcă instalat de turci 
in Parthenon. Dar adevărata 
catastrofă s-a petrecut la 26 sep
tembrie 1687, cind dogele Vene

ției din acel timp, un oarecare 
Francesco Morosini, asedia A- 
tena ocupată de turci care de- 
puseseră din nou în Parthenon 
toate rezervele lor de explozi
bil. A fost de ajuns o scinleie 
pentru ca pulberăria să sară in 
aer : acoperișul a fost smuls cu 
totul, templul rupt în două.

In urma presiunii brutale și 
extrem de violente a acestei ex
plozii, s-au redus prăbușirile și 

spărturile suferite de dalele in
terioare — cel puțin așa susțin 
cei trei experți semnatari ai 
raportului UNESCO. Conserva
torul Acropolelor, Georges D<m- 
tas, a emis însă și ipoteza că 
toate aceste dezordini au avut 
drept cauză o lipsă de stabili
tate a monumentului datorată 
alterării, sub efectul umidității, 
a pietrei cu consistență poroasă 
folosită la ridicarea soclului.

O altă neliniște exprimată 
de Dontas : pericolul de uzură 
reprezentat de milioanele de vi
zitatori anuali care trec peste 
aceste construcții și, in mod 
particular, peste celebra curbu
ră a temeliei de marmură care 
servește drept suport coloanelor 
Parthenonului. Nici o stricăciune 
notabilă care să poată fi impu

tată turiștilor nu a fost consta
tată de trimișii UNESCO; ei au 
recomandat totuși să se facă o 
trecere minuțioasă in revistă a 
Parthenonului, ceea ce ar face 
posibilă o controlare determi
nantă a riscurilor de prăbușire 
și uzură. Finanțată de UNESCO, 
cercetarea a fost realizată prin 
intermediul fotogrametriei, pro
cedeu care permite determina
rea celor trei dimensiuni ale 

unui obiect plecind de la foto
grafii stereoscopice după care, 
cu ajutorul aparatelor „de res
tituire”, sînt reconstituite forme
le in cele mai mici detalii, indi
ferent de curbele de nivel. A- 
ceastă muncă dificilă a fost în
cheiată cu puțin timp în urmă. 
Ea a fost ytecutată de Maurice 
Carbonell, conducătorul servi
ciului de fotogrametrie de la 
Institutul geografic național 
francez.

încă mai îngrijorătoare pare 
a fi starea celor două co’loane 
centrale de pe fațada vestică a 
Parthenonului, a cărui friză re
prezintă elemente panatenee. 
Atinse cit se poate de grav de 
foc și de explozii, coloanele a- 
cestea prezintă in zona superi
oară a tamburilor fisuri grave 

și coșcoviri. O prăbușire, sub 
apăsarea părții superioare a 
monumentului, ar risca să con
ducă la o strivire de pămint a 
prețioaselor basoreliefuri ale 
lui Phidias. încercuirea acestor 
tamburi se impune deci ca o mă
sură provizorie, așteptind ca 
prin gamagrafie și prin ultrasu
nete să se ajungă la o studie
re piatră cu piatră a coloanelor 
care să permită degajarea me

todelor de consolidare care să 
fie puse în lucru pe Acropole. 
Acest examen va putea fi fă
cut fără intirziere. Institutul 
național grec de fizică nucleară 
posedind întreaga aparatură ne
cesară.

Dar daunele cele, mai impor
tante pricinuite Parthenonului, 
ca și altor monumente de pe 
Acropole, sînt cele datorate a 
două cauze principale: poluarea 
aerului și natura unora din 
lucrările de restaurare între
prinse la începutul secolului.

Acropolele sînt plasate în zona 
orașului dominată de marea in
dustrie, fiind situate intre capi
tala ță.ri' și portul Pireu, zonă 
în care ■■int deversate cantități 
uriașe de gaz carbonic și an

hidridă sulfurică — substanțe 
care se întilnesc cu o atmosferă 
încărcată cu sare marină. La 
toate acestea vine să se adauge 
poluarea provocată de circula
ția automobilelor, de fumul ca
selor particulare și de resturile 
lăsate de marile avioane care 
decolează de pe aeroportul in
ternațional atenian. Rouă, care 
cade zilnic in anumite perioade 
ale anului, este unul din prin
cipalii agenți de coroziune. Ea 
se impregnează in cădere cu 
particule în suspensie in aer și 
le depune pe marmura statui
lor și basoreliefurilor după ca
re, prin evaporare, rămîn doar 
substanțele corozive care des
compun partea exterioară, ro-, 
zind sculpturile și distrugind 
puritatea formelor arhitecturale.

Ce se poate face pentru prote
jarea superbelor vestigii ale 
anticei cetăți sacre ? Poluarea 
este in creștere rapidă, prin 
implantarea de noi uzine care 
determină alterarea și mai mul
tor materiale și, de aici, accele
rarea eroziunii rocilor devenite 
tot mai vulnerabile. Singurul 
remediu eficace ar fi oprirea 
cauzelor care provoacă răul. 
Raportul iși întemeiază prea 
puține speranțe — și pe bună 
dreptate — pe această posibili
tate 1

Spoirea marmurei cu o sub
stanță protectoare nu parc nici 
ea cea mai fericită soluție. In 
Franța și în Belgia experții au 
reușit să descopere procesul de 
degradare a pietrei și pot, in 
anumite condiții, să reproducă 
artificial in laborator acest 
proces. Ei încearcă la ora actu
ală toate produsele care pot a- 
sigura protecția sau tratarea 
pietrei cunoscute in lume pină 
in prezent, dar factorul timp 
le lipsește încă pentru a se asi
gura că nici unul dintre pro
duse nu va produce. intr-un 
răstimp îndelungat, efecte secun
dare dezastruoase. Raportorii 
propun deci o măsură imediată, 
simplă, puțin costisitoare și 

ușor de pus in practică : spăla
rea anuală a monumentelor. A- 
pa pulverizată va distruge fac
torii nocivi, va înlătura praful 
și urmele care creează un te
ren propice descompunerii 
marmurei.

Pagube la fel de grave ca ce
le expuse mai sus rezultă din 
lucrările de restaurare și con
solidare conduse de celebrul ar
hitect și arheolog grec Balanos 
care a făcut apel la tehnica cea 
mai evoluată a epocii sale, u- 
tilizind din abundență oțelul și 
betonul armat pentru reintări- 
rea structurilor și reconstituirea 
elementelor sparte. Din păcate, 
importante variații de tempe
ratură au supus materialele u- 
nor coeficienți de dilatare foar
te diferiți provocind în acest fel 
fisuri prin care apa a reușit 
să se i?ifiltreze. Barele de fier 
au ruginit, pierzind orice stabi
litate. Mărindu-și volumul sub 
efectul oxidării, ele exersau in 
interiorul părților consolidate 
împingerii periculoase pentru 
conservarea lor. Marmura s-a 
mișcat și astfel a fost amorsat 
un implacabil ciclu al distruge
rii ale cărui efecte ar putea să 
se precipite. înlocuirea acestor 
armături metalice cu părți de 
bronz sau de oțel inoxidabil, re
facerea unor piese in beton la 
parametri bine studiați — cam 
acestea ar fi recomandările fă
cute de experți.

Parthenonul, Propileele, tem
plul Atenei-Nike, Ercchteyonul 
suferă toate de unul și același 
rău și conservarea lor necesi
tă aceleași îngrijiri. Sculpturile 
lor trebuie să fie înlocuite de 
mulaje sau de copii. Desfacerea 
frizei de pe templul Atenei este 
ușor de realizat și pare necesa
ră, la. fel ca și demontarea păr
ții cu cariatide. Ridicarea statu
ilor este cit se poate de urgen
tă; starea lor este dramatică, 
iar conservarea „in situ" impo
sibilă. Problema este complica
tă, dar nu insolubila.

(după „Le Figaro”)
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