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Importante lucrări 
de amplificare 

și modernizare a
preparației Lupeni

La timpul cuvenit, cititorii au fost puși la curent cu fap
tul că au început importantele lucrări de amplificare și mo
dernizare a preparației Lupeni. Se află într-un stadiu avan
sat de realizare amenajarea incintei și ridicarea zidurilor de 
sprijin, iar, recent, a fost atacat postul trafo. Pentru insta
lațiile de încărcat reziduurile de la spălare și de epurare a 
apelor s-au predat amplasamentele și, în momentul de față, 
constructorul pune la punct modul de organizare a lucră
rilor respective.

La baza „schimbării la fațău — am putea zice — a 
uzinei se găsesc proiectele de execuție, cu toate detaliile 
necesare. întocmite de către proiectanții I.C.P.M.H.-ului. 
Oameni ca Dumitru Șchiopu, Gavrilă Gadja, Oscar Brăuti- 
gam, Ui piu Popa sau Victor Ilelcovschi, dovedesc temei
nice cunoștințe tehnice, o atenție plină de răspundere, pa
siune și perseverență în realizarea unor proiecte de cali
tate, care să se și încadreze în termenele prevăzute de 
onorare. Astfel, se depun strădanii intense pentru finali
zarea proiectelor privitoare la sortare și spălare și la re
cepția de cărbuni, intenționîndu-se ca ele să se predea la 
sfîrșitul lunii curente.

...De la colectivul de proiectanți coordonați de tînărul 
inginer Iuliu Kilyen se îndreaptă către preparația Lupeni 
idei îndrăznețe c’are-și așteaptă o nouă și definitivă în
trupare.

CONDIȚIILE AFIRMĂRII
ÎN PRODUCȚIE

COMPETENTA,
CONȘTIINCIOZITATE,

DĂRUIRE
Am poposit de curînd la cea 

mai mare exploatare din bazi
nul carbonifer al Văii Jiului, 
aceea de la Lupeni. Am sur
prins același ritm trepidant al 
muncii intense, al eforturilor 
pentru a produce, sau mai pre
cis pentru a extrage mai mult 
cărbune și de calitate mai bu
nă. Cot la cot, muncitori, in
gineri și tehnicieni, prin ener
gia și potențele pe care le po
sedă. clădesc temelia succeselor 
lor. Alături de cei vîrstnici, ti
nerii se afirmă din ce în ce 
mai mult în posturi cu respon
sabilitate sporită.

Am avut prilejul, la E. M. 
Lupeni, să discutăm cu o par
te din aceia care în ciuda vîrs- 
tei au responsabilități impor
tante. încredințate altă dată 
numai muncitorilor și ingine
rilor vîrstnici. considerați , ca 
singurii capabili să le rezolve.

MINA NE-A FORMAT CA 
OAMENI

loan Mondoca, șef de brigadă.
— Consider că a conduce o 

colectivitate este o sarcină de 
onoare dar și foarte pretențioa
să. Pentru cei mai în vîrstă in
tervine un factor care ușurea
ză munca : experiența sau ru
tina. Eu nu am beneficiat de 
acest atu. La început îmi venea 
foarte greu. Am reușit în cele 
din urmă, datorită oamenilor 
din brigadă. Aproape toți sînt 
tineri și deci colaborarea între 
noi s-a realizat cu destulă u- 
șurință. datorită ambițiilor co
mune, dorinței de afirmare.

In cele din urmă, acești fac
tori au concurat la obținerea 
succeselor, la lunarele depășiri 
de plan. Perseverența continuă 
m-a ajutat pe mine, pe ortacii 
mei să menținem un ritm ridi
cat in lucrările pe care le exe
cutăm. Cînd am luat în primi
re brigada cineva mă întreba 
dacă voi putea face față multi-
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tudinii de probleme pe care 
mi le ridică noua funcție. A- 
tunci răspundeam afirmativ. 
Astăzi las să vorbească fapte
le. Sînt de părere că vîrsta nu 
poate fi considerată ca un impe
diment în exercitarea funcției 
de șef de brigadă. Mina ne-a 
format ca oameni și tot ei tre
buie să-i mulțumim pentru te
renul fertil pe care ni-1 oferă 
pentru afirmarea individuală și 
colectivă. Cu alte cuvinte noi, 
cei tineri, ne putem îndeplini 
aici visurile îndrăznețe.

DE CE AM ALES LUPENlUL ?
Zoltan Glovicska, electrician.
— La mina noastră au exis

tat mai întotdeauna probleme 
noi, de ordin tehnic. Dorința 
tuturor de a da cărbune cît mai 
mult împletită cu progresele 
rapide ale tehnicii miniere con
duc la apariția acestor proble
me. Ele trebuie rezolvate de 
cineva. Nu este deci locul cel 
mai propice pentru afirmare ? 
Consider că da, chiar în cazul 
unui electrician. In atelier mi 
se încredințează repararea a 
numeroase utilaje ce funcționea
ză pe baza unor complicate 
scheme electrice. De importan
ța acestor lucrări îmi dau per
fect de bine seama. Orice gre
șeală, orice întârziere poate în
semna, acolo jos în abataje, 
multe tone de cărbune în mi
nus. Fără seriozitate un tînăr 
nu poate să răspundă azi exi
gențelor profesionale. Trebuie 
să învățăm foarte mult, deoare
ce tehnica avansează cu pași 
rapizi. Recent am participat la 
verificarea și montarea de pro
bă a primului complex meca
nizat de săpare și susținere din 
abatajele Lupeniului, la pregă
tirea personalului care îl va de-

Nicolae LOBON'Ț

(Continuare in pag. a 3-a)
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Extinderea 
| spațiuiui i 
l de lucru *

La secția de transport și ■ 
I reparații auto Petroșani din I 
I cadrul Bazei de aproviziona- ’ 
Ire și transport — C.C.P., se I 

realizează, actualmente, în | 
I reparații capitale în regie, i

deci prin eforturi proprii, I 
extinderea spațiului de gara- .

I re. de parcare a autovehicu- I 
’ lelor. Se preconizează du- ■ 
Iblarea celor patru carlale de I 

lucru existente în momentul | 
Ide față. Timpul de imobili- ■ 

zare în reparații se va redu- I 
| ce, fapt care va contribui la
• creșterea parcului activ, res- I 
Ipectiv, la sporirea indicelui ' 

de utilizare a acestuia. Se I 
Ipot evidenția aportul substan- I 

țial al echipei de construe- 1 
Itori condusă de Constantin | 

Grigoraș și buna coordonare . 
de ansamblu a obiectivului | 

Ide care dă dovadă șeful de . 
secție Gheorghe Marinescu. | 

■ Se prevede ca pînă la iarnă» 
I lucrarea să fie dată parțial " 
! în funcțiune. j

Rampa
! de spălare |

I
I Tot pe linia creării unor con- |

diții radical îmbunătățite de i

I lucru pentru garajul auto I
Lupeni, de data aceasta, în J 

■ luna curentă și în cea viitoa- I 
I re, urmează să se monteze și > 
Isă se dea în folosință o ram- I 

pă de spălare. Deja, s-a pro- | 
■ curat scheletul metalic al ■ 
I rampei și, în curînd, se va I 
I. executa platforma pe care 1 

se va monta construcția pro- I 
priu-zisă și se vor executa I 

I amenajările în cauză. li

Uzina de utilaj minier 
Petroșani: Strungarul
Martin Ambruș și uce
nicul Octavian Zgarbu- 
ră, executând lucrări de 
mare precizie.

Foto: N. GHENA
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INIȚIATIVA,
RĂSPUNDERE
în organizarea noului an 
de studiu ideologic
în diversificarea muncii 
politico-educative

La puțin timp de la plenara activului de partid 
Lupeni, ne-am adresat tovarășului WILHELM NEAG, 
tar al comitetului orășenesc de partid, solicitîndu-i 
bească despre modul cum organizațiile de partid de pe raza ora
șului — cunoscute și apreciate pentru munca vie ce o desfă
șoară pe toate tărîmurile — se preooupă de perfecționarea for
melor lor de activitate pe linia educării membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, pentru formarea omului nou cu o 
înaltă conștiință socialistă.

— Tovarășe prim-secretar, vă 
rugăm să vă referiți la măsu
rile propuse și adoptate de ple
nara activului de partid ai ora
șului.

— Voi începe cu o precizare 
despre plenară, care nu poate 
£i trecută cu vederea. Cu toate 
aprecierile pozitive pentru ac
tivitatea organizațiilor de partid 
din Lupeni din dezbateri a 
reieșit în mod clar că în mun
ca noastră persistă încă multe 
lipsuri pe tărîmul educației.

— E o confirmare a spiri
tului critic și autocritic afir
mat nu pentru prima dată de 
comuniștii lupeneni.

— Dacă vreți. Esențial e fap
tul că majoritatea comuniști
lor au afirmat o adeziune ple
nară la măsurile propuse de 
secretarul nostru general. Așa 
6e explică participarea neaștep
tat de vie a comuniștilor la 
dezbaterile anterioare, din or
ganizațiile pe întreprinderi, cu 
care prilej au fost adresate 
numeroase critici unor stări de 
lucruri negative, au fost făcute 

al orașului 
prim-secre- 
să ne vor- 

propuneri chibzuite, utile. Cu 
acestea, ca și cu propunerile 
făcute în plenară am adoptat 
un plan de măsuri bogat pe ca
re ne-am angajat să-l trans
punem în viață.

— Ne oferiți cîteva exemple ?
— Unul din exemple se re

feră la măsura pe care o vom 
lua începînd cu noul an de 
învățămînt de partid prin or
ganizarea cercurilor de studii 
pe organizații de bază, în lo
cul cercurilor pe schimburi. 
Rațiunea măsurii constă în fap
tul că va determina un plus 
de răspundere în sarcina bi
rourilor organizațiilor de bază 
pentru sporirea eficienței cer
curilor, va deschide posibilități 
mai largi de supraveghere și 
îndrumare a acestora.

— Se va face, deci, simțită 
o participare mai vie a cursan- 
ților. Totodată, va putea fi ur-

I. MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

Vedere 
de 

ansamblu 
asupra 
E. M.

Livezeni

! INTERVIUL

I NOSTRU

Perspectivă arhitectonică

"Foto i Ion LICIU

In cadrul prevederilor pla
nului de cooperare și colabo
rare încheiat in acest an în
tre Ministerul Sănătății și 
Ministerul Sănătății Publice 
al Regatului Maroc. 21 de 
medici români au plecat in 
Maroc.

Timp de 2 ani, ftiziologi, 
stomatologi, oftalmologi, me
dici de medicină generală și 
specialiști de laborator clinic 
vor acorda asistență medicală 
populației din această țară.

In baza acordului, care 
mai prevede schimburi de in-

Breviar
formații și de experiență in 
diferite domenii medicale, 
alți medici români sînt soli
citați să susțină conferințe 
în Maroc Pe probleme de a- 
sistență ambulatorie, planifi
care sanitară, protecție infan
tilă, probleme de control al 
medicamentului, activități an
tiepidemice și altele.

Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor a aprobat în
mulțirea și extinderea în cul
tură a 55 de noi soiuri de 
legume, create de ^stațiunile 
experimentale sau importate 
din alte țări. In perioada ve
rificării în diferite zone de 
producție, de stațiuni experi-. 
mentale și ferme legumicole, 
noile soiuri s-au remarcat 
prin însușiri valoroase ca i 
producții mari, calitate supe
rioară, rezistență la mană și 
viroze, precum și la trans
port. Ele satisfac, de aseme
nea, cerințele industriei do 
conserve în sensul că au un 
randament corespunzător pro
ceselor de fabricație,

(Agerpres)

lucrările 
Congresului international 

de studii bizantine
Miercuri au continuat la 

București lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres internațional 
de studii bizantine.

In prima parte a dezbaterilor 
Andre Grabar (Franța), J. G. 
Beckwith (Anglia). W. F. Fol- 
bach (R.F. a Germaniei) și O. 
I. Podobedova (Moscova) au 
prezentat rapoarte pe tema 
„Arta profană a Bizanțului**. In 
cadrul aceleiași teme au fost 
susținute mai multe comunicări.

Este pentru prima oară cînd 
la un congres consacrat studie
rii istoriei și civilizației Bizan
țului se pune in discuție și es

Prezențe românești 
in confruntări economico- 
comerciale internaționale

După tîrgurile internaționale 
de la Alger, Damasc, Izmir, Sa
lonic, Leipzig, Viena și Man
chester, deschise în prezent, la 
care țara noastră se numără 
printre expozanți, pe agenda a- 
cestui an mai figurează și alte 
prezențe românești la aseme
nea confruntări econom icc-co- 
merciale.

Alături de participările — cu 
expoziții generale de mărfuri 
sau standuri de produse pe ra
muri industriale — la tîrgurile 
internaționale de la Zagreb, 
Brno, Plovdiv, Koln, Stockholm, 
Nairobi, Bruxelles, Bagdad și 
Lima, în următoarele luni e- 
conomia românească va fi pre
zentată peste hotare și în ca
drul unor expoziții proprii.

Dintre acestea, se impune 
Expoziția industrială a Repu
blicii Socialiste România, care 
va fi deschisă în capitala R.P. 
.Chineze, în perioada 9—24 oc
tombrie. Fiind una din cele 
mai ample manifestări pe care 
țara noastră le organizează a- 
nul acesta peste hotare (ea se 

PARTICIPARE
Șl RESPONSABILITATE
Intr-o anume împrejurare, ascultam plin de interes 

opiniile unui artist plastic despre activitatea sa și a con
fraților. Nu-i împărtășeam ideile din care reieșea limpede 
că doar colectivitatea, pentru că nu-i solicită mai intens, este 
Vinovată că nu-i înțelege arta. Volens-nolens, s-a ajuns la 
o problemă de fond : raporturile dintre creator și public. 
Aflîndu-i convingerile mi-am explicat de ce faima-i pe 
plan local este destul de restrînsă, ba mai mult, de ce 
destui privitori ai tablourilor sale, în rarele expoziții des-- 
chise în Petroșani, nici nu știu că ' ‘ 
printre noi.

Ce bine că nu toți colegii săi 
lăuziți în munca lor de ideea lui, , . ___ ____ _  _ _ _
ralizeze. O atare concepție, îmbibată cu o însemnată doză 
de anacronism, nu stimulează, ci împiedică schimbul va
lorilor spirituale, nu întreține Un climat artistic dinamic, 
ci-1 distruge.

Poziția artistului în societatea noastră de tip nou, o 
aflăm în condițiile ce-i stau la dispoziție pentru a crea, 
in diversele stimulente, în atenția și onoarea cu care este

OPINII
înconjurat. Explicația acestei situații o găsim în funcțiile 
artei în societatea socialistă ; un mijloc de cunoaștere, de 
educație și de desfătare estetică. Intr-o societate profund 
umană, cum este în țara noastră, arta își regăsește esența 
sa umană, de comunicare, iar creatorul adoptă o altă ati
tudine față de om, cel căruia îi este destinată munca sa. 
Poate că nicicînd n-a apărut mai falsă și nearticulată teo
ria artei pentru artă ca în epoca noastră în care artistul 
este cu adevărat un cetățean, participant activ la viața co
lectivității și la marile transformări materiale și spirituale. 
Timpul nostru este propice stabilirii dialogului între crea
torul și receptorul de artă, al cunoașterii reciproce. Artistul 
se apropie de viață, o cunoaște. își explică, dacă e cazul, 
limbajul său, modelează gustul omului, într-un cuvînt. face 
operă de educație printr-o angajare fermă în realitate.

Plasticianul petroșăncan se pare că nu cunoaște acest 
nou statut (nescris) al creatorului socialist. Din fericire el 
este negat de însăși confrații săi care conduc — fără sti
mulente pecuniare — cercuri de artă plastică, părăsesc 
atelierul și înfrumusețează așezămintele din Valea Jiului, 
ajută fecunda mișcare artistică a amatorilor. Această pre
zență în mijlocul colectivității este stimulatoare atît pen
tru artist, care își găsește, astfel, subiecte pentru noile sale 
lucrări, cît și pentru cunoștințele omului care se rotunjesc 
neîncetat.

Există o interdependență adîncă între om și colectivi
tate, cu nuanțe și mai bogate pentru intelectuali. Pentru 
a pregăti un intelectual, societatea face un efort conside
rabil care, în mod firesc, trebuie acoperit nu numai prin 
roadele muncii de specialitate, ci și printr-o mai intensă 
participare civică la viața localității. Pentru ilustrare să ne

T. SPATARU 
(Continuare in pag. a 3-a)

te analizată diversitatea de for- 
me sub care s-a manifestat arta 
profană a epocii.

Programul zilei a cuprins, de 
asemenea, u» mare număr de 
comunicări și dezbateri pe mar
ginea temelor .Societatea și 
viața intelectuală in secolul al 
XIV-lea“ și „Frontiere și re
giuni de frontieră în secolele 
VII — XII**.

Lucrările Congresului au con
tinuat apoi pe secții și specia
litate, unde au fost prezentate 
numeroase comunicări.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)

întinde pe o suprafață inte
rioară și exterioară de circa 
8 000 mp), expoziția este menită 
să înfățișeze realizările obținute 
de economia țării noastre, în
deosebi în anii cincinalului 
1960—1970.

Interes prezintă și Expoziția 
economico-industrială a Româ
niei, care va fi deschisă în a 
doua jumătate a lunii septem
brie în orașul Caracas. In ca
drul expoziției, 26 de între
prinderi românești de comerț 
exterior vor prezenta pe o su
prafață de 2 000 mp produse 
din toate ramurile economiei 
naționale, preponderență avînd 
industria constructoare de ma
șini. De asemenea, o expoziție 
românească proprie, cu accent 
tehnic, va fi inaugurată, la în
ceputul lunii octombrie. în Ma- 
layesia, la Kuala-Lumpur.

După cum s-a mai anunțat, 
în cursul anului 1971 țara noas
tră participă la circa 120 de 
târguri și expoziții internațio
nale.

(Agerpres)

pictorul se găsește aici,

de profesie nu sînt că- 
pe care dorea s-o gene-
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pionier, a'•că

„Organizațiile de pionieri sint chemate să contribuie la formarea profilului etic și cetățenesc a! copiilor, Ia culti
varea patriotismului și internaționalismului socialist, al res etului pentru muncă, pentru eforturile creatoare ale po
porului român**.

Nb OLAE CEAUȘESCU

PENTRU GLORIA POPORULUI 
Șl ÎNFLORIREA ROMÂNIEI SOCIALISTE, 
PENTRU CAUZA PARTIDULUI, ÎNAINTE!

Cert monie

Pagină dedicată celei de a Il-a Conferințe Naționale 
a Organizației Pionierilor

Pionieria, prima școală socială a tineretului

Cercul miinilor îndemînatice

La nașterea” imaginii pe hîriia sensibilă

Călăuziți tic aprecierea secre
tarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care consi
deră pionieria drept prima școa
lă socială a tineretului, un o- 
biectiv important al activității 
Consiliului municipal al Orga
nizației pionierilor a fost și ră- 
mine asigurarea caracterului 
său de masă, prin cuprinderea 
majorității copiilor in organiza
ție, element care a condiționat 
și impulsionat realizările noas
tre din ultima vreme, creșterea 
prestigiului și influenței orga
nizației in rindul copiilor, a 
prețuirii și atenției de care ne 
bucurăm din partea organelor 
locale de partid și de stat, a 
opiniei publice.

Pregătirea și primirea școla
rilor in organizație s-a urmărit 
și s-a realizat gradat, printr-un 
sistem complex și adecvat de 
mijloace și influențe, asiaurind 
familiarizarea copiilor cu cerin
țele vieții de organizație, înțe
legerea Și aplicarea prevederi
lor statului, semnificațiilor de
vizei și legămintului.

Pentru aceasta, consiliul mu
nicipal. consiliile orășenești și 
din școli au asigurat pregătirea 
sistematică și diferențiată a 
comandanților, a activelor pio

nierești pentru familiarizarea 
școlarilor incă din clasa l-a cu 
viața de organizație, cu preve
derile statului, organizind o 
seamă de activități menite să 
stârnească interesul, dorința lor 
de a deveni pionieri. Se cuvine 
să apreciem în acest sens pre
ocuparea Consiliului orășenesc 
Lupeni, a unităților 'de pionieri 
de la școlile generale nr. 1 Pe- 
trila. nr. 6 Petroșani. Aninoa- 
sa și altele care au organizat 
activități cu destinație specială 
pentru școlari, intilniri cu pio
nierii din clasele mai mari ia 
camerele pionierilor, activități 
la care au participat viitorii pio
nieri, serbări școlare, excursii, 
drumeții. șezători distracti
ve. demonstrații, sărbători fes
tive etc.

Consiliile pionierești și co
mandamentele unităților de la 
școlile generale nr. 5 și 6 Pe
troșani, nr. 1, 2, 3 Lupeni, nr. 1 
și 5 Petrila, nr. -1 Vulcan, au 
găsit și utilizat forme originale 
de pregătire și primire a Șco
larilor in organizație, creind de 
fiecare dată un cadru și o at
mosferă solemnă, emoționantă, 
transformînd momentul primirii 
cravatei intr-o adevărată săr
bătoare pentru copii. Coman
danți ca Pavel Bircă, Mihai E-

naclie, A. Feldman, Mircea 
Dragomir, Irina Sabău, Dumitru 
Constantinescu, Laura Pascu, 
Maria Napău și mulți alții au 
brodat din pasiune și fantezie 
elemente inedite, emoționanfe 
Ia adunările de primire pe ca
re le-au organizat cu prilejul 
unor zile festive la locuri și 
monumente istorice și la care 
au invitat părinții, prietenii co
piilor din rindul pionierilor și 
uteciștilor mai mari. Aceeași 
atenție și același cadru emoțio
nal ne-ani străduit să asigurăm 
momentului ieșirii din pionierat, 
in rezolvarea căruia colabora
rea cu organele și organizațiile 
U.T.C. s-a dovedit de bun 
augur. La școlile generale nr. 
5 Petrila. nr. 1 Petroșani. in 
prezența uteciștilor au fost tre
cute în revistă cele mai impor
tante momente din viața de 
pionier, s-au adresat îndemnuri 
și sfaturi noilor pionieri.

Ca urmare a preocupării con
siliului municipal, a consiliilor 
pionierilor din școli, organiza
ția noastră municipală, constitu
ită din 29 unități cu 361 deta
șamente, se prezintă puternică, 
numârînd peste 10 000 de mem
bri din totalul de peste 11 000 
elevi de vîrstă pionierească, 
ceea ce reprezintă un procent

de cuprindere de peste 92% 
față de 77% cu 4 ani in urmă.

Paralel cu preocuparea pen
tru întărirea numerică și îm
bunătățirea vieții de organiza
ție. au fost popularizate cu efi
ciență distincțiile pionierești, 
inițiind o adevărată întrecere 
stimulativă intre pionieri pen
tru obținerea acestor trofee ale 
sîrguinței Ia învățătură și in 
activitatea pionierească. Numai 
în acest an pionierilor din mu
nicipiului Petroșani Ii s-au acor
dat 730 trese gradul I și gra
dul II. peste 200 de pionieri 
vor fi distinși cu titlul .pionier 
de frunte". 8 unități și 30 deta
șamente vor primi diploma de 
„unitate și detașament de frun
te" și peste 1 600 de pionieri 
care s-au evidențiat in diferite 
domenii vor primi insigne.

In majoritatea școlilor (evi
dențiind unitățile de pionieri de 
la școala nr. 3 Vulcan, nr. 1 și 
3 Lupeni, nr. 2 Petroșani, s-ar 
putea spune că nedreptățim pe 
celelalte) comandanții acordă a- 
tenție acestor elemente și prin
cipii în activitatea cu pionierii 
Pe care ii îndrumă și sfătuiesc 
din „umbră", sprijină comanda
mentele și colectivele de con
ducere cu tact și pricepere în 
conceperea, programarea și or-

ganizarea propriilor lor activi
tăți.

O problemă importantă care 
a stat în atenția consiliilor pio
nierești de la școlile nr. 1 Pe
trila. nr. 4 și 5 Petroșani, nr. 4 
Vulcan, nr. 1 Lupeni a fost cui-
tivarea sentimentelor de priete
nie intre 
și cei de 
Majoritatea 
nierești din 
programele 
late în limba română 
ghiară, revistele școlare, 
siile și expozițiile pionierești, 
au contribuit la cimentarea a-

pionierii 
alte 
activităților 

aceste 
artistice

români 
naționalități, 

pio- 
ȘColi,

prezen- 
și ma- 
excur

cestei prietenii, la asigurarea 
înțelegerii și prețuirii reciproce.

Se cuvine să evidențiem în a- 
ceastă succintă rememorare a 
unor activități faptul că sub în
drumarea consiliului municipal, 
a consiliilor pionierești din 
școli se sărbătoresc în cadru 
festiv, evenimentele importan
te din istoria poporului noslru.
din viața organizației de pio
nieri. că asemenea acțiuni au
cîștigat in amploare, prestigiu

In acordurile pianului
și eficacitate educativă.

Prof. Victor IAȚENCO, 
președintele Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor
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Stringînd in miini drapelul scump al patriei

CASELE PIONIERILOR
perimetre de educație extrașcolară

Casele pionierilor, prin noua reorganizare, 
au devenit importante instituții de educație 
extrașcolară venind in sprijinul copiilor, o- 
ferindu-Ie spații și mijloace pentru a-și pe- 

timpul liber, 
acestor insti- 

prin grija or- 
locale pe raza 
înființate case

Pe cărările abrupt» lie munților

trece in mod plăcut și util 
Ținînd seama de importanța 
iuții în sistemul educațional, 
ganelor de partid și de stat 
municipiului Petroșani au fost 
ale pionierilor în orașele Petroșani, Lupeni 
și Vulcan iar. începînd din anul acesta, și 
în Petrila.

In anul școlar 1970—1971 la cele trei case 
amintite au funcționat 40 de cercuri cu un 
efectiv de 2 593 pionieri. In general, activi
tatea a fost axată în primul rind pe cercuri 
cu caracter tehnico-aplicativ, practic, și in 
pas cu cerințele actuale ale societății. Pe lin
gă cercul tehnico-aplicativ de lip „cla
sic" au apărut cercuri noi. determinate de 
progresul teJinico-științific contemporan, cum 
ar fi cele de carturi, rachetomodele. meca
nică fină, auto-mecanizări electrice, iar la 
fiecare casă au funcționat cercuri legale de 
specificul economic al localității, conduse de 
specialiști cu înaltă calificare din producție.

An de an casele pionierilor s-au afirmat 
tot mai mult la concursurile republicane și 
județene inițiate de către Organizația pionie
rilor făcînd 
prestigiul, să se bucure de încrederea pentru 
care au fost create. In colecțiile de diplome

in felul acesta să le crească

păstrate de fiecare casă a pionierilor se pot 
citi nume ca Ileana Luca, Mircea Radu, Do- 
rel Coralui, Viorica Scoroșan. Gruieș Petru, 
Ioan Frățilă, Mirela Mărcău etc., pionieri 
care s-au remarcat în diverse activități și 
întreceri.

Pe lingă activitatea din cercuri, casele pio
nierilor au desfășurat o activitate de masă 
variată, atractivă, diversificată, ținînd seama 
de dorințele, preferințele și preocupările ma
jore ale populației școlare din raza de activi
tate. Mult timp pionierii nu vor uita acti
vitățile devenite deja tradiționale cum sint 
„Carnavalul fulgilor de nea" din vacanța 
iarnă. „Carnavalul florilor" din vacanța 
primăvară, demonstrațiile și concursurile 
carturi, navomodele. expozițiile organizate 
sfirșitul anului școlar de foto, I 
cusături și artă decorativă de la 
oierilor din Petroșani, excursii 
de Casa pionierilor din Lupeni, 
Dracului, Cimpu lui Neag, Straja, 
tusa. Deva, participarea la 
a Văii Jiului", la concursul 
ieri și azi" etc.

Sperăm că și noua casă a pionierilor din 
Petrila se va integra rapid în ritmul muncii 
exigente și temeinice desfășurată de către 
instituțiile similare cu mai vechi „state de 
serviciu" din Valea Jiului.

de 
de 
de 
la 

linogravuri, 
i Casa pio- 

organizate 
la peștera 
Sarmizege- 

„Olimpiada albă 
„Valea Jiului

Dumitru CORNEA

Știința și tehnica,
f

domenii îndrăgite 
de pionieri

Grație

La șezătoare, în sat

Conștienți de mărețele sar 
cini ce slau in fața poporului 
noslru condus de partid, dor
nici de a-și aduce contribuția 
alături de părinții și frații lor 
mai mari Ia mărețul efort crea
tor al oamenilor muncii din 
patria noastră pionierii și șco
larii din Valea Jiului s-au 
angajat plenar să intimpine 
noul an școlar cit și cea de-a 
doua Conferință Națională a 
Organizației pionierilor cu 
fapte pionierești deosebite.

Răspunzind chemării Con
siliului Național al Organi
zației pionierilor, răspunzind 
chemării colegilor lor de la 
Școala generală nr. 56 Bucu
rești, ei au fost prezenți atit 
in tabere la munte și la ma
re. in excursii și expediții 
pionierești cit și pe șantiere
le municipiului, la amena
jarea bazelor sportive, la în
frumusețarea orașelor, a șco
lilor.

Astfel, cei aproape 500 de 
pionieri, pasionați ai fotba
lului au lucrat cu dăruire și 
entuziasm la reamenajarea și 
repararea stadionului „Jiul", 
unde duminica evoluează, pe 
gazonul curățat de ei, favo
rita lor nr. 1 echipa de fot
bal „Jiul" Petroșani.

Cu același entuziasm au 
lucrat și la amenajarea locu
rilor de agrement, la ștran
dul orașului, unde în urmă
torii ani in orele libere vor 
înmagazina „doze de sănăta
te", scăldați fiind de apa ter- 
moficată și de darnicele raze 
ale soarelui

Muncind, gîndindu-se la 
plăcutele ore ce le vor pe

trece pe stadion, pe plaja 
ștrandului sau la plimbări
le ce le vor face cu hidrobi
cicletele sau bărcile pe lac ei 
n-au uitat că totuși cele mai 
multe ore nu le vor petre- 
• e aici. De aceea, s-au anga-

Cu 
entuziasm 

si 
dăruire
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jat ca școlile din municipiul 
nostru să fie cit mai fru
moase, mai plăcute și 
mai bine puse la punct In a- 
cest context, încă de acum 
două săplămîni micii gospo
dari — pionieri și elevi — 
sub directa îndrumare a ca
drelor didactice, cu pensule 
și mături, cu «ape și tîrnă-

coape au pornit „marea bă
tălie". Stropii mici de vopsea 
fug speriați de pe geamu
rile in fața cărora „s-au pos
tat" fete dintre cele mai înal
te iar alături de ele periile 
aleargă intr-un du-te-vino 
pe băncile ce in curind vor 
străluci de curățenie. Hărți
le. făcînd cunoștință cu li
piciul. au devenit ca noi, iar 
laboratoarele sint și ele ga
ta să găzduiască prima oră 
de fizică, chimie, științe na
turale.

Dar nici băieții nu se lasă 
mai prejos. Ei vor ca parcu
rile aparținînd școlilor să Ie 
sugereze in prima zi de școa
lă, prima zi de primăvară, 
bazele sportive să fie gata să 
primească primele bătălii in 
ale sportului, iar atelierele 
să le transforme in... farma
cie.

In felul acesta, transfor- 
mind ultima săptămină (7— 
14 septembrie) din vacanță 
intr-o săptămină a muncii 
puse in slujba patriei, toți 
pionierii și școlarii se vor 
prezenta Ia școli pentru a 
participa Ia acțiunile între
prinse cu acest prilej con
tribuind astfel la traducerea 
in viață a măsurilor preco
nizate în programul adoptat 
de conducerea partidului nos
tru cu privire la îmbunătăți
rea activității politico-ideolo- 
gice și cultural-educative cit 
și la angajarea mai activă, 
mai hotărită a tineretului 
școlar la acțiunile de muncă 
patriotică.

Prof. Lucreția BELDIMAN

Receptivi la orientările date 
de Consiliul Național, de ple
narele consiliului județean și 
la cerințele modernizării invă- 
(ămintului, Consiliul municipal 
a| Organizației pionierilor a a- 
cordat o deosebită atenție acti
vității și educației tehnico-știin- 
țifice a pionierilor și școlarilor. 
In acest sens, se poale aprecia 
că organizarea cercurilor cu 
profil tehnico-aplicativ și știin
țific a constituit o premisă ho- 
tăritoare în introducerea obiec
tului „practica tehnico-produc- 
tivă" in școli. La casele pionie
rilor și școli au fost create 
cercuri cu pronunțat caracter 
tehnico-științific și aplicativ. 
Expozițiile municipale, partici
parea Ia expozițiile județene și 
naționale, la concursul „Mini- 
tehnicus" reflectă atit preocu
parea pentru diversificare cit 
și grija pentru asigurarea spe
cificului local. Faptul că muni
cipiul Petroșani a participat la 
ediția a IlI-a a concursului 
„Minitehnicus" cu peste 300 de 
locuri, obținind 10 medalii de 
aur. dovedește că știința și teh
nica au devenit și la noi do
menii îndrăgite de pionieri. 
Totodată, aceasta este o dova
dă de ancorare oportună a ac
tivității pionierești la specificul 
și cerințele evoluției, la impe
rativele edificării societății so
cialiste în țara noastră.

Sporirea preocupărilor in a- 
cest domeniu este ilustrată 
de evoluția cercurilor cu carac
ter tehnico-științific. Față de 
10—15 cercuri tehnice existen
te eu 3 ani in urmă, în anul 
trecut de invățămint au funcți
onat, in școli și la cele 3 case 
ale pionierilor, 115 cercuri teh
nice, frecventate de aproxima
tiv 2 000 de pionieri și școlari. 
Cercurile tehnico-aplicative re
prezintă un procent de 4<> la 
sută din totalul de cercuri teh- 
nico-științifice; a crescut nu
mărul cercurilor auto-moto, 
micii mineri, jucării mecanice, 
radio, turnătorie, lorjă. electro
tehnică ș.a.m.d.

Drept urmare, numărul cercu
rilor cu caracter tehnico-aplica
tiv este in continuă creștere, e- 
le impunindu-și tot mai preg
nant prezența în viața școlii. 
Un exemplu elocvent ne este 
oierii de cercul de naturale de 
la Școala generală nr. 1 Petro
șani, care și-a desfășurat acti
vitatea pe grupe de înclinații, 
aptitudini, cunoștințe și deprin
deri. Membrii cercului au alcă
tuit colecții de materiale pen

tru laboratorul școlii, au pregă
tit expoziții cu vînzare, insec
tare. ierbare. începînd din anul 
1962, vară de vară, cercul își 
continuă activitatea in tabere 
proprii, pe lingă stațiunea de 
cercetări marine de la Agigea, 
la Grădina botanică din Cluj, 
Și in alte localități. I,a unele 
școli o parte din aceste acti
vități au început să se desfășoa
re in ambianța laboratoarelor 
și atelierelor școlare iar cercu
rile tehnice (de la Liceul Vul
can. Școala generală nr. 6 Pe
troșani) au executat lucrările 
pentru școală

Instruirea comandanților de 
unități, a conducătorilor de 
cercuri, consfătuirile si schim
burile de experiență, organiza
te cu sprijinul caselor de pio
nieri. discuțiile cu părinții. în
cheierea unor contracte tip cu 
întreprinderile sînt doar citeva 
din măsurile întreprinse de noi 
pentru dezvoltarea activității 
tehni» o-științifice. Pionierii ur
măresc cu interes publicațiile 
de specialitate și emisiunile de 
radio-televiziune, acordă în 
timpul lor liber suficient spa
țiu acestor probleme. In pro
gramele de activitate ale deta
șamentelor de Ia Școlile gene
rale nr. 4 Vulcan, nr. 2—6 Pe
troșani, nr. 5 Petrila. Aninoasa. 
Liceul Petrila și altele se 
întilnesc permanent activități 
care vizează formarea concep
țiilor materialist-științifice des
pre lume și viață la elevi.

Aprecierile pozitive nu tre
buie să ne facă să credem că 
în acest domeniu s-a rezolvat 
totul. Numărul pionierilor cu
prinși în cercurile cu caracter 
tehnico-aplicativ este mic in 
raport cu numărul pionierilor 
din municipiu pasionați de ști
ință și tehnică.

Cuprinderea pionierilor in 
cercurile cu profil minier este 
nesatisfăcătoare, aceasta și da
torită insuficientei preocupări a 
unor consilii pionierești și a 
comisiei știință și tehnică, pen
tru diversificarea activității u- 
nor asemenea cercuri.

Consiliul municipal, consiliile 
pionierești din școli vor trebui 
să-și formuleze un adevărat 
program din diversificarea 
cercurilor tehnico-aplicative (e- 
lectro-tehnică, radio, auțo me
canică, artizanat etc.) a căror 
activitate să depășească, o dată 
pentru totdeauna, stadiul empi
rismului, a) jocului nevinovat.

€. P.

La serbare

cir.sHnd •mlntkea
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INIȚIATIVA, RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. I) 

isăzuă ma> iudeapruapc. direct 
de către biroul organizației, 
preocuparea fiecărui comunist 
de a-si ridica nivelul de pre
gătire polilico-ideologică. A- 
ccstca vor aduce după sine o 
exigență in pregătirea propa
gandiștilor.

— Desigur. E tocmai ceea ce 
doom. In privința cercurilor de 
Invâțămînt. comitetul orășenesc 
de partid și-a însușit și pro
punerea comunalilor de a se 
reînființa cursurile uzinale și 
£< întreprinderi. de învățăntânt 
Meeîcvi..- și politâ . domeniu in 
care avem o bună experiență 
din anii precedent Cit privește 
prrrf.tirea propag; dî.știlor : m

Participare 
și responsabilitate

(Urmare din pag. 1)

gîndim că în Valea Jiului este concentrat un mare număr 
ce inteleetuali (cadre didactice, incineri. medici ele.) la care 
se adaugă studenții și elevii. Care este participarea lor 
concretă la viața spirituală a Văii Jiului ? Posedind o pre
gătire profesională temeinică, înarmați și cu destul de întinse 
cunoștințe ideologice, politice, filozofice, culturale, artistice 
ți etice, ei sînt cei chemați să facă opera de educație co
lectivă (proces care nu încetează de-a lungul unei vieți). 
Cum se răsfrâng aceste virtualități individuale in climatul 
general a! colectivității ? Personalitatea cultural-artistică, 
spirituală a localității nu este îndeajuns de fermă tocmai 
datorită acestor reticențe izvorâte dintr-o înțelegere incom
pletă a relației om-colectivitaîe pe care am sesizat-o 
foarte clar la artistul plastic despre care vorbeam. Și. 
pentru că acest dialog, cu rol de liant, nu e susținut, se 
produc neînțelegeri de acest fel : actorul c nemulțumit de 
public că nu-1 apreciază la justa-i valoare, pictorul învino
vățește tot publicul că nu-i înțelege tabloul rece și non
figurativ. iar publicul, da. publicul are la rfndu-i perfectă 
dreptate : de ce nu este și el consultat pentru a-și putea 
spune păsurile, preferințele omenești ?

Individ-colectivitate. O formulă- corelativă prin care 
realizăm mental că între om .și oameni trebuie să existe 
in permanență un flux comunicativ bilateral. Nu ne sînt in
diferente interesele și acțiunile celor din jurul nostru, parti
cipăm activ la viață, nu o contemplăm.

Competență, conștiinciozitate, 
dăruire

(Urmare din pag. 1)

ECfvj. A.ș fi reușit oare fără un 
studiu prealabil al acestui mo
th ro utilaj ? Cred că nu. Dar 
acesta a fost numai un exem- 
fdu. Și de azi înainte va fi me- 
>«u așa.

MINA NE-A SCHIMBAT 
MODUL DE A GIN DI

Ing. Pavel Lupulescu —
— Atunci cînd unui tînâr i 

te încredințează un post cu res
ponsabilitate mare trebuie să 
fie. printre altele, conștiincios 
In tot ceea ce întreprinde, 
punctual. Ca inginer la un sec- 
fcr de pregătire a noi fronturi 
de lucru, pot confirma acest 
fapt. Inchipuiți-vă cîte pertur- 
bații nu ar interveni în bunul 
mers al producției minei dacă 
noi cei de aici nu am respec
ta termenele de execuție a unor 
lucrări. Sintem, cum le place 
«nora să spună, deschizători de 
Boi drumuri subterane. Dur, 
această calitate obligă ia exi- 
fn-n’ă și autoexigență, la te
meinice cunoștințe practice. Ia
tă de ce socotesc necesar cu 
înainte de promovare tînâr n e 
bine să treacă pe la mai multe 
sectoare de producție pentru a 
aprofunda problemele de me
canizare, de topografie, norma
re. transport, aeraj și protest :a

Unele probleme 
legate de

DIVORȚ
Este un lucru deosebit de cu- 

Bosevt că. în statul nostru so
cialist. există o preocupare 
constantă pentru. întărirea și 
consolidarea familiei. In acest 
sens, o seamă de acte normati
ve șj însăși constituția consacră 
<x-.-’;r«a- căsătoriei ș; a familiei.

Așa fiind, desfacerea căsăto- 
fîv,. apare ca un fenomen ne
dorit, mai ales atunci cînd din 
căsătorie au rezultat și copii. 
Și tocmai pornind de la acest 
considerent, desfacerea căsăto
riei prin divorț este permisă 
aurnai în cazuri cu totul excep
ționale. In conformitate -u le- 
ara. instanța judecătorească, nu 
poate desface căsătoria prin di
vorț. decit atunci rând, datori
tă unor motive temeinice rapor
turile dintre soți au ajuns să 
fie atil de grav și iremediabil 
vătămate, incit continuarea că- 
■ăferiei este vădit imposibilă, 
pentru cel care cere desfacerea 
•i.

căsăboriei fiind re

d .-. un prim răspuns sugesti
ile- venite cin rîndul cc.m-jniș- 
tâler. solicitând cabinetului mu
nicipal de partid să asigure, 
în limita posibilităților, o in
struire cit mai diferențiată a 
propagandiștilor, ținîndu-se cont 
de cercurile noi înființate, de 
cerințele majore privind per
fecționarea întregii munci po-

— Citcva cuvinte despre e- 
ducarca și formarea noilor 
membri de partid—

— Ne-am propus ca. nu nu
mai lunar ci. ori de cîte ori va 
fi necesar, să organizăm pe în
treprinderi, sau pe oraș. în
tâlniri între noii membri de 
partid și comuniștii cu expe
riență care să le vorbească des- 

muncii. Și să nu uităm un lu
cru. poate cel mai important. 
Postul de răspundere nu poate 
fi încredințat unui tînâr nu
mai după ce a învățat să lu
creze cu oamenii din preajma 
lui. Atunci cînd cineva știe să 
se comporte cu aceia pe care 
ii coordonează, e in stare să-i 
însuflețească, să-i mobilizeze, 
postul de șef îi poate reveni joe 
bună dreptate.

Asemenea celor relatate de 
loan Mondoca. Zoltan Glovicska 
și ing. Pavel Lupulescu ne-au 
mărturisit și alți interlocutori 
de la mina din Lupeni. Des
pre consecvență în îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu. despre 
condițiile de afirmare ale 
tineretului în zilele noastre ne- 
au ’ orbit și lăcătușul mecanic 
Rudolf Ianovetz, inginerii Du
mitru Dănciulescu și Ristea 
Uzonovici. Cu toții s-au expri
mat asupra posibilităților de a 
promova pe tineri in posturi de 
răspundere dar și asupra ne
cesității de a verifica cu minu
țiozitate calitățile acestora. 
Competența, conștiinciozitatea, 
dăruirea și pasiunea în rrfuncă 
sînt numai cîteva atribute' fă
ră de care interlocutorii noș
tri nu concep preluarea unui 
asemenea post. Spre satisfacția 
noastră, a colectivelor în care 
acești tineri muncesc, cuvintele 
sînt concretizate in fapte.

glementată printr-o procedură 
specială și, cum dintr-o seamă 
de scrisori sosite la redacție, 
s-a putut trage concluzia că 
multe aspecte nu sînt cunoscu
te. sau sînt cunoscute greșit de 
către masa largă a cetățenilor, 
s-a socotit util a se da prin a- 
cest material clarificările ce se 
impun. Avem în vedere mai a- 
les faptul că, datorită necu
noașterii de care am amintit 
pot apare, în unele cazuri, con
secințe dfntre cele mai neplă
cute.

O primă chestiune, față de 
care in general se produc multe 
greșeli, este în legătură cu in
stanța competentă să judece ac
țiunea de divorț. In această 
materie procedura de divorț, 
prezintă dispozițiuni specifice, 
in sensu’. ă, cererea de despăr
țire intră in competența jude
cătoriei, in a cărei rază terito
rială se afT3 cel dîn urmă do
miciliu comun al soților. In ca
zul tind nu au avut un domi

pre activitatea lor. Se va rea
liza astfel o apropiere a noi- 
ler membri de partid de cei 
cu experiență, o familiarizare 
a celor dintâi cu problemele de 
care răspund vechii activiști ai 
orașului.

— In preocuparea comitetu
lui orășenesc se află, după cum 
știm, dezvoltarea unor trăsături 
specifice omului nou, tuturor 
oamenilor muncii. Ce se va în
treprinde în acest sens ?

— Plenara a trasat drept 
sarcină comitetelor sindicatelor 
de pe raza orașului să recon
stituie, sau, ur.de este cazul, că 
înființeze brigăzile artistice de 
agitație prin care să fie sati
rizate încălcările de Ia normele 
de conduită in muncă, familie 
și societate. De asemenea, ne 
vom preocupa mai mult decit 
pînă acum să asigurăm, cu spri
jinul organelor de apărare a 
legii și ordinei publice, com
baterea fermă a manifestărilor 
de parazitism social, a tuturor 
năravurilor învechite ce mai 
persistă în comportarea unora, 
dezvoltând o puternică opinie 
combativă împotriva fenomene
lor negative, de încălcare a le- 
calității și echității sociale, 
străine spiritului promovat in 
societatea noastră.

— Un prim pas s-a făcut 
in privința aplicării măsurilor 
adoptate de plenară ?

— S-a realizat desigur un 
prim pas. In organizațiile de 
bază, ca și în cadrul comite
telor de partid au loc deja 
consultări asupra formelor celor 
mai adecvate care să fie apli
cate pentru îmbunătățirea în
tregii munci politice.

— Deci, o continuare a dez
baterilor ideologice din organi
zațiile de bază.

— In ce privește deschiderea 
noului an de învățămint de 
partid ne-am îngrijit să asigu
răm o selecționare judicioasă a 
propagandiștilor. De asemenea,

SPIONAJULUI 
INDUSTRIAL

(LTrmare din nr. 6 786)

Privind retrospectiv, pre
zența primului spion indus
trial este semnalată încă in 
mitologia greacă. Ce altceva 
a făcut oare Prometeu fu
rând zeilor secretul focului 
pentru a-1 transmite oame
nilor (deci unei firme concu
rente) decît spionaj industri
al ? Oamenii de afaceri din 
Occident au prilejul să con
state că descendenții Iui Pro
meteu sint din ce in ce mai 
numeroși, iar posibilitatea 
concretă de a-i prinde și a-i 
pune -in lanțuri" sînt mini
me. -Fisura" sau „scurgerea 
de informații" se constată 
deobicei după ce spionul in
dustrial a reușit să obțină 
secretul dorit. Dar iată și un 
asemenea caz concret.
F'.LIMENr -PARFUMAT"
Aproximativ cu un deceniu 

in urmă. Raymond Spector 
conducea una din cele mai 
bine cotate agenții de publi
citate din New York. Multe 

ciliu comun, sau, nici unul din 
soți nu mai locuiește în raza 
teritorială a instanței unde au 
avut el din urmă domiciliu co
mun, atunci, competența se va 
stabili potrivit regulilor ce re
zultă dîn dispozițiunile codului 
de procedură civilă, adică, va 
rămîne a fi competentă judecă
toria în a cărei rază teritorială 
domiciliază pîritul.

Instanța de judecată, după ce 
a depus bineînțeles toate efor
turile, printr-o manifestare ple
nară a rolului său activ în ve
derea împăcării, și totuși aceas
ta nu a reușit, fixează un ter
men pentru înfățișarea ambilor 
soți. Important de reținut este 
că atât la acest termen, cît și 
la cele ce urmează să mai aibă 
loc. prezența pirîtului nu este 
obligatorie, pe cînd a reclaman
tului se impune cu necesitate 
pe tot parcursul procesului. Da
că. in faza Ia care ne referim, 
acesta din urmă nu se prezin
tă, judecata se suspendă. Dacă 
în termenul fixat, împăcarea 
nu a reușit, atunci președintele 
judecătoriei stabilește un ter
men de gindire de 6 luni, dacă 
nu există copii minori, sau de 
un. an în cazul când aceștia e- 
xistă. După scurgerea acestei 
perioade de timp, dacă nu s-a 
ajuns la împăcare, se fixează 
un termen peritru judecarea ce
rerii. sau. dacă președintele in
stanței găsește de cuviință, poa
te să dea încă un termen de 
gîndire. care, in acest caz, nu 
poate depăși 6 luni, indiferent 
de situație. Apoi, se dă terme
nul pentru judecarea cererii.

Soțul pîrât are dreptul să fa
că și el cerere de divorț, căreia 
i se spune cerere reconvenționa- 
lă, pe care o poate introduce 
cel mai târziu pînă la prima zi 
de înfățișare în ședința publică.

Aici apar două aspecte. <-el 
mai adesea privite și înțelese 
de către părți in chip cu totul 
eronat. In primul rând, se for
mează la unii părerea că> greu
tatea pentru obținerea sau neob- 
ținerea divorțului, ar depinde

au fost completate grupurile de 
«gltatori cărora birourile or
ganizațiilor de bază ie-au tra
sat sarcini concrete, pe brigăzi, 
locuri de muncă. Un important 
pas pe calea înrâuririi unei a- 
tiCudini sănătoase față de so
cietate îl realizăm cu perio
dicitate. prin. intermediu! 
.Transfocatorului" — gazeta co
mitetului orășenesc ai U.T.C. 
— ca și prin intermediul jur
nalului filmat a) cineclubului 
din localitate. Membrii cineclu
bului, cu sprijinul comitetului 
orășenesc al U.T.C. și a con
ducerii clubului minier vor rea
liza filme prin care să fie 
popularizați muncitorii fruntași, 
să fie criticați acei care nu 
dovedesc o atitudine sănătoasă 
față de muncă și societate.

— Tovarășe Neag, vmfi în
cheia deocamdată discuția ur
mând ca pe parcurs să reve
nim asupra eficienței unor mă
suri pornite din inițiativa co
muniștilor...

— La această remarcă a dv. 
privind spiritul de inițiativă 
propriu comuniștilor din Lu
peni v-aș sugera să adăugați, 
ca o trăsătură caracteristică, și 
consecvența in muncă. în rea
lizarea sarcinilor. Ca un exem
plu ce ilustrează această con
secvență menționez faptul că, 
tot din inițiativa comuniștilor, 
în plenara comitetului orășe
nesc s-a hotărât ca la mijlocul 
lunii .«ctombrțe biroul comite
tului să analizeze cu toată res
ponsabilitatea stadiul fiecărei 
măsuri adoptate, pentru a de
cide în continuare ce va tre
bui făcut pentru îmbunătățirea 
muncii politice. în scopul for
mării omului nou, al educării 
în spirit comunist a tuturor oa
menilor muncii.

- 'Ovb .c/vJXăjate. = |

din campaniile lansate de el 
-au artâit un succes răsunător 
prin noutatea ideilor, prin 
„flerul" deosebit de a sur
prinde evoluția gustului 
cumpărătorilor americani. Be
neficiind de aceste atu- 
uri. Spector se lansase 
intr-un domeniu nou, în- 
ființind o firmă proprie de 
produse cosmetice ..Hazel Bis
hop". Metodele de promova
re folosite de firmă erau i- 
nedite, astfel incit decalajul 
față de concurență devenea 
din ce în ce mai mare. Spec- 
tor înființează apoi pentru 
firma sa laboratoare de cer
cetări dotate cu cel mai mo
dern utilaj, capabile să pro
ducă cele mai diverse produ
se cosmetice.

O secție specială studia sis
tematic noile produse ce a- 
păreau pe piața mondială 
pentru a putea obține un ma
xim de informații despre fa
za de dezvoltare la care a- 
junsese fiecare din concuren- 
ții firmei „Hazel Bishop". La 
un moment dai. in Franța a 

de atitudinea soțului pîrât, în 
sensul că, dacă acesta este de 
acord, divorțul se produce nea
părat. De aici, un șir întreg de 
manopere pentru „lămurire". 
Realitatea este că un asemenea 
acord, nu este întru nimic ho
tărâtor pentru soarta procesu
lui. Singurele care pot conduce 
la convingerea că intr-adevăr 
respectiva căsătorie trebuie des
făcută sînt probele, dovezile, 
din care să rezulte că rapor
turile dintre cei doi soți sînt 
grav și iremediabil vătămate. 
In a! doilea rând este vorba de 
reacția soțului pîrât. In unele 
cazuri, acesta este de acord că 
despărțirea se impune, dar, do
rește ca ea să se pronunțe nu 
din vina lui. Și atunci pune în 
mișcare întreaga sa energie 
pentru a combate și înlătura 
toate probele administrate de 
către reclamant. Bineînțeles că 
dacă reușește să facă acest lu
cru. acțiunea se respinge și res
pectivul soț pîrât. care a făcut 
tot ce se putea pentru a infirma 
dovezile cu privire la vinovăția 
sa, reușind să evidențieze că îc 
fond vina o poartă reclamantul 
rămîne intrigat și surprins: de 
ce totuși nu s-a pronunțat des
părțirea ? Trebuie înțeles că 
niciodată nu se poate obține di
vorțul de către soțul care, se 
constată că. el însuși este vi
novat pentru destrămarea căs
niciei. Divorțul nu poate fi pro
nunțat decit. fie din vina ex
clusivă a soțului pirit, fie din 
vina amindurora. dar niciodată 
din vina reelamantului.

La divorț, părțile sînt obligate 
să se înfățișeze în persoană în 
fața instanței, adică, ele nu pot 
fi reprezentate decit numai a- 
sistate. Această obligație, se re
feră numai pentru judecarea în 
instanța de fond. Așa după cum 
aminteam mai sus, la judecarea 
In fond, se cere obligatoriu 
prezența reclamautnlur. Dacă a- 
cesta lipsește la primul termen 
de judecată, cererea se respinge 
ca nesusținută, iar în cazul cînd 
lipsesc amindouă părțile, jude

...Sînt oameni cu rare nu tre
buie absolut neapărat să stai 
de vorbă pentru a-ți da seama.. 
pe ce lume trăiesc. Sînt oameni 
deschiși. de a căror onestitate 
nu po(i să te îndoiești, sint oa
meni care lasă să vorbească 
faptele despre lot ceea ce în
treprind și gindesc...

Mă aflam, nu demult, in tri
buna stadionului din Lupeni. 
Alăturf — un „sufletist" local
nic. Mi-am exprimat, intr-o si
tuație despre care acum nu 
păstrez nici măcar vagi amin
tiri. nedumerirea în legătură 
cu lipsa de aderență la joc, 
in teren, a unui tinăr fotba
list de la .Minerul' (numele 
nu contează}. Megieșul meu, 
dueîndu-se cu gindul dincolo 
de aparența pe care o aștep
tam, m-a privit, a oftat adine 
și, din străfunduri, m-a izbit 
c-o replică dureros de reală. 
„Ehe. tovarășe, dac-am mai a- 
vea 10 jucători cu sufletul lui 
Costică!...“ 

fost lansat un ruj de buze 
special ..care permitea săru
tul' Pornind practic de la 
zero, Spector reușește să re
descopere rujul respectiv sub 
o altă formă și primind a- 
probarea F.D.A.-ului (Food 
and Drug Administration) ii 
lansează pe piață. Succesul a- 
cestuî nou produs a fost a- 
Lit de mare incit Raymond 
Spector a devenit miliardar, 
iar în anul 1965, cu cei 5 000 
de salariați și cu o cifră de 
afaceri impresionantă, firma 
„Hazel Bishop" devenise cel 
de-al doilea mare producă
tor de cosmetice din Statele 
Unite.
• După numai 15 luni, aceas
tă, firmă prosperă „se prăbu
șește" sub povara datoriilor 
și trece sub controlul princi
palului concurent. Așa după 
cum s-a descoperit mai târ
ziu, prea târziu însă, firma 
era demult atinsă de un fla
gel necruțător : spionajul in
dustrial.

Concurenții afectați de pro
gresul permanent al firmei 
..Ilanzel Bishop se hotărăsc 
să treacă la măsuri energi
ce. In momentul in care 
Spector se pregătea să lanse
ze un nou produs pe piață 
acesta apărea cu aceeași com
poziție. denumire, ambalaj, 
fără a mai pune la socotea
lă campania publicitară de 
sare a noului produs.

(Va urma)

L. MIRCEA

cata se suspendă.
In scopul de a se crea mai 

multe posibilități de salvare • 
căsniciei, au fost prevăzute o 
seamă de reguli care sînt de 
natură să ajute părțile pentru 
a se regăsi. De pildă. înainte 
de pronunțarea hotărârii, pro
cesul de divorț poate fi curmat 
prin renunțarea sau împăcarea 
părților care, spre deosebire de 
alte cazuri, poate interveni în 
orice fază a procesului civil.

O ultimă chestiune, aparent 
măruntă, dar de o foarte mare 
importanță constă în formalita
tea mențiunii pe marginea actu
lui de căsătorie. Pentru i se 
acorda părții care a obținut di
vorțul posibilitatea de a men
ține totuși căsătoria, prin De
cretul 779/1966 s-a procedat la 
o modificare n dispozî bunilor 
art. 39 din Codul Familiei. în 
sensul ă. aceasta se consideră 
desfăcută doar din ziua in care 
s-a făcut mențiunea despre ho
tărârea definitivă de divorț, pe 
marginea actului de căsătorie. 
Această mențiune se va face în 
termen de două luni de la ră
mânerea definitivă a hotărârii 
de divorț ș: numai la cererea 
soțului care a obținut divorțul, 
care trebuie să prezinte la ser
viciul de stare civilă de la le
cui unde s-a încheiat căsătoria, 
copia legalizată de pe hotărâre 
rămasă definitivă.

Ducă o astfel de mențiune nu 
s-a făcut în termenul arătat, 
ho țări rea de divorț rămîne fără 
efect, urmând a se promova un 
nou proces și numai în cazul 
cînd se va putea produce dova
da că au apărut fapte noi.

Nu de puține ori s-a întâm
plat ca din pricina necunoaște
rii sau a neglijenței, formalita
tea de care ne-am ocupat în a- 
ceastă parte a articolului, să 
nu fie îndeplinită și soții să se 
trezească tot căsătoriți, deși ei 
aveau convingerea că de fapt 
sînt despărțiți și chiar și-au 
întemeiat între tâmp noi fami
lii.

RED.

Știam că, pentru toți .micro
biștii" lupeneni, Cotroază, gol
ii'. ierul echipei „Minerul",, „bul
dozerul" care Urăște după el 
întreaga înaintare a diviziona
rilor C este simplu „Costică'. 
„Costică" îl numesc cei ce-l 
ytiu de pe timpurile cînd con
ducea atacul unei echipe de 
divizia A. cu .Costică' i se a-

„COS7ICĂ“
dresează cei ce și-l amintesc 
din „B", tot .Costică' (sau, e- 
ventual, în față cu politicosul 
„nea") ii zice și puștimea Lu- 
peniuluL Meditez, ce calități 
excepționale a vădit și încă do
vedește fotbalistul Cotroază de 
a ajuns, la virsta sa. să fie u- 
nanim adoptat, unanim apreciat 
și tratat, mereu, drept un foar
te apropiat prieten ?... E Co- 
troază ..idolul' fotbalistic al 
Lupeniului ? Pentru mine, ata
cantul central Cotroază n-a fost 
niciodată mai mult decit un 
foarte laborios și util „înain
taș'. Mi-am pus întrebarea și 
răspunsul mi l-am dat singur, 

la Lupeni ești fm- 
plu „Costică", pentru că toți 
văd în el — în fotbalistul care 
nu-și permite momente de ră
gaz m meci și e în stare să 
rămînă acolo, in teren, să lupte 
pînă la epuizitrea totală, pen
tru culorile orașului — adevă
ratul sportiv, un sportiv via
bil. respirtnd autenticul prin 
toți porii ființei sale, fotbalis- 
tul-model de etică sportivă, 
care, chiar dacă nu este de 
mare „rasă", se dăruiește in
tegral jocului, fotbalistul care 
a refuzat și refuză să apară 

I. G, L. Petroșani
ANUNȚĂ CONCURS .

pentru ocuparea următoarelor posturi: 
© 2 tehnicieni constructori 
© 3 maiștri constructori

De asemenea angajează
© zidari
© dulgheri
• instalatori tehnico-sanitari
& tinichigii
© muncitori necalificati

Pentru muncitorii necalificați, în cadrul întreprinderii se organizează cursuri de cali
ficare Ia locul de muncă.

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

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 7—15, de la biroul personal 
al întreprinderii, str. Cuza Vodă nr. 23, telefon 1667,

ANUNȚĂ CONCURS 
pentru ocuparea a

• 6 posturi de maiștri minieri
Condițiile de salarizare sînt cele prevăzute în H.C.M. nr. 914/1968.
Concursul se va tine în ziua de 15 septembrie 1971, ora 8, la sediul exploatării, din 

Uricani.
înscrierile și informațiile suplimentare se P*»t obține zilnic, intre orele 7—15, de la 

biroul personal af întreprinderii. _

in fața celor ce-l stimează, in 
fața tribunelor, iu postura de 
privilegiat sau tolerat. Și a- 
ceasta din mult bun -inif. din 
marea sa dragoste față de cei 
■e-i trimit aplauze și-l numesc 
simplu „Coslică'1

Ehe, dac-ar fi toți cu sufletul 
lui „Costică' l

u. T.

JOI 9 SEPTEMBRIE

17JO Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan.
19.10 Pentru sănătatea dv
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Reflector.
20,25 Pagini d* j<n<ir — Tufă 

de Veneția
20,50 Interpret»! săptăminii : 

Maria Rutaciu.
21.10 Cadrai- internațional
22.00 Șlagăre șt interpreți de 

pretutindeni.
22.30 Film documentar : In

dustria și agricultura 
R.P.D Coreene în pi’» 
avînt.

22,45 Telejurnalul de noapte

----- ---------

RADIO
JOI 9 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I : 6.00 Mu
zică și actoali'-âtâ: 7.00 Radto- 
jurn s': 3.00 Sumarul presei:
8.30 La microfon. metodi ; 
piefera-tă: 9.00 Buletin de 
știri: 9.10 Odă limbii româ
ne: 10.00 Bu'etin de știri; 
10.05 Muzică populară: 10.30 
Clubul călătorilor: 11.00 Bule
tin de știri: 11.30 Ansambluri 
corale: 12.30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13.00 Radio jurndl: 
13,27 Cîntecul ■ •'’utindeni: 
14.43 Melodii populare: 15.00 
Buletin de știri: 15,05 Tribu
na radio: 16.00 Radiojurnal;
16.30 Interpreți de muzică 
populară: 17.00 Antena tine
retului. 17 45 Melodii popu
lare: 18.00 Ore'e serii: 20 05 
Zece melodii preferate: 20 40 
Cîntă Trini Loghin; 21.00 Re 
vista ș'agărelor: 22.00 Radio
jurnal: 22.Concert de sea
ră; 22.55 Moment poetic: 
23.00 Concert de seară (con-

_4ri Buletin de 
știri: 0.03—6.00 Estrada noc
turnă.

-- < —

Mica publicitate
APARAT foto ZORKT-4 

nou. perfectă stare, vind con
venabil.

Adresați administrației zia
rului.

ur.de
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Lucrările
despre relațiile bulgaro-franceze Congresului S. U. A

Tensiune

Montevideo

Pe agenda
viitoarei

hotărârea 
personal

ia 
joi

suporterii Adminis- 
încerca să impună 
la această preve-

ohm Săptăminalul „PoglecT

R. P. UNGARA : Recent, la clinica Universității Me
dicale din Pecs, a fost deschisă o secție specială de terapie 
intensivă, destinată cazurilor grave, care necesită supra
veghere continuă, zi și noapte. Dar. datorită unei instalații 
speciale, moderne, care funcționează aici, doctorii și surorile 
medicale nu sînt obligați să stea tot timpul lingă pacient. 
Instalația este un fel de .doctor-robot", capabilă să observe 
fiecare schimbare în starea pacientului și să o înregistreze. 
In cazul in care schimbarea este gravă, robotul, printr-un 
sistem de alarmă, anunță personalul medical.

In foto : Medicul examinează o electrocardiogramă în
registrată de ..robot" luînd măsurile necesare.

sesiuni
a Adunării
Generale
a O.N.U

fost 
bu- 

in

SOF1A 8 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite: In Republica Popu
lară Bulgaria, Ziua de 9 sep
tembrie este sărbătorită ca zi 
a victoriei revoluției socialiste 
— aniversare a 27 de ani de la 
eliberarea țării.

Istoricul eveniment a 
întotdeauna intîmpinat cu 
curia succeselor obținute 
muncă și in acest an, fiecare 
județ din R.P. Bulgaria, fiecare 
unitate economică a ținut să 
cinstească aniversarea victoriei 
prin realizări din cele mai de 
seamă. Bilanțurile întocmite de 
statisticienii bulgari înregistrea
ză la finele celor opt luni ale 
anului o creștere a producției 
industriale de 10,6 Ia sută față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut, cu 0,1 la sută mai mult 
decit fusese planificat.

In întrecerea cu constructorii 
cascadelor din munții Rila și 
Rodopi — Dospat — Vicea și 
Belmeken — Sestrimo — con
structorii cascadei hidroenerge
tice Sandanska Bistrița, de la 
poalele munților Pirin. au dat 
în funcțiune în ajunul sărbăto
rii treapta a treia a cascadei — 

hidrocentrala Sandanska. Noua 
hidrocentrală va produce pînă 
la sfîrșitul anului 14 500 KWh 
energie electrică.

Colectivul hidrocentralei „I- 
vailovgrad", care și-a îndeplinit 
cu aproape cinci luni înainte 
de termen prevederile planului 
anual, a produs pînă acum 
peste 250 milioane KWh ener
gie electrică. Acestora li s-au a- 
lăturat și cei 160 milioane KWh 
energie electrică dați peste plan 
de colectivul de energeticieni 
de la termocentrala Varna.

întreprinderile industriale din 
județul Plevna, luînd parte ac
tivă la întrecerea in cinstea 
Zilei de 9 septembrie, au reali
zat în primele opt luni ale a- 
nului o producție industrială 
peste plan in valoare de aproape 
9 milioane leva, înregistrînd 
astfel o creștere de 16 la sută 
față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Printre unitățile 
economice care și-au adus o 
contribuție substanțială la obți
nerea acestei producții supli
mentare se numără uzina de 
sticlă din Plevna, Combinatul 
de conserve. Combinatul petro
chimic de lingă Plevna.

SOFIA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite ! In legătură cu vizi
ta oficială pe care ministrul de 
externe al Franței, Maurice 
Schumann, o va face în Bulga
ria în zilele de 10 și 17 septem
brie, săptăminalul „Pogled" con
sacră un articol relațiilor bul
garo-franceze, în care este re
levată dezvoltarea lor din ul
timii ani.

Relevînd că tradiționalele le
gături dintre Bulgaria și Fran
ța creează premisele necesare 
— obiective și favorabile — 
pentru dezvoltarea rodnică a 
raporturilor politice, economice, 
științifice și culturale dintre 
cele două țări, în articol se re
marcă i Ca urmare a dezvoltă-

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— La New York s-a an un
iat că, pe agenda celei de-a 
26-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., ale cărei 
lucrări vor începe la 21 sep
tembrie, au fost înscrise 108 
puncte, ceea ce constituie un 
record. Principala problemă 
care va domina discuțiile es
te aceea a restabilirii drep
turilor legitime ale R.P. Chi
neze în Organizația Națiu
nilor Unite, care a fost în
scrisă pe agenda sesiunii din 
inițiativa unui grup de 18 
state, între cave și România. 
Printre celelalte puncte ma
jore înscrise pe ordinea de zi 
se numără dezarmarea, pro
blemele lichidării colonialis
mului, respectării drepturilor 
omului, Lichidării subdezvol
tării etc. O dezbatere amplă 
se așteaptă a avea loc în 
legătură cu situația din *O- 
rientul Apropiat. In sfîrșit, 
delegați! vor trebui să alea
gă pe noul secretar general 
al O.N.U. în locul lui U 
Thant, al cărui mandat de 
cinci ani va expira la 31 de
cembrie. 

PROCESUL
ANGELEI

rii relațiilor bilaterale, au fost 
semnate o serie de acorduri în 
domeniul comerțului exterior, 
al colaborării economice și in
dustriale, al schimbului cultural 
și tehnico-științific, al contro
lului sanitar, legăturilor aerie
ne, transportului rutier etc. Au 
fost stabilite și se extind le
găturile dintre numeroase orga
nizații obștești bulgare și fran
ceze, inclusiv între organizațiile 
sindicale, de tineret și sportive, 
între asociațiile tehnico-științî- 
fice și academiile de științe a- 
le celor două țări. In compara
ție cu 1965, scrie „Pogled", în 
anul trecut schimbul de măr
furi cu Franța a crescut de 2,5 
ori, ajungînd la 81,2 milioane 
dolari. Structura exportului

Festivalul cinematografic 
de la Veneția

VENEȚIA 8 (Agerpres). — 
La Veneția a avut loc ceremo
nia de încheiere a celui de-al 
32-lea Festival internațional de- 
artă cinematografică. ’ După •' 
cum se știe, festivalul nu mai 
acordă, ca în anii precedenți, 
marele premiu „Leul de aur", 
cele 42 de filme prezentate- „în 
concurs", în urma selecționării 
lor de către un juriu primind 
toate ..diplome de selecție".

Deși nu a fost acordat mare
le premiu, criticii au decernat 
o serie de distincții. Astfel, Fe
derația internațională a presei 
cinematografice („Fipresci") 
înmînat cineastului 
Daryush Mehrjui un 
pentru filmul „Gav". Juriul Co-

a 
iranian 
premiu

Pentru dezvoltarea relațiilor 
economice și comerciale dintre 

U.R.S.S. și Marea BritanieMarea Britanic
MOSCOVA 8 (Ageipres). — 

Alexei Manjulo, locțiitor al 
ministrului comerțului exteri
or al U.R.S.S., și John Stevens, 
președintele Consiliului pentru 
comerțul Marii Britanii cu ță
rile Europei răsăritene, au pur
tat la Moscova convorbiri in 
problemele dezvoltării relațiilor 
economice și comerciale dintre 
țările lor. John Stevens, infor
mează agenția TASS, urmează 
6ă efectueze cu reprezentanții 
sovietici un schimb de păreri 
asupra perspectivelor colaboră
rii economice și comerciale în
tre cele două țări, printre in
terlocutorii săi urmînd să se a- 
fle reprezentanți ai Comitetului 
de Stat al Planificării, Băncii 
de comerț exterior și Comitetu
lui de Stat pentru știință și 
tehnică ale Uniunii Sovietice.

In ultimii cinci ani, schim- 

bulgar sporit în Franța arată 
o schimbare în favoarea mărfu
rilor industriale.

In prezent, se arată în conti
nuare în articol, rezultatele în 
domeniul colaborării tehnico- 
științifice marchează o creștere 
a schimbului științific dintre 
cele două țări, extinderea con
tactelor dintre oamenii de ști
ință bulgari și francezi, des
fășurarea în comun a unor cer
cetări, conferințe științifice și 
simpozioane. Un moment al 
legăturilor în acest domeniu l-a 
constituit organizarea în cursul 
anului trecut la Paris a expozi
ției de invenții bulgărești, ca
re a stârnit un viu interes in 
rîndul celor aproape 600 000 de 
vizitatori.

miletului internațional pentru 
difuzarea artelor și a literatu
rii prin intermediul cinemato
grafie: (Cidalc) a atribuit pre
miul său pe anul 1971 pelicu
lei „The Last Movie" („Ultimul 
film") a lui Dennis Hopper 
(S.U.A.). Distincția ..Timona de 
aur" a fost acordată producției 
italiene „Oaspetele", realizată 
de Liliana Cavani. Premiul „Pa- 
sinetti“, pentru cel mai bun 
film străin, a fost decernat de 
Sindicatul ziariștilor și al criti
cilor cinematografici italieni 
filmului „Diavolii" de Ken 
Russel (Marea Britanie), iar 
„Premiul criticii" pentru cel 
mai bun film italian — pelicu
lei „Vacanța", a lui Tinto 
Brass. ;

burile comerciale sovieto-brita- 
nice au crescut de peste 1,5 
ori, depășind în 1970 suma de 
640 milioane ruble, ceea ce a 
situat Marea Britanie pe pri
mul loc în comerțul exterior 
al U.R.S.S. cu țările capitaliste 
europene. In cercurile economi
ce sovietice, relatează agenția 
TASS, se relevă cu satisfacție 
că acordul comercial în vigoa
re pe anii 1969—1975 între 
U.R.S.S. și Marea Britanie ofe
ră mari posibilități pentru dez
voltarea unui comerț reciproc 
avantajos. Se consideră, de a- 
semenea, că în dezvoltarea rela
țiilor economice și comerciale 
bilaterale va juca un rol im
portant Comisia interguvema- 
mentală anglo-sovietică pentru 
colaborarea economică, comer
cială și tehnico-științifică, care 
și-a început activitatea în a- 
cest an.

MONTEVIDEO 8 (Ager
pres). — Capitala uruguava-, 
nă cunoaște momente de ten
siune ca urmare a evadării 
în grup a 111 deținuți, în 
majoritate membri ai organi
zației de guerilă urbană 
„Tupamaros", din închisoa
rea Punta Carretas. ampla
sată într-unul din cartiere
le orașului Montevideo. Du
pă reuniunea de urgență a 
Consiliului ministerial prezi
dată de președintele Jorge 
Pacheco Areco, la care au 
participai și liderii celor 

trei arme, s-a anunțat desti
tuirea din funcție a directo
rului închisorii, colonelul 
Pascual Cirilo, iar unități a- 
le armatei și poliției au îm- 
pînzit orașul pentru a-i prin
de pe cei evadați. Traficul 
pe căile rutiere care leagă 
capitala cu restul orașelor a 
fost întrerupt.

Intr-un comunicat guverna
mental se exprimă neliniștea 
față de „Situația gravă" cre
ată și hotărîrea autorităților 
de a recurge la cele mai e- 
nergice măsuri pentru a pre
întâmpina noi acțiuni din 

■ partea membrilor organizați
ei claîidestine amintite. Un 
ăl doilea comunicat oficial 
afirmă că guvernul va asi
gura ca alegerile prezidenți
ale proiectate pentru 28 no
iembrie anul acesta să se 
desfășoare la data stabilită.

Evadarea din Punta Carre
tas, considerată ca fiind cea 
mai bine păzită, s-a făcut 
printr-un tunel lung de 36 
metri săpat sub zidurile în
chisorii.

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
— Congresul S.U.A. și-a reluat 
miercurii lucrările după vacanța 
de vară, având de soluționat cî
teva probleme urgente. Minis
trul finanțelor, Jolin Conneilly. 
a fost audiat în Comitetul pen
tru căi și mijloace al Camerei 
Reprezentanților în legătură cu 
programul economic, enunțat la 
15 august de președintele Nixon, 
ale cărui principale prevederi 
impun aprobarea- Congresului 
pentru a deveni efective.

Două dintre prevederile pro
gramului președintelui, privind 
înghețarea pe timp de 90 de 
zile a prețurilor și salariilor 
și stabilirea unei suprataxe de 
10 la sută asupra importurilor, 
deși nu necesită aprobarea 
Congresului, se așteaptă să pro
voace vii dezbateri, maj ales 
pentru consecințele pe care le 
au asupra nivelului de trai al 
celor mai multe categorii de 
muncitori și funcționari. Chiar 
și unii congresmeni au cali
ficat programul președintelui 
drept, „un cadou făcut marelui 
business" în dauna cheltuieli
lor sociale și a nivelului de trai 
a] muncitorilor. De altfel, ul
timele luări de poziție, atît din 
partea liderilor sindicali, cît și 
din partea unor congresmeni, 
pe lingă faptul că au criticat 
cu asprime acest prograrfi, au 
determinat și pe președinte să

U.R.S.S. : In Bașchiria se stringe recolta. Munca este 
împărțită pe grupe, este bine organizat transportul. A în
ceput predarea grînelor către stat.

In foto : Stringerea recoltei pe cimpul sovhozului 
..Urtakulsc".

de a se prezenta 
în fața camerelor 

reunite ale Congresului, pentru 
a susține aprobarea planului 
său. „Este pentru prima oară 
— scrie agenția Reuter — când 
președintele hotărăște să se a- 
dreseze într-o asemenea manie
ră Congresului — exceptînd me
sajele anuale adresate organu
lui legislativ american — de 
la venirea sa la Casa Albă, 
acum trei ani“.

O altă problemă care se va 
afla în atenția Congresului este 
extinderea pe încă doi ani a 
actualei legi a încorporărilor. 
Dezbătută deja în Senat — ca
re i-a adăugat o clauză anti
războinici, ce declară drept 
„politică națională retragerea 
tuturor trupelor americane din 
Vietnam într-un termen de 
nouă luni" — legea va fi tri
misă în Camera Reprezentan
ților, unde ......................
trației vor 
renunțarea 
de re.

In sfîrșit, 
conține un 
zînd extinderea 
luptă împotriva sărăciei, pro
grame pe care administrația in
tenționează să le amine pentru 
a nu-i compromite eforturile de 
soluționare a crizei prin care 
trece actualmente dolarul 
merican.

agenda sesiunii mai 
proiect de lege vi- 

programelor de 
sărăciei,

Reuniunea miniștrilor
de externe

ai țârilor nordice
COPENHAGA 8 (Agerpres). 

— Miniștrii de externe ai țări
lor nordice — Danemarca, Fin
landa, Islanda, Norvegia și Su
edia — și-au încheiat marți, la 
Copenhaga, reuniunea lor de 
două zile consacrată unor pro
bleme internaționale.

In comunicatul final, dat pu
blicității la sfîrșitul întâlnirii, 
se declară că vor fi sprijinite

Vietnamul de sud
SAIGON 8 (Agerpres). — Do

uă avioane de asalt și bombar
dament „F-4* ale trupelor a- 
mericane din Vietnamul de 
sud au efectuat bombardamente, 
în noaptea de 6 spre 7 septem
brie, la 40 kilometri vest-r.ord- 
est de localitatea Dong Hoi, de 
pe teritoriul R.D. Vietnam — 
anunță agenția U.P.I.

In continuare, agenția men
ționează că avioane „B-52“ ale

Programul electoral al Frontului
Popular din Venezuela

CARACAS 8 (Agerpres). — 
Intr-un document intitulat 
..Programul imediat", dat pu
blicității la Caracas, parti
dele care alcătuiesc Frontul 
Popular din Venezuela — co
aliție de centru-stînga — au 
făcut cunoscut programul lor 
electoral pentru alegerile din 
1973. Frontul se pronunță 
pentru un guvern profund 
democratic.

In domeniul economiei, pro
gramul electoral al Frontu
lui prevede naționalizarea 
treptată a Industriei petrolu- 

eforturile pentru convocarea u- 
nei conferințe general-europcne 
de securitate.

Comunicatul subliniază, de 
asemenea, necesitatea încetării 
războiului din Indochina și a 
soluționării crizei din Orientul 
Apropiat potrivit prevederilor 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967.

trupelor S.U.A. au aruncat, în 
aceeași noapte, circa 450 000 kg 
de bombe asupra unor regiuni 
sud-vietnameze, în care acțio
nează forțe ale Frontului Națio
nal de Eliberare.

Pe de altă parte, elicoptere 
americane au transportat la 6 
septembrie trupe saigoneze in
tr-o zonă aflată la circa 12 km 
de frontiera laoțiană.

lui — principala bogăție a 
țării —, trecerea sub contro
lul statului a exploatării mi
nereului de fier, participarea 
mai activă a Băncii centrale 
și a celorlalte organisme fi
nanciare etatizate la stimu
larea unei dezvoltări econo
mice independente, revizuirea 
așa-ziselor contracte de ser
viciu și adoptarea unor mă
suri menite să contribuie Ia 
ameliorarea nivelului gene
ral de trai. Totodată, se pre
vede lichidarea marilor pro
prietăți funciare și a mono-

DAVIS
SAN RAFAEL 8 (Agerpres). 
— La San Rafael au fost re
luate audierile preliminare 
în procesul intentat de auto
ritățile statului California 
militantei americane de cu
loare, Angela Davis. Avoca- 
ții apărării au depus o serie 
de moțiuni, prin care contes
tă autoritatea Marelui Juriu 
Federal de punere sub acu
zare, datorită faptului că a- 
cesta a fost constituit, în 
mod discriminatoriu, numai 
din elemente ostile forțelor 
progresiste.

După cum se știe, militan
ta americană a respins acu
zațiile care î se aduc în ca
drul acestei înscenări judici
are. De altfel, acuzarea nu a 
fost în măsură să aducă 
probe din care să fie confir
mate faptele care i se pun în 
seama Angelei Davis. După 
cum s-a anunțat, pînă în 
prezent au fost recuzați șase 
președinți ai completului de 
judecată, iar un număr im
presionant de judecători au 
refuzat să-și asume președin
ția completului.

polului străin asupra pămîn- 
tului prin înfăptuire# refor
mei agrare, abrogarea actua
lelor rânduieli care reglemen
tează munca in agricultură 
și dezvoltarea ligilor țără
nești și a cooperativelor pro
filate pe diverse culturi.

Programul Frontului inclu
de, de asemenea, o serie de 
măsuri care vizează reașe
zarea învățământului pe ba
ze laice și științifice, o mai 
mare autonomie universitară 
și separarea statului de bise
rică.

@ Primul ministru al Repu
blicii Irlanda, Jack Lynch, a 
plecat spre Dublin, 
unei vizite oficiale 
zile efectuate în Marea Brita
nie. După cele 11 ore de con
vorbiri cu șeful guvernului en
glez, Edward Heath, consacrate 
analizării implicațiilor crizei din 
Ulster asupra relațiilor bilate
rale, Jack Lynch a decla
rat că părerile au fost diferite, 

întrevederile la nivel înalt din
tre guvernele de la Londra și 
Dublin vor continua, a precizat 
Lynch.

în urma 
de două

Q Ministrul transporturilor 
al Siriei, Omar Sibai, a anun
țat încheierea lucrărilor la cel 
de-al patrulea sector și ulti
mul, măsurînd 210 kilometri, 
al șoselei dintre Damasc și Bag
dad.

® Un nou 
vest-german s-a 
in regiunea de 
Este vorba de 
tipul „Fiat-G-91“, a cărui pră
bușire a fost provocată de un 
stol de păsări, 
vat sărind cu 
fost pescuit în 
echipajul unui

avion militar 
prăbușit marți 
nord a R.F.G. 
un aparat de

Pilotul s-a sal- 
parașuta. El a 
apele Elbei de 
vas pescăresc.

© In capitala Zambiei a avut 
loc o reuniune lărgită a Co
mitetului Național Executiv al 
Partidului Congresul Național 
African (A.N.C.), organizație 
interzisă în Republica Sud- 
Africană.

• Guvernele R. P. Mongole 
și Malayeziei au hotărât să sta
bilească relații diplomatice și 
să schimbe reprezentanți di
plomatici cu rangul de amba
sadori, anunță agenția Monțume.

• Secretarul general al Fron
tului Popular Patriotic din Un
garia, Istvan Bencsik, a sosit 
la Belgrad într-o vizită de șapte 
zile, la invitația Conferinței Fe
derale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugo
slavia.

• Gerhard Beii, secretar de 
stat în Ministerul pentru pro
blemele economice externe al. 
R. D. Germane, l-a primit pe 
dr. Enrico Gandolfi, conducă
torul delegației concernului ita
lian „ENI“ (întreprinderea Na
țională de Hidrocarburi), aflată 
în prezent la Leipzig. După cum 
informează agenția ADN, în 
cursul convorbirii, dr. Enrico 
Gandolfi a prezentat propuneri 
care prevăd premise și posi
bilități pentru dezvoltarea în 
continuare și adîncirca relați
ilor economice dintre co'ncer- 

întreprinderi co- 
din R. D. Ger-

nul „ENI“ și 
respunzătoare 
mană.

ploilor torențiale
s-au abătut în ultimele

© In urma 
care s-au abătut în 
zile asupra unor regiuni din Re
publica Dominicană, ca urmare 
a inundațiilor, 14 persoane 
și-au pierdut viața in localita
tea Constanza, situată la 160 
km nord de Santo Domingo. 
Revărsările riurilor Arroyo și 
San Juan au provocat mari pa
gube agriculturii.

® Marți a fost semnat la Ankara un acord între re
prezentanți ai Turciei și ai unor firme străine privind con
struirea unui pod peste Cornul de Aur din Istanbul. Noul 
pod, al treilea peste Cornul de Aur, va fi realizat de firma 
japoneză „Ishikawajima-Harima“ în colaborare cu firma 
vest-germană „Julius Berger-Bauboag Ag“. El va avea o 
lungime de 996 metri. Lucrările vor dura doi ani și șase 
luni, prețul construcției ridicindu-se la aproximativ 13 mi
lioane dolari.

<£>

• Taifunul „Virginia", care s-a abătut în noaptea de 
marți spre miercuri asupra coastelor răsăritene ale Japo
niei, au provocat moartea a cel puțin 46 de persoane și 
rănirea altor 27, transmite agenția Kyodo, citind un co
municat publicat la Tokio. Precipitațiile deosebit de abun
dente (516 mm) și vintul puternic (atingind o viteză de 
122 km/oră) au provocat alunecări de teren și inundații 
în Peninsula Boso, unde peste 3 000 de case au avut de 
suferit.

Oficialitățile nipone au avertizat toate navele aflate 
în largul coastelor răsăritene ale Japoniei asupra perico
lului de a fi surprinse de taifun.

•
reluate negocierile dintre repre
zentanții Sindicatului docherilor 
de pe coasta de vest a S.U.A., 
aflați în grevă de 69 de zile, 
și patronat, în vederea încheie
rii unui nou contract colectiv 
de muncă.

La San Francisco au fost

@ Kamal Nassar, purtător de 
cuvînt al Comitetului Executiv , 
al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, a declarat la 
Beirut că in prezent au loc 
contacte intre palestinieni și a- 
nuinite state arabe, în vederea 
asigurării aplicării integrale a 
acordurilor iordaniano-palesii- 
niene de la Cairo și Amman,. 
transmite agenția France Presse.

• La Santiago de Chile a 
fost semnat un acord de coope
rare în domeniul pescuitului 
între Chile și Uniunea Sovie
tică. Acordul prevede acordarea 
de către U.R.S.S. de asistență 
tehnică în proiectarea, construi
rea și reconstrucția porturilor 
de pescuit din Chile, colabora
rea tehnico-științifică dintre cele 
două state în domeniul studie
rii resurselor marine.

• Ii 
acestui 
rală a 
637 399 
soldate 
239 267

In primele șase luni ale 
i an, in Republica Fcde- 
. Germaniei s-au produs 

accidente dc circulație, 
: cu 8129 de inorți și 

de răniți.

0 Agenția China Nouă anun
ță că, Haile Selassie I, împăra
tul Etiopiei, a acceptat să facă, 
în intervalul 6—12 octombrie 
1971, o vizită de stat în R.P. 
Chineză, la invitația guvernu
lui acestei țări.

® Agenția TASS anunță că 
reprezentantul permanent a! 
U.R.S.S. Ia Organizația Națiu
nilor Unite a inminat ■.ecreta- 
rului general al O.N.U., U 
Thant, o scri-oare a ministru
lui afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, Andrei Gromîko, 
prin care se cere înscrierea pe 
ordinea de zi a celei de-a 26-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a problemei „Conferin
ța mondială pentru dezarmare' •

Emiratul Qatar, care și-a 
proclamat independența la 3 
septembrie, și-a depus candida
tura pentru a fi primit in Or
ganizația Națiunilor Unite. In 
scrisoarea adresată de emirul 
Ahmed Ben Aii al Thani se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, se exprimă speranța că 
membrii Consiliului de Securi
tate vor reacționa pozitiv la a- 
ceastă cerere și vor recomanda 

-viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale să se pronunțe asupra a- 
cestei candidaturi.

• Marți a fost lansat în 
Uniunea Sovietică un nou sate
lit artificial al Pămintului din 
seria „Cosmos" — „Cosmos-436", 
destinat cercetării spațiului cos
mic. Aparatele aflate la bor
dul satelitului funcționează nor
mal.

NEW. YORK 8 (Agerpres). 
— In proba de dublu băr
bați a campionatelor inter
naționale de tenis ale S.U.A. 
de la Forest Hills, majorita
tea cuplurilor favorite s-au 
calificat pentru fazele avan
sate ale concursului Primii 
patru capi de serie : Ashe — 
Ralston (S.U.A.); Okker (O- 
landa) — Riessen (S.U.Â.); 
Năstase — Țiriac (România) 
și Bowiey — Davidson (Aus
tralia). ca șî alte cîteva pe
rechi favorite, printre care

Smith — Van Dillen (S.U.A.) 
și Newcombe (Australia) — 
Taylor (Anglia) se mențin in 
cursă. Jucătorii români Ilie 
NăSlase și Ion Țiriac au in
trat in etapa sferturilor de 
finală, după ce au învins în 
„optimi" cu 7—6, 6—2, 6—4 
cuplul american Myke Estep 
— Sherwood Stewart. S-au 
mai calificat pentru „sferturi" 
Okker și Riessen (7—6, 7—5, 
7—6) in partida cu austra
lienii Dibley — Masters).

La dublu mixt, Ilie Năs- 
tase face pereche cu tenis- 
inana americană Rosemary 
Casals. In această probă s-au 
disputat numai cîteva palide 
din primul tur.

Primele patru întîlnirj din 
optimile de finală ale probei 
de simplu bărbați s-au soldat 
cu rezultate scontate.

In ultima partidă a opti
milor de finală la simplu fe
mei s-a înregistrat o mare 
surpriză : tînâra jucătoare e- 
mericană Laura Duponi a e- 
liininat-o cu 0—6, 6—2, 6—I 
pe compatrioata sa Nancy 
Richey.
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