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oamenuo
care o întrunit adeziunea 

mă și entuziastă o comu- 
r — vizează ca o ne:.‘si- 

? stringentă, o sporită com
bativitate împotriva oricăror ră
mășițe ale influențelor ideologi
ei burgheze, o mentalităților șf 
deprinderilor retrograde străine 
principiilor etice comuniste și 
spiritului de partid.

Ca urmare firească o proce
sului educativ complex desfă
șurat sub conducerea partidu
lui pentru formarea omjlui 
nou. însuflețit de idealurile so
cialismului. de principiile mo- 
•alei socialiste, in țara noastră 
s-a ridicat pe trepte înalte o- 
pinia înaintată a oamenilor 
muncii, a întregului popor. O 
expresie vie a acestei opinii 
o constituie fermitatea și per
severența cu care organizațiile 
de partid militează pentru rha- 
terio'izoreo obiectivelor politicii 
partidului, eroismul in maso pe 
core-l dovedesc minerii in a- 
dîncuri pentru o satisface nevoile 
de cărbune ole țării, devotamen
tul nețărmurit față de patrie, față 
de cauzo sociol'smului, foță de 
idealurile internaționalismului 
socialist pe core-l demonstrea
ză in activitatea lor de zi cu 
zi oamenii muncii din Valea Ji
ului, întregul popor.

Organizoțiile de partid din 
municipiul nostru — cea mai 
mare parte o lor — nu ostenesc 
in a se preocupa de promova
rea unei opinii de masă ca r.- 
bative, militante, împotriva con
cepțiilor și mentalităților îna
poiate pe core le dovedesc u 
nele elemente in diferite com
partimente de activitate — fie 
că este vorba de expioaic ile 
mmiere. de șantierele de con
strucții. unitățile de exploatare 
o lemnului sou de deservire o 
populației - sau in societate 
pentru formarea trăsăturilor e- 
tice corespunzătoare noilor re
lații statornicite in orindui.'ea 
noastră.

a subli 
necesitatea creării in toate 

organizațiile de partid a unui 
climat in care membrii de 
partid să-și spună părerea des
chis asupra oricăror probleme, 
să-și confrunte argumentele, să 
elucideze in spirit partinic e- 
venlualele deosebiri de păreri, 
urmărindu-se adoptarea unor 
hotărlri care sâ ducă la înde
plinirea in cele mai bune con
diții a sarcinilor izvorite din 
politica partidului. Plenarele or
ganelor de partid. adunările 
generale ale organizațiilor de 
bazo dezbat - după cum se 
cunoaște - alit probleme pri
vind îndeplinirea- sorcinilor 
conomice cit și aspecte care 
se referă Io munca și compor
tarea concretă a comuniștilor. 
Aceste dezbateri, daco se des
fășoară in condițiuni optime, 
pot să intervină cu promptitu
dine și sâ exercite o influență 
pozitivă asupra desfășurării ac
tivității ca și asupra comporta
mentului general al comuniști
lor. Organizația de bază, prin 
compoziția ei. exercită un rol 
deosebit de activ in asigurarea 
unei atmosfere favorabile folo
sirii criticii și autocriticii prin
cipiale, in canalizarea eforturilor 
spre lichidarea răminerilor in 
urmă, in realizarea sarcinilor 
economice și social-culturale, 
in stimularea inițiativei comu
niștilor și tuturor oamenilor 
muncii. Forța educativă și mo
bilizatoare a organizației de 
partid se vădește in corectarea 
stărilor de lucruri negative, în 
lichidarea comportărilor necon
forme cerințelor și principiilor 
comuniste, precum și in adop
tarea de către colectivul res
pectiv a unei atitudini înainta
te. care să corespundă exigen
țelor dezvoltării social-politice 
o societății noastre în etapa 
actuală. Schimburile de opinii, 
discuțiile sincere, otitudinea co
muniștilor trebuie să vizeze fi
nalitățile educative pe care le 
implică : participarea conștien
tă și responsabilă la înfăptui
rea măsurilor stabilite de partid 
in vederea făuririi societății so-

(Continuare în pag. a 3-a)

Activitatea șantierului T. C. M. M

Perioada celor nouă luni tre
cute din acest an, a marcat în 
activitatea șantierului T.C.M.M. 
o evoluție pozitivă atît în rea
lizarea sarcinilor fizice și va
lorice de plan cît și privind 
creșterea eficienței economice. 
Mobilizat de organizația de 
partid, colectivul de construc
tori și montori al șantierului a 
intensificat strădaniile în ulti
mele luni reușind să depășească 
planul pe septembrie cu 400 000 
lei, iar pe perioada celor trei 
trimestre să-] realizeze în pro
porție de 101 la sută, paralel 
cu punerea în funcțiune a pes
te 10 obiective întdustriale de 
suprafață pentru dezvoltarea e- 
conomieă a municipiului nos
tru. Bilanțul pe cele nouă luni 
consemnează o reducere simțî-

In secția dc. automatizări 
și măsurători termice de la 
termocentrala Paroșcni, con
dusă de maistrul Alfred 
Schmidt, lucrează un grup de 
tineri entuziaști a căror me
die de vîrstă nu depășește 
25 de ani. Explicația asupra 
acestei cifre, aparent surprin
zătoare fn caracterizarea ți
nui loc de muncă cu o ase
menea pondere in viața ter
mocentralei, Pe-o dă chiar 
șeful secției:

— însăși denumirea ale’ic
relor vorbește despre „inchi- 
mca" lor. Automatizarea t sie 
o jiroblemă destul de rcccn- 

Ca atare și oamenii care 
preocupă de realizarea eu 

•s a acesteia slnt tot ti- 
Es|e semnificații 

?ă numai I c

Prc.țedlnlelc Consiliului de 
Skit al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu îm
preună cu tovarășa Elena 
Cenușcscu. care, la Invitația Șa- 
hinșahului Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamchr, nu 
participat la festivitățile prile
juite de cea de-a 2 500-a ani
versare a creării statului ira
nian, s-u înapoiat sîmbătrt Iu 
amiază în Capitală.

In vizita în Iran, președin
tele Consiliului de Stat a fost 
însoțit de George Macovescu, 
priin-adjuncl al ministrului a- 
facerilor externe.

Lq sosire, 
neasa, erau 
Ion Ghcorghe Maurer și soția 
sa, Elena Maurer, Emil Bodna- 
ro.ș. Manca Mănescu, Paul Ni- 
cuiescu-Mlzil, Ghcorghe Pană, 
Glieorghe Rădulescu, Vlrgil Tro- 
fln, Pic Vcrdeț, I’lorian Dănă- 
lachc. Janos Fazekas, Petre 
Lupu. Dumitru Popa. Dumitru 
Popescu. Leontc Răutu, Ștefan 
Voitcc. Iosif Banc Petre Bla- 
jovici, Miron Constan tinescu. 
Ion Ionlțâ, Vaslle Palilincț, Ion 
Stânescu, Mihai Marinescu. îm
preună cu soțiile, membri ai 
Consiliului dc miniștri,

conducători de Instituții cen
trale ș| organizații obștești.

Erau de față Sadegh Sadrleh, 
nniba idorul Iranului la Bucu
rești, membri ui ambasadei, șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați in țara noastră.

Numeroși cetățeni ei Capita
lei au venit la aeroport in in- 
timpinarea președintelui Consi
liului de Stat, salutindu-1 cu 
multă căldură. Prin aplauze șl 
ovații ei și-au exprimat și cu 
acest prilej sentimentele de sti
mă și respect f ilă de tovarășul 
Nicola? Ceaii.șes< ■ lin .trup de 
pionieri a oferit flori.

B

Pasiune

toare a cheltuielilor de 
concretizate în obținerea 
economii la acest capitol 
350 000 lei (față de angajamen
tul de 150 000 lei luat pe între
gul an).

Optimizarea forței de lucru 
prin majorarea echipelor la 
lucrările cu volum maro, folo
sirea la capacitate a utilajelor 
și mijloacelor de transport. în
tărirea asistenței tehnice la 
punctele de lucru, precum și 
îmbunătățirea disciplinei, ame
liorarea aprovizionării tehnico- 
materială, urmărirea cu mai 
multă răspundere a modului 
de încadrare în normele de 
consum la materiale etc. — iată 
doar eîteva din izvoarele rezul
tatelor pozitive rapprțate în pe
rioada acestui an de colectivul 
constructorilor T.C.M.M.
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• „Escadroanele morții" 
nu au dispărut

• Micul business se scufundă
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noastre depășesc I 
de 28 ani. Interesul ' 

manifestat de fiecare tinăr I 
față de nou. omogenitatea I 
colectivului asigură in mare I 
măsură îndeplinirea cu suc- | 
ces a misiunii pe zare o a- i 
t em : de a remedia și, in I 
mod special, de. a preintîm- . 
pina avariile în termocentra- I 
lă. Se poate afirma că dă- 1 
ruirea și priceperea băieților I 
este o garanție în acest sens. • 

Atmosfera de lucru sur- I 
prinsă in două din atelierele ’ 
seefiei ne-a edificat asupra I 
celor mărturisite de maistrul | 
Schmidt. j

In fața unei mese pe care g 
erau așezate mai multe, apa- « 
rate, loan Suba, șeful |
pei de măsurători speciale și . 
pirometrie se străduia să rea- I 
ducă în stare de funcționare ! 
un analizator de bioxid de I 
siliciu, folosit la determina- I 
rea unor componente ale at- I 
mosferei. |

Deși reduse ca suprafață, I 
cu un număr destul de scă- I 
zut de lucrători, atelierele • 
secției își au locul lor bine | 
determinat in angrenajul I 
complex al termocentralei. • 
Șefii de echipă Ludovic Ho- I 
bina, loan Toarnă, Dinu Șop- ' 
tereanu, Pavel Vieru și to- | 

varășii lor de muncă consti- . 
tuie nucleul de bază al sec- | 
ției. Tinerețea lor, dorința i 
de a cunoaște ultimele nou- I 
tăți tehnice in vastul cimp I

Nicolae LOBONȚ

■■■■■■■■■■■□■■
(Continuare in pag. a 3-a)

Mina Lonea: Un con- | 
suit al graficului cu rea
lizări înainte de intrarea ■k 
în* șut a devenit o obiș- 
nuințâ pentru hărnicite 

brigăzi ale minei. i

Să fie eradicată din activitatea comercială
PRACTICA „CONDIȚIONĂRII"

Șl „FRUSTRĂRII
in aprovizionarea magazinelor I

Aprovizionarea unități'or co
merciale cu fondul de marfă 
necesar desfacerii către popu
lație este una din condițiile e- 
sențiale pentru desfășurarea în 
bune condițiuni a întregii acti
vități pe linia comerțului de 
staL

De aceea, practica „condițio
nării" aprovizionării cu marfă 
de către anumiți indivizi este 
cu totul ilegală și cu atît mai 
condamnabilă cu cît ea icctea- 
ză nu numai relațiile d.ntre oa
menii care lucrează în comerț, 
ci lezează grav relațiile norma
le, reglementate prin lege intre 
diversele unități economice a-c 
statului.

Practica „condiționării" dar 
mai ales a „frustrării** în apro
vizionarea magazinelor cu fon
dul de marfă necesar, dăunea
ză într-o măsură cons derabilă 
aprovizionării unități 
ciale și chiar a uno 
sau localități.

După cum se știe, desfacerea 
fondulu, de marfă pe rețea nu 
se face la voia întimplârii. c‘ 
pe baza unor criterii bine fun
damentate în funcție de cerin
țele populației. De aceea, orice

• comer- 
cartlere

element străin care pătrunde 
în relațiile normale dintre sa- 
lariații unităților economice și 
comerciale este profund dăunător 
prin faptul că dereglează atît 
mecanismul aprovizionării cît 
și raporturile corecte dintre dis
tribuitori și șefii de unități. 
Gîndindu-ne ce s-ar intîrnpla 
dacă unitățile comerciale ar fi 
aprovizionate în funcție de cri
teriile personale ale distribui
torilor de marfă, sau după bu
nul plac al acestora, fără să 
mai adăugăm interesele și rela
țiile care se -pun în mișcare" 
în aceste împrejurări, ne putem 
face o imagine despre o astfel 
de aprovizionare. Considerăm 
însă că este mai bine să ne o- 
prim asupra unui aspect concret 
semnalat de un grup de sala
riate. printre care amintim pe 
tovarășele Victoria Tomescu, 
planificatoare principală 
Preparat ia Lupeni și Ioana La- 
zăr. contabilă principală 
E M. Lupeni.

In dimineața zilei de 24 sep
tembrie. ora 9.30, pe cînd se a- 
flau în magazinul alimentar nr. 
70, situat în incinta minei Lu
peni, a sosit mașina fabricii de

la

la

produse lactate Livezeni, avînd 
în cabină pe Tlie Zăvoi, condu
cător auto, Angela Duț .și E- 
milia Die, distribuitoare. Res
ponsabila magazinului. Marioa- 
ra Pădure, a recepționat 
rînd laptele, iaurtul și untul. 
Delegata fabricii. Emilia Die, a 
insistat ca gestionara să semne
ze avizele de primire fără a 
mai număra pachetele de unt. 
Deoarece ambalajul cutiei în 
care se aflau pachetele cu unt 
era desfăcut, .șefa magazinului 
a procedat la numărarea pa
chetelor de unt în prezența ce
lor opt cumpărători care se a- 
flau în magazin .și a distribui
toarei Emilia Die. Surpriza a 
fost constatată de toți cei pre- 
zenți. In loc de 125 pachete, în 
cutie se găseau numai 121.

Aflîndu-se într-o situație cri
tică și în fața vigilenței demon
strate atît de gestionară cît și 
de cumpărători, delegata fabri
cii, neavînd de unde completa 
cantitatea care lipsea, a luat

Cornel IIOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

NiCOLAE

pe aeroportul Bă- 
prczențl tovarășii

Și 
Și 
te

(Agerpres)

Emit

DRAGI TOVARÂȘ1 ȘI PRII 
TENl.

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

cadrelor didactice și elevilor
Liceului „Gheorghe Roșea Codreanu

bucu- 
acest 
viața 

că 
in 
a-

Duresc *>ă vă exprim vii mul 
țumiri pentru scrisoarea plină 
«le căldură tovărășească pe care 
mi-ați trimis-o și pentru invi
tația de a participa la sărbă
torirea împlinirii a 125 «le ani 
de la înființarea liceului dum
neavoastră. împărtășesc <lin toa
tă inima entuziasmul și 
ria cu care sărbătoriți 
important eveniment din
liceului — și regret sinter 
nu am posibilitatea să fiu 
mijlocul dumneavoastră in 
cost? momente.

In cei 125 de ani «le existen
ță, Liceul „Glieorghe Roșea 
Codreanu** a desfășurat o rod
nică activitate pe lărimul in
struirii și educării tinerilor ge
nerații. din rîndul cărora s-au 
ridicat și s-au afirmat nume
roase personalități de prestigiu 
ale științei, artei și culturii ro
mânești : apreciez, de aseme
nea. că, in anii de «lupă 23 Au
gust 1941. liceul dumneavoastră, 
dezvoltind pe o treaptă supe
rioară bogatele sale tra-!:'ii «lin 
trecut, a adus — alături de 
celelalte unități de invâțâinint 
din tara noastră — o contribu
ție de preț la pregătirea și for
marea a numeroase cadre «dc 
constructori ai socialismului.

Iatâ de ce îmi este deosebit

«le plăcut «a, la această ani 
sare, să adresez cadrelor 
tic? și tuturor elev.bi
cele mai «a-de t -iifltă.

Sărbătorirea liceului dumnea
voastră ace loc la citeva săptă- 
mini de la inaugurarea noul 
an -școlar, in condițiile cind 
fața întregului sistem de iov 
(ămint se pun exigențe lot mai 
mari, izvoiite din necesitatea dc 
a lega fol mai strins școala de 
viață, dc cerințele practice, 
concrete al construcției s.cia- 
liste din fura noastră, hm ex
prim convingerea că această a- 
niversare 
du înneavoastră.
profesori, un 
munci și mai 
face ca prin 
vitale. Liceul 
Codreanu" să 
bine acestor înalte 
pentru voi. dragi elev 
bold de a învăța cu sirguințâ, 
de a vă pregăti cît m 
nic pentru muncă și vi 
tru a fi cit mai folosit 
tații și a vă afirma ca făuritori 
de nădejde ai socialismului și 
comunismului in patria noastră.

Vă urez tuturor mult succes 
multe satisfacții in 
|a învățătură 
și fericire !

va constitui
dragi 

îndemn 
hotărit pentru a 
întreaga sa acti- 
..Gh»or .lie Roșea 
răspundă cit mai 

•rințe. 
i. un

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

Sîmbătă. 16 octombrie, a av ut 
loc Plenara Consiliului Națio
nal al Organizației pionierilor 
din Republica Socialistă Româ
nia. la care au participat mem
brii acestui Consiliu, președinți 
ai consiliilor județene, activiști 
ai organizației, redactori ai pre
sei pionierești.

Plenara a aprobat măsurile 
pregătitoare ,și programul de 
desfășurare a lucrărilor celei 
de-a II a Conferințe Naționale

a Organizației pionierilor, 
dezbătut proiectul Raportului de 
activitate al C.N.O.P. între anii 
1966—1971, In cadrul lucrărilor 
au fost, de asemenea, consem
nate propunerile de îmbunătă
țire a Statutului unităților și 
detașamentelor de pionieri și a 
Regulamentului consiliilor orga
nizației pionierilor din Republi
ca Socialistă România.

(Agcrpres)k

Un program destinat extinderii 
construcției de nave in România
Pe baza politicii consecvente 
Partidului Comunist Româna

de întărire a potențialului e- 
conomic al țării o atenție im
portantă este acordată transpor
turilor navale care, alături de 
celelalte componente ale vas
tului sector al transporturilor; 
contribuie într-o măsură con
siderabilă la desfășurarea rit
mică a producției, la accele
rarea procesului de circulație a 
bunurilor materiale. In acest 
spirit specialiștii români — con
structori de nave — au elabo
rat. de curînd. un amplu pro
gram pentru dezvoltare a con
strucțiilor de nave în Româ
nia pe perioada 1971—1975, pre
cum și coordonatele de viitor 
pînă în anul 1980. Potrivit a- 
cestui plan, la sfirșilul anului 
1975 producția de nave mari-

time în România va fi de peste 
2,4 ori mai mare decît realiză
rile din anul 1970 și de 4,7 ori 
față de anul 1965.

O scurtă retrospectivă în e- 
voluția acestei ramuri arată că 
de la proiectarea .și construi
rea primelor două cargouri de 
4 500 tdw livrate flotei româ
nești în 1960, cele zece șan
tiere navale românești au rea
lizat succesiv nave cu perfor
manțe superioare : mineralierele 
de 12 500 tdw, cargouri de 3 900 
și 4 500 tdw, cargouri frigorifi
ce de 2 000 tone etc.

Ținînd seama de orientarea 
existentă astăzi în industria 
navală mondială, în perioada 
1971—1980 șantierele navale din 
România se vor dezvolta atît 
pentru a acoperi necesarul de 
nave cu caro să fie dotală fiola

internă cît și pentru a face față 
solicitărilor sporite la export. 
In această ordine de idei se 
înscrie execuția de cargouri de 
7 500—15 000 tdw, mineraliere 
și petroliere de 60 000—150 000 
tdw, mecanizarea și automatiza
rea proceselor de muncă la bor
dul navelor, integrarea fabrica
ției, introducerea dc tehnologii 
moderne etc.

Producția se va diversifica 
in continuare, ținîndu-se scama 
atit de cerințele extinderii na- ' 
vigației maritime și fluviale cit 
și de cele privind -amenajarea 
unor rîuri interioare pentru na
vigație.

Premisa asimilării unui nu-

Ion IVANJCI
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J. I. am aflat un 
uimitor.
nu-mi

Despre 
amănunt 
sesc, nici 
cred la început. J. I. nu-i nici 
statistician, nici contabil... E 
miner ' de cinsprezece ani, 
lucrează la același sector de 
la întîiul schimb in mină și-i 
pe deasupra șef de brigadă. 
Și, încă, unul strașnic! îmi 
spunea că, încă din prima zi, 
l-a bătut gindul unei eviden-

Mărturi- 
venea să

mai năstrușnică decit alta, 
noi tabele și tabelașe, sute 
?i sute de capete de coloa
ne... Sigur că da, slnt și sta
tistici neapărat necesare, rea
lizate sub imperiul rațiunii.

..Dar restul?.'?
De pildă, Y din conduce

rea unei exploatări, între
bat : „Cile mașini de perfo
rat are întreprinderea pe ca
re O ron'/'1'-! innîfff din U-

țe la zi, cu alte cuvinte, in
tr-un mod practic, J. I. voia 
să știe pentru ce investește 
efort, inteligentă și ‘ 
a reușit. In 15 ani 
la ziuă 500 000 de 
cărbune, un număr de peste 
600 000 de vagonete care, cap 
la cap, ar forma patru tre
nuri egale cu distanța Bucu
rești — Londra. Numai in 
acest an, după trei trimestre, 
trenul de cărbune al brigă
zii lui J. I. ' ~ '
șanii de Tg. 
du-i evidența 
guros ținută, 
emofionat. In
al minei, acest om a îndepli
nit și funcția de cronicar al 
livezii carbonizate, seculare, 
cară rodește prin mina omu
lui fructele dătătoare de lu
mină.

timp. Și 
a trimis 
tone de

ar lega Petro- 
Jiu. Urmărin- 
simplă, dar ri- 
răimii captivat, 
marele edificiu

★
...Și mi-au venit in minte, 

«căutătorii de absurd", cu lu
minarea aprinsă, cei care cu 
o risipă de efort demnă de 
cauze mai bune țin evidențe 
fără sens și fără fărimă de 
conținut. Ce fel de satisfac
ție or simți, oare, „inven- 
tind“ forme de evidență, una

meri. Dar e pus la curent și 
cunoaște exact .mișcarea sti
clelor de coniac sau Bitter 
de la bufetul de la parter 
Sau iți dă răspuns prompt 
la : „Cunoașteți cantitatea de 
ulei și benzină intrate in de
pozit ?** (Vai de capul șofe
rului lui cind nu " ~
la: .De cite ori 
mai mult de la 
decit C ?“ Și cit tapaj face 
in legătură cu „eforturile" și 
.strădaniile** lui!

Mai sînt, încă, din păcate, 
dintre cei care, deși n-au vă
zut de mult .terenul", se pri
cep nevoie mare la indosari. - 
rea rapoartelor și a... rela
tărilor verbale, cu 
rea meticuloasă a 
hirtii, care nu spun

★
Mărturisea cineva 

toate strădaniile și eforturile 
făcute, în ciuda unui an pier
dut, n-a reușit să întocmeas
că o evidență riguroasă a 
.SURZILOR" din oraș și că 
acum s-a înhămat la altă 
„urgență": scrierea alfabetică 
a .BOCITOARELOR""...

De ce atlta efort și timp 
irosit ?

Știe...). Sau 
a intirzial 
serviciu ll

incropi- 
multor 
nimic...

că, cu

D. IONAȘCU
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DAUNE GRAVE
Fotoreporterul grec Antoni Caloghcrakos a fost condam

nat la 70 zile închisoare pentru tentativa de a fotografia 
pe insula Scorpios — proprietatea particulară a miliarda- 
mloi Xristotel Onasis. In afară de această pedeapsă, el a 
fost oblsă plătească pentru daunele provocate sărind 
»n grădina miliardarului : a zdrobit in picioare... două flori,

SI FERME
9

SUBMARINE

Manuscrise pe coajă 
de mesteacăn

GRĂDINI

DUMINIC A 17 OTTOMURIE 1971

0 mină cu multiple
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Monografia istorică

a-

• MUZEUL SUBTERAN « ALBA CA ZAPADA IN POSTURA DE PATROANA A 
MINERILOR «. UN SANATORIU SITUAT LA ClTEVA SUTE DE METRI SUB PAMÎNT 
• și UN COMPLEX CULTURAL-SPORTIV .

și miraculoase însușiri

Editarea unor
vechi manuscrise

Specialiștii în orientalistică din numeroase țări 
diază In prezent prețioasele manuscrise descoperite In 
In apropiere de Luxor, Atunci țăranii din împrejurimi au 
descoperit în niște vase de pămînt, îngropate, 13 volume le
gate în piele, cu pagini de papirus Din primele zile, spe
cialiștii și-au dat scama că au dc-a face cu cele tnai vechi 
manuscrise cunoscute din Orientul Apropiat. S-a ajuns la 
concluzia că ele aparțin unei secte mistice existente în 
Orientul Apropiat la începutul erei noastre — gnosticii. Stu
dierea acestor texte permite o cunoaștere a filozofiei gnos
tice despre caro specialiștii aveau cunoștință doar din rela
tările deformate ale textelor creștine. Din cele 13 volume, 
doar șase sini conservate bine, restul 6Înt supuse fragmen
tar analizei experților. In ele se găsesc peste 500 de texte 
în limba coptă — în întregime necunoscută pînă acum. 
Manuscrisele datează din secolele III—IV era noastră, dar 
unele par a fi chiar .și mai vechi. Un grup de oameni de 
știință, întruniți sub egida U.N.E.S.C.O.. pregătesc pentru 
tipar in prevent aceste texte in ediții facsimil. Publicarea 
va dura doi ani, după care vor urma edițiile în engleză și 
franceză.

Peste 700 000 turiști 
vizitează anual micuța 
localiate tVicliccka si
tuată in imediata a- 
propiere a străvechii 
capitule poloneze, Kra- 
cot ia. Care este expli
cația acestui exod? 
Pitorescul inedit al la
curilor situate intr<- 
Vistula și Talra ? Ac
rul care aici este mai 
curat decît în < 
părfi ale Poloniei ? 
riginea arhitectonică

pli țărani sau mineri 
— și-au îngropat in 
întunecoasele hrube 
subterane viața, nu 
și-au inmormintat insă 
și valorile spirituale 
îngrădiți in exteriori
zarea sensibilității lor 
sufletești, neavind alte 
posibilități de manifes
tare a ideilor și năzu
ințelor de mai bine, a- 
cești truditori ai adiit- 
' urilor și-au materia
lizat talentul in însăși 
roca dură oferind cu 
generozitate urmașilor 
nu rămășițele unei

liu din truda chinuita 
a minerilor a>a < uni se 
înfățișa ea >-n secole 
in urmă. Mai încolo, 
un crimpei din poves
te realizat cu inegala
bilă măiestrie: Albă 
•a zăpada și cei șapte 
puici (binein/el,< mi
cuții cu barbă erau 
ocnași și frumoasa din 
poveste ii răsplătea cu 
cile un zimbet numai 
pe cei harnici...'. Sce
nele infățișind munca 
minerilor in diferite 
ipostaze, așa cum a 
poluat ea de-a lungul

mente istorii <■ sau u- 
nor persoane ilustre 
îmbogățesc • nloarea 
artistică g istorică a 
acestui original muzeu. 
La lor de cinste prin
tre comorile de artă mi 
simbol istoric din q- 
dincvrile salinei Wi«-- 
liczka 
zeu i 
împotriva . ...... 
hitleriști ituată îi 
din grotele 
constituit 
cuib de 
minerilor de

La toate acestea, su- 
.nar expuse, se mai 
; iute tdăuga un amă
nunt 'nteresul pentru 
muzeul mină sporește 
prin impunătoarea sală 
de rr> epjii amenajată 
la 'itr’ a «iute de me
tri în subteran, care 
poate fi folosită după 
necesități ca sală de 
spectacole sau concer
te, loc pentru mani
festări sportive (tenis 
de masă, lupte, box). 
restaurantul și „kawi- 
arnia" (cofetăria) pre
cum și sanatoriul în 
care anual sute și sute 
de suferinzi pulmonari 
iși găsesc alinare -n 
urmare a unor mira
culoase însușiri tămă
duitoare pe '-are le-a 
dovedit mediul sărat 
al minei, temperatura 
și presiunea atmosferi
că ce se mențin con
stante...

Salina Wieliczka nu 
este așa-dar o simplă 
mină, nu e un simplu 
muzeu ci un complex 
subteran cu multiple 
însușiri. In fiecare an 
700 000 vizitatori și tu
riști apreciază la justa 
valoare aceste însușiri.

Crearea unor grădini și fer
me suVfnarine de pești nu arc 
de ce să intirzie, declară ocea- 
nograful sovietic Veniamin Uo- 
gurov. Cercetările recente ates
tă importanța conservării și re
producției faunei și fl< 
rine.

Utilizarea rațională a boyăji- 
ilor biologice a oceanelor 
mărilor ra permite hrănirc 
milioane de persoane. Savanțti 
sovietici pur» în prezent la punct 
metode de cultură rapidă a 
planctonului, hrana principală 
a numeroșilor locuitori ui mă
rilor. In ultimii ani, oceanogra
fii au descoperit de asemenea 
cîteva noi specii de pești care 
ar puica fi folosiți la produce
rea noilor tipuri de hrană 
gală în proteine.

FOTBAL
MARINA

I

——

R
O

intrat

A

Jar dintr-un ospătar, ca cel vizat 
Să îl prepar nițel mai... competent, 
L-aș transforma așa, neavizat.
Un an măcar, în postul de... client

că-i grăbit!). 
turnat... 
revenit I I

Cind intru-n bloc, cu cine mă-ntilncsc ?
Cu un revizor de la lifturi, care
De altfel cum era (la el) firesc
Venise să... se pregătească de plecare...

Zău, nu .știu, inșii'* ăștia, șefi nu au ? 
Că de-aș fi șef eu, judecind la rece 
.Revizorului" ăsta-a.ș vrea să-i dau 
O locuință la etajul zece !

L-am întrebat cind liftul iar va merge 
Și mi-a răspuns că .zău, habar nu arc". 
Păi. sigur ! că nu el sudoarea-.și .șterge 
Cind pin' la . 10" urcă pe... picioare!

de exemplu- 
înde sînt seri-

Cind mustul — rar și el — e lotuși prost 
(N-aș vrea să inliu-acuma în detalii)
El își explică „lipsa" cu un rost i 
Că se transformă-n vin pentru medalii.

r. Sped 
in aces 

nume slave

Și pe In ..Pîine", parcă mă gindesc 
Ca să organizez o altă stare : 
Pînă aștept acolo, să servesc
Cu vinzătoarea și eu o... gustare.

Mai ieri, cu o amică am intrat 
Să bem o bere. împreună, la TIC-TAC 
Berea lipsea. ‘Și-atuncea nc-am tratat 
C-o pepsi garnisită c-un coniac.

2. Descoperiri 
arheologice

Nottingham 
poliția 

lucrează în 
văzul lumii

Inlr-o zi. dcschizind televizoa
rele. locuitorii orașului Nottin
gham (Anglia) au avut surpriza 
«ic a fi martorii unor emisiuni 
neobișnuite: rapoarte ale poli
tiei, online, misiuni secrete și 
•Tic asemenea lucruri. La în
ceput, telespectatorii le-au ur
mărit cu atenție deoarece aces
tea ieșeau oarecum din obiș
nuitul emisiunilor zilnice de te
leviziune. insă cum ele înce
puseră să aibă loc regulat, după 
riteva zile locuitorii orașului au 
protestat. Cercetările au indicat 
♦ ă dintr-o greșeală tehnică, e- 
mrsiunile de televiziune in cir- 
euit închis ale poliției, se trans
miteau pe canalu] obișnuit al 
programelor zilnice

DUPĂ

Tot mai puține profesiuni, preocupări și sporturi rămin 
exclusivității masculine. După ce fotbalul a devenit și fe
minin. recent un nou domeniu și-a declinat exclusivitatea 
masculină : cel al navigației maritifoe.

Pentru prima oară în analele marinei 
tinere fete au făcut parte în calitate de operatoare ..... 
din echipajul unui cargou. Cele două fete, Genevieve Dohcn |

săptămâni un stagiu — pe ruta Le Havre — America de | 

Nord — de operatoare radio, la bordul cargoului transcon- 
taincr „Atlantic Cognac*. Ele s-au decis să îmbrățișeze, la 
terminarea studiilor, profesiunea de ofițer radio pe vas.

I 
i

Cele dinții descoperiri arhe
ologice in Valea -Jiului se da
torase inginerului român 1- 
Bordan. /

In 1868 începe trasarea dru
mului de fier de la Pui Ja Pe
troșani. La lucrarea aceasta a 
fost angajat printre alții și in
ginerul Bordan. Autodidactul 
zelos și pasionatul colecționar 
de obiecte vechi a urmărit, de 
la cea dintîi descoperire, cu de
osebită atenție lucrările făcind 
el însuși cercetări amănunțite 
în porțiunile pe care se lu
cra. Lui avem să-i mulțumim 
pentru salvarea celor mai multe 
obiecte vechi aflate cu prilejul 
feluritelor săpături făcute. Pă
cat că alți colaboratori la a- 
ceste lucrări n-au avut aceeași 
preocupare, astfel multe alte o- 
biecte scoase la lumină s-au 
pierdut înainte de a putea fi 
cercetate.

Obiectele aflate în răstimpul 
de la 1868 pînă la 1888 au fost 
clasate de Borgan și de Teglas 
Gabor, cercetătorul de istorie 
din Deva, după epocile cărora 
ei au crezut că le aparțin. Deși 
încadrarea aceasta nu este de
finitivă, nefiind trecută . prin 
mina specialiștilor autorizați, e 
menținem în cele ce urmează,
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Nu vreau de astă dată să fac caz,
(Că tot DE GEABA-aș face, sint convins!) 
Dar nu știu cum că. parcă în necaz
Mă deranjează zilnic cîte-un ins !

Da-n ochii ospătarului eu am citit 
Expresia nemulțumitului, pe care 
O consumație .atît de mică* 1-a-nlemnit 
Nemaiputînd să toarne în pahare...

Astfel, incit, urgent m-am transformat 
(Scuzînd pe ospătar, amicei. 
In chelner. Și-n pahare am 
Iar dispoziția, din nou mi-a

Spre casă, la „Pîine** am 
Să cumpăr una și... am așteptat.
Că nu puteam eu, s-o fi deranjat 
Pe vinzătoare chiar de la... mîncat !

Dar ce ne facem cu aceste „perle" ?
Le așteptăm să se transforme-n... mierle ? I

l»n L1C1U

se află sala mu- 
închinată luptei 

ocupanților 
....~ in una 
’ care au 
principalul 

rezistență a 
aici.

alte 
’ O- 

a 
orașului ? Ospitalitatea 
localnicilor ? Toate a- 
cestea. ar putea suna 
ca o invitație și ca un 
îndemn la drumeție 
spre aceste meleaguri. 
Nici una din ele nu 
explică însă afluxul de 
turiști care depășește 
ca număr de 30 de ori 
populația locală.

Urmărind șirul uman 
care intr-un continuu 
du-tc-vipo leagă cen
trul localității cu dea
lul străjuit de schele
tul metalic al unui 
turn de extracție, e- 
nigma începe să se 
dezlege. Da, Kopalnia 
Soli (mina de sare in 
limba poloneză) este 
punctul de atracție. 
Dar iniția, din \Vie[icz- 
k'a nu este o oarecare 
mină de sare ci o mi- 
nă-muzeu.

De aproape zece 
veacuri se extrage de 
aici sare, iar cei care 
in această lungă 
scurgere a anilor — 
robi sau penași, sim-

IMPRESII
DE CĂLĂTORIE

ocne părăsite ci un 
muzeu de autentică 
valoare mondială, unic 
de acest fel in lume, 
care oglindește nu nu
mai inepuizabilul ta
lent al unui popor o- 
bidit, dar și istoria lui, 
năzuințele lui mai 
vechi și mai noi.

...Cu viteză amețitoa
re, pe care abia o per
cepi, .colivia' ascenso
rului te cufundă spre 
adincurile necunoscute. 
După o plimbare de 
cîteva sute de metri 
faci cunoștință cu una 
din cele mai vechi 
sculpturi cioplite in 
peretele de sare: un 
grup sculptural adu- 
cind in țața privirilor 
vizitatorilor un deta-

secolelor sint nenumă
rate și din ce in ce 
mai realizate artistic 
pe măsură ce orizon- 
(urile se situează la 
cote mai joase.

Numeroase opere iz
vor it e din sentimentele 
spirituale religioase ale 
sculptorilor amatori — 
mineri se concretizea
ză in construcția unor 
capele și biserici sub
terane a căror valoare 
și frumusețe artistică 
rivalizează cu opere si
milare construite la 
suprafață de mari 
maeștri ai timpului

Hrubele de dimen
siuni amețitoare, lacu
rile subterane, armă
turile ingenios- execu
tate care la rindul lor 
pot fi apreciate cu 
certitudine ca opere de 
artă, numeroasele „săli" 
închinate unor eveni-

strîngînd intr-un mănunchi toa
te obiectele păstrate pînă azi 
din aceste descoperiri.

DIN PALEOLITIC, lingă peș
tera de sub Cetatea Bolii s-au 
găsit nouă bucăți mărgele de lut 
(cinci roșii, două galbene și două 
alburii) precum și cîteva vase 
rudimentare de lut (aflate în 
posesiunea familiei Bordan).

La intrarea în aceeași pește
ră S-a făcut în 1886 o săpătură 
pînă Ja o adîncime de un metru 
și jumătate de către medicul 
dr. Bottenstein, învățătorul de 
stat Nagy Miklo.ș și directorul 
minelor, Tallaceck, care au
flat obiecte de os, coarne de 
cerb, oase de mistreț pietrifica
te și un vas dc lut (posesiunea 
muzeului din Deva).

La capătul podului care trece 
peste pîrîul Maleia, lingă edi
ficiul de azi al judecătoriei Pe
troșani, s-a găsit un corn de 
cerb pietrificat, cu urme de tă
ieturi făcute cu un obiect pri
mitiv. (colecția Bordan).

DIN NEOLITIC. In fundația 
cantonului de cale ferată de la 
tunelul de lîngă Cetatea Bolii 
s-a găsit o secure de ipiatră. In 
centrul orașului, in fața hote
lului București’*), s-a găsit în 
1870 o altă secure de piatră. In 
fundația bisericii romano-cato- 
lice s-au găsit șase bucăți unel
te de piatră, iar altă unealtă de 
piatră s-a găsit în ..mahalaua* 
DărăneȘTti (în posesiunea muze
ului din Deva). In hotarul co
munei Petrila s-a g$sit. de a- 
semenea. o unealtă de piatră 
(colecția liceului din Polroșan'). 
La canalizarea orașului s-a găsit 
un dinte de om și unu] de urs 
amîndoi găuriți (colecția Bor
dan). In fostul cimitir din „ma
halaua* Boțoni s-au găsit mai 
multe securi de piatră. Acestea 

.s-au pierdut însă înainte 
putea fi identificate.

Biserica subterană construită in cinstea 
reginei Kingi in sare, in veacul a| XVII- 
lea. Tavanul, pereții, pardoseala, altarul, 
grupurile statuare infățișind scene biblice 
și alte lucrări de artă toate sculptate in 
sare sint opera talentaților sculptori ama-

Sanatoriul subteran pentru bolnavii pul W 
nionari. amenajat intr-o grota a salinei- 
muzeu.

C. MAGDALIN

REBUS • REBUS

t

l 
ț

*) Reamintim cititorilor 
monografia este scrisă în

— 1933 (n.r).
*•) Clădirea în care se află as

tăzi magazinul auto-moto

ORIZONTAL: 1) Savant, medic și baeteriolog rumân 
care, înainte de moarte a spus; „Nu-mi aduceți flori cu 
banii irosiți pe ele ajutați copiii tuberculoși"; 2) Bani, în 
fond — Pictor rus, autorul pînzei : .Toamna de aur"; 3) 
3—5 dolari!... — ...la muncă! --Scriitor italian autorul nu
velei „Chiria"; 4) Plătite în bani — Oraș în Italia; 5) Nu se 
poate cumpăra cu bani — Jumătate din parale!; 6) Banu, 
leu, etc. — Trei din lire ! — Din nimic !; 7) Date în pesos !
— Datori pe jumătate I — Pe numere dă bani; 8) Golit dc 
bani la drumul mare — Ia locul banilor plătiți; 0) .Plătită 
l,jne _ La probă !; 10) Document bancar de plată — Cu 
apă!; 11) Nu dau bani de pomană — Bani polonezi.

VERTICAL : l) Scriitor italian, autorul povestirii „Do
lari și demimondene bătrîne" — Măsura bani (od.); 2) Fată 
bogată — La intrarea în bancă — In leva !; 3) Număr scurt !
— Pe vîrful limbii ! — Are o unitate monetară; 4) Bani 
(sing.)... — ...în numerar 1; 5) Ținută (pl.) — Schimbă sen
suri; 6) Ceva din cent! — Falsificări de bani; 7) Uzine ară- 
dane (prese.) — In dolarii — 'lot gol!; 8) După numărul 
lor se primesc bani — Pronume — Sat de munte în Cri- 
meea; 9) Nu prea simte nevoia banilor — Două boabe! — 
Doi dolari !; 10) Cind prădau luau tolu' : hrană, bani, haine 
etc. (sing.); 11) Din donație! — Pun ban lingă ban.

ORIZONTALI 1) Buni; 2) Bun (fig.) — Avînt nordic; 
3) Buni; 4) Bătăi de gong I — Ură-n toarsă ! — La temă !; 
5) Bun... apicol — Buni și răi (după roade); 6) Bun — 
Există — Te duce prin Constanța (abr.) 7) Fapte bune: H) 
Bună de... gură — Din plăcere I; 9) Bun de prins — Po
sesiv — Bună la secetă; 10) Bunăvoință — Bun de șotii.

VERTICALI 1) Bune; 2) Buni — Pe sală!; 3) Buni la 
inimă — E bună la școală; 4) Rîu in U.R.S.S. — Bun la 
masă; 5) Se cere a fi bună — Bun de la părinți; 6) Bună 
de glume — Bun; 7) Bună; 8) La înmulțire... — . se-ncn- ă_ 
— ...la urmă!; 9) Ne., bune — A o lua de bună; 10) Și 
bună și rea — Bun domnesc.

•olabora- 
torii rubricii „Rebus*, care cu 
un timp in urmă ne .bom
bardau" cu materiale de o 
calitate aproximativ satisfă
cătoare au înțeles „pretenți
ile" noastre trimifindu-ne, mai 
rar. ce-i drept, colaborări la 
nivelul posibilităților lor. O 
parte însă, din cei pe care-i 
consideram ca făcind parte 
din colectiv, au început „s 
tacă*. De ce ?

Așteptăm de la iov. Drăga 
(Petrila) și prof. Ivănescu 
(Lupeni) creații noi. Pe cind ?

Vasile MOLODF.Ț
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cicliste mulliîoleial deivohote. 
Ir\ această ordine de idei apa
re nelteeascâ. onaoonicâ pozi
ția unor comitete de porției și 
organizații de bază de >a mi- 
nete Dîlje. Urrconi, Bărbate11'. 
OXI Ahrnentw®. TAPI 
o be Ic care, „pentru o nu suj 
»o pe unii conducâtou" j 
„pentru o nu strica armoi 
colectivului” nu iau in dezbate
re courcle unor rominew ;r» u 
mo o unor colective reu alte 
stări de lucruri negative.

Menite? tindo-se ca t ibvne o 
le opiniei 
de port d 
moi more 
nișXiior. o

S.QU

V

publice organizațiile 
aun un occe-< tel 
pe educarea ccunu- 
cetorlclțî oameni ai

promovind cele mai 
trasaturi poFf'ce și m-s'-o- 

le in muncă șî in cotnpo.tore. 
Fste de neînțeles insa dc ce

ITINERAR SPORTIV

uoele orgonuotw <le tom nu 
trop d«n timp la răspundere 
țoHete chreu de lac !) pe cce> 
memb'i c lor core ou o otihi g 
dine i'xrpoioto in producție W" g 
>n viola personală, săviqmd o g 
bateri crave de Io regribte de g 
conduită socMduto. 
lapt negativ și cu

Mici un ■
atil men g

mult cele grove, rm trebuie să ■ 
- ape otcnlrei colectivului ca- ■
mwâștHar, opiniei k>r reproba- ■
tn-e. forței lor de k’Hwentnre ți • 
de educație I ]?

Intervenția promptă, compe- 
ler>»â. o o’aoniroții’oi de partid 
n ecum și comportarea itepro- g 
ebiio o membrilor lor sint fac- g 

i puternici de educare o mo- g 
selor. de inhuențoce și orienta- ■ 
re a opiniei cdecliviloții pen
tru creșterea eficienței și intran
sigenței cu care acestea acțio- ■ 
necwă. ®

■

«>■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■«■■■■■

IDT BAL

Jiu) Fel roș. 

n diviziei
— intiln-nv

A In rtes

Bacău. 
a VII a

de I'-
nerct- rezen

In r .mp!onatul Jll(
E^crgi© Par<‘*e>»i — Sire-
iul Fam (term Vu) ;w.
ma 11), PrejMirațl n Pc-

V. ilft - Minerul IMcmI; 
Farwijiu) l-anen — M ■ - ul 
Lupani (juniori) ; Car-''urc
iorul luptnl — Gloria II*- 
țCR; Minerul Aninoasa — 
M-rrni| Vulcan.

Bl GRI
Teren Petrila, orn 8 ! Știin

ța Petroșani — CER. Bra
șov, cantină (pentru c.impi©- 
n.ituj diviziei B.

Pasiune 
tinerească

Pe urmele materialelor publicate

„Cînd diploma devine paravanul 
incompetenței și al abuzului"

De In consiliu] popular muni
cipal aflăm că, urmare unor 
repetate abuzuri săvârșite !n 
muncă, încălcări ale îndatori
rilor profesionale. manifestări 
nevon forme normelor dc con
duită aJIe conducătorului de lip 
non, ca și urmare a lipsei dc 
preocupare și dc competență in 
organizarea și conduccren acti
vității Întreprinderii de gospo
dărie locotivă — nereguli sesi
zate in repetate rânduri in co
loanele ziarului — orgoneH 
locale, cu avizul forului tutc4ar|

au 'nat măsuri de schimbare 
din funcția dc director nl I.G.V... 
.i tovarășului Ghcorgtic G.d.m.

Așa după cum semnalam în 
tHolid intitulai ..Cind diploma 

devine paravanul incom|»etcnțci 
și al abuzului ” publicat în ziarul 
uf. i» 710 drn 22 iunie a.c . defe 
< iențe't’ constatate în activitatea 
și comportarea f°v. G Galan 
au fost* scoase Ia rveală de că
tre esiMuniștii orqani- "i de 
partid a I.G.L. care au promo
vat un profund spirit combativ 
și nu au tolerat aetete necinsti
te. abuzurile, formalismul, ten-

L7n 'B'iaz* în plina activitate pe șantierul barajului de la Valea de Pești.

dințeic de persecutare și de gî- 
tuire a criticii — manifestări 
proprii fostului conducător ca
re își situa intciesele personale 
deasupra celor ale colectivității 
In măsurile luate pentru îmbu
nătățirea. structurii organizahiri- 
ce a conducerii întreprinderii 
vedem o primă garanție a îm
bunătățirii activității întregu
lui colectiv, a orientării acestei 
activități înspre satisfacerea cu 
promptitudine a cererilor ®a- 
rnenîlor muncit

(Urmare dm pag 1)

al automaticii, permit exe
cuții apreciate cu calificative 
maxime. De altfel. înainte de 
despărțire, maistrul Alfred 
Schmidt ținea «5 cum-plrtrzc 
afirmațiile anierioarc.

— Este i.ipricabil jelui i»» 
care abordăm fiecare lucra
re.. Dezvoltarea canfliințai 
muncitorești este un merit al 
comuniștilor de la noi. al c- 
xemptul'ui pe <arc ei il tr
ieră, fn muncă in viată, 
al preocupării lor fa(ă dc e- 
ducarea trnariior. De aseme
nea, bdiefii tiu o bună pre- 
•lățire leoretutH și practică. 
A au cili, a nu te documew- 
fa, înseamnă incapacitate de 
a mai executa o anumită ve
rificare sau ivpaiație. Man 
întotdeauna cei din secție un 
fost preocupați de ompleta- 
rea studiilor. De aici, de. In 
noi, au pornit inginerii Vil- 
moș Balașco și Dumitru I3u.r- 
duz Primul este șef de sco
lie chiar in lernioccntralai 
noastră Tradiția continuă. 
Decent, Ion Toarnă și Pavel 
Vierii «u terminat, liceul, iar 
alții, sbnt elevi la -serai Dar 
și aceștia din urmă sini ho- 
tăriți să rămină fideli me
seriei îmbrățișate, indiferent 
de gradul de școlarizare pe 
care-L vor avea.

li înțelegem bine pe toți 
acești tineri advririndu-le e- 
lanul și pasiunea cu care s-au 
avintat in abținerea unor re
zultate meritorii pe terenul 
complicat al automatizării. 
Perspectivele de viitor ale a- 
celora care se perfecționează 
în această meserie a prezen
tului și viitorului sint din 
cele mai frumoase.

A

In pas cu mersul științei

în aprovizionarea magazinelor
(Urmare din pag. I)

cutia cu puehetcJe ’Ic uni și a 
plecat, lăsînd magazinul fărăi a- 
cest produs atît de solicitai de 
< umpăruioi i. Indignați dc pro
cedeu) distribuitoarei Emilia 
Die, salariatele prezente la- re
le îwlinipFate s-cu» adresat con
ducerii f.ibricii de ppoduoe )a<- 
late IJ-vewni pentru a alia ci
ne se face vinovat de aceste 
nereguli, ccrînd sâ fie sancțio
nați exemplar toii cei eare ca
ută să înșele eir fața senină, 
furînd diiy auuluî ©bftese.

Distulind această problemă 
cu conducerea Fabricii de pro
duse lactate Livezeni, am fost 
infbnnoți că s-au hiat unde 
măsuri' in sensul” că s-air in> 
ptri.Tt dîstrilirai loarei EmiMa 
Die pi'ihcteh’ de unt care hp- 
scfiru-. Nu am putut afla însă 
ce a făcut comdiFcerca fabricii 
respective pentru ca unitatea 
O.C.L. Alimentar» nr. 7(1 din 
Lupeni, ca șj. alte magazine, 
să no mai suporte asemenea 

frustrări în aprovizionarea m 
produse lactate. Este ușor de 
înțeles că asemenea nereguli 
semnalate și cu aJIc prilejuri 
își au rădăcina' in sistemul de
fectuos ife lucru dSn această 
■initate economică. Tată ce ne

decknâ distribuitoarca Emilia 
Die i ..In ziua de 24 septem
brie, la> ©ra U dimineața am 
pictat pe itțea cu 16 lăzi de 
unt rare mi au fost cântărite. 
Văzând câteva ctiiij cu ambala
jele desfăcute l-am solicitat pe 
magazionerul Ioan Mărgineanu 
să )c veiifreăm» dar d m-a în
jurat și m-n bruscat, i-a fel a 
procedai și cînd am adus lada 
cu pachetele lipsă înapoi".

L-am consultat și pe maga- 
ziuneruj Ioan Mărgineanu în 
această problemă dar răspwn- 
• ii.p parcă ne trimite ni allă di
recție. „Hu-I adevărat, eu nu 
injm”. Untul respectiv nu I-nm 
reerpfiomrt cu, ci colega mea, 
Stela Dobre. Am mai desfăcut 
și noi câteva lăzi sigilate să 
vedem dacă nu lipsesc pachete
le dc rmt.."

N'c-atn întrebat atunci (Tacă 
cunoaște conducerea fabricii, 
care furnizează aceste produse, 
mctoch,fc scandaloase practi'ate 
de unii salariați care se ocupă 
cu distribuirea mărfii pe re
țea ? Din discuțiile -purtate cu 
factorii de conducere am înțe
les. că în general procedeele 
sîrrt cunoscute, unele cazuri aU 
fost depistate și sacționate. To
tuși masurile aplicate, ca și ce
le din cazul relatat, nu anulea
ză' daunele provocate în apre-

viziunarca magazinelor cu pro
dusei© lactate.

Fenomenul ..condiționării* și 
al ..finish ;'n îi" jn aprovizionarea 
cu fondul de marfă arc conse
cințe negative foarte serioase 
deoarece distribuirea măi fii 
după i herchiul unor salBrjsiți, 
sau in huiețic de anumite n- 
Irrrsr. ©nulcU/ă icpartflM ju
dicioasă întocmită după cerin
țele populației, creează goluri de 
marfă in magazine, produc aglo
merații șl nemulțumiri în rfn- 
durilc < innpărătorilor. Atît limp 
cît fondul dp marfa se află la 
dispoziția I ■' rjljuitorului, și 
posibilitatea de a o repartiza 
pe rețea după criterii persona
le .se menține 'u un factor ce 
acfioncozâ știrbind relațiile co
recte dir.lre unități.

lată deri. sursa serioasă de 
la rare p'caeă atâtea nereguli 
și dc und© apor dereglările îa 
nier i,>;smul aprovizionării. In 
fața acestei situații se 
un sever ?onfrol atlt din partea 
conducătorilor de unități cî< 
și din partea organelor de spe
cialitate. ronjwaț cu aplicarea 
unor măsuri liotărîte împotriva 
tuturor celor care „condiționesr 
ză" sau ..frur/.-cază1* aprovizio
narea r.iaaazinePor cu fondul 
de marfă necesar.

AGENDA 
TURISTICĂ
• Un grup de tineri elevi ai 

Școlii generale nr. 1 din Petrila 
va pleca duminică dimineața cu 
autobuzul înspre Polovraci.
• Uteciști de la Preparația 

cărbunelui din Lupeni. îmbar- 
eațj rntr-un elegant autocar, 
străbat la sfirsitul acestei 
săptamini un frumos traseu 
turiefic în care se include și 
vizitarea orașelor Sibiu, Brașov, 
Predicai, Sinaia, București.

C '• mitetuf U.T.C. de Ia 
grupul școlar minier Lvpeni or
ganizează fn ultima zi a sâptă- 
mfnn o drumeție eu autobuzul 
pc următorul itinerar» Lirpeni 
— Petroșani — Hațeg — Sîme- 
ria — Sibiu — Brașov — Rîm- 
nnr Vilcea — Lvpeni. Elevii 
așteaptă cu deosebit interes vi- 
7ila:e; rezervației din pădurea 

ilui„ a parcului der.dro- 
lcri, din Si-meria. celebrei dum- 
brave sibiene precum și cu
noașterea numeroaselor monu
mente istorice din Sibiu. Bra
șov și Rîmnieu Vîlcea.

CARNET CULTURAL

I

Informarea politică „Progresul economic-social al Ro
mâniei socialiste” va fi prezentată de inginerul Emerich 
Hannig în fața salariaților sectorului XV al E. M. Petrila, 
marți 19 octombrie, ora 15.

★
Masa rotundă organizată la E. M. Lupeni in ziua de 

miercuri 20 octombrie, ora 15, pe tema „Îmbunătățirea apro
vizionării brigăzilor cu materiale și piese de schimb" va 
fi condusă de inginerul Constantin Teodorescu.

★
In ziua de miercuri 20 octombrie, ora 17,30, are loc la 

clubul din Petrila o masă rotundă pe tema „îmbunătățirea 
calității cărbunelui — sarcină importantă pentru creșterea 
beneficiilor exȘloatării și a cîștigurilor muncitorilor din
abataje”. Inginerul Dumitru Opriș, directorul E. M. Pctiila, I 
va conduce dezbaterile la care participă minerii șefi de bri- ■ 
gadă și maiștrii de schimb.

★
Comitetul orășenesc U.T.C. Vulcan prilejuiește tineri

lor. joi 21 octombrie, ora 18, întilnirea cu un procuror pen
tru a dezbate tema „Legea este una pentru toți: toți tre
buie să o cunoască, fiecare să o respecte". Va avea loc apoi 
o seară 3e dans „punctată” de jocuri distractive.

★
„Despre preziceri, oracole și ghicit" — acesta este titlul 

dezbaterii initiate de clubul lonean în ziua de joi 21 oc
tombrie, ora 17. Discuțiile vor fi conduse de profesorul Ion 
Niculescu, specialist în matematici și astronomie.

I

Recent, la Casa de cultură lin 
Petroșani s-au desfășurat lu
crările Consfăturiî județene de 
pediatrie, avind ca temă: Di
ficultăți de diagnostic în hepa
tita tvpiiuluî". Consfătuirea s-a 
bucurat de o participare largă 
a medicilor pediatri din județ 
și din alte centre medicale din 
țară, între care ! Clinica de pe
diatrie din Timișoara, Spiralul 
de copii din Arad, sanatorrilor 
de tratament al sechelelor de 
hepatită la copii din Călimâ- 
neștj și din Lipova. Organiza
rea acestei consfătuiri se înscrie 
pe linia preocupărilor deosebite 
pe care conducerea dc partid 
și de stat le are pentru ocro
tirea și asistenta medicală a 
copilului. Tematica dezoătută a' 
{ost axată pe necesitatea/ cu
noașterii ultimelor achiziții ale. 
științei medicale de specialitate 
— teoretice și practice — în 
legătură cu hepatita, ooalâ care 
ocupă o pondere încă importan
tă în morbiditatea copilului pe 
plan mondial.

Din referatele și comunicările 
susținute, precum și din discu
țiile purtate au reieșit seriozi
tatea cu care a fost abordată 
această temă, precum și nivelul 
științific înalt al conținutului 
referatelor, comunicărilor și dis
cuțiilor. Fiecare medic pediatru, 
participant a reușit astfel să 
beneficieze de o documentare 
bogată și profund științifică 
privind, hepatita la copil; ceea 
ce le va fi de real folos în 
munca de ocrotire și asistență 
medicală a copiluilui. la locul 
de muncă al fiecăruia.

O pondere însemnată în lu- 
crările Consfătuirii a deț:nut-o 
hepatita virală, afecțiune pen
tru lichidarea căreia se duce 
o luptă hotărită pe plan mon
dial șr național. .Aspectc'e teo
retice au fost întregite in mod 
fericit cu aspecte practice de 
prevenire și de combatere a a- 
ceslei îmbolnăviri, cit ș> cu te
rapeutica științifică a sechelelor

bolii prin factorii naturali bal- 
neo-elimaterici, oferiți in cadrul 
sanatoriilor de post-cură de la 
Calimăneștj și Lipova.

De asemenea, o atenție mi 
portantă a fost acordată >iepa- 
titei ia copilul nou-născut și 
sugar. La această vi.-;ă frage
dă a copilăriei intervin o sea
mă de agenți infecțioșt — mi- 
crobieni și virali —xare nu ra
reori cauzează îmbolnăvirea gra
vă a ficatului, uneori fiind morta
lă. S-a pus accent pe aspectele 
chimice și terapeutice în hepa
titele provocate de microbi — 
astăzi rezistenți în bună măsu
ră — la antibioticele uzuale.

In cursul lucrărilor s-au dez
bătut, în același timp, și proce
deele moderne de diagnostic în 
hepatita copilului, precum și 
rezultatele pe care experiența' și 
practica Clinicii de pediatrie 
din Timișoara le are în terape
utica hepatitei cu cele mai noi 
medicamente existente.

De la început și pinâ la sfâr
șit, lucrările' consfătuirii au fost 
punctate în mod deosebit de 
învățămintele pe care medicina 
practică a copilului le are de 
aplicat în munca de viitor — 
îp teren și la patul bolnavului.

Dr. Teodor PONOVA

medic primar pediatru. 
Spitalul unificat Petroșani

I.S.C. PMM 

mggajeaxa urgent
— conducători auto pe 

autobuze (șoferi cu pes
te 5 am vechime)

— maistru auto
— sudor autogen
— vopsitori auto
— electricieni auto
— șef de garaj

Condiții — (ehnicran principal plus carnet de con
ducere auto.

— strungari
— laboranți
— inginer chimist

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzute 
in ll.C.M. nr. 514/1968.

Infortnațir suplimentare se po< obține zilnic intre orefe 
7—15 la Binnrl personal al Intrepwinderii, telefon 192(1—19£î

(Urmare din nr. 6 830)

In iunie 1966. Comitetul ce
lor 24 recomandă Consiliului 
de Securitate să ia măsurile 
necesare pentru a asigura re- 
Iragereadin teritoriu a tuturor 
bazelor și instalațiilor milita
re. In același an, 35 de state 
africane au cerut ca problema 
sud-vestului african să fie în
scrisă cu prioritate pe ordi
nea d<? zi a sesiunii din toam
nă a Adunării Generale.

La 27 octombrie 1966, este 
adoptată o rezoluție in care se 
stipulează că mandatur acor
dat Africii de sud in urmă cu 
46 dc ani de către Societatea 
Națiunilor lua sfârșit, sud-ves- 
(ul african fiind plasat de a- 
cum înainte sub responsabili
tatea direetă a D.N.l .. deve
nind astfel unicul teritoriu ca 
acest regim. Adunarea Gene
rală a cerut Africii de sad 
să se abțină de la orice mă
sură de ordin constituțional, 
administrativ san politie de na- 
fură să modilice sta1utu| in
ternațional al teritoriului. A- 
d u na rea a invitat Consiliul de 
Sccuriiate să ia 
crete pentru a 
„prezenței* sud-africane 
Namibia și să vegheze la 
jungerea acestui teritoriu 
independență.

Pentru aplicarea acestei re
zoluții. .Adunarea Generală a 
creat in mai 1967 Consiliul Na
țiunilor Unite pentru sud-ves- 
tul african (din iunie 1968) 
cînd Adunarea Generală a 
proclamat că. Ia dorința popu
lai ici sale, teritoriul se va 
numi Namibia, organismul e 
cunoscut sub numele de Con
siliul Națiunilor Unite pentru

Namibia), insârcinat cu admi
nistrarea teritoriului. Consiliul, 
alcătuit din 11 membri, care 
trebuia asistat de un comisar 
al O.N.L\ urma să se insta
leze in teritoriu. Africa de 
sud a refuzat, insă, să se su
pună hotărârii Adunării Gene
rale; guvernul sud-african ad
ministrează in continuare te
ritoriul.

In documente ulterioare.

ției care rezultă din acest re
fuz.

La 30 ianuarie 1970, Consi
liul do Securitate a creat un 
Comitet ad-hoc însărcinat să 
analizeze prin ce mijloace ar 
putea rezoluțiile Consiliului cu 
privire la Namibia să fie 
„puse in aplicare in mod con
cret, conform dispozițiilor po
trivite ale Cartei, dat fiind 
refuzul manifestat in mod des-

NAMIBIA w

DlAHNICA 17 OCTOMBRIE
8.30 Deschiderea emisiunii. 

Sport și sănătate.
9,(10 Malinen duminical pen

tru copii.
10,00 Viața salului
11.15 Albumul compozitorilor 

români : Theodor Ro- 
galskr.

11,5U intermezzo muzical. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba ma

ghiară.
14,0(i Postmeridian. Fotbal : 

t.F.li Cluj — Politeh
nica lași.

15,45 Campionatele europene 
feminine de gimnastică

16.30 Magazin.
17.30 Film serial pentru ti

neret : „Planeta gigan- 
ților”*

18^20 Cinlare patriei — con
curs coral interjudețean 
— etapa a IT-a.

19.20 1 001 de seri
19.30 'I eîejurnalnl de seară. 
20,00 Reportajul săptămânii :

,..A doua tinerețe” — film 
documentar.

20.30 FTTm artistic : „O întâm
plare cu Polinin".

2T.55- Recitat Enrico Macias.
22.15 Telejurnalul de noapte. 
22,30’ Campionatele europene

feminine de gimnastică.

LLM !8 OCTOMBRIE

DOCUMENTAR I
măsuri con- 
pune capăt 

in
a- 
la

Consiliul de Securitale și A- 
dunarea Generală au reafir
mat dTeptul poporului din 
Namibia Ia autodeterminare și 
independență și caracterul le
gitim al luptei sale împotriva 
ocupației străine; au condam
nat guvernul sud-african pen
tru refuzul său de a se re
trage din teritoriu și de a se 
supune rezoluției din august 
1969 prin care se cerea retra
gerea imediată.

In 1969 și 1970, in cadrul 
sesiunilor a 24-a și a 25-a, A- 
d una rea Generală a condam
nat din nou Africa de sud 
pentru refuzul său de a
retrage din teritoriu și a atras 
atenția Consiliului de Securi
tate asupra înrăutățirii situa-

se

this de către Africa de sud 
de a se retrage din Namibia”. 
Comitetul a prezentat Consi
liului de Securitate recoman
dările sale.

Cu toate acestea. Africa do 
sud a continuat să sfideze vo
ința majorității membrilor 
O.N.V. Ea a luat măsuri legis
lative menite să pună în apli
care anexarea teritoriului, 
transferind anumite funcții 
administrative guvernului sud- 
african. In afara inițiativelor 
Consiliului de Securitate și A- 
dunării Generale, Consiliul 
pentru Namibia și Comitetul 
celor 24 au atras in repetate 
rînduri atenția asupra întă
ririi acestei administrări ile
gale, asupra înmulțirii actc-

lor de violență și asasinate
lor împotriva celor care luptă 
pentru libertatea Namibiei.

Contiiiuindu-.și eforturile de 
realizare a decolonizării, de 
punere in aplicare a Declara
ției din 1960, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a înscris și 
in actuala sesiune Pe ordinea 
de zi problema Namibiei.

La dezbaterile din cadrul 
Consiliului de Securitate, în
cepute luni 27 septembrie, a 
participat (pentru prima oară) 
și delegatul sud-african, Hil
degard Miiller. ministrul de 
externe al regimului de la 
Pretoria. După prezentarea de 
către președintele Mauritaniei, 
Moktar Ould Daddah. a rechi
zitoriului Organizației Unității 
Africane asupra Namibiei. 
Hildegard Miiller a fost au
torizat să ia cuvântul. Relu- 
ind vechile argumente ale gu
vernului sud-african, el a de- 

_ elarat că O.N.U. nu are com
petența să intervină in pro
blema sud-vestului african. El 
a respins, de asemenea, avizul 
consultativ al Curții Interna
ționale de Justiție din Luna 
iunie a. c^ care- declarase ca 
ilegală prezența R.S.A. iu Na
mibia.

Contestând competența și le
galitatea intervenției O.N.U. 
regimul de la Pretoria se o- 
pune in mod implicit reali
zării drepturilor legitime ale 
poporului Namibiei la auto
determinare și independență, 
ântir/ic aplicarea Declarației 
asupra decolonizării, contri
buind direct Ia perpetuarea 
unei situații anacronice.

(Sfârșit)

Victor MARTALOGU

18,00 Deschiderea emisiunii. 
.Ansamblul folcloric Doi
na al tineretului și stu
denților din București-.

18.15 Scena — emisiune de 
informare și critică tea
trală.

18.45 Ștop-cadru.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Avanpremieră
20.20 I-ilni serial : „Aghiotan

tul excelen^i sale** (epi
sodul VI).

.21.05 Filme documentare ro
mânești

21.30 Steaua fără nume—mu
zică ușoară.

22.20 Din (ările socialiste.
22,35 Telejurnalul de noapte.
22.45 Campionatele europene 

feminine de gimnastică.

Plenara Consiliului 
municipal 

pentru munca in 
rindul elevilor

Astăzi, începîacl de la ora 
9, la Casa de cultură din Petro
șani va avea loc plenara Consi
liului municipal; pentru munca 
în rândul elevilor. Pe ordinea 
de zi a plenarei figurează o in
formare in- legătură cu activita
tea desfășurată de organizațiile 
U.T.C. din școli in lumina do
cumentelor de partid și de stat 
și prezentarea programului de 
activități pentru noul an șcalar. 
In încheiere, purtierpanții vor 
lua cunoștința de măsurile ce 
se impun a fi luate pentru or
ganizarea invățămintului portic 
în școli.

Mica 
publicitate

VINE) urgent casă str. Vilelor 
nr. 12 Petroșani.

VI ND apartament cu patru 
camere, confort 1 — curte și 
grădină. Petroșani str. Anton 
Pann nr. 98.
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Observatorul de pe
IMimtcle Ararat

★

Antena de la Kutno
ti Pe Lună există apă !

PROBLEMA'a

in dezbaterea
1

terveni in afacerile in
terne ale statelor și rezolva
rea litigiilor prin mijloace paș
nice*.

£ c 1 1 ț J ! ® F rc S
>.7; .

SOCIALIST!

Dezbaterile Congresul al XV-lea 
al P.C. din Irlanda

din comitetele
lexandroaie, transmite : In Co
mitetul pentru problemele poli
tice și de securitate al Adunării 
Generale au început dezbaterile 
asupra primului punct al agen
dei .Transpunerea în viață a 
prevederilor declarației privind

trata tiveu 
gionalc privind renunțarea 
amcninpirca cu forța și la 
losirca forței, pentru promova
rea securității internaționale, 
subliniind că dezarmarea gene
rală și totală ar aduce o con
tribuție esențială la cauza pă
cii și securității în lume.

Reprezentantul Olandei. Rob
bed Fuck, a afirmat că secu
ritatea internațională depinde 
dc respectarea cu fidelitate dc

NAȚIUNILE UNITE 16 (A- 
gerpres). — Comitetul special 
al O.N.U. pentru decolonizare a 
adoptat în unanimitate o rezo
luție, prin oare cere guverne
lor Portugaliei, Africii de •‘•ud, 
Marii Britanii, S.U.A., R. F. 
a Germanici, Franței și Cana
dei să împiedice participarea 
cetățenilor și companiilor din 
țările respective la realizarea 
unor proiecte industriale în Mo-

BELFAST 16 (Agerpres). — 
La Belfast au început sîmbă- 
tă lucrările celui dc-al XV- 
lca Congres al Partidului Co
munist din Irlanda. La Con
gres iau parte delegați ai or
ganizațiilor partidului, pre
cum și reprezentanți ai unor 
partide comuniste și munci
torești. Partidul Comunist 
Român este reprezentat de 
tovarășul llie Cișu, membru 
al C.C. .il P.C.R.. prim-secre
tar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.

Delegații Jn Congres exami
nează o scrie de proiecte do 
rezoluție referitoare la pro
blemele majore ale Irlandei 
și la unele probleme inter
nal ion a'.e.

Pentru un Laos pașnic, independent, 
democratic, neutru,

XIENG QUANG 16 (Agerpres). 
— Comitetul Central al Frontu
lui Patriotic din Luos a organi
zat un marc miting în zona c- 
Jibcintă Sam Neua, pentru a 
marca « 26-a aniversare a pro
clamării independenței haosului, 
anunță agenția Khaosan Pathct-. 
Lao.

Cu acest prilej, a luat cuvîn- 
lul prințul Sufanuvong. preșe
dintele C.C. al F.P.L., care a u- 
răUil că Frontul Patriotic din 
Laos a obținut mari victoiii și 
a eliberat o Importantă parte u 
teritoriului laoțian. Datorită 
luptei neînfricate duse de forțe
le patriotice, prestigiul poporu
lui laoțian a crescut permanent

e. de a se ’abține de la fo- 
rcu forței sau amenințarea 
forța, reglementarea dispu-

;tecul în treburile interne 
altor state.
i intervenția sa, reprezen- 
tul Uniunii Sovietice. A. Do-

brîni.n, a subliniat legătura in
disolubilă între securitatea in
ternațională. dezarmarea gene
rală și totală și dezvoltarea e- 
conomică. Referindu-se la evo
luția pozitivă a relațiilor in- 
tereuropene, vorbitorul a ară
tat că organizarea unei confe
rințe asupra securității și co
operării în Europa ax constitui 
un important pas înainte pen
tru îmbunătățirea climatului po
litic pe continent. Dobrînin a

Josef Winiewicz. adjunctul 
ministrului de externe al R. P. 
Polone, s-a referit la clemen
te’e pozitive intervenite în si
tuația internațională, insislind 
mai ales asupra evoluției in ra
porturile internaționale. Vorbi
torul a arătat că măsurile ce 
urmează a fi întreprinse pe li
nia securității europene trebuie 
să pună capăt actualei divizări 
a Europei și să creeze un sis
tem permanent de securitate 
colectivă. Vorbind despre pro
punerile privitoare la încheie
rea unui tratat de securitate. 
Josef Winiewicz a spus că el 
trebuie să cuprindă, printre 
altele. ..obligativitatea semnata
rilor de a nu recurge la forță 
sau la amenințarea cu forța 
împotriva suveranității, integri
tății teritoriale sau independen
ței statelor, recunoașterea și 
respectarea frontierelor existen
te în Europa, obligativitatea de

Consiliului
de

Securitate

Un program destinat
extinderii construcției
de nave România

(Urmare din pag. 1)

măr mare de tipuri de nave este 
esigurată prin profilarea și spe
cializarea producției șantierelor 
navale.

Astfel, șantierul naval Turnu 
Severin este și va fi în con
tinuare specializat pentru con
strucția de nave maritime pînă 
la 2 500 tdw, șalande maritime 
autopropulsate de 500 mc și na
ve nepropulsate pînă la 2 000 
tdw. precum și pentru repa
rații pentru navele care cir
culă pe Dunărea superioară. 
Șantierul naval din Giurgiu este 
profilat pentru reparațiile tu
turor navelor care navighează 
pe Dunărea mijlocie, precum și 
pentru construcția de nave teh
nice de toate tipurile.

Șantierul naval Galați este 
profilat pentru construirea de 
nave maritime pînă-la 20-25 000 
tdw și. în sfîrșit. la Marea Nea
gră șantierul ©aval maritim

Constanța va fi specializat pen
tru construirea de petroliere de 
pînă la 150 000 tdw, de mine
raliere pînă la 60 000 tdw și 
pentru reparațiile de nave de 
toate tipurile între 4 500 și 
150 000 tdw.

Pe lingă profilarea, dezvol
tarea și sistematizarea tuturor 
celor 10 șantiere navale se are 
în vedere și mărirea gradului 
de integrare a producției de 
nave — în principal prin asi
milarea motoarelor Diesel de 
propulsie. îmbunătățirea tehno
logiilor și scurtarea ciclurilor 
de fabricație, dezvoltarea acti
vității de concepție etc.

Vastul program preconizat 
pentru perioada 1976—1980. prin 
introducerea în fabricație a cir
ca 500 000 tdw pe an nave ma
ritime dotate cu agregate, apa
ratură și utilaje indigene va 
situa România în rîndul țări
lor cu industrie navală și flote 
dezvoltate.

NAȚIUNILE UNITE 16 (A- 
gerpres). — Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. continuă dez
baterile în problema Namibiei. 
In ședința de vineri seara, re
prezentanții a patru state — 
Somalia, Burundi, Sierra Leone 
și Siria — au prezentat un 
proiect de rezoluție care, reafir
mând unitatea națională și in
tegritatea teritorială a Namibi
ei, cere din nou Republicii Sud- 
Africane să-și retragă trupele 
de ocupație din acest teritoriu. 
Documentul condamnă orice 
noi acțiuni întreprinse de re
gimul de la Pretoria în direcția 
distrugerii unității naționale a 
poporului namibian, cum ar fi 
crearea de ..bantustane" (rezer
vații pentru populația de culoa
re). Invocînd hotărîrea Curții 
Internaționale de Justiție de la 
Haga privind „ilegalitatea pre
zenței trupelor sud-africane în 
Namibia*, proiectul de rezolu
ție declară că orice nou refuz 
al R.S.A. de a se retrage din 
teritoriul sud-vest-african tre
buie considerat un pericol la 
adresa păcii și securității în 
această regiune. In încheiere, 
documentul cere statelor lumii 
să se abțină de la stabilirea 
de relații diplomatice, economi
ce și de altă natură cu regimul 
de la Pretoria și să sprijine 
lupta poporului namibian pen
tru afirmarea drepturilor sale.

Proiectul de rezoluție urmea
ză să fie supus la vot în cursul 
săptămînii viitoare.

Micul business se scufundă

HOUSTON 16 (Agerpres). — 
O descoperire de importanță 
excepțională, < re. se pase, dă 
răspuns întrebării dacă există 
sau nu apă pe Lună, a fost a- 
nunțată la Houston. Două in
strumente instalate pe suprafa
ța selenară de echipajele nave
lor „Apdllo-12* și „Apollo-14" 
au detectat, într-o zonă situată 
în apropierea craterului Era 
Mauro, o erupție gazoasă, conți- 
nînd 99 la sută vapori de apă. . 
asemănătoare gheizerelor de 
pe pămînt. Erupția a durat a- 
proximativ 12 ore și. fapt ex
trem de semnificativ, a coincis 
cu o serie de mișcări seismice 
de intensitate redusă, înregis- - 
trate dc onoratele lăsate în a- 
ceeași zonă.

Anunțînd. în cadrul unei con
ferințe de presă, această impor-

ian tu descoperire, John Fre
eman, profesor la Universitatea 
Rîcc. a precizat că „gheizerul 
lunar" a fost detectat la 7 mar
tie anul acesta, gazele răspîn- 
dindu-se pc o suprafață de a- 

■proximativ 15 km pătrați. Pe
rioada care a trecut de atunci, 
a menționat el, a fost necesară 
verificării datelor transmise de 
cele două aparate — denumite 
„detectori ionici supratermali" 
—. întrucît exista posibilitatea 
ca. vaporii de apa să provină de 

Ja rezervoarele treptei de cobo- 
rire a modulului lunar, abando
nat pe suprafața selenară în 
cursul misiunii „ Apollo-14". 
Analizele repetate — a spus el 
— au dus la concluzia că „ghe
izerul* nu a avut această pro
veniență și nici nu a fost cau
zat de meteoriți.

unificat și prosper
pe arena internațională. De un 
mare ajutor pentru poporui la
oțian a fost sprijinul acordat de 
țările socialiste, de forțele iubi- 
toare de pace din lume și mai 
ales întrajutorarea reciprocă din
tre cele trei popoare ale Indo- 
chinei care luptă in prezent îm
potriva agresiunii S. U. A. In 
ultima vreme, forțele patriotice 
laoțiene au obținut noi victorii. 
Demnă de remarcat, arată prin
țul Sufanuvong, este recenta 
înfrîngere provocată celor circa 
•10 800 de soldați inlervențio- 
niști amcricano-saigonczi in lup
tele du pe șoseaua nr. 9 și res
pingerea naturilor trupelor tal- 
landeze din zona Xing Quang.

Pe de altă parte, importante 
succese au fost obținute în zona 
eliberată in domeniile 
mic, cultural, îi 
tale publică ș 
ind pe deplin i 
vele planului de trei

Parii 
doptat 
victoriile 
armata și poporul laoțian în 
ultimii 26 de ani, coridamnînd 
guvernul S.U.A, pentru că îm
piedică o soluționare pașnică a 
problemei laoțiene. Rezoluția 
exprimă hotărîrea fermă for
țelor î'atriotiee de a lupta umăr 
la umăr eu popoarele vietnamez 
și cambodgian împotriva impe
rialismului american pîriâ la 
victoria finală, centru crearea 
unui Laos pașnic, independent, 
democratic, neutru, unificat și 
prosper.

invățămînt, să 
și producție, 
realizate obie 

ani. 
ilpanții |a miting au 
o rezoluție- care salută 

ălucite obținute de 
și poporul laoțian

Recunoștința poporului vietnamez
HANOI 16 (Agerpres). — 

genția V.N.A. anunță 
Hanoi a avut loc un 
consacrat rezultatelor 
delegației Adunării 
a R.D. Vietnam, condusă 
Hoang Van Hoan. vicepreședin
te al Adunării, într-o scrie de 
țări socialiste, printre care și 
România. Au participat miniș
tri, membri ai Adunării Națio
nale. reprezentanți ai organiza
țiilor de masă, oameni ai 
muncii, precum și ambasadorii 
țărilor socialiste vizitate ; a fost 
prezent Constantin Bădeann. 
ambasadorul României în R.D. 
Vietnam.

Luînd cuvîntul, președintele 
Adunării Naționale, Truong 
Ching, a subliniat contribuția 
adusă de această vizită la în
tărirea înțelegerii reciproce și 
solidarității dintre poporul viet-

A-
i că la 
i miting 

vizitei 
Naționale 

de

namez și popoarele din țările 
socialiste frățești. Succesul vi
zitei. a adăugat vorbitorul, aju
tă poporul vietnamez în lupta 
sa împotriva agresiunii imperi
aliste și pentru 
națională, pentru 
socialistă.

In continuare, a fost prezen
tat raportul delegației cu pri
vire la rezultatele vizitei între
prinse. Subliniind că vizita a 
contribuit la întărirea solida
rității militante și la dezvoltarea 
Colaborării dintre poporul viet
namez și popoarele din țările 
frățești vizitate, pe 
marxisin-leninismului și 
naționalismului socialist, rapor
tul. relevă agenția V.N.A.. ex
primă recunoștința poporului 
vietnamez pentru sprijinul și 
ajutorul prețios acordat de po
poarele din țările frățești

salvgardarea
construct’a

baza
Inter-

o

LENINGRAD 15 (Agerpres).
Specialiștii sovietici de la 

Institutul de optică din Le
ningrad au terminat con
strucția celui mai mare te
lescop, ce va deservi obser
vatorul astronomic de pe 
Muntele Ararat din Armenia. 
Oglinda telescopului are *0 
diametru de 2,6 metri. Apll- 
cînd ultimele cuceriri în do
meniul industriei optice, spe
cialiști- Jeningrădeni nu re
alizat un Instrument cu aju
torul căruia ]xit fi cercetate 
materia interplanetară, con-’ 
centrările stelare și cețurile 
negalactlce. aflate la o dis
tanță de Pămînl de cițiva 
rini-lumlnă.

Telescopul, cu o greutate de 
165 de tone șl o înălțime de 
16 metri, este dirijat nuto- 
nat. de la distanță.

ral în urmă cu 20 de util, 
care măsoară 330 ni. are a 
greutate de 700 tone, în timp 
de antena de la Kutno, a- 
proape de două ori mal înal- 
tă, nu va cîntărl decît 500 
tone.

Construcția a necesitat pea- 
te 5 000 m de țevi de oțel. Ca
blurile de ancorare a antenei 
— amplasate la cinci nivele 
ale turnului de oțel — mă
soară în total 10 km. Ca ur
mare a Intrării în funcțiune 
a acestei antene gigantice, 
emisiunile pe unde lungi ale 
radioteleviziunil poloneze vor 
putea fi recepționate aproa
pe în toate colțurile lumii.

Industria regiunii
autonome Kwangsi

VARȘOVIA 15 (Agerpres); 
ițătorul radiofonic din 

situat la circa 200 

intre in funcțiune la 
pulul anului viitor. va 

>unc de cea mai înaltă 
interni din lume. Construe- 

realizată din țevi de oțel, 
atinge o înălțime de 610 
depășind astfel recordul 
înălțime deținut dc anle- 
unei stații de radioemi- 
din S.U.A., care 'mi mâ

nară decît... 618 m. L.i rea- 
eu acestei antene s-au a- 
I cele mai noi cuceriri 
tehnicii, folosinJu-se o- 

țcluri de mare re’5stență. dar 
cu greutate redusă. Astfel, 
emițătorul de la Raszyn, ridi-

PEKIN 15 (Agerpres; H 
Peste 2 000 dintre cele ■ 'J 
7 000 articole aflate in vinz i- fj 
re în magazinele regiunii au- U 
tonome Kwangsi lin R.P. fl 
Chineză sini produ.se in cadrul 
industriei locale a regiunii. 
După cum informează i-rn 
ția China Nouă, în prezent 
funcționează în regiune pes
te 1 000 dc întreprinderi in
dustriale, care satisfac nece
sitățile populației în privin
ța produselor textile, hîrtici. 
zahărului rafinat, produsele: 
alimentare, produselor chin 
ce de uz casnic, ceramici ș1 
sticlăriei. In cadru! ntoFcr • 
lor și cooperativelor mește
șugărești din regiune se pro
duc în prezent peste 800 ar
ticole de uz casnic. Dc ase
menea, oamenii muncii 
regiunea Kwangsi au

tru producerea unor utilaje ~ 
necesare industriei locale, în |J 
special fabricilor de zahăr

D

din _ 
con [J 

serie de uzine pen- H 
uceren unor uti' iic

a
cn cziEZJ cn a m tzzi a zi czj tzn czi i—i»—11—u—h—»

Tabăra de Ia Persepolis (Iran) din fața ruinelor palatului Iui Darius.

I

Economia japoneză a intrat 
in prezent, după opinia spec.a- 
iiștilor, într-o serioasă depre
siune. Speranțele ca toamna, 
venită in arhipelag cu ploi a- 
bundenle și necontenite, să a- 
ducă înviorarea afacerilor nu 
s-au îndeplinit Dimpotrivă, e- 
conomia a ajuns în punctul cel 
mai scăzut al depresiunii, unde 
cor.’.muă să rămînă și datorită 
măsurilor de apărare a dolaru
lui și economiei americane a- 
nunțate de președintele Nixon.

Dintre numeroasele estimări 
asupra ritmului de creștere a 
economiei în acest an fiscal, ce 
se încheie la 31 martie 1972, 
ultima-și cea mai apropiată de 
adevăr pare să fie cea făcută 
zilele trecute in fața corespon
denților străini din Tokio de 
JVusuke Kashiwagi, consilier 
special a] Ministerului de Fi
nanțe. El aprecia că ritmul va 
fi de cel mult cinci la sută față 
de ritmul anual de 16,6 la sută 
cu cit a crescut în general pro- 
ducJia industrială după înceti
nirea, destul de accentuată, din 
anii 1964—1965. Ceea ce neli
niștește pe japonezi nu este a- 
lit creșterea prețurilor (în acest 
an cu circa șase Ja sută) și a- 
gravarea corespunzătoare a ten
dințelor inflaționiste, ci, mai a- 
les, faptul că și in alte țări ca
pitaliste, dc care Japonia este 
strîns legală prin vaste rapor
turi comerciale, situația nu este 
așa de bună, motiv pentru care s-a 
exprimat deja temerea că s-ar 
puv declanșa o recesiune mon-

dială capitalistă.
In ciuda stagnării economice. 

Japonia a reușit să-și majore
ze pînă- acum exporturile cu 
circa șase la sută față de anul 
trecui, plasînd, în primul rînd, 
pe piața americană tot mal 
multe mărfuri și beneficiind de 
o conjunctură temporară, ceea 
ce a dus la excedentul de circa 
4,8 miliarde de dolari în ba
lanța de plăți externe pe pri
mele opt luni ale anului în 
curs. Măsurile luate de Nixon, 
și între ele în mod deosebit su
prataxa de zece la sută asupra 
importurilor, au avut un efect 
imediat asupra economiei japo
neze. Dar, așa cum au arătat 
în cursul unei conferințe de 
presă reprezentanții băncilor lo
cale din întregul arhipelag, a- 
fectat este in primul rînd „mi
cul business* ce se scufundă 
tot mai adine în depresiune. 
Cei 61 de reprezentanți ai băn
cilor menționate, întruniți la 
Tokio, au avertizat că micile 
companii înregistrează grave 
dificultăți datorită suspendării 
contractelor lor de export, re
ducerii numărului sau anulării 
comenzilor primite de la marile 
firme ce le patronează. Cele 
mai multe întreprinderi mici și 
mijlocii reușesc să se mențină 
numai datorită uncy comenzi 
primite mai înainte. Se afirmă 
deschis teama că, începind din 
luna noiembrie, majoritatea lor 
nu vor mai avea de lucru. Cele 
mai multe companii mici în re
gistre azâ deja deficite financia-

re și reclamă o acută nevoie 
de capital pentru a acoperi 
stagnarea vînzărilor. Ele cer in
sistent marilor companii co
menzi pentru a da de lucru s?- 
lariaților.

Micile ateliere de prelucra
re a metalului din prefectura 
Niigata, de pildă, operează în 
prezent cu numai 50 la sută 
din capacitatea de producție, 
iar în Hokkaido și în districtul 
Tohoku sînt pe cale de a fi 
închise aproape 2 000 de țesă
torii și ateliere de tricotat.

Acestea 6Înt doar o mică 
parte din efectele recesiunii a- 
supra eșaloanelor de jos ale 
economiei nipone care, cu si
guranță, vor majora numărul 
celor circa zece mii de falimen
te înregistrate de regulă anual 
în rîndul companilor mici și 
mijlocii. Ele dovedesc, în ace
lași timp, dificultățile prin ca
re trec în prezent și marile 
companii sau eșaloanele de 
sus ale economiei nipone care, 
prin poziția lor privilegiată, fo
losesc forța de c«re dispun pen
tru a ieși din depresiune pe 
seama celor slabi. Aceasta este 
de fapt regula luptei dintre 
cei mari și cei mici pe piața 
„inițiativei private" și a hazar
dului, aplicabilă cu deosebită 
forță în acest moment de a- 
dincă depresiune în care este 
scufundată economia japoneză.

Dorea ȚU1U 
Corespondentul Agerpres la 

Tokio

Plenara C.C. al P.O. din Austria

SEUL 16 (Agerpres). — Prin
cipalele universități din Seul au 
fost închise pe un termen ne
definit. după ce armata a ocu
pat clădirile și a arestat peste 
800 de studenți în cadrul unei 
campanii de reprimare fără 
precedent.

Zeci de camioane, încadrate 
de autoblindate, au transpor
tat circa 2 400 de militari în 
incintele universitare. Au fost, 
folosite gaze lacrimogene pen-

tru a-i obliga pe studenți să 
iasă din biblioteci și din sălile 
de - lectură. Martori oculari — 
c'lați de agenția Reuter — a- 
firmâ că o parte din studenții 
are-', iți au fost loviți și bătuți.

Această violentă măsură de 
represiune are ca scop să pună 
capăt puternicelor demonstrații 
studențești din ultima săptăinî- 
nă împotriva corupției cercu
rilor guvernamentale.

VIENA 16 (Agerpres). — in. 
capitala Austriei a avut loc o 
plenară a C.C. al P.C. din Aus
tria, care a analizat rezultatele 
recentelor alegeri parlamentare 
din țară și sarcinile actuale ce 
stau în fața partidului comu
nist. Președintele partidului. 
Franz Muhri, a prezentat

raport. Sporirea considerabilă a 
numărului celor care au votat 
în alegeri pentru P.C. din A- 
ustria — se ^pune în rezolu
ția adoptată la încheierea dez
baterilor — impune comuniș
tilor obligația de a intensifica 
lupta în favoarea satisfacerii 
intereselor vitale ale populației

muncitoare a țării, împotriva 
capitalului și a reacțiunii, pen
tru socialism.

Comuniștii — se spune în re
zoluție — leagă această luptă 
de acțiunile c onsecvente meni
te să asigure Austriei — în 
calitate de țară neutră-----un
rol activ în lupta pentru 
și securitate în Europa.

Lîngă cadavrul mutilat al 
unui bărbat ncidentificat des
coperit recent în apropiere 
de Rio de Janeiro se aflau 
trei note pe care polițiștii so
siți la fața locului au putut 
citi: „Hal Ha! Hal", „Aten
ție I Curățim orașul" și „Tot 
ce face Lobo e zadarnic". Fi- 

purta 
două 

ini- 
mor- 

. v-rv lăsate
lingă alte sute de cadavre 
descoperite in ultimii ani în 
zana orașului.

De la primele lor acțiuni, 
la începutul deceniului tre
cut, „escadroanele morții* au 
ucis în zonele urbane ale 
Braziliei aproximativ 1 000 de 
dilinevenți — mari, mărunți 
sau simpli vagabonzi care nu 

ră condamnați de că- 
instanțâ judiciară. Pină 
70, autoritățile nu au 

acordat o atenție specială ac
tivității acestor organizații al
cătuite din polițiști (în exer
cițiu) funcțiunii sau ieșiți la 
pensie), deși presa a desfă
șurat o largă campanie în le
gătură cu această chestiune. 
In cele din urmă, președinte
le Emilio Garrastazu Medici a 
hotărît să intervină direct, 
cerînd guvernatorilor să a- 
dopte măsuri drastice pentru 
curmarea activității acestor 
bande.

Cea de-a treia notă lăsată 
lingă cadavrul descoperit nu 
demult în apropiere de Rio 
îl viza direct pe procurorul 
Josâ Silveira Lobo. care. în 
iunie trecut, a primit sarcina 
de a conduce operațiunile 
desfășurate în zona orașului 
împotriva „escadroanelor mor
ții". In cele aproximativ trei

ecare dintre ele
semnul craniului cu
oase încrucișate și
țialele „escadroainelor
lii“. la fel cu icele

Juni car au trecut de alunei, 
Lobo a formulat acuzații o- 
ficiale în 11 din cele 34 de 
crime comise aici în ultimii 
ani de organizațiile clandes
tine, trimițînd în spatele gra
tiilor 19 polițiști.

— „Nu nm dorit această 
însărcinare, deoarece cunoș
team dificultățile pe care le 
voi întîmpina — a declarat 
Lobo. După un timp, însă, 
rezultatele au început să a- 
pară. astfel îneît pot afirma 
acum că; cel puțin la Rio, nu 
există „escadroane ale mar
ții" în sensul unei organiza
ții bine conturate. Este vor
ba, mai degrabă, tie polițiști 
implicați în activitatea unor 
bande criminale, care acor
dă protecție și alte ..servicii" 
de acest gen unor anumite 
grupări de delincvenți — îm
potriva altora. „Escadroanele 
morții* sînt o denumire in
ventată de presă, pe care di
verse grupuri au ajuns trep
tat să o utilizeze*.

Lobo consideră că „esca
droanele morții* sînt practic 
lichidate la Rio. Cazul men
ționat mai sus ar constitui, 
în opinia sa, o încercare a 
prietenilor unui polițist ares
tat sub acuzația dc a fi comis 
mai multe crime în acest stil 
de a pune poliția pe urme 
false.

— „înainte de a ne începe 
investigațiile, relatează pro
curorul. biroul nostru pentru 
omucideri înregistra aproxi
mativ 18 cazuri nerezolvate 
pe lună. Acum, numărul »- 
cestora este în medic de șa
se".

In cercetările pe care le e- 
fectuează, procn-orul dispune 
de un grup de 80 de oameni,

majoritatea polițiști. Acești 
sînt deciși să acționeze, fără 
menajamente, pentru stîrpi- 
rea „escadroanelor”, hutărîre 
dificilă — subliniază Lobo 
—, întrucît nu este exclus ca 
printre cei supuși investiga
țiilor să se numere prieteni 
și colaboratori mai mult sau 
mai puțin apropia?:.

Dar chiar dacă s-a ajuns I 
o lichidare a organizațiilor 
care acționează la Rio de Ja
neiro. problema este departe 
de a fi rezolvată. Măsurile 
practice luate în această di
recție pe s ară naționala nu 
sînt, cel puțin pentru mo
ment. comparabile cu activi
tatea desfășurată de grupul 
procurorului Lobo. La aceas
tă situațț^ s-ar putea spune 
că există o excepție: Sa > 
Paulo. Ca și la Rio, aici im 
fost formulate acuzații oficia
le împotriva unui număr de 
polițiști. Mai mult, pt.ntre 
cei aduși în fața instanței s i* 
aflat un personaj cunoscut. 
Sergio Paranhos Fleury, apre
ciat în cercurile guvernamen
tale pentru activitatea desfă
șurată împotriva opoziției. 
După arestarea lui Fleury, 
șeful grupului de investiga 
tori oficiali. Helio Bicudo. a 
fost însă demis din funcție, 
fapt care a produs multă 
confuzie și a readus activita
tea desfășurată aici împotri
va „escadroanelor morții" în- 
tr-un punct mort.

Se prevede, deci, ca ban
dele criminale ce acționc-iză 
in numele ..escadroanelor 
morții" să continue, chiar da
că ocolesc zona orașului Rio 
de Janeiro, mai mult decit 
îndoielnica lor misiune jus
tițiară.

C. ȚINTEA
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