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In cinstea celei de-a XXV-a aniversări a Republicii

Energia creatoare, inițiativa tuturor

pentru înfăptuirea obiectivului
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Și ei au îmbrățișat inițiativa lui Petre Constantin... 
Ioan Demeter : un miner, un om în care se poate 
avea deplină încredere 
Angajamentul brigăzii sale : cel 
peste plan pînă la finele anului

răspunde oricui in- 
Eugen Voicu, mi- 
brigadă la sectorul 

al minei Petrila, care a 
scos la ziuă. împreună cu or
tacii. 1 200 tone cărbune peste 
plan de la începutul anului. 
Pe primele 8 luni din acest 
an. colectivul sectorului din 
care face parte și-a realizat 
in proporție de 104,2 la sută 
planul producției de cărbune, 
situindu-se in fruntea întrece
rii colectivelor minerești din 
Vale, desfășurate in cinstea 
aiiversării Republicii.

treabă de 
ner șef de
IV

/ncontestabil, transportul 
in comun din -
Jiului nu i 

nici pe departe w»
acum 10 ani, și nici cu con
dițiile de anul trecut. E și 
firesc să fie așa. Am de
prins obiceiul călătoriei; nu 
ne place să ne irosim timpul 
și apelăm voit sau nu la 
autobuz, la acea coloană in
terminabilă care leagă toate 
localitățile noastre, pe care o

din Valea . 
se aseamănă I 

cu cel de *

I
I
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I
I
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I
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Coloana
intilnim zilnic pe străzile 
noastre: coloana autobuzelor.

— Noi, șoferii de la trans
portul în comun, credem, că 
toți oamenii care-și iubesc 
meseria, pun in pasiune, in 
trăirea tensionată, plină de 
neprevăzut tot ce au mai 
bun pentru a se au'odcpăși. 
Dar ceea ce ne deosebește 
de alfii este după părerea 
mea. de om cu experiență — 
de 14 ani și ceva la l.C.C.
— puterea de a ne adapta 
repede și trainic condițiilor 
noastre, drumurilor, timpului 
de lucru...

Spusele lui Francisc Bochy
— veteran aș zice, la J.G.C.
— se întregesc cu faptele. 
Aflăm din scriptele întreprin
derii de exemplu că bene
ficiile transportului în co
mun pe prima 
anului sfiit 
iar depășirea la

Dc-ni. D

(Continuare în pag. a 3-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe 

tovarășul L. V. Smirnov, 
vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri al U.R.S.S.
Tovarășul Nicolac Ceaușcscu. 

secretai- general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit miercuri după-amiazfl 
pe tovarășul Leonid Vasil ievici 
Smirnov membru al C.C al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.3.S.. 
care, la Invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii So. i iliste 
România. își petrece concediul

de odihnă In
A participat 

glie Oprea, membru al 
al P.C.R. consilier la C.C. 
P.C.R.

Oaspetele e fost Însoțit de 
V. I. Drozdenko ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej s-a 
subliniat cu satisfacție evoluția 
mereu ascendentă a legăturilor 
de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre Republica So-

țara noastră, 
tovarășul Gheor- 

C.C. 
al

cldllstâ România și Uniunea 
Sovietică.

fn acest context au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor 
economice româno-sovictice. ex- 
primîndu-se dorința comună do 
a le dezvolta pe mai departe, 
fiind relevate în acest sens po
sibilitățile existente pentru a- 
dîncirea și diversificarea coope
rării economice 51 tehnico-ștl- 
ințifice dintre cele două țări.

Convorbire., s-n desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
de caldă cordialitate

LUCRĂRILE CONGRESULUI
INTERNAȚIONAL MINIER

a 4-a:

Mien uri, lucrările celui de-al 
yil-lca Congres Internațional 
Minier au fost consacrate pro- 
blemciui privind mijloacele de 
conducere a activității industriei 
miniere, preocupare actuală de 
primă importanță in acest sec
tor. In legătură cu această te 
mă au (osi prezentate mai multe 
referate oglindind -experiența și 
rezultatele o.jținute in Japonia 
Uniunea Sov etică, Canada, An
glia, Suedia. Bulgaria prin uti
lizarea mașinilor electronice de 
calcul pentru stabilirea celoi 
mai eficiente procedee do ex 
plorarc și exploatare a fiecăru 
zăcămînt potrivit caracteristici
lor sale geologice și chimico 
mineralogice, pentru dirijarea 
întregului proces de producție. 
Dc asemenea, specialiști din A 
ustria, R.F. a Germaniei, Italia 
și R.D. Germană au susținut co
municări în cadrul cărora au
fost anal zale posibilitățile folo
sirii mijloacelor moderne de 
calcul în programarea lucrărilor 
de deschidere, exploatare și de 
transport, precum și problema 
folosirii intensive a utilajelor în 
fiecare mină. Potrivit afirmați
ilor enunțate în referate 
în cadrul discuțiilor 
zultate concludente au 
registrat exploatările care 
aplicat metodele calculului 
rețea și i drumului critic. ... 
gerîndu-se astfel ideca extinde
rii aplicațiilor acestor procedee.

Alte comunicări, prezentate de 
special:șli-din Polonia, Belgia și 
Franța, au relevat rezultatele în
registrate prin aplicarea tehni
cii moderne de calcul la efec
tuarea operațiunilor de gestiune 
și control, precum și a sisteme
lor și aparatajului de teleinfor-

mâții in lucrările destinate im 
bunălățirii condițiilor de muncă 
și de prevenire a • cidenlclor.

Referatele și discuțiile au re
levat în unanimitate avantajele 
deosebite care se obțin în direc
ția creșterii eficienței economi
ce, sporirii productivității muu 
cil, reducerii costului lucrărilor 
de explorare, deschidere. ex
ploatare și prelucrare a minera
lelor utile, prin • utilizarea mij
loacelor moderne de calcul. Ți- 
nînd seama de multiplele avan
taje pe care le oferă aplicațiile 
calculului informațional în pla
nificarea și conducerea lu
crărilor din minerit, congresiș- 
fii -'ii uibliniat necesitatea depu
nerii unor eforturi sporite în ve
derea dezvoltării colaborării și 
cooperării internaționale în 
cest domeniu.

In cursul după-amiezii a avut 
lot o masă rotundă, în cadrul 
căreia numeroși profesori care 
activează in invățămîntul su
perior minier și-au împărtășit o- 
piniile în legălură cu pregătirea 
și perfecționarea cadrelor de in
gineri minieri potrivit cerințe
lor actuale ale progresului teh
nic și științific.

O altă masă rotundă a fost or- 
ganizaiă pe tema: „Mina viito
rului". la care au fost prezenta
te direcțiile de organizare și în
zestrare tehnică a exploatărilor 
de materii prime minerale.

Participants la congres au 
vizitat apoi Expoziția internațio
nală de mașini și utilaje minio 
‘re, deschisă în Capitală cu oca
zia acestei prestigioase manifes 
țări științifice.

Lucrările congresului conți-

Declarația 
Comitetului 

olimpic roman
lui Demeter, a făcut in- 

. tr-un timp o serie de 
nemotivate pentru care 
I s-a desfăcut contrac
tul de muncă. Tare 
mîhnit era omul nos
tru I Avusese și el o 
„pasă neagră", ca să 
zicem așa dar încotro 
s-o apuce ? Șeful de 
brigadă l-a luat atunci 
deoparte: „Las’, măi. 
pun eu vorbă bună 
pentru tine...” Și con
ducerea minei a reve
nit asupra deciziei... 
„Da’, vez:. mă, băiete, 
să nu se mai intimplc I 
Și, de atunci, 
mai întimplat... 
mult, cînd se
vorba despre
Eugen „om bun pentru 
îngustul strat 18", se 
decrelează cu certitu
dine „la el merge trea
ba frumos".

...Odată, scliimbul lui

puțin șase cicluri

DE

a
ro-
cu

(Agerpres)

T. MULLER

Un valoros schimb de experiență și de idei între
membrii grupurilor de lectori ale comitetelor de partid

(Continuare în pag. a 3-a)
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Ba mai 

aduce 
micuțul

jumătate a 
însemnate, 

planul de
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Intre bunele intenții și 
competență

Panoramic pitoresc asupra

0 Autoritatea publică a tosl 
ziua in amiaza

Brigada de frontalișli 
lui IOAN DEMETER, 

de la sectorul I al mi
nei Paroșeni, îmbrăți- 
șind cu entuziasm ini
țiativa Eroului Muncii 
Socialiste. PETRE
CONSTANTIN de a da 
lunar două cicluri 
plus, a realizat în 
gust o avansare 
30,5 metri liniari 
frontalul nr. 6 121 
loc de 28,25 metri 
nlari cit avea pla
nul. asigurind un spor 
de producție de aproa
pe 500 de tone. In cin
stea celei de-a XXV-a 
aniversări a Republicii, 
vrednicii ortaci și-au 
luat angajamentul de a 
onora cel puțin șase

în 
au
de 
la 
în
11-

cicluri in plus peste 
sarcinile de plan care 
le revin.

Despre Ioan Demeter 
CE se vorbește și CUM 
se vorbește ? Sa vă 
punem la curent cu u- 
nele păreri:

„N-AR PLECA 
LA EL DIN BRIGADĂ 
OAMENII PENTRU NI
MIC ÎN LUME..." (VOI
CU LEBĂDĂ, maistru 
minier principal).

„UN COLECTIV O- 
MOGEN. NU MAI PU
ȚIN DE 80 LA SUTA 
l-A RĂMAS ȘI ACUM 
DIN .TRUPĂ" DE 
CÎND A FOST NUMIT 
ȘEF DE BRIGADĂ. E 
BUN ORGANIZATOR. 
ȘTIE SĂ VORBEASCĂ

CU OMUL. ÎL ÎNȚELE
GE... ÎNTOTDEAUNA 
SE CONSULTA CU 
ȘEFII DE SCHIMB. CE
RE PĂREREA MAIS
TRULUI. CÎND 1 
DĂ O LUCRARE 
EXECUTĂ PRECIS 
BINE..." (ing. PETRU 
REISZ, locțiitor șef sec
tor).

„CE MAI I E UN OM 
ADEVĂRAT. Urv 
NER PRICEPUT 
HARNIC ÎN CARE A- 
VEM DEPLINĂ ÎN
CREDERE" (NICOLAE 
BUNEA, maistru prin
cipal electromecanic).

Caraclerizare-sinteză I 
...Se spune că ajuto

rul de miner EUGEN 
MIRON, din brigada

Și 
re- 
în- 
au 
în 

su-

Bilanțul tragic al 
incidentului de la 
Munchen
Ceremonia funerară 
în memoria celor 11 
atleți israelieni, vic
time ale atentatu
lui

RELUAREA ÎNTRE
CERII OLIMPICE 
® Victorie clară 

handbal iștilor 
mâni în meciul
reprezentativa Un
gariei

MAI EFICIENTA, MAI PROFUND 
ANCORATĂ ÎN REALITATE

In cadrul activităților multi
laterale și susținute ce le re
clamă transpunerea în viață a 
sarcinilor stabilite de Conferin
ța Națională a partidului în ve
derea ridicării conștiinței socia
liste a maselor, un loc de prim 
ordin îl ocupă propaganda prin 
expuneri și conferințe, dialogul 
viu, plin de patos revoluționar 
cu’ oamenii muncii. Perfecționa
rea continuă a propagandei de 
partid menite să popularizeze 
politica partidului, să contribu
ie la însușirea acestei politici 
de către fiecare om al muncii 
șl să determine participarea lar
gă, plină de dăruire a tuturor 
celor ce muncesc la edificarea 
societății socialiste — iată ce
rințe stringente în această pe
rioadă ce succede importantul 
eveniment ce s-a desfășurat îd

vară — Conferința Națională a 
partidului.

in spiritul acestor cerințe a 
fost inițiat la Petroșani și re
centul schimb de experiență 
între lectorii cabinetului muni
cipal, ai comitetelor orășenești 
de partid din raza municipiu
lui. Prilej de sintetizare a celor 
mai valoroase metode de mun
că în propaganda prin expuneri, 
lecții și conferințe, schimbul de 
experiență a constituit un dia
log fructuos, viu, între partid- 
panți — lectori și activiști în 
domeniul propagandei de partid.

La reușita întilnirii au contri
buit atît informările prezentate 
in legătură cu „Criteriile șl 
modalitățile de pregătire a ex
punerii ; formele și metodele de 
documentare’', „Munca organu
lui de partid cu grupul de lec
tori” și „Cum îmi desfășor ac-

tivilatea în calitatea de lector" 
cît și schimbul de opinii, de idei 
la care au luat parte un mare 
număr de participanți.

Schimbul de experiență a re
liefat încă o dată răspunderile 
mari ce revin organelor do 
partid în organizarea și coordo
narea activității grupurilor de 
lectori, condiție hotărîloare în 
asigurarea unei eficiente spori
te acestei importante forme a 
muncii de propagandă. S-a sub
liniat necesitatea ca în grupuri
le de lectori să fie angrenați 
toți membrii organelor de partid, 
conducătorii organizațiilor de 
masă și obștești, ai unităților 
economice, specialiști din eco
nomie, justiție și alte domenii. 
Dat fiind că Valea Jiului dis
pune de numeroase cadre de

Aspect din cadrul Expoziției 
internaționale de mașini și 
tilaje miniere, deschisă 
prilejul găzduirii de către ca
pitala țării 'astre a celui 
de-al VlI-lea Congres Inter
național Minier.

Romania socialistă in imagini și fapte
Lumină în Jara

Loviș+ei

In pagina 
a 2-a

0' ..Legea cea mare" a cinstei

Ultima decadă a lunii august 
a marcat in istoria construcției 
celui mai mare obiectiv hidro
energetic do pe riurile interioa
re ale țării - Centrala hidroe
lectrică Lotru - momentul în
ceperii rotirii primei turbine. 
Constructorii și montorii, insta
latorii și energetlcienii, munci
tori, maiștri și ingineri care de 
aproape șase ani se află in
tr-o permanentă luptă cu na
tura, lucrează cu eforturi spo
rite ca intr-un timp cît mai 
scurt apele Lotrului să fie di
rijate către paletele primului 
hidroagregat.

încă din iulie „potcoava” de 
la Vidra, puternicul stăvilar, ce 
ocupă la bază aproape 160000 
mp, durat de constructori in
tre versanții stincoși ai Lotru
lui, a atins cota stabilită pen
tru a permite funcționarea cen
tralei. Zăgăzuite incă de la 
sfirșitul lui februarie, apele 
Lotrului au format aici un în
tins lac de acumulare, care in 
stadiul final va aduna un vo-

lum util de 300 milioane metri 
cubi apâ. De aici, pornește 
spre Brezoi, aducțiunea princi
pala, urmind vechiul fir al Lo
trului. Dupâ ce iși creează un 
drum prin stincă, pe mai bine 
de 13 km, această imensă ga
lerie cu profil circular de 20 
mp, săpată in inima muntelui 
unește lacul de acumulare cu 
castelul de echilibru durat in 
masivul Fintinele. Prin aducți- 
unea principală se trimit in 
fiecare secundă spre centrală 
cite 80 mc de apă. Printr-o al
tă conductă subterană - ga
leria frontală, apa străbate o 
distanță de peste 1 300 m, pe 
o pantă înclinată la 32 grade, 
și, cu forța ce o capătă, sileș
te paletele turbinei să pună 
in mișcare agregatul. In conti
nuare, galeria de fugă, ultima

Lucrărj de interes obștesc 
REALIZATE PRIN CONTRIBUȚIA 
ȘI PARTICIPAREA CETĂȚENILOR

•' Din situația centralizată la Consiliul popular al ju
dețului Alba rezultă că cetățenii din acest județ au efec
tuat de la începutul anului lucrări privind gospodărirea 
și înfrumusețarea localităților in valoare de peste 103 200 000 
lei. Cu participarea voluntară a locuitorilor orașelor și sa
telor s-au construit aproape 320 km drumuri și șosele, iar 
pe 1 441 km de drumuri s-au executat reparații și întreți
neri.

Și cetățenii din județul Bistrița-Năsăud și-au înde
plinit angajamentul pe întregul an la activitatea patriotică. 
Ei au realizat în perioada ianuarie-august un volum de lu
crări în valoare de 58,8 milioane lei. cu 5.5 milioane peste 
angajamentul pe întregul an.

(Agerpres)
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Pietre pentru templul OMULUI (V)

„LEGEA CM MARE“ A CINSTEI
„Cinste

S-an cunoscut in luna florilor. Ea, încă ele- 
\i. cu (unditele cumințeniei in pâr. șl cu un 
stup de vise in suflet. El, fotbalist, ai priviri 
qale$e. cil vorbă de miere si cu aplomb. Dra
gostea lor a fost ca un cinlec al anotimpuri
lor. I a Început, Idilă încălzită la focul alb al 
lunii, cu mireasma teilor in inimi și cu dul
ceața jurămintelor sfinte pe buze. Apoi so
netul lunar a devenit un poem senzual. cu 
grădini de maci in inimi și cu arșița verii in 
singe. A urmat curind litania toamnei cu me
lancoliile șl refrenele ei de romanță: ..Iți 
mai aduci aminte... . Și cind florile grădini
lor s-au mulat pe ferestrele înghețate șl in 
jăratecul din sobe, s-au abătut viscole și pes
te dragostea lor: se născuse un copil din 
flori. Termometrul inimii lui cobora, incet, sub 
zero grade : iși amintea, abia acum, că un
deva. intr-un colț de (ară. lăsase o solie. Tot 
tfnără. dar fără (undițe fn păr...

l-au ros indoielile. l-a cuprins teama. Și 
cu teama, a venit lașitatea. Iși ocolea iubita, 
(și alunga, ca pe ceva supărător gindul la 
copil. Pină Intr-o zi cind s-a urcat hoțește 
in primul tren. lăsa in urma Iui o fată cu vi
sele spulberate, un copil fără tată și aminti
rea unui tată necinstit...

*
Crezuse, un moment, că fuga sa lașă il va 

scăpa de... bucluc. Se inșelase insă, cum sin
gur o mărturisea : ,.de conștiința ta nu poți 
fugi și nici să te ascunzi. Te urmărește și in 
gaură de șarpe". Se înșelase căci liniștea pe 
care ți-o dă lașitatea este mai rea decit zbu
ciumul. Iși ascultase vocile din el și vocile 
acestea l-au adus, mai intii. bujorii rușinii in 
obraji. Apoi rușinea a căpătat nota aspră a 
reproșului, iar reproșurile luciditatea necru
țătoare a rechizitoriului. Revedea, acum, totul, 
cu alți ochi, li ascunsese fetei că era căsătorit, li 
promisese chiar că o va lua de soție. Fusese deci, 
un trișor. Azi, era și dezertor: se lepădase 
de copilul său. fugind de niște îndatoriri fi
rești : cele de tată. Cum de amuțise în el 
glasul omeniei ? Cum de se lăsase cuprins de 
înghețul nepăsării ? Doar se știa cinstit... Și 
cu fiecare replică dată in acest deschis și

dai, cinste primești”
curajos dialog cu conștiința, se topea in I- 
nima lui gheața nepăsării, clștiga milimetri 
de înțelegere șl do adevăr. A sflrșlt, astfel, 
prin a recunoaște — in (ața legii și a oame
nilor —paternitatea unui copil pe care-l 
renegase, abandonindu-1 înainte chiar de a-I 
fi vfizut. de a fi privit In ochii lui curați...

Nu este, poate, nimic spectaculos In recu
noașterea cuiva că a greșit, că intr-o împre
jurare dată a fost lichea. Căci, așa cum spu
nea Kant : „Există vreun om, oricit de puțin 
cinstit căruia să nu I se fi intimplal citeoda- 
tă de a renunța la minciună, prin care putea 
să iasă dinlr-o încurcătură numai pentru mo
tivul de a nu se face vrednic de dispreț în 
(ața ochilor săi 1". Dar cită măreție se ascun
de în omenescul acelei lupte dîrze. cu sine 
însuși, din care grăuntele de adevăr șl stro
pul de cinste sini scoase la lumină cu for
cepsul meditației grave șl cu prețul alitor du
reroase confruntări I Căci cu fiecare milime
tru de introspecție veritabilă, sinceră și cura
joasă. făcuta din nevoia de a fi cinstit cu ti
ne Însuți triumfă (instea fată de alții, atîl de ad
mirabil exprimată de înțelepciunea latină prin 
glasul Iul Seneca : „trebuie să cugetăm mereu 
ca și cum altul ar li să privească în adîncul 
inimii noastre ; trebuie să trăim întotdeauna 
ca și cum am trăi în văzul lumii". Portretul 
nostru moral se încheagă real numai în con
știința semenilor. In ochii lor ne ve
dem, așa cum sîntem, nu în oglinzi. O- 
glinzile ne restituie — mecanic și pasiv — 
așa cum vrem noi să fim și cum nu sîntem. 
adeseori. De aceea, nici o virtute nu este 
mai caracteristică pentru conștiința de sine 
morală a cuiva, decît cinstea, izvorind din 
sinceritatea șl consecvența cu sine 
însuși. Cu rădăcinile adine înfipte 
în tradiții ce urcă mult pe firul mileniilor, 
cinstea a însemnat întotdeauna. în concep
ția morală a românului, lgea cea mare 
a conviețuirii alit de plastic exprimată in zi
cala : „Cinste dai, cinste primești". Acea lege 
care ne imbogățește umanitatea și ne înfrumu
sețează chipul moral, dîndu-ne blazonul no
bleței civice.

David MANIU

__________________ J
O Stimate tovarășe OCT A- să ne pună la curent cu anu- meni gujumentativ, < a nu luăm

Dezbaterea despre fructifice 
ren In maximum a timpului 
prxxhn tiv — cerință de cea mai 
marc însemnătate. subliniată 
prejznnt la tribuna Conferinței 
Naționale a partidului — evi
dențiază. printre alte aspecte, 
Șl pe acela, deosebit dc impor 
tnnt, ni calității muncii, al 
competenței investite în efortul 
cotidian, al consumului de in- 
tcldfimță" ce însoțește actele

tive și menit să iu ochij celor 
din jur. Insul sau inșii în cauza 
își acoperă neputința de a se 
descurca pe tărîmn) muncii, al 
practicii vi» a producției, prin- 
Ir-o rafală de „vorbe mari", sfo
răitoare. ira.se, cum spuneam, 
în scrie. Ș( Inșii aceștia, fără 
îndoială, muncesc... Ej depun, 
într-adevăr, o ..activitate", nu
mărul „propunerilor*1 și „iniția
tivelor" lor e marc. dar ceea

pasională, care să t« emoțio
neze... Am cunoscut, astfel, nu 
demult, un activist cultural 
'•nrr. In Ciuda unor eșecuri re
petate, se îndărătnicea să lu
creze mai departe în acest do
meniu, ocupînd un scaun ce i 
s-ar fi cuvenit, de drept, altuia 
• •o demonstrația că tot reco ce 
„produce" el c, totuși, dc ne 
folosit, în ciuda ambalajului 
poleit cu ( arc își prezenta „pro-

practice sfnt cele care verifică 
autenticitatea și forța dăruirii. 
Din pasiunea pentru țin princi
piu. pentru o idee, nu se poate 
face o scuzfl pentru slujirea 
proastă a acelui principiu sau 
a acelei idei.

Unul din vechii și cunoscuții 
minerj ai Văii Jiului. Ghcza 
Kalman. Imj relato. cu cîtva 
timp în urmă, o în 1 implore ale 
cărei sensuri se suprapun In

teau cu pumnii-n piept c-o ă 
facă lucruri mari... I-am pus 
la încercare. Cînd au văzui >ă 
nu le merge numai cu vorba șl 

< u bătutul cu pumnii >1 piept, <ă 
planul dc producție nu se face 
<u ..declarații" sforăitoare și 
cu vorbe împodobite, ci prin 
muncă, și încă nu o muncă de 
mîntuială, ci una dintre le 
mai grele, și-au luat zboru' ca 
niște fluturi... Au râma, lîn-

intre bunele intenții și competență...
zilnice ale creației noastre. în 
dauna risipei — oricîț dc stră
lucitoare — de vorbe și gesturi 
„mari", care nu fac decît să 
camufleze neputința sau nepri- 
ccperea dc a acționa.

Asistăm, insă, nu o dată, la 
situații în care golul interior — 
golul de nepricepere Și neștiin
ță — se drapează în veșmîntul 
somptuos, a cănii aparentă stră
lucire poate intimida, al „ini
țiativelor". ..propunerilor", „su
gestiilor- trase în scrie, veș- 
mînt, evident, pur verbal, îm
brăcat de regulă la ședințe fes-

ce interesează — mai e oare 
nevoie s-o spunem ? — sînt, în 
ultimă analiză, faptele, rezul
tatul practic al demonstrației 
dc virtuozitate verbală. O stră
danie eșuată — oricît dc stră
lucitor s-ar înveșmînta — nu c 
nimic altceva decît o străda
nie eșuată ; ea poate fi. în cc) 
mai bun caz, un examen al 
bunelor intenții, dar nu o do
vadă de pricepere indispensa
bilă.

Sînt unii care se străduiesc 
să dea une, asemenea risipe i- 
nutile de „efort" o coloratură

dusul" argumentul i-a fost unul 
singur: „Bine, dar eu îmj iu
besc foarte mult profesia, n-aș 
putea trăi fără ca"... Alteori. 
..iubirea" aceasta (care poate fi. 
fără îndoială, sinceră, dar cît 
ține asta dc cald?) se transfor
mă în scuză pentru greșeli sau 
eșecuri. Pasă-mi-te, din prea 
multă ..iubire pentru profesie" 
din prea mult „elan" exacer
bat, insul a sărit peste cal... 
Sînt substituite din nou crite
riile, căci nu ..dăruirea în si
ne" interesează, ci rezultatele 
ei, sau, mai precis, rezultatele

mod semnificativ pc datele dez
baterii noastre. „începusem lu
crul la Paroșeni și trebuia — 
îmj povestea Ghcz 1 Kalman - 
să-mi completez brigada să 
mai îmj aleg vreo doi-trei or
taci dc ispravă... Nu prea era 
timp de ..examene", de „veri
ficări", trebuia să începem cu 
maximum de viteză lucrul, tre
buia, deci, să-mi completez ra
pid brigada. Mi s-au rccoman- 
dat^de către niște meșteri, niște 
inși (îi voi numi cum îi nu
meau și meșterii aceia) „ini
moși", „numai foc", care se bă

gă mine, lingă noi, cej modești, 
cci harnici și serioși, cei însu
flețiți de glnduri curate, chiar 
dacă nu prea știu — sau. mai 
exact, nu vor — să-șj trimbi- 
țeze gindurile astea la toate 
răspîntiile...

O intîmplare simplă, cu o li
nie limpede, cu o morală lim
pede... O intîmplare care face 
de prisog comentariul, suprapu- 
nindu-și datele și sensurile pe 
datele și sensurile demonstra
ției noastre...

llic PURCARU

I
Cind ini s-a vorbit, tangen

țial, cu cițiva ani in urmă, 
prima oară, despre Iolanda 
Lojadi, ca despre o lucrătoare 
din comerț cu adevărat conș
tientă, mi-am zis, suspicios, 
că nu poate fi vorba decit de 
o... obișnuită confuzie in pla
nul valorilor. O vinzătoare 
conștiincioasă, ca atitea altele, 
am socotit, și am declinat ur
gent intenția inițială de a-i 
„dedica’ citeva cuvinte spe
ciale. Mi-am dat seama de e- 
roarea săvirșită atunci cindva, 
abia acum, intr-o discuție re
centă, cind de pe „planșeta" 
celor ce-și fac cu seriozitate și 

e lH utUnc datoria in co
rner/, am desprins spre a 
muta pe planul valoric ime
diat superior, citeva nume.

RESPONSABIUTATII♦
de a face totul bine, pentru 
a nu intra sub privirile scru
tătoare, severe, ale... șefului '... 
Și atunci' am cunoscut-o pe 
Iolanda Lojadi. Am dorit s-o 
cunosc. Mi se părea absolut 
necesar acest lucru. Cuvinte
le responsabilului magazinu
lui, Martin Schreler, imi apă
reau prea banale, aceleași, ca 
o etichetă cu date de princi
piu, sumare, care nu vorbește 
nimic despre calitate. Nu, ca
tegoric, nu mă gindeam la 
catalogări gratuite, inluisem 
faptul că toți cei ce o elogiau 
pe... cea care-mi intrase sub... 
lupă au perfectă dreptate. E, 
intr-adevăr, o expresie a co
rectitudinii 1 Ceva insă mă în
demna să mă gindesc mereu , ___ ___ _
că. totuși, nu orice... hornar vini. Ce caută rigiditatea

te meseria la perfecție, și-a a- Z 
similat-o, c în ca. in sufletul V 
ei, în întreaga-i ființă". Mi-am L 
amintit de citeva elogii pe z 
care, la intimplare, le-am cu- y 
Ies din gura citorva cumpără- z 
toare /„Blonda ? E incintă- < 
toare! Amabilitatea întruchi- Z 
pată ! E atît de simpatică, de y 
drăguță... Cine? Ioli de la ? 
„baticuri' ? E foarte serviabi- > 
lă. Știe, dom’lc, să-ți ofere. Z 
Știe calitățile mărfii. Știe să z 
recomande... Nu cred că există <■ 
articol în magazinul acesta z 
despre care Iolnada să nu fie < 
in stare să-ți vorbească..."» Z 
fi am cerut lolandei Lojadi V 
să-mi spună două cuvinte des- Z 
pre. rigiditate. „Mie, pur și V 
simplu mi-e străin acest cu- << 

în i
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Judecata după „obiceiul pamintului" în Munții

O procedură simplă și
eficace

peni la magistrat pentru o nouă 
judecare. Semnul se numea „RF- 
Pl'ȘIE", si cel care nu-1 respec
ta își risca viața.

Ih liccaie saplămină era sla- 
■fcilită o zi tn care cel Împricinați 
«c înfățișau înaintea bălrînllor 
<alufnl care se mai numeau șl 
.jurații cei mari", „comitet" șl 
Acâuneni", Poporul spunea, că 
»• acea zl ..se țin legi". Dregă
torii satului civili. - căci erau 
*1 bisericești — adică jurații 
«•el mart erau In număr de 7. 
împreună cu judele — primar, 
aleși dintre cei mai autoritari 
oameni al salului care trebuiau 
să fie loți cu părul <ăiun(. A- 
ceștia 7 rumpeau legea", adică 
pronunțau sentința.

Procedura in fața scaunelor 
sătești era scurtă șl orală. Mai 
talii se citau părțile. Citațiile se 
frluriteau cu așa numiți „jurați 
de uliță" sau ..gornici . Aceștia 
erau plătiți de către reclamant 
cu ,.o grașiță".

Dacă nna din părți făcea ob- 
scrvațtnni temeinice, putea să-și 
aleaqâ alțl trei jurați, din a- 
ceeașt comună sau comună ve
cină. De asemenea, și partea 
adversă avea acest drept.

Cei șase juzi. împreună cu 
primarul, se constituiau in tri
bunal șl ascnltînd părțile, 
rosteau Judecata.

In afară de martori, mijloc do 
probațiune in fața scaunului să
tesc, era și jurămintul. Pe la 
poalele munților șl pe Crlșul 
Alb cu ocazia jurământului se 
întrebuința șl formula sacramen
tală : .Sămbea lui Sâmbca; sfnt 
Simbeni. sint Simbenii". ceea ce 
tnseamnau : ..zic zău. zău; zău 
Ini Dumnezeu, crede-mă zău; de 
bună seamă".

Dezbaterea procesului era ur
mată de deliberare, ce se făcea 
în lipsa părților. Cel mai bătrin 
își spunea primul părerea, ur
nind apoi ceilalți jurați.

Partea care cîștiga procesul 
de obicei spunea : „Eu am avut 
iuș" adică dreptate, cîștig de 
cauză.

Holărîrile dale se executau po
trivit unor reguli bine stabilite și 
numai în cazul, cind executorii 
bu găseau la poarta celui ju
decat nici un semn. Pentru că 
daca în fața porții lui era îm- 
plintală o furcă sau par. în vîrf 
cu o pălărie, executorii se re
trăgeau. fiindcă semnul le indi
ca că cel judecat e nemulțumit 
c»> judecata și va trece la Cîm-

Atribuțiuni cu grijă
chibzuite

Una dintre atrlbuțiunile de mare 
importantă a acestor scaune să
tești. în afaiă de procesele păr
ților. era ..declararea de neveste 
a fetelor", care au greșit și .de
clararea paternității copilului" 
acestora.

Pină la accsle .scaune sătcșll.

lai nașa 11 Împletea părul ca la 
BCvesle șl-o ..îmbrobodea" toi 
asemenea".

După această formalitate ju
dele declara : „Tot omnl să știe 
câ lata N. N. de azi înainte c 
nevastă $1 copilul pe care 11 va 
naște, e a Ini N. N.”

In urma acestei 
se ospătau ca și la nuntă și fe
ciorul prezent sau absent era 
somat să se cunune cu ca la 
biserică lai. dacă sc opunea, 
trebuia să-i plătească „rușinea". 
Asemenea cazuri au mal avut 
loc în comuna Mnnccl din ju
dețul Hunedoara la 1851 șt 1854.

Scaunele sătești au continuat

declarațiunl

Din acel furtunos
timp al revoluției

declararea de nevastă și „imbro- 
bodirca" se făcea neoficial de 
către două femei lingă o salcie. 
După înființarea scaunelor pro
cedura era solemnă și după a- 
numite reguli. Pentru interesul 
ce-l prezintă redăm o astfel de 
ceremonie care a avut Ioc in 
fața juraților mari. „In Munții 
Apuseni (Baia de Criș), toi în 
vremurile de demult, fetele gre
șite erau cununate în toată for
ma de juzii comunali și de a- 
ceea, sătenii ziceau, că aseme
nea fete sini măritate sau „în- 
vălfte" de birae (primar). Fata 
greșită era invitată printr-un 
gornic comunal la primărie, un
de judele cu jurații mari șl mai 
mulți gornici o așteptau șl îm- 
biind-o cu beutură, o întrebau, 
de cine este însărcinată ? Dacă 
spunea, că ibovnicul ei e cutare 
fecior june atunci hotărau ziua 
in care să se facă la primărie 
„Invălirea" (imbrobodirea) și de
clararea ei ca „nevastă". La ziua 
numită fala se înfățișa însoțită 
de naș și nașă, aleși de ea sau 
numiți de primar și dacă iecio- 
rul citat nu se prezenta, se fă
cea „invălirea" și declarațiunea 
chiar și in lipsa lui. Toți erau 
imbrăcați sărbătorește și „învă- 
lirea" se făcea cu solemnitate. 
Fata era pusă pe un scaun in 
mijlocul casei și jurații la masă,

să dăinuiască pină la 1877. pină 
la introducerea prin lege a ju
decătoriilor comunale.

Cîteva considerente
Din descrierea de inai sus a 

vechilor scaune sătești, institui
te de Avram lancu la 1849, pre
cum și obiceiurile vechi strămo
șești după care se judeca, ne 
putem face o imagine fidelă a- 
supra vechilor organizații juri
dice românești existente pe a- 
cele vremuri. Pe acele vremuri, 
pentru că incontestabil ele au 
existat și înaintea revoluției de 
la 1848. Chiar documentul ema
nat de Avram lancu precizează 
că „unde nu sînt pînă acuma 
scaune sătești", ,,să le ridice în 
tot satul", „pe lingă alegerea 
poporului". Deci, documentul 
confirmă clar existența lor și 
consfințește și de drept această 
stare de fapt. Mal mult, dispune 
ca peste tot, in flecare comună 
să se înființeze scaune sătești, 
dîndu-i un caracter unitar orga
nizării acestor judecătorii. Ju
decata însă era lăsată să se 
desfășoare după LEGEA PAMlN- 
TULUI, după obiceiurile străbu
nilor.

Fără îndoială, că, chiar în con
dițiile noi create de revoluția

de la 1848. nu poale fi xorba 
riccil de acel „lus valachicum” 
care constituia baza si funda
mentul Istoric al spiritului juri
dic romlnesc.

Poporul român era agricultor 
piln excelență, legat sufletește șl 
materialicește de părnlntn) pe ca- 
re-1 cultiva. Primele Iul orlndulrl 
.ni fost legate de acest pămlnl. 
Ele au reglementai iaporturile 
juridice care se Iveau în lcgălu- 
ră <u această muncă a cimpulul. 
Șl dragostea de pămînt. de glia 
strămoșească, au fost caracterh 
tlce acestor obiceiuri strămo
șești.

lus valachicum era drcplul 
ecutumicr — public șl privai — 
exercitat din strămoși șl concre 
lizat in așa-numilul oblceiu al 
pămfnfnlul. legea vie a oblcciu- 
Ini pămtntului ca produs al vi
eții materiale și spirituale ale 
poporului, a avut, timp îndelun
gai. o importanță mal mare de 
cît legea scrisă. Ea domina viața 
poporului în toate manifestările 
ei. fiindcă era în sîngclc națiu
nii.

Spiritul juridic al unei națiuni 
nu poate li altceva decît rezul
tatul condițiilor de viață la care 
a tost supusă secole de-a rindul. 
Șl dacă lupta oțeleștc. calitatea 
de națiune luptătoare și prolcs- 
laloare contra urgiilor străine, 
a imprimat secole de-a rîndul a- 
ccstui spirit juridic caracterul 
ofensiv și actix' în direcția a- 
devărulul. libertății șf dreptății. 
Este in fond vorba de o dîrză 
reacție țață de asupritor o re
zistență permanentă pentru 
menținerea obiceiurilor și drep
turilor milenare.

Acest drept. înrădăcinat în 
sîngele șl instinctul poporului 
român ardelean, nu putea fl cu 
ușurință schimbat sau înlocuit. 
Istoricul maghiar Benko spunea 
că : „ar fi mai ușor să-i smulgi 
Ini Hercule măciuca din mînă. 
decît să-i desparți pe Valahi 
chiar și numai un moment de 
la obiceiurile lor strămoșești".

Ideea promovării vechilor tra
diții. a marelui tribun român, 
care își doarme somnul lingă 
gorunul lui Horia. își are te
meiul in secularele lupte duse 
de poporul român din Transit 
vania, pentru libertate și drepta
te.

Nicolae WARDEGGER,
Arhivele statului — Deva

•Vezi, partea I în 
„Steagul roșu** nr. 7405 
6 sept. 1972.
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producție 1320 000 lei. 
mic nu e mai interesant 
cit să puți urmări, in balan
ța vremii, cum se schimbă 
uneori pe nesimțite, atitudi
nea oamenilor față de mun
că, de mașină. Cu alic mai 
mult in lumea șoferilor, o 
meserie dificilă, plină de ne
prevăzut, șoferii care trăiesc 
suflul generator al străzilor, 
al drumurilor lungi, șoferii, 
care „s-au obișnuit cu omul 
veșnic grăbit", șoferii autobu
zelor care apar atunci cind 
începi să numeri minutele, 
cind nerăbdarea a atins „cul
mea' ei, și numai ei, sînt 
aceia care ne leagă drumuri
le de la orele 4,30 dimineața, 
și pină la ore destul de ma
tinale — 2, după miezul nop
ții. „Aparent, profesiunea de 
șofer pare ușoară, ni se des- 
tăinuie SEVER M1CLEA. In 
realitate, este extrem de di
ficilă din cauza riscului. Nu 
avem voie să greșim, deci 
cuvinlul potrivit e ăsta : dă
ruire. Noi, asemeni ceferiș
tilor, sintem cărăușii drumu
rilor „birjari* moderni*.

Fără îndoială, observația 
este exactă. Se definește ast
fel o caracteristică a meseriei 
șoferului, a responsabilității 
pe care o implică fiecare 
„legătură": Petroșani — U- 
ricani, Lonea, Aninoasa, Pe- 
trila, Vulcan, cursele de la 
Merișor și Bănița, șeful de 
garaj e obligat să gindească 
mereu, să ia hotăriri, res
ponsabil și lucid, știut fiind 
că omul muncii așteaptă. Ce

le peste 120 de autobuze, șo
feri și taxatoare pe măsura 
cifrei, împărțite pe trasee și 
localități, crearea unui cir
cuit continuu, a rezolvat, re
zolvă și va rezolva marea 
problemă urbanistică a lu
mii moderne : transportul în 
comun Altceva se dovedește 
insă mai greu : munca in 
flux continuu — din 24 de 
ore 22 sint ore de circula
ție — înseamnă ceva cu to
tul nou pentru un om obiș
nuit din moși-strămoși să lu
creze „pe lumină', clădin- 
du-și o existență — ferestre 
de pauză — in perimetrul u- 
nei zile.

— Este dificilă munca cu 
șoferii ?

— Șoferia avind pentru 
profani o umbră de mister, 
e firesc să exercite oarecare 
atracție pentru tineret, ne 
spunea GHEORGHE SCAR- 
LAT, șeful secției. Pe par
curs insă, operează selecția, 
verificarea omului cu aptitu
dini și cunoștințe, plus posi
bilitățile lui de încadrare și 
disciplina programului impus 
de această meserie care este 
șoferia.

Ni- 
de-

TR1F, a depășit ciclul rula
jului normal cu 20 000 km ; 
...1563 — ALEXANDRU RO
ȘI ANU, cu 35 000 km; ...1567 
— PETRU MUREȘ AN, cu 
30 000 km; ...1670 TUDOR 
AS AN cu 20 000 km, aceasta 
insă nu-i împiedică să cir
cule in continuare... Că n 
s-a depășit niciodată consu
mul de benzină și ulei ? — 
nu face nimeni un secret din 
asta, n-au de ce: numai în 
luna august economiile de 
benzină se ridică la 15 000 
litri, iar la ulei 1 500 litri.

— Este suficient să ai șo
feri buni, ca transportul să 
meargă de la sine ?

— Nu, ar fi o greșeală să 
spunem asta. Dispecerii, per
sonalul de garaj, muncitorii 
de la reparațiile curente, toți 
acești factori concurează la 
bunul mers al transportului. 
Dispecerii GHEORGHE GRU
IA. MIHAI ZIDARU, revi
zorii tehnici EUGEN BAR
THA, și ION LINGURICI, 
sint socotiți la noi „mina 
forte* in organizarea trans
portului in comun.

— Ați citat nume, ați pu
tea evidenția și ps alții ?

— Să începem cu șoferii 
CAROL BANYO1, KAROIi 
B1RO, NISTOR POPESCU, 
SOT1RACHE MITITELU, 
BLAZIU KOLLO, ALFRED 
GROMMEZ, SEVER MICLEA. 
Ar urma... Dar ce să mai 
vorbim, cu toții merită laude, 
stimă.

R £ n sociolog făcea o con- 
statare : în ultimii ani, 
un șofer lucra un timp 

„fără limite', astăzi lucruri
le s-au inversat: 120 de 
șoferi și autobuze, parcurg 
peste 50 milioane kilometri 
(cifră de mare importanță), 
intr-un an ; iar locuitorii Văii 
Jiului sînt mulțumiți .,intr-un 
fel". Există încă lipsă de 
autobuze — spunea șeful ga
rajului — 50 la număr ar 
mai trebui pentru completa
rea parcului existent — încă 
se mai resimte lipsa pieselor 
de schimb, a șoferilor, cau
ze obiective care îngreunează 
transportul in comun in o- 
rele de virj, cînd aglomera
țiile se dublează și chiar se 
triplează. Sint probleme de 
primă cerință, care au fzr 
mat și formează, probleme 
de viitor ale ' .

Ascultîndu-l pe Gheorghe 
Scarlat, șeful 
omul care o 
și-a închinat-o transportului, 
nu iie revine pentru acești 
oameni decît un gtnd de 
mulțumire.

- iu for- 
probleme 

întreprinderii.

secției auto, 
viață întreagă

I
fe

eși au adus întreprin
derii venituri •substan
țiale la planul de pro

ducție, gm notat : autobuzul 
31-HD-6&2 — șofer HOREA

oameni pricepuți, 
mai tineri, alții 
puțin tineri, dar 

cu toții slăpîniți de „magia" 
breslei. Colectivul secției 
auto, a I.G.C., oamenii care 
trăiesc intens fiecare clipă 
de muncă, dăruire și abne
gație. pentru bunul mer 
transportului In comun.
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tău vad,

acumuta- 
de aduc- 
echilibru,

(Urmare din pag l)

EXPERIMENT RUTIER

{Urmare din pag. 7J

experimenl 
drumul na-

atunci sînt 
megieși și ori 
ori se simte 
sare unul in 
celuilalt».

din acest complex, primește o- 
pa și o dirijează spre vechea 
albie a Lotrului, ți de aici, de 
Io Mâlaio. pe (ostul 
in Olt.

Barajul, locul de 
re, galeria principolo 
țiune ți castelul de 
galeria forțotâ ți cea de fugă 
ou preluot, in cadrul primelor 
probe, cele dinții cantități de 
apă, incheindu-se astfel prin
cipalele lucrări de execuție lo 
oceste obiective. Lo rindul lor, 
montorii au asamblat întregul 
ogregot hidroenergetic. In cen
trala electrică, un adevărat po 
lat subteran, de 140 m sub 
nivelul fostei albii a piriului 
Latorița, se fac ultimele veri
ficări, se stabilesc cele din ur
mă conexiuni în stația elec
trică de transformare. Se a- 
propie clipa cind primul din 
cele trei hidroagregate de 170 
MW, prevăzute a funcționa a- 
ici, să producă cei dinții ki
lowați. Un nou luceafăr va 
străluci in constelația energe
tică a României. Evenimentul 
va avea loc cu mai bine de 
o lună avans față de prevede
rile planului de stat.

Și in timp ce la Vidro și Voi- 
neasa, la Fintinele și Mălaia 
constructorii și montorii pregă
tesc momentul primei intrări in

funcțiune, la Gălbeanu și Pe 
trimanu, lo Jidoaia ți in xono 
Bolindru, se lucrează la exco- 
vații ți hetonări de baraje, io 
săparea de galerii prin care 
cursurile a 86 de piriuri iți voi 
inmănunchia apele în lacul de 
fa Vidra - o adevărată mare 
artificială, făurită de om in ■ 
nima munților. Județelor vecine 
- Vilcea ți Gorj li s-au creat 
pe sub munte o nouă cale de 
legătură - galeria subterană 
Petrimanu - Oltelu, concepută 
pentru a ridica potențialul hi 
droenergelic al lacului de o- 
cumulare de lo Vidra. filte 
căi, oile obiective dispersate 
pe 4 000 000 mp, definitivează 
in aceste zile noile cote ale 
complexului hidroenergetic, 
creează un nou peisaj, dau 
valențe superioare frumuseților 
acestor locuri. Miile de cons
tructori și montori care, in în
tâmpinarea aniversării jubileu 
lui Republicii se prezintă cu o 
depășire a planului revenit de 
la inceputul anului, evaluată 
la peste 20 000 000 lei, cu sub
stanțiale avansuri față de pre
vederile din grafice, trăiesc zi
lele cuceririi primei mari vic
torii in bătălia pentru înfăptui
rea unora dintre cele mai in
genioase și mai îndrăznețe 
proiecte ale energeticienilor ță
rii noastre : sistemul 
energetic de pe Lotru.

Un interesant 
rutier are loc pe 
țional care traversează Piatra 
Craiului. Pe un tronson de 
circa 2 000 m, care cuprinde 
numai serpentine și pante 
mari, sînt verificați parame
trii unui nou tip de asfalt. 
Este vorba de asfaltul antide
rapant, preparat după o teh
nologic românească. Observa
țiile făcute timp de peste un 
an au oferit specialiștilor date 
care confirmă speranțele că 
noul „covor asfaltic" va pu
tea fi extins cu succes în ast
fel de zone.

IOAN VINTILĂ nu 
. terminase dirijarea, nu 

pusese la punct fronta
lul pentru prima tăiere, 
cu combina, a fîșiei. 
„Nu plecați pină nu vă 
faceți lucru' vost'" — a 
decis șeful de brigadă.

Desigur, nu cu prea 
mare bucurie au primit 
ortacii hotărirea... Dar 
cind au văzut că nu
mai datorită răminerii 
lor „peste rind" s-a 
reușit „ziua și fîșia". 
tăcerea lor a confirmai 
că și șefii mai au 
dreptate».

...La un moment dai 
s-a intrat în „criză" de 
șefi de brigadă la sec 
tor. NICOLAE CRO 
ITORU. de la pregătiri, 
a refuzat categoric să 
primească frontalul 
descoperii". Că-i bă- 

trîn (că-i mai în vîrstă. 
asia da...), că-i una.

că-i alta .. Nea
Ier l-a luat la un pahar 
(asia la început, bine
înțeles».) șl l-a... lămu 
rit dintr-un foc. Șl de 

frontaliști 
de cile 
nevoia 

ajutorul

0 
o 
n
□ n

CZJ CZ3 IZ3 E3 ET E=S C=IEZJCDEZ]l=]|=3EZ!CZ3IZZIC=]C3CZlE=]£EDCZlCZlCZ]EZ3CZL^n

(Urmare din pag l)

la ziarul „Steagul roșu
este de 8

octombrie
presă din

fiecăru'

colectivelor de muncă 
să fie și conducători 
să fie capabili să vor- 
maselor, să contribuie

(Agerpres)

PronoexpresEs-

EVENIMENTE

JOI 7 SEPTEMBRIE

Extr. I : 20, 6, 27, 22, 2, 36

Fond de premii: 1 362 784 lei
JOI 7 SEPTEMBRIE

Ex-tr. a Il-a : 12, 26, 4, 24, 31

laFilme
24

JOI 7 SEPTEMBRIE

Cultural: Ini- 
vînător singuratic ; 
Ultimul domiciliu 
URICANI: Steaua

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE: Vreme în general 
frumoasă cu cer mai mult se
nin. Dimineața, pe alocuri, cea
ță. Vini din sectorul

La tragerea Pronoexpres nr. 
36 din 6 septembrie 1972 au 
fost extrase din urnă urmă
toarele numere:

Reînnoițbvă abonamentele

Prețul unui abonament 
24 lei trimestrial.

lei lunar.

se fac la

Propaganda de

Abonamentele pe luna 
chioșcurile și difuzorii de 
deri, pînă la data de 30 septembrie a.c., inclusiv.

întreprin-

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

specialiști în industria miniera 
este necesar ca acestea să fie 
folosite mai diD plin în activi
tatea de propagandă. Inginerii, 
în general, toți specialiștii ddn 
fruntea 
trebuie 
politici, 
bească 
la mobilizarea lor la înfăptui
rea sarcinilor ce revin 
colectiv, nu doar priD dispozi
ții, ci printr-o muncă politică 
susținută.

Lectorii trebuie selecționați 
din rindul cadrelor cu o pregă
tire multilaterală, cu aptitudini 
reale pentru activitatea de pro
pagandă. S-a vorbit pe larg în 
cadrul întrunirii despre moda
litatea prin care sînt îndrumați

un lucru 
lcctoriloi

JOI 7 SEPTEMBRIE

frumoasă soție ; LONEA 
Minerul : Pentru că se iubesc ; 
AN1NOASA: Serbările galan
te; LUPENI 
ma e un
VULCAN :
cunoscut; 
sudului.

Soarele răsare la ora 5,46 
șî apune la ora 18,41. Zile tre
cute din an — 251. Zile răma- 

15.

lului ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Zece melodii preferate; 20,40 
La microfon, Nicolae Sabău șl 
Iliuță Rudăreanu ; 21,00 Bule
tin de știri ; 21,05 Revista șla
gărelor ; 21,25 Moment poetic; 
21,30 Bijuterii muzicale; 21,45 
Mari șansonclișli ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de
seară ; 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Concert de scară ; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
trada nocturnă.

1001 c’e s 19,30 Tele 
Marea întrecere socialista la 
zi ; 20,00 Tinerii despre ei în
șiși ; 20,30 Pagini de umor: A- 
venturi în epoca dc piatră; 
21,20 Jocurile Olimpice de va
ră — 1972; 22,25 Avanpremi
eră ; 22,30 24 de ore. Jocurile 
olimpice de vară.

4- 1860 — S-a înființat la 
Paris prima agenție diploma
tică a Principalelor Unite 
1930 — S-a născut regele Bel
giei Baudouin I 1822 —
Proclamarea independenței 
Braziliei. Sărbătoare naționa
lă (150 de ani) <-1911 — S-a 
născut Todor Jivkov, pr'm-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președinte al Consiliului de 
Stat 1949 — A fost creată 
Republica Federală a Germa
niei < 1972 — In U.R.S.S. vi
zita unei delegații a Dietei 
Japoneze compusă din 10 
membri (7—16) < 1972 — Al 
IX-lea Congres internațional 
de studii asupra Limesului ro
mân (Mamaia) < 1972 — Con
ferință la nivel înalt a țărilor 
din Africa orientală șl cenlra- 

(Tanzania).

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Fanlan la Tulipe ; Republica: 
Trafic ; PETRI1.A : Cea mai

6,00 Muzică și actualități 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Oda limbii 
române; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Dragă mi-e Dobrogea — 
muzică populară ; 10,30 Clu
bul călătorilor; 10,45 Compo
zitor și interpret: Alain Ba- 
rrifere; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Formația instrumentală 
Bebe Prisada ; 11,30 Uvertura 
la opereta „Fatinitza" de Su- 
ppd ; 11,40 „Răsună cîntec
nou" — suit'ă corală -, 12,00
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Muzică de prlnz; 14.00
Buletin de știri ; 14,05 Com
pozitorul săplămînii; 14,30
Concert de muzică populară; 
15,00 Buletin de știri; 15,05
Tribuna radio; 15,35 Muzică 
de estradă ; 16,00 Radiojurnal;
16.30 Știința la zi; 16,35 Care 
floare-l mai frumoasă — cin- 
tece populare; 17,00 Buletin 
de știri; 17,05 Antena linere-

9,Q0 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 România in lume ; 
9,35 Prietenii lui Așchiuță ; 
10,00 Curs de limba franceza. 
Lecția a 16-a ; 10,30 De la Al
fa la Omega. Enciclopedie pen
tru elevi; 11,00 Telecinomate- 
ca: Prințesa. O producție 
studiourilor suedeze; 12,
Jocurile Olimpice de vară — 
1972 ; 13,45 Telejurnal; 16,55 
Deschiderea emisiunii de du| ă- 
amiaz.S. Jocurile Olimpice de 
vara — 1972; 17,25 Arta plas
tica. Expoziții deschise cu o- 
cazia Congresului internațional 
de estetică București 1972 ; 
17,40 Emisiune în limba ma
ghiară ; 18,30 Jocurile olimpi
ce de vară ; 19.10 Brazilia — 
imagini din nord-est ; 19,25
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lectorii. S-a realizat 
bun prin repartizarea 
pentru o perioadă de timp la 
anumite colective din întreprin
deri. Este un lucru pozitiv a- 
julînd lectorul să cunoască via
ța. frămîntărîle colectivului res
pectiv și, astfel, în expunerile 
ce le face să poată aborda în 
mod concret diferite probleme 
cu care se confruntă colectivul 
De o deosebită importantă sînJ 
de asemenea în orientarea și 
perfecționarea activității lecto
rilor informările priD care or
ganele de partid ii pud la cu 
rent pe lectori cu problemele 
ce le ridică viața social-econo- 
mică din sfera lor de activitate 
Organizațiile de partid au da
toria să folosească o gamă lar
gă de mijloace, inclusiv sonda 
jele de opinie, pentru a cunoaș
te problemele ce preocupă, in
teresează oamenii și să fixeze 
tematica expunerilor în funcție 
de preocupările oamenilor, ale 
colectivelor. Este necesar ca 
lectorii să aducă o contribuție 
mai mare la optimizarea activi
tății de producție, la mobiliza
rea colectivelor de muncă, la 
recuperarea rămînerilor în ur
mă la extracția de cărbune. S-a 
subliniat necesitatea intensifică
rii muncii politico-ideologice 
pentru dezvoltarea — mai ales 
la tineri — a dragostei și răs
punderii fața de muncă, față de 
îndeplinirea sarcinilor profesio
nale.

Tn orientarea activității lec
torilor un rol important trebuie 
să îndeplinească cabinetele de 
științe sociale care pot și tre
buie să devină adevărate foca
re dinamizatoare ale activită
ții ideologice.

Un loc important în 
dezbaterilor l-au ocupat 
țele pe care trebuie să le în
deplinească o expunere pentru 
a avea eficiența dorită, capa
citatea de captare a auditoriu
lui, forță de convingere, de 
mobilizare. S-au emis pe aceas
tă temă idei, păreri multiple. 
Eficiența unei expuneri depin
de de o multitudine dc factori 
— de tema expunerii de pre
gătirea și competența lectorului, 
de pregătirea și disponibilitatea 
psihică a auditoriului, de manie
ra în care se face expunerea. 
S-a insistat cu deosebire ca ex
punerile — ma; ales centru 
mineri — șă fie vii, prezenta
te liber și să Se renunțe la ci
tirea unor conferințe lungi. Oa-

cadrul 
cerin-

menii sînt mult receptivi
dacă lj se vorbește liber con
vingător decît dacă sînt puși 
in situația să asculte Un 
ferențiar lipsit de har 
nu-și ridică nasul din i 
Fiecare lector trebuie să __
darul să comunice cu publicul, 
să trezească interesul acestuia. 
Este o cerință care presupune 
ca lectorii să fie bine pregă
tiți, să se prezinte în fața oa
menilor Cu expuneri bine do
cumentate care să fie rodul 
gîndirii lor proprii și nu niște 
texte tip lecție, scoase dintr-un 
dosar și — ceea ce s-a mai 
spus —să cunoască viața, mun
ca, realizările șj neajunsurile 
colectivului respectiv. S-a vor
bit în acest sens despre nece
sitatea îmbogățiirii fondului 
documentar care se pune la 
dispoziția lectorilor, despre im
portanța folosirii mijloacelor 
ilustrative audio-vizuale meni
te sâ trezească interesul audi
toriului. să contribuie la în
sușirea înțelegerii ideilor din 
expunere. Este necesar sâ se 
dovedească suplețe șî în ale
gerea manierei de prezentare a 
expunerii. In afara expunerii 
propriu-zise. atunci cînd un a- 
numit subiect este cunoscut de 
către un colectiv de oameni se 
poate folosi cu rezultate bune 
metoda dialogului — în manie
ra întrebărilor și răspunsurilor
— între lector și auditoriu

Indiferent de maniera expu
nerii — ș-a concluzionat în ca
drul schimbului de experiență
— o cerință de căpetenie pen
tru reușita unei expuneri o 
constituie pregătirea, documen
tarea lectorului spre a asigura 
un conținut bogat de idei o 
structură logică optimă și for
ță de convingere fiecărei ex
puneri.

In acest sens în nou) an de 
învăț ămînt organizațiile de 
partid au datoria să ajute mai 
mult lectorii, să asigure ca a- 
ccștia să cunoască preocupările, 
sarcinile organelor de partid să 
aibă un contact permanent • u 
masele și astfel să devină mhi- 
tanți activi fervent! pentru e- 
ducarea oamenilor muncii pen
tru mobilizarea lor la optimi
zarea activității sori a l-economi
ce, la eliminare;) deficiențelor, 
să tonifice strădaniile fie.' ii 
colectiv de muncă pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite 
de Conferința Națională a parti
dului

> con- 
are 

hirtie. 
aibă

Ieri, temperatura maximă 
aerului a lost de plus 20 de 
grade la Petroșani și do plus 
14 grade la Paring. Minima a 
fost de plus 8 grade alît 
Petroșani cil și la Paring.
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„MUNCA DE PARTID-
A apărut „Munca de partid" 

numărul 9 1972, revistă u G.G. 
al P.C.R. Revista se deschide cu 
articolul „Organizarea muncii 
de partid la nivelul marilor im
perative actuale", semnal de 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent. : ecretar 
al C.C. al P.C.R. In continuare, 
la rubrica „Intensificarea con
tinuă a vieții interne do partid', 
este inserată o relatare asupra 
Consliiluirii organizate in ju
dețul Hunedoara cu comisiile, 
po probleme alo munc ii de 
partid. La rubric .< „Întreaga 
muncă politică la livobil exi
gențelor actuale" icvisla publi-

că articolele „însușirea apio- 
fundală a documentelor Confe
rinței Naționale a P.C.R.'*, sem
nal de Gheorghe Mărginean și 
„Plămădirea profilului moral al 
omului zilelor noastre" — con
vorbire cu Anna Bartok. secreta
rul Comitetului dc partid de ia 
întreprinderea textilă „Oltul" 
din Sf, Gheorghe.

Sumarul mai cuprinde, de a- 
semonoa, rubricile „Inițiative, 
metode, acțiuni utile'*; „Propa
ganda do partid”: „Recoman
dări tematice pentru anul de 
învăUimin! 1972- 1975")' rm- 
sultații': .Documentar": . n.lș- 
punsuri la întrebările cd lori
lor".
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declarația Comitetului olimpic lomân
Sportivii — ca și întreaga opinie publică din Republica 

Socialistă România — au aflat cu emoție și indignare despre 
actul comis do un grup terorist împotriva delegației spor
tive israclicnc, participantă la Jocurile Olimpice de la 
Miinchcn și caro s-a soldat cu numeroase victime omenești.

Comitetul olimpic român condamnă cu toată liotărirca 
acest act de teroaro îndreptat împotriva unor sportivi paș
nici, ncvlnovați, participant! la o manifestare a prieteniei și 
păcii, atentat care încalcă în modul cel mai grav spiritul 
olimpic, stlrnlnd mînia șl revolta tuturor oamenilor de bu
nă credință.

In această împrejurare tragică, Comitetul olimpic ro
mân exprimă profunda sa compasiune familiilor îndoliate,

Vizita in R.A. Egipt 
a delegației 

U. N. C. A. P.
CAIRO 6. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite i La Caino a sosii o 
delegație u Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție din România, condu
să du Gheorghe Petrescu, pre
ședintele U.N.C.A.P., care, la 
invitația Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Agricole din 
Republica Arabă Egipt, face o 
vizită în această țară.

Miercuri, delegația a fost 
primită de Sayed Marei, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste Arabe. 
In cadrul intîlnirii. la care a 
participat Ahmed Younes, pre
ședintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Agricole din 
R.A.E., părțile au relevat cursul 
pozitiv al relațiilor româno- 
egiptene, rezultatele fructuoase 
ale cooperării economice bila
terale, inclusiv în domeniul a- 
griculturii.

In aceeași zi, delegația 
U.N.C.A.P. a făcut o vizită la 
Institutul agronomic din Cairo.

Scrisori ale guvernelor bulgar și cehoslovac 
adresate secretarului general al O.N.U., 

cu privire la problema convocării 
unei conferințe mondiale de dezarmare

SOFIA 6 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția BTA. 
guvernul bulgar a adresat se
cretarului general al O.N.U. 
o scrisoare în legătură cu re
zoluția O.N.U. din anul 1971 
privind convocarea unei confe
rințe mondiale în problema 
dezarmării. In scrisoare se 
arată că guvernul bulgar, pro
fund convins că toate popoa
rele sînt vital interesate în 
succesul convorbirilor privind 
dezarmarea, salută ideea con
vocării unei conferințe mon- 
disL- pentru dezarmare, la ca
re toate țările își vor putea 
expune punctele de vedere a- 
supra tuturor aspectelor acestei 
probleme complexe și vor pu
tea prefieura prin eforturi co
mune cele mai eficiente mă
suri în direcția limitării si în
cetării cursei înarmărilor.

Scrisoarea relevă că guvernul 
Hulear est? de părere că preT 
zentnrea opiniilor diferitelor 
țări vg permite găsirea unor

A — —

încheierea tratativelor dintre
R.D.G. și Finlanda

BERLIN 6 (Agerpres). — Tra
tativele dintre Republica Demo
crata Germană și Finlanda, con
sacrate stabilirii relațiilor diplo
matice și analizării probleme
lor care decurg din aceasta, 
desfășurate între delegațiile ce
lor două state la Berlin și Hel
sinki, s-au încheiat cu succes.

Ședința Biroului Politic 
al €.€. a! P.M.U.P.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
La Varșovia a avut loc o șe 
dintă a Biroului Politic al G.C. 
al P.M.U.P., în cadrul căreia au 
fost examinate sarcinile ce re
vin economiei poloneze în do
meniul economisirii materiilor 
prime și diferitelor materiale, 
relatează agenția P.A.P. Biroul 
Poli lie a relevat că economisi
rea materiilor prime și a mate
rialelor reprezintă un factor de 
creștere a producției industria
le, în dezvoltarea economică

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende a sem
nat două decrete privitoare la 
înființarea Secretariatului natio
nal al femeilor și Secretariatul 
pentru problemele locuitorilor 
cartierelor sărace. Șeful statu
lui chilian a semnat cele două 
documente cu prilejul celei de-a 
doua aniversări a victoriei în 
alegeri a coaliției forțelor de 
stingă.

♦ La editura Meulenhoff din 
Amsterdam a apărut in limba 
olandeză ediția a doua din an
tologia de poezii ale lui Mlhai 
Eminescu, în traducerea prof. 
Gerard de Ridder, cu o prefață 
semnată de acad. lorgu Iordan 
șl Ilustrații de Ligia Macovel.

4- J6 persoane și-au pierdut 
viata ca urmare a scufundării 
Unei drage in largul portului 
finlandez Pietarsaari. Operațiu
nile de salvare au fost stînjeni- 
te de marea agitată și vintul 
jiuternic.

♦ Pal LosonczL președintele 
Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, a primit, miercuri, de
legația parlamentară japoneză, 
condusă de Kenzo Kono, preșe
dintele Camerei superioare a 
Dietei, care face o vizită în 
Ungaria.

Operațiunile desfășurate 
de politia . canadiană pentru 
prinderea autorilor furtului co
mis luni la Muzeul de artă din 
Montreal nu au dat fină în 
prezent rezultate. Se precizează.

noi forme pentru punerea de 
acord a activității practice a 
statelor în respectivul domeniu, 
fără ca aceste no; forme să ex
cludă forma tratativelor deja 
consacrată, a căror necesitate 
și utilitate a fost dovedită. Gu
vernul bulgar — se arată în 
scrisoare — sprijină ideea 
transformării conferinței în- 
tr-un organ cu acțiune perma
nentă. Pregătirea și lucrările 
conferinței mondiale pentru 
dezarmare trebuie să se' des
fășoare- cu sprijinul activ al 
Organizației Națiunilor Unite, 
în conformitate cu rezoluția a- 
doptată de Adunarea Genera
lă a acesteia, se arată în în
cheierea scrisorii.

★

PR AGA G (Agerpres). - Mi
nistrul afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, a adresat o scrisoa
re secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. în care 

miercuri, în capitala R.D. Ger
mane, informează agenția A.D.N.

Rezultatele tratativelor, des
fășurate într-o atmosferă de 
lucru, constructivă, urmează să 
fie prezentate pentru o anali
ză aprofundată guvernelor celor 
două state, precizează aqenția 
citată.

multilaterală a tării, precum și 
un factor al creșterii continue 
a nivelului de trai al populației. 
Biroul politic a recomandat or
ganelor guvernamentale să ela
boreze de urgentă hotărîri prin 
care să asigure creșterea cointe
resării colectivelor de muncă în 
realizarea de economii de ma
terii prime și materiale, fiind 
recomandată, totodată, pregăti
rea unui program de activitate 
pe termen lung în această di
recție.

totuși, că hoții nu fac parte 
dintr-o bandă internațională, ci 
lucrează mai degrabă pe cont 
propriu. Aceasta, deoarece ei au 
lăsat în muzeu o serie de o- 
biecte de artă de mare valoare. 
Printre exponatele furate, a că

ror valoare depășește 2 milioa
ne dolari, figurează, după cum 
s-a anunțat, un tablou de Rem
brandt, evaluat la un milion de 
dolari.

< Autoritățile de la Seul au 
anunțai că Inundațiile care au 
avut loc în Coreea de sud în 
cursul lunii at.gust — cele mai 
grave din ultimii 47 de ani — 
au provocat moartea a 463 per
soane și pagube materiale eva
luate la 66,7 milioane dolari. 91 
persoane continuă să fie dale 
dispărute, 624 au lost grav ră
nite, iar un număr de 570 000 
de locuitori au rămas fără adă
post. Cele mai afectate au fost 
zona Seulului și unele provincii 
centrale, unde s-au înregistrat 

este expus punctul de vedere 
și sint prezentate propunerile 
guvernului R.S.C. în problema 
convocării unei conferințe mon
diale de dezarmare, anunță a- 
genția C.T.K, Guvernul cehos
lovac, relevă scrisoarea, spriji
nă de la bun începui propune
rea de convocare a unei aseme
nea conferințe, cu participarea 
tuturor statelor lumii, indiferent 
dacă ele sînt membre ale 
O.N.U. sau nu. El este gala 
să-și aducă contribuția la con
vorbiri constructive asupra 
complexului de probleme ale 
dezarmării, subliniază scrisoa
rea.

Guvernul cehoslovac ar saluta 
sincer tinerea conferinței în
tr-o tară neutră. In ce privește 
data la care ar urma ea să se 
desfășoare, guvernul R.S.G. a- 
preciază că există toate premi
sele pentru organizarea și ti
nerea ei încă în anul 1973. Tot
odată. în scrisoare este expri
mată părerea că ar fi util și ne
cesar să se tină-conferințe-mon
diale de dezarmare la fiecare 
2—3 ani.

Cehoslovacia, arată în înche
iere scrisoarea, este Interesată 
ca la lucrările conferinței să 
participe, pe bază de egalitate 
în drepturi, R.D. Germană șl 
R.F. ?. Germaniei.

Luptele din Vietnamul de sud
@ Angajamente violente în zona Platourilor 

înalte ® Un bilanț al pierderilor provocate ina
micului de către forțele F.N.E.

VIETNAMUL DE SUD 6 (A 
gerpres). — In ultimele 24 de 
ore, au continuat să se desfă
șoare lupte în diverse puncte 
ale Vietnamului de Sud. Forțe
le patriotice au interceptat 
marți unități saigoneze în două 
puncte din zona orașului Quang 
Tri, pe care regimul lui Thieu 
încearcă de mai bine de o lu
nă să-1 recucerească, concen- 
trind aici peste două divizii, ce 
primesc un masiv ajutor al a- 
viațiej de bombardament a 
S.U.A.

Deosebit de violente au con
tinuat să fie luptele și în zo- 

și numeroase alunecări de te
ren.

Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Slat al R.P. Chineze, 
a avut convorbiri cu Prăsit 
Kanchanawat, consilier al de
legației tailandeze de jucători 
de tenis de masă aflate în vi
zită în China, director adjunct 
al Departamentului pentru e- 
conomie și industrie al Consiliu
lui Executiv National al Tailan- 
dei, — relatează agenția China 
Nouă. La întrevedere au parii- 
c'fat reprezentanți ai organiza
țiilor chineze interesale.

+ Cea mai importantă misiu
ne a Organizației Unității Afri
cane, in momentul de față, este 
de a mobiliza opinia internațio
nală In favoarea popoarelor a- 
fricane aflate încă sub domina
ție colonială și de a le ajuta — 
a declarat secretarnl general al 
O.U.A., Nzo Ekangakl. El a fă
cut această declarație la înche
ierea unei vizite de cinci zile 
în Maroc, in timpul căreia a 
conferit cu președintele in e- 
xerclțiu al O.U.A., regele Hassan 
al Il-lea, asupra unor probleme 
legale de activitatea organiza
ției.

Ștefan Oszowski, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Polo
ne, va face o vizită oficială in 
Republica Federală a Germani
ei, in zilele de 13 și 14 septem
brie 1972, la invitația ministru
lui de externe al R. F. G,, Wal
ter Scheel, anunța agenția P.A.P.

Tîrgul internațional de 
toamnă de la Leipzig (3-10 
septembrie 1972), se bucură 
de o marc afluență de par
ticipant Peste 6 500 de ex
pozanți își prezintă produse
le lor pe 270 000 mp și 
sint prezenți oameni de afa
ceri din peste 50 de țări. 
R.D, Germană expune Pe o 
suprafață de 200 000 mp.

Convorbiri purtate 
de șeful delegației 

guvernamentale 
române la Tîrgul 

internațional de la 
Leipzig 

cu omologul său 
din R.D. Germană

LEIPZIG — 6 — Corespon
dentul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite : Șeful delegației guverna
mentale române la Tîrgul in
ternațional de la Leipzig, Ion 
Crăciun, ministrul industriei u- 
șoare, s-a întîlnit cu omologul 
său din țara gazdă, Hans W’Ttik. 
Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind adincirea 
colaborării economice și lehni- 
co-științifice în domeniul , in
dustriei ușoare între cele două 
țări.

na Platourilor înalte, unde, du
pă ce luni dimineața au ocupat 
baza saigoneză Le Ninh, pa- 
trioții au atacat marți o altă 
bază — Baucan — producînd 
inamicului însemnate pierderi 
în oameni ?i materiale.

Pe de altă parte, un bilanț 
al agenției de presă „Elibera
rea" arată că, în luna august, 
forțele armate de eliberare au 
scos din luptă 1 400 militari i- 
namici, au distrus 134 vehicu
le militare, au doborît 8 avioa
ne, au aruncat în aer 17 depo
zite cu circa 14 000 tone muni
ții. In această perioadă, au fost 
eliberate noi localități cu o 
populație de 10 000 de locuitori 
și desființate închisori ale re
gimului saigonez în care se 
aflau 8 000 deținuți politici.

Un alt bilanț al agenției in
formează că, în zilele de 3 și 
4 septembrie, forțele patriotice 
au interceptat, în diverse punc
te ale provincie; Quang Tri. 
unități ale armatei saigoneze, 
scoțînd din luptă 400 militari 
inamici, distrugînd 10 tunuri 
de calibru greu și șase vehi
cule militare. Ele au capturat 
și o mare cantitate de arme.

----♦-------

Londra

Congresul 
T.II.C.

LONDRA 6 (Agerpres). 
Congresul sindicatelor britanice 
(T.U.C.), ale cărui lucrări se 
desfășoară la Brighton, a adop
tat, cu mare majoritate de vo
turi, o moțiune prin care se 
declară împotriva aderării An
gliei la Piața comună. In ca
drul dezbaterilor s-a subliniat 
că aderarea țării Ia C.E.E, co
respunde numai intereselor ma
relui capital și duce la o creș
tere? continuă a șomajului.

Congresul a adoptat, de a- 
semenea, o moțiune prin care, 
se anulează interdicția la ca
re au fost supuși membrii 
Partidului Comunist începînd 
din anul 1950 de a participa la 
reuniunile anuale ale centra
lei sindicale.

Dilanful tragic al Incidentului 
dc la riiinchcn

MUNCHEN 6 (Agerpres). — 
Atentatul comis marți asupra 
membrilor echipei israclicnc 
participante In Jocurile Olimpi- 
co do la Miinchcn de către un 
grup do comando palestinian 
aparținînd organizației „Scp 
tcinbric negru" s-a soldat cu un 
bilanț tragic: toți cci nouă 
ostatcci israelieni au fost im 
pușcați dc membrii comandou 
lui. Dc asemenea, dintre aceș
tia din urmă, cinci au fost 
uciși intr-un schimb de focuri 
cu polițiștii vest-germani, trei 
din membrii comandoului, ră
niți, au fost capturați de către 
poliție.

După cum relatează agenți 
ile dc presă, în urma discuți
ilor purtate de oficialități ale 
Comitetului Internațional Oliin 
pic și ministrul de interne 
vest-german, Ilans Dietrich 
Genscher, cu autorii atentatu
lui, s-a convenit ca aceștia, îm
preună cu ostatecii, să fie 
transportați, cu două elicopte
re, de Ia cantonamentul echipei 
israclicnc din satul olimpic, la 
aeroportul Furstenfeldbruck, de 
unde să poată părăsi teritoriul 
R.F.G. cu un avion pus la dis
poziție de autoritățile vest- 
germanc.

Intre timp, poliția landului 
Bavaria înconjurase perimetrul 
aeroportului, cu intenția de a-i 
captura pe autorii atentatului. 
La ieșirea acestora din elicop
tere s-a angajat un schimb de 
focuri, în urma căruia patru 
dintre membrii grupului de 
comando palestinian au fost 
uciși. Imediat, ostatecii israe- 
lieni din primul elicopter au 
fost împușcați de Un membra 
al comandoului, iar al doilea 
elicopter a sărit în aer în ur
ma exploziei unei grenade a- 
runcate de un alt palestinian. 
In timpul schimbului de focuri, 
pilotul unuia dintre elicoptere 
și un polițist vest-german și-au 
pierdut viața, Bilanțul tragicu
lui incident se ridică astfel Ia 
18 morți : 11 sportivi israelieni, 
cinci membrj ai comandoului 
și doi vest-germani.

Opinia publică internaționa
lă, aflînd despre actul terorist 
comis împotriva sportivilor is
raelieni, a condamnat cu indig
nare acest atentat, care încalcă 
în ccl mai grav mod spiritul 
olimpic. De asemenea, într-o 
serie de declarații oficiale, șefi 
de state Și guverne, precum și 
alte personalități și-au exprimat 
sentimentele de reprobare și 
protest față de actul comis de 
teroriști.

Secretarul general al O.N.U., 
Kui’t Waldheim, și-a exprimat 
profunda amărăciune și oroare 
resimțite în urma evenimente
lor de la Munchen, arătînd că, 
„în ciuda tuturor eforturilor

MUNCHEN72

• Victorie clară a handbaliștilor somării 
în meciul cu reprezentativa Ungariei

& Boxerul Eon Alexe va urca pe podiumul 
olimpic

(prin telefon de la trimisul spe
cial „Agerpres", Ilie Goga).

Jocurile Olimpice de la Mun
chen, întrerupte din cauza eve
nimentelor tragice' petrecute in 
satul olimpic, au fost reluate 
miercuri, potrivit hotărîrii Co
mitetului olimpic international 
(C.I.O.).

Pe bazele sportive unde s-au 
disputat întrecerile, s-a păstrat 
un minut de reculegere în me
moria victimelor agresiunii din 
satul olimpic.

★
HANDBAL: In cadrul grupei 

semifinale B. a turneului olim
pic de handbal, selecționata 
României a întîlnit reprezenta 
tiva Ungariei. Miile de specta
tori prezenți la acest meci au 
aplaudat jocul spectaculos și 
de o bună valoare tehnică prac
ticat de handbalișlii români, ca
re au obținut o victorie clară 
cu scorul de 20—14 (11—6).
Cunoscutul internațional Gheor
ghe Gruia a jucat din nou ex 
cclent, fiind autorul a 8 goluri 
Celelalte puncte ale echipe' 
noastre au fost realizate de 
Cosma (3), Kicsid (3), Gunes (3) 
Liru (2) și Stockl.

In continuare, formația Ro
mâniei va susține în compania 
selecționatei Iugoslaviei partida 
derbi a grupei. Reamintim că 
echipa clasată pe primul loc în 
grupă se va califica pentru fi
nala competiției.

★
LUPTE GRECO—ROMANE t 

Au continuat întrecerile pentru 
primul tur. In limitele catego
riei 82 kg. Ion Gabor a obținut 
o frumoasă victorie prin tuș 
tri fața elvețianului Martinelli. 
La categoria 90 kg, N. Negut 
a făcut meci nul cu V. Rezan-

celor care au încercat să evite 
această tragedie absurdă, nici 
un cuvlnt nu poate exprima In
dignarea provocată în rîndul 
tuturor oamenilor de bună cre
dință de acest îngrozitor eve
niment" Președintele S.U.A. 
Richard Nixon, a declarat că 
a fost profund zguduit de dez- 
nodămîntul acestui tragic Inci
dent și și-a exprimat compa 
siunca pentru familiile victime
lor nevinovate Premierul ca
nadian. Pierre Elliott Trudeau 
a dat glas, In numele- tuturor 
canadienilor, sentimentelor de 
dezaprobare pentru evenimen
tele tragice de la Munchcn. 
Pap0 Paul al VI-lea a condam
nat. la rîndul său, în termeni 
vehemenți, atentatul. Guvernul 
japonez a exprimat „vii regre
te" în legătură cu tragicul e- 
veniment din orașul Olimpiadei 
și a calificat atacul ca lipsit 
de orice motivație. Consiliu] 
de Miniștri italian, întrunit
miercuri, a adus un omagiu
victimelor „agresiunii odioase" 
împotriva sportivilor israelieni 
După ședința cabinetului fran
cez. ministrul afacerilor exter 
ne, Maurice Schumann, a de 
clarat că actul comis împotriva 
sportivilor israelieni este a- 
preciat ca o crimă atroce. La 
rîndul său, guvernul olandez 
a declarat într-un comunicat 
oficial că este „profund șocat 
de evenimentele dramatice sur
venite la Munchen". In numele 
guvernului elvețian, vicepre
ședintele Consiliului Federal. 
Walter Buser, a condamnat a- 
cest act de terorism, și. în
deosebi. luarea de ostateci ne- 
vinovați. exprimînd simpatia 
poporului elvețian față de fa
miliile victimelor atentatului. 
Premierul suedez, Olof Palme, a 
menționat că guvernul său a 
aflat „despre masacrul comis 
cu consternare și dezgust". In
tr-o declarație dată publicității 
la Addis Abeba, se subliniază 
că „Etiopia condamnă atentatul 
împotriva atleților israelieni". 
De asemenea, ministrul afaceri
lor externe malgaș a menționat 
că guvernul țării sale își ex
primă reprobarea față de re
curgerea la asemenea nrocodee 
în reglementarea problemelor 
internaționale și regretă sincer 
că asemenea acte au tulburat 
atmosfera de pace a Olimpiadei. 
Guvernul iordanian a condam
nat. de asemenea, atacul comis 
la MunclTen dc grupul d« 
mando palestinian.

Exprimînd regretul său. con
ducerea Comitetului olimpic 
cehoslovac a declarat că res
pinge acest act care a pericli
tat în mod serios desfășurarea 
jocurilor olimpice, manifestare 
ce contribuie le întărirea păcii, 

tov (U.R.S.S.). Campionul mon
dial A. Roscin (U.R.S.S.) a dis
pus prin tuș de V. Dolipschi 
(peste 100 kg). Suedezul Karls
son a cîștigat la puncte întîl- 
nirea cu Marcel Vlad (74 kg).

HALTEREI A luat sfirșit 
concursul olimpic de haltere. 
Ieri seară s-au desfășurat în
trecerile categoriei supergrea, 
în care victoria a revenit super- 
campionuluj sovietic Vasili A- 
lekseev.

Iată clasamentul final: 1. 
Vasili Alekseev (U.R.S.S.) — 
640 kg (235 kg plus 175 kg 
plus 230 kg) — medalie dc aur; 
2. Rudolf Mang (R.F. a Ger
manici) — 610 kg — medalie de 
argint; 3. Gerd Bonk (R.D. Ger
mană) — 572,500 kg — me
dalie de bronz.

★

BOX In gala dc box de a- 
seară reprezentantul țării noastre 
Ion Alexe (categoria grea) l-a 
întîlnit pe Jurgen Fanghaenel 
(R.D. Germană). Ion Alexe a 
repurtat victoria la puncte. Id 
urma acestui succes Ion Alexe 
s-a calificat pentru semifinale. 
Indiferent de rezultatele pe ca
re le va obține în continuare 
Alexe a intrat în posesia me
daliei de bronz. El este primul 
greu român care va urca pe po
diumul olimpic. Ion Alexe este 
în vîrstă do 2G de ani și face 
parte din clubul Dinamo. In a- 
nul 1969 Alexe a fost campion 
a! Europei.

In reuniunea de astă seară 
Gabriel Pometcu (pană) se va 
înlilni cu sovieticul Kuznetov.

★
FOTBAL: In cadrul <|i.. ■< 

semifinale A, selecționata Un
gariei a întrecut cu scorul de 
4—1 (2—1) formația R. F. a Ger
maniei. 

prieteniei și colaborării dintre 
sportivii din Întreaga lume.

Declarația conducerii Comi
tetului olimpic polonez con
damnă actele de leroafe prin 
care a fost încălcat spiritul 
pașnic al Olimpiadei. „Această 
crimă — se arată în declarație 
— este orientată împotriva Idei
lor care ne-au adunat pe noi 
toți la Munchen".

Intr-un comentariu al postu
lui de radio Budapesta, care 
condamnă acțiunea teroristă din 
satul olimpic, se arată că „în
treaga lume a aflat cu profun
dă surpriză despre aceste fap
te". Teroriștii nu Se pot baza 
Pe sprijin și simpalir — con
tinuă comentariul.

Intr-un articol publicat la 6 
septembrie. ziarul „Ncues 
Deutschland" seriei „In R.D.G., 
atacul terorist împotriva Jocu
rilor Olimpice de la MGnchen 
este condamnat cu holărîre. 
Crima caro s-a petrecut în sa
tul olimpic este pe cît dc în- 
spăimîntătoare, pe atît de lip
sită de sens". Asasinatul politic 
pe locul olimpiadei, scrie zia
rul, constituie o lovitură grc.i 
împotriva sensului nobil al 
jocurilor, călăuzite de ideea 
fundamentală „de a-1 uni pe 
spdttivi; din întreaga lume în 
cadrul unor competiții echita
bile și de a contribui astfel la 
stabilirea de relații pașnice".

In numele Prezidiului P.C. 
German. Hermann Gautier a 
condamnat atacul lansat de te
roriștii arabi împotriva sporti
vilor israelieni. Această acțiu
ne provocatoare, a afirmat el. 
va duce cele mai grele daune 
mișcării de eliberare arabe. 
P.C. German a salutat de la 
bun început desfășurarea Jocu
rilor Olimpice la Munchen, 
considerînd-o ca o posibilitate 
rodnică de destindere și pro
movare a colaborării internațio
nale.

★

Ca urmare a evenimentelor 
survenite Ia Munchcn. Comite
tul Internațional Olimpic a 
hotărît ca programul întreceri
lor sportive, care au fost re
luate miercuri după-amiază, să 
fie decalat cu o zi. festivitatea 
de încheiere a Jocurilor Olim
pice urmînd să aibă loc luni, 
11 septembrie.

B

să
Condiții de angajare : carnet de conducător aut0 care 

posede categoriile A, C.

Informații suplimentare se pol obține de la birou] per
sonal al T.A.P.L, Petroșani, sir. Republicii. 92 între orele 
7-10, telefon 1819
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ÎN MINELE GRiZUTOASE.^ 

LA FIECARE LOC DE MUNCAg 
Șl FIECARE CAMERĂ SUBTE - g 
RANĂ, TREBUIE SĂ EXISTE g 

CEL PUȚIN O LAMPĂ DES’g 
GURANȚĂ CU BENZINĂ SAU® 

UN DETECTOR DE GAZE.
CONTROLUL EXISTENȚEI 

METANULUI CU LAMPA SE 
ÎNCEPE CU FLACĂRA NORMA- £ 
LĂ.DACÂ SE OBSERVĂ FILA- 1 

REA SAU ALUNGIREA FLĂ B 

CĂREI PÎNÂ LA MARGINEA » 
SUPERIOARĂ A STICLEI CON- 4 

TROLUL SE OPREȘTE IAR L0 ' 
CUL DE MUNCĂ VA FÎ EVACU- 
AT PÎNÂ LA AERISIRE DACĂ 
NU SE OBSERVĂ ALUNGIREA J 
SAU FÎLAREA FLACĂRE' SE < 

TRECE LA DETERMINAREA 
PROCENTUALĂ A METANULU1 
CU FLACĂRA REDUSĂ 

I

LOCUL 
DE MUN
CĂ VA Fi 
EVACUAT 
PÎNĂ LA 
AERISIRE

Ceremonia 
funebră 

în memoria
celor 11 atleți 

israelieni, victime 
ale atentatului
MUNCHEN o (Ay.-ipies). —
Pe stadionul Olimpic din 

Munchen, străjuit de drapelele 
coborîle în bernă ale țărilor 
participante, a avut lac, 
miercuri dimineața, ceremonia 
funebră In memoria celor 11 
membri ai selecționatei olimpice 
Israelîene, victime ale atenta
tului comis de grupul de tero
riști palestinieni. Au fost de fa
tă președintele R.F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann, cancelarul 
Willy Brandl, alti membri al 
guvernului vest-german, precum 
si președintele Comitetului O- 
llmpic International, Avery 
Brundage. Ceremonia de dol'u 
a început prin intonarea marșu
lui funebru din simfonia „Eroi
ca" de Beethoven.

După discursul roșiii de Willy 
Daume, președintele Comitetului 
olimpic vest-german, a luat cu- 
vintul șeful delegației ol?mn,<-o 
israelîene, Salkin, care și-a ex
primat indignarea fată de aten
tatul comis, care a cauzat spi
ritului olimpic un serios preju
diciu. El a precizat că „atlețll 
Israelului _vor continua să parti
cipe la competițiile olimpice 
într-un spirit de fraternitate șl 
loialitate, în ciuda acestei cri
me", dar că, profund îndurera
tă, delegația Israel iană părăsește 
acum Republica Federală a Ger
maniei.

Președintele Gustav Hainemann 
a condamnat atentatul comis, 
afirmtnd că, în pofida acestei 
acțiuni criminale, „ideea olim
pică continuă să fie vie, ea nu 
s-a schimbat cl, dimpotrivă, es
te mal puternică decît înainte".

In încheiere a vorbit preșe
dintele Comitetului^ Olimpic In
ternational, Avery Brundaae, 
care a declarat că „orice om 
este Jndlcmat de ceea ce s-a 
petrecut la Munchen". Trebuie 
să propagăm peste tot spîrîlul 
olimpic, a spus Brundage. Tre
buie ca Jocurile olimpice să 
continue ; acest lucru este posi
bil".
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