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Vizita președintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, în Iran
Convorbiri oficiale intre președintele 

Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

și Maiestatea sa Imperială 
Șahinșahul /Imrnehr

Miercuri 3 septembrie, îna
inte de amiază, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu a avut la Palatul 
Saad Abad convorbiri oficiale 
cu Maiestatea Sa Imperială Șa- 
b.inșahul Aryamehr.

La convorbiri au participat 
din partea română. Uie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și Cornelia 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, iar din partea irania
nă Ardeshir Zahedi, ministrul 
afacerilor externe.

In cadrul convorbirilor, cei 
doi șefi de stat au făcut un 
îarg și rodnic schimb de vederi 
în legătură cu stadiul relațiilor 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Iran, cu privire la po
sibilitățile și perspectivele dez
voltării continue a unei cola
borări și cooperări multilate
rale in domeniile politic, eco
nomic și tehnico-științific în 
folosul ambelor popoare, pentru 
a promova apropierea lor și 
pentru o mai bună cunoaștere 

-reciprocă A fost exprimată con
vingerea că vizita în Iran a 
președintelui Consiliului de 
Stat ca și vizita făcută în Ro
mânia de Șahinșahul Iranului, 
marchează momente importan
te în dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor dintre cele două sta
te, a căror colaborare consti
tuie un model de materializare 
practică a principiilor coexis
tenței pașnice între țări cu o- 
rînduiri sociale diferite.

Cei doi șefi de stat au abor
dat, de asemenea, probleme ac
tuale ale situației internaționale 
și. expunînd pozițiile României 
și ale Iranului în aprecierea 
unor evenimente politice din lu
me. au constatat că și in aceas
tă direcție există afinități și 
puncte de vedere comune. S-a 
subliniat, de asemenea, că mo
dul în care evoluează colabo
rarea româno-iraniană ilustrea
ză rezultatele pozitive pe care 
ie pot avea pentru viața popoa
relor, pentru climatul interna
țional. respectarea și aplicarea 
fin relațiile dintre state a prin
cipiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și externe ale 
statelor, avantajului tuturor 
părților.

Schimbul de păreri s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, de respect re
ciproc.

O
Ilie Verdeț, prim-vicepre

ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, a avut miercuri dimi
neața o întrevedere cu Ma- 
r.outcher Eghbal, președintele 
Companiei naționale iraniene de 
petrol — N.I.O.C.

Au fost discutate cu acest pri- 
5ej probleme privind relațiile 
bilaterale și cooperarea româ- 
no-îranianâ în domeniul petro
lului.

T-a întrevedere au participat 
îon Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
și Alexandru Albescu. adjunct 
a) ministrului comerțului exte
rior

O
TEHERAN 3 (Agerpres). — 

Corneliu Mănescu. ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a avut con
vorbiri cu Ardeshir Zahedi. mi
nistrul afacerilor externe al Ira
nului, în cadrul cărora au fost 
abordate probleme privind re
lațiile bilaterale româno-ira- 
niene.

Au participat P. Silard, am
basadorul României la Teheran,

și Iuliu Dobroiu, director în 
M.A.E.

Convorbirile s-au desfășurat 
fntr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

O
TEHERAN 3 (Agerpres). — 

Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini al Ro
mâniei, a avut miercuri con
vorbiri cu Hushang Ansari, mi
nistrul economiei, și cu Hassan 
Zahedi, ministrul de interne al 
Iranului.

Au participat Alexandru Al
bescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și Ion Mar-
cu, director în Ministerul Co
merțului Exterior.

In cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă prie
tenească, au fost abordate pro
bleme de interes comun privind 
dezvoltarea relațiilor economice 
și schimburilor comerciale din
tre România și Iran.

O
TEHERAN 3. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Nicolae Ionescu- 
și Paul Finanțu, transmit : Vi
zita pe care președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialisto România, Nicolae 
Ceaușescu, o întreprinde în I- 
ran, a prilejuit, miercuri, cu
noașterea unor aspecte ale dez
voltării economice impetuoase 
a acestei țări.

După ce prima parte a zilei 
a fost consacrată convorbirilor 
oficiale dintre șeful statului ro
mân și Șahinșahul Iranului, 
precum și unor întrevederi în
tre personalitățile care îl în
soțesc pe președintele Consiliu
lui de Stat și oficialități ira
niene — convorbiri și întreve
deri consacrate dezvoltării în 
continuare a relațiilor dintre 
cele două țări — miercuri du- 
pă-amiază oaspetele român îm
preună ca soția au vizitat mo
derna Uzină de automobile 
„Iran National", din apropierea 
capitalei.

...Coloana oficială lasă în ur-_ 
mă orașul Teheran, îndreptîn- 
du-se pe șoseaua Karadj, către 
acest important obiectiv indus
trial. In dreapta drumului se 
înalță la orizont munții domi
nați de conul vulcanic acope
rit de zăpadă al Damaroandu- 
lui. Paralel cu șoseaua se suc
ced profilurile unor întreprin
deri industriale, precum și stu
diourile tinerei cinematografii 
iraniene. Sosind la Uzina „Iran 
National", președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de Ilie Verdeț, prim-vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Măncscu, mi
nistrul afacerilor externe, Ion , 
Avram, ministru] industriei 
construcțiilor de mașini, Ale
xandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și 
alte persoane oficiale, este în- 
timpinat de directorul întreprin
derii, Mahmud Khayațni.

Urindu-le bun venit oaspeți
lor, el îi conduce apoi de-a lun
gul liniilor tehnologice pe care 
prind contur, treptat elegantele 
autobuze și microbuze „Iran na
tional" și limuzinele „Paykan". 
Răspunzind întrebărilor pe ca
re le pune președintele Con
siliului de Stat al Re
publicii Socialiste România,
dl. Mahmud Khayami arată că 
uzina a fost fondată la indica
ția Majestății Sale Imperiale 
Șahinșahul Aryamehr în fe
bruarie 1963. De atunci, uzina 
a cunoscut un drum ascendent, 
astfel îneît in prezent reprezin
tă una dintre unitățile indus
triale de inajt prestigiu din 
Iran. Uzina produce in 24 de 
ore 25 autobuze, 5 autoturis

me, 15 microbuze și 18 autouti
litare. In momenVul de față, 55 
la sută din componentele fie
cărui autobuz și 50 la sută din 
componentele fiecărui autotu
rism sint produse în Iran. Pină 
la sfîrșitul anului 1973, arată 
gazdele, vor fi produse în țară 
90 la sută din -componentele 
fiecărui autovehicul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
performanțele tehnice ale au
tovehiculelor produse aici, de 
calitățile lor, cere relații des
pre procedeele de fabricație u- 
tilizate. Gazdele răspund cu a- 
mănunțime întrebărilor.

Oprindu-se în dreptul munci
torului Aii Afori, tovarășul 
Ceaușescu își exprimă dorința 
să afle amănunte despre gradul 
de calificare al acestuia ca și 
despre felul în care el și-a do- 
bîndit-o. In continuare, directo
rul uzine* se referă la cîteva 
aspecte ale vieții muncitorilor.

Parcurgînd uzina în sensul 
fluxului tehnologic, la termina
rea vizitării sectorului produc
tiv oaspeții se află în fața unui 
autoturism la care ultimele o- 
perații au fost executate cu 
numai cîteva minute înainte. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
așează la volanul automobilului 
și examinează comenzile. La 
ieșire, în curtea uzinei, se poa
te vedea un lot de automobile 
produse în ultimele zile, gata 
pentru plecarea în cursă. La 
încheierea vizitei. maistrul 
principal Bahranu Zadeh adre
sează șefului statului român un 
salut din partea muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și con
ducerii uzinei „Iran National". 
„Pentru lucrătorii uzinei, ziua 
de azi va rămîne de neuitat, 
iar această vizită va fi pentru 
toți o amintire plăcută", spune 
el încheindu-și salutul cu cu
vintele : „Trăiască prietenia 
dintre popoarele iranian și ro
mân". Apoi, maistrul Bahranu 
oferă președintelui Consiliului 
de Stat al României un dar 
din partea colectivului de mun
citori și a conducerii uzinei.

Mulțumind pentru cuvintele 
calde de salut ce i-au fost a- 
dresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spune :

„Doresc să-mi exprim satis
facția pentru posibilitatea ce 
mi s-a oferit de a vizita uzina 
dumneavoastră. Este, o uzină 
frumoasă; mi-a lăsat o impre
sie • excelentă. Mă refer alît la 
nivelul tehnic și de organizare, 
cît și la capacitatea lucrători
lor care, deși tineri, au reușit 
în numai cițiva ani să-și însu
șească un proces de producție 
de înaltă tehnicitate.

Felicit conducerea uzinei, pe 
muncitori și ingineri și le urez 
succede tot mai mari. Conside
răm că prin rezultatele pe ca
re le obțineți contribuiți la în
făptuirea programului de dez
voltare elaborat de Majestatea 
Sa Imperială și de guvern, la 
înflorirea patriei dumneavoas
tră.

Vreau să menționez că unele 
din produsele uzinei dumnea
voastră le importăm și noi în 
România. îmi exprim speranța 
că între uzina dumneavoastră 
și întreprinderile similare din 
România se va stabili o cola
borare rodnică, spre binele ce
lor două țări ale noastre, în 
interesul dezvoltării cooperării 
internaționale și al cauzei 
păcii".

•înainte de a părăsi uzina, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a scris în cartea de onoarei 
„Ne-a făcut plăcere să vizităm 
moderna uzină „Iran Natio
nal", să ne întilnim cu harnicii 
ei muncitori. Felicităm condu
cerea uzinei și întregul colec-

tiv pentru realizările . obținute 
și le urăm noi succese în ac
tivitatea viitoare".

Oaspeții români s-au înapoiat 
apoi la Teheran.

Vizita de miercuri după-amia- 
ză a oferit o imagine elocven
tă a efortului de dezvoltare e- 
conomică multilaterală în care 
este angajat Iranul. Așa cum 
sublinia dl. Hushang Ansari, 
ministrul iranian al economiei, 
îrttr-o convorbire cu trimișii 
speciali „Agerpres", „ritmul dc 
dezvoltare economică a țării s-a 
menținut constant în ultimii 
ani la aproape 11 la sută. 
Unul din succesele importante 
ale politicii de industrializare 
— a adăugat domnia sa — îl 
constituie ponderea tot mai- ma
re a produselor industriale fi
nite în exportul Iranului, rea
lizat în trecui' aproape exclusiv 
pe baza zăcămintelor de pe
trol și a produselor agro-ali- 
mentarc neprelucrate".

Pentru sprijinirea acestui 
proces. Iranul acordă o atenție 
deosebită relațiilor dc colabora
re și cooperare cu toate țările 
lumii. Refcrindu-se la bunele 
relații economice, culturale, ști
ințifice dintre Iran și România, 
primul ministru Amir Abbas 
Hoveida, arăta miercuri după- 
amiază, cu prilejul unei con
vorbiri avute cu ziariștii ro
mâni i

„Este sigur că în viitor vom 
asista la o dezvoltare și o a- 
dîncire și mai pregnantă a le
găturilor noastre, în toate do
meniile". Tn aceeași ordine de

idei, primul ministru iranian 
a subliniat că „vizita președin
telui român este un fapt semni
ficativ pentru intențiile bune 
reciproce, un pas înainte în îm
bunătățirea și asigurarea și în 
viitor a unor legături multila
terale. Acordul comercial sem
nat este dovada concretă că re
lațiile noastre au nu numai 
premise pentru îmbogățirea lor, 
ci și o bază dc pornire pe ca
re o salutăm".

O

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, .și 
soția sa Elena Ceaușescu, au a- 
sistat la un spectacol prezentat 
în onoarea lor în sala Teatru
lui Rudaki. .

Asistența a primit cu înde
lungi aplauze apariția în loja 
oficială a înalților oaspeți ro
mâni împreună cu Majestățile 
Lor Imperiale Șahinșahul Ar
yamehr și împărăteasa Farah. 
Au fost interpretate imnurile 
de stat ale României și Ira
nului.

Orchestra „Rudaki Hali Ira
nian" a interpretat mai multe 
piese muzicale de compozitori 
iranieni. O formație vocală a 
susținut apoi un scurt' program 
de muzică populară iraniană. 
Programul s-a încheiat cu o 
piesă coregrafică inspirată din 
folclorul persan.

La sfîrșitul spectacolului, 
înalții oaspeți au oferit artiști
lor flori.

Controlul calității la... înălțime.

„PRELUDIU" 
JURISJIC

LA
VALEA DE PEȘTI

3

interviu cu arhitecta M. l’INCHIȘ de 
la I.P.C.T. București, șef al proiectu
lui „Hotel turistic Valea de Pești"

REPORTERUL: Ce idee do fundament arc 
concepția dv. arhitectonică expusă in proiectul 
privind hotelul de la Valea de Pești?

M. Pinchiș : Am căutat să proiectez o con
strucție care să se integreze cît mai perfect in 
minunatul ansamblu natural existent la Valea 
de Pești. Chiar și forma construcției apare în 
spațiu ca un grup de brazi alăturați; e o repre
zentare arhitectonică dinamică în care volu
mele par în mișcare atît în spațiu cît și în 
plan.

R. — Ce caracteristici avantajoase din punct 
dc vedere turistic și peisager oferă amplasamen
tul viitorului hotel ?

M. P. — Construcția este situată pe un mic 
promontoriu care înaintează în formă de V spre 
lac. Faptul că se găsește pe malul lacului oferă 
posibilitatea dc a se efectua anumite sporturi 
nautice dc agrement.

Imaginea peisageră ce o oferă hotelul c mult 
îmbogățită do faptul că aproape toate camerele 
lui oferă perspectiva plină dc prospețime și mă
reție a Retezatului.

R. Ce compartimente funcționale arc a- 
cest obiectiv și care sint capacitățile lui de ca
zare ?

IVI. P., Hotelul de la Valea de Pești Va avea 
o capacitate dc 120 locuri în cele 53 camere ale 
sale; la restaurant sînt 200 de locuri din care 
80 în sală și restul pe terasă. Complexul mal 
dispune de un bar la etajul I pentru deservirea 
hot' ' ilui. parcaje auto etc.

R. Am observat că planșele din proiect relevă 
o complexitate accentuată a volumelor ce sc în
trepătrund ne toate coordonatele lucru care, pe 
deplin justificat cred, i-a îndreptățit Pe con
structori să solicite pentru execuția lucrării o 
machetă orientativă a obiectivului.

Aceste forme deosebite v-au cerut și în mun
ca de nroiectare metode specifice de lucru ?

M. P. Oarecum ! Aveam în minte ihaginea de 
ansamblu a hotelului și o puteam transnune di
rect în planșe. Totuși, pentru o aprofundare a 
concepției, cît .și mai ales pentru a avea posi
bilitatea să calculăm cotele în niște plane ima
ginare ce întretaie construcția din metru în

Interviu consemnat dc
Ion MĂRGINEANU

♦ Continuare in nag. a 3-a

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu
In cursul dimineții dc mier

curi, tovarășa Elena Ceaușescu 
a vizitat Muzeul Arheologic din 
Teheran. La intrare, distinsa vi
zitatoare a fost întâmpinată de 
domnii Aii Purmand, directorul 
general a] departamentului ar
heologiei din Iran, și A. Rahma- 
tian, directorul Muzeului. Par- 
.curgînd sălile muzeului, care a-

dăpostește relicve de preț ale 
istoriei și preistoriei Iranului, 
tovarășa Elena Ceaușescu a ad
mirat exponatele și și-a expri
mat prețuirea pentru valoarea 
lor științifică .și artistică, re- 
marcind totodată, că bogăția de 
exponate oglindește eforturile 
apreciabile ale arheologilor ira
nieni Șl străini,

La plecare, tovarășa Elena 
Ceaușescu a consemnat în car
tea de onoare a muzeului : „Am 
vizitat cu multă plăcere Mu
zeul de arheologie, care ne-a 
dat prilejul să cunoaștem ves
tigiile unei străvechi civilizații 
și culturi 'înflorite pe aceste 
păminturi".

Semnarea unor documente 
privind cooperarea economică 

dintre România si IranJ

TEHERAN 3. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu 
și Paul Finanțu, transmit i 
Miercuri după-amiază, la Pre
ședinția Consiliului de Miniștri 
al Iranului a avut loc semna
rea unor documente privind 
cooperarea economică și tehni
că dintre România și Iran.

Noul acord de cooperare e- 
conomică și tehnică a fost sem
nat de tovarășul Ilie Vșrdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și de domnul 
Hushang Ansari, ministrul e- 
conomiei al Iranului.

In baza acestui document, 
România va livra Iranului in
stalații complete, mașini și e- 
chipament industrial în valoa
re de 100 milioane de dolari 
cu plata eșalonată, precum și. 
asistența tehnică necesară pen
tru punerea în funcțiune a uti-.> 
lajelor livrate. România va asi
gura, totodată, pregătirea în în
treprinderile din țara noastră,, 
a specialiștilor iranieni care vor 
lucra cu utilajul livrat de Ro
mânia.

Livrările românești vor fi 
rambursate de către Iran prin 
livrări de țiței și de produse 
manufacturate.

In continuare, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, Ion Avram, și ministrul 
iranian al economiei, Hushang 
Ansari, au semnat Protocolul 
adițional la Acordul de coope

rare economică semnat de cele 
două țări în august 1966, care 
prevede majorarea numărului 
de tractoare românești livrate 
Iranului de la 15 000 la 20 000.

Cu acest prilej, Ion Avram, 
ministrul industriei construc
toare de mașini, și Hushang 
Ansari, ministrul economici al 
Iranului, au făcut un schimb 
de scrisori în legătură cu livra
rea de către România în cadrul 
Acordului de cooperare econo
mică și tehnică a unui număr 
de vagoane mineraliere.

La ceremonia semnării au 
luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Pavel Silard, ambasadorul Ro
mâniei la Teheran, Alexandru 
Albescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și Ion Mar- 
cu, director în Ministerul Co
merțului Exterior.

Din partea iraniană au fost 
de față primul ministru, Amir 
Abbas Hoveida, și Abasali Kha- 
latbary, ministru adjunct al a- 
facerilor externe.

In încheiere, Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și Hushang 
Ansari, ministrul economiei al 
Iranului, au rostit scurte alo
cuțiuni în care au Subliniat 
semnificația acestui moment 
pentru dezvoltarea în continua
re a relațiilor de cooperare e- 
conomică dintre România și 
Iran.

Președintele Nicolae Ceausescu-> ->

a primit pe primul ministru 
Amir Ahhas Hoveida

TEHERAN 3 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază la Pala
tul Golestan, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Amir 
Abbas Hoveida, primul minis
tru al Iranului, și pe Ardeshir 
Zahedi, ministrul afacerilor ex
terne.

La primire au participai Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, și Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor exierne.

Au fost, de asemenea, de 
față Pavel Silard, ambasado
rul României la Teheran, și 
Soltan H. V. Sanandaji, amba
sadorul Iranului la București.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială și 
prietenească.

In pag. a 2-a 
Promovarea riguroasă 
a noului în mișcarea 

cultural-artistică 
de masă

Cabinetul municipal de partid
anunță :

In zilele de 8 și 9 septembrie a. c., ora 16, va toate secțiile Universității serale de marxism*
aiea Ioc la sediul Cabinetului municipal de leninism
partid sesiunea de toamnă a examenelor, la

Concert extraordinar
In sala Casei de cultură 

din Petroșani va avea loc, azi 
(orele 17 și 20) un concert 
extraordinar cu laureafi ai 
Festivalului de muzică ușoa
ră Brașov '69. Va cînla LU
MINIȚA DOBRESCU, (pose
soarea „Cerbului de aur"), 
HANJA PAZELTOV A (Ceho
slovacia) și JAQU ELINE Ml- 
D1NETTE (Elveția) acompa
niate de orchestra condusă de 
Alexandru Imrc.

Afluență mare
de cumpărători

In aceste zile, de început 
de septembrie, unitățile de 
papetărie, librăriile, magazi
nele cu uniforme școlare cu
nosc o mare afluență de 
cumpărători. Cei ce vor mer
ge pentru prima oară la școa
lă vin să facă cumpărături 
împreună cu părinții, bunicii 
sau cu frățiorii mai mari. 
Școlarii „veterani" le fac și 
singuri. Au o listă întreagă 
de cumpărături : caiete, ma
culatoare, echer, liniar, com
pas, creioane, radiere, cer
neală. Nimic nu trebuie doar 
să lipsească din „inventarul" 
unui elev sîrguincios. Doar 
cînd cumpără uniforme e ne
voie de ochiul experimentat 
ai părinților. Organizațiile 
comerciale de specialitate din 
Valea Jiului au ținut seama 
de acest bogat sezon de 
cumpărături. Se găsesc de 
toate din abundență. In ceea 
ce privește manualele școla
re pentru clasele I—XII ele 
sînt deja repartizate în pro
porție de 95 la sută la școli. 
Prin grija partidului și gu
vernului, numai în Valea 
Jiului se vor împărți elevi
lor manuale școlare gratuite 
în valoare de circa un milion 
de lei.

Bucuroși
de școală nouă

Copiii din Bărbăteni au 
primit in acest început de 
toamnă un frumos cadou. 
Noul an de învățămînt îl 
vor urina intr-o școală nouă, 
cu 8 săli de clasă, laborator 
și atelier de practică.

In ziua dc 2 septembrie 
școala a fost, in sfirșit, re
cepționată.

La E, M. Dîlja, direcția principală 
a recuperării restanțelor constă în:

Munca susținută a întregului 
colectiv, de fiecare clipă, 

în toate cele trei schimburi
Sporurile succesive obținute 

la producția de cărbune de că
tre colectivul minier al Dîljei 
în primele 5 luni ale anului 
curent — și care ne-au făcut 
să sperăm într-un reviriment 
total al activității de extracție 
a cărbunelui, de aici — s-au 
dovedit a fi un „foc de paie“, 
ușor de „înăbușit" de restan
țele voluminoase, de ordinul 
miilor de tone, cumulate în 
această vară. Finele lunii au
gust a găsit unitatea minieră 
cu un minus de 5 591 de tone 
pe luna respectivă, care a ri
dicat — în mod regretabil — 
la peste 13 000 de tone nivelul 
de ncrealizare a sarcinilor de 
plan. Trista performanță tre
buie să pună serios pe gîn- 
duri pe factorii responsabili de 
bunul mers al exploatării. 
Ancheta de față a fost între
prinsă tocmai în scopul dc a 
propune acestora cîteva dintre 
căile posibile ale redresării 
situației, de a dezvălui măcar 
o parte clin resursele existente 
ce-și așteaptă valorificarea, 
pentru ca realizarea planului 
și a angajamentelor luate in în
trecere să-și afle o deplină fi
nalitate.

Cu prezența, 
„uite-o, nu e“...

361 nemotivate, 138 învoiri, 
1 032 om-zile boală — iată bi
lanțul, de loc îmbucurător, la 
capitolul prezență raportat pe 
luna august de către colecti
vul de muncă al zonei a I-a. 
Să relatăm un caz: Gheorghe 
Luca, ajutor miner, nou anga
jat, a purces la drum cu... 3 
nemotivate („ziua bună..."), din 
4 pină în 9 august prestează

posturi, treacă-meargă, pentru
11 și 12 aduce foaie de boa
lă, în 13 — iar o nemotivată, 
vine apoi 3 zile la șut, pe zilele 
de 20 și 21 nemotivatele se 
preschimbă, hocus-pocus. în... 
„învoiri", mai face un post în 
22 și pe aici ți-e valea... De 
atunci, pină la data interven
ției noastre, cînd, spășit, s-a 
prezentat („un caz în familie, 
să mi se motiveze...") să 
intre cu schimbul de după- 
amiază, cine a mai știut ceva 
de dînșul ? !...

Cu... „rugăciuni" a venit, du
pă ce a lipsit nejustificat din
12 pînă în 25 ale lunii, și 
vagonetarul Beniamin Vintze. 
Nici pe artificierul Ioan Toma 
nimeni nu l-a mai zărit din 
26... Minerul Francisc Leba a 
luat ultima oară banii și... pa 
și n-am cuvinte! Și lucrează 
la o brigadă bună, _ la loan 
Andreica. Oare acest om nu 
se gindește că-.și face de rîs 
ortacii ? Dar ce să ne mai 
mirăm de ei, cînd pină și un 
șef de schimb, Traian Onea a 
făcut nu mai puțin de 4 ne
motivate în luna trecută...

Și cînd treburile se „mișcă" 
in acest fel. cum mai pretin
dem ca munca în cadrul bri
găzilor să se desfășoare „ca 
ceasul", ca asigurarea frontu
rilor de lucru să se exercite 
așa cum s-ar cuveni? In ll 
august a.c. minerul Nicolae 
Covaciuc a perforat găurile 
în frontul camerei nr. 1, in a- 
ripa vestică, a plasat 3 găuri 
aiurea, în coperiș. Cei din 
schimbul următor n-au mai 
controlat, au încărcat cu ex-

Traian MULLER

> Continuare In pag a 2-a

Aseară, la Belgrad ș_
Iugoslavia—România 1-1

Meciul internațional Iugoslavia — România, ocazionat 
de sărbătorirea semicentenarului fotbalului iugoslav, dis
putat aseară, la Belgrad, la lumina reflectoarelor, s-a ter
minat la egalitate: 1—1. Au marcat Dembiovșcht și Mui- 
chici.
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plozii și mi pușcat. Și u ve
nit sterilul și a rupi armătu
rile și 3 sile inehiuit» a tre
buit să se tragă serios pentru 
ta situația la front să se nor
ma Jizt ze. Ce credeți că a 
făcut șeful brigăzii cu pricina, 
IMru Scredi-anu. de altfel mi
ner capabil, cu experiență, ch
it și cunoaște meseria ? Cum 
vii dat oamenii săi de greu, 
tmn a dat bir cu fugiții, sco- 
țlndu-si faln-frumușel foaie de 
boală pc u săptămină bună... 
Orr um, nimeni nu s-ar fi aș
teptat la așa ceva.

Și la zona II, datorită pre
zenței eu totul nesatisîăcâtoare 
in ultima perioadă, „fisurile** 
existente in activitatea de pro
ducție s-^aiJ... lărgit făcind loc 
risipei de tone de cărbune—

„Domenii lipsesc pe capele- 
No putem respo ta o plasare 
nr ianală a abatajelor, densita
tea asigurată este ce) mai ade
sea sub limita cerută. Zilnic 
lucrăm la fronturi cu 34 de 
muncitori mai puțin...*• ne-a 
relatat, printre altele, maistrul 
pv ncipal ștefan Ciorîc. Am .
Hat ?ă datorită minerului șef
d» sehim i> August :n Mureșan
ți a a ca el. care au lip-
sit nemet ivat. nu s-a putut
plus ii \Tț?id 5 zile frontul de
lucru in auză. Și cind ne 
gind.m bine, lucrarea este de 
maximă urgență, deschide la 
bază stratul 13 din blocul IV. 
t?r fapt. în aceeași zonă. la 
galeria de cap. își lasă briga
da la voia întâmplării și mine
rul Dionisic Cadca. se pontea- 
kă și pleacă acasă. Tone pes- 
1r tone de cărbune pierdute 
aș i după . pofta unora ca A- 
ltxandru Vegh, Dumitru Bo- 
fenescu. Constantin Buștiuc, 
Aurel Ivanc-u. mineri șefi de 
schimb, care pleacă fără să a- 
nunțe pe cineva, zile întregi. 
Șeful de brigadă Pintilic Mar- 
4nrc a făcut 3 nemotivate lu
na trecută. Oare după ce va 
termina școala de maiștri va 
proceda identic? Alți cîțiva 
veterani ai absențelor fără... 
acoperire : Hie Filip. Dumitru 
Sandu. loan Matieș, ajutor- 
mineri, Vasile Chiriac, Gheor
ghe Matei. Alexandru Popovi- 
ci, Vasile Rotundu. vagonetari. 
Artificierul loan Lbrincz lip
sește cu de la sine putere, de 
mai multe ori, în timp ce loan 
Gsaki, coleg de breaslă, trebuie 
să stea și in schimbul urmă
tor. să piardă zile și nopți 
din ..simpatie (!) pentru din
eu)...

Maiștri mineri Marin Cor
ectă și Constantin Ungureariu 
depun o activitate insuficien
tă. nu ajută pe deplin brigă
zile in asigurarea cu cele ne
cesare la front. în acordarea 
asistenței tehnice cerute de 
conjunctura respectivă. 15 
schimburi s-au pierdut numai 
in luna august datorită surpă
rilor din abatajele cameră 
2 a., 2 și 1 care — cu un plus 
de interes, de responsabilitate 
din partea celor chemați să 
vegheze la bunul mers al lor 
— puteau fi evitate.

Din discuția purtată cu Iov. 
Iun I.upascu. o*, retorul comi
ți tului dv partid al minei, a 
reieșit că mai sint suficiente 
rezerve, - posibilități și mijloa
ce nrfolositc încă in munca 
politico-organizatorică. de e- 
ducarc in rindurilv m.«sci de 
salariați, desfășurată de or
ganizațiile dc l>ază pe schim
buri. Comuniștii, sprijiniți cu 
mai mull aplomb de către sin
dicat și organizația de tineret, 
trebuie sâ acționeze puternic, 
acolo, la front, sâ dinamizeze 
potențialul colectivului, să in
sufle încredere oamenilor, să 
întărească opinia tuturor îm
potriva actelor izolate de in
disciplină care produc pertur
bări vădite în procesul de 
producție. Munca cu omul se 
impune sâ capete atribute con- 
vingătcarc. vii. sâ se desprin
dă de ..praful" masurilor în- 
dosariati. să fie pătrunsă de 
fluidul înțelegerii, al stimei. 
Bineînțeles, și din partea fie
căruia din cei care coboară 
în adincuri să aducă țării bo
gățiile dc ârbunc, se cere 
mai multă solicitudine. mai 
multă receptivitate față dc ne
cesitățile actuale, mai multă 
răspundere in îndeplinirea da
toriei zilnice.

Cind productivitatea 
muncii șchioapătă, 

tonele se pierd pe drum...
Tov. Emeric Kovacs, ingine

rul șef al minei, a încercat să 
facă o sinteză lapidară a si
tuației dc fapt:

— Ieșirea din exploatare a 
abatajelor cameră nr. 1 și 2, 
datorită unor efilări de strat, 
aproape totale, trecerea prin 
lucrări vechi a „camerei** nr. 
3 și neintrarea in funcțiune 
în termenul stabilit a abataju
lui cameră nr. 6 din blocul IV, 
pricinuită în principal dc pro
gramul special dc evacuare a 
apelor din lucrările vechi — 
asta la zona II — și scoaterea 
din circuitul productiv a aba
tajelor cameră 2 est și 2 vest 
din blocul I și nefuncționarca 
o bună perioadă de timp a 
frontului nr. 3 — la zona I — 
reprezintă cîteva cauze, vădi
te pentru oricine, încă de la 
primul contact.

— Dacă insă am scormoni 
mai în adine ?...

— Am da și de altele, care 
au din ce in ce mai mult un 
caracter Subiectiv, cel obiec
tiv _subțiindu-se“ intr-una. 
Iată, de pildă, stăm prost in 
privința randamentelor. în 
raport cu semestrul I al anu
lui. productivitatea muncii în 
abataj a scăzut în luna au
gust cu 0.93 și 1.62 tone pe 
post la zonele I, respectiv, II.

— Bine, dar condițiile de 
strat ? !...

— Au intervenit schimbări 
nefavorabile în conjunctura 
fronturilor de lucru, dar nu 
într-o așa măsură incit să 
poată fi justificate diferențele 
ca atare. Am făcut un calcul

estimativ al pierderilor.-
— Ce ați constatat ?
— Dacă in luna trecută ne

am fi menținut mâi ar la pro
ductivitatea realizată in pri
ma jumătate a anului, s ;n fi 
obținut cu cea. 2 750, respectiv. 
2 900 tone mai mult, ceea ce 
înseamnă că s-ar fi anulat râ- 
minerca in urmă, numai in 
baza acestui indicator !

— Ați mai sesizat și alte 
Surse de risipire a tonelor de 
cărbune ?

— Zilnic, in cadrul zonelor, 
sint consemnate absențe nemo
tivate, foi dc boală, învoiri, 
iar in ultimul timp frecvența 
acestora a crescut îngrijoră
tor. Desigur, nimic nu poate 
justifica starea dc fapt, care 
nu face cinste oamenilor noș
tri Dar conducerea zonelor o 
agravează și mai mult. Lipsa 
dc efectiv nu este repartiza
tă in mod egal, pc toate com
partimentele de activitate. Tn 
abataje se înregistrează în 
medic un coeficient dc pre
zență de 74.66 la suta, in vre
me ce restul se asigură în pro
porție dc 95 la sută și chiar 
mai mult. Deci, acest mod ne- 
judicios de dirijare a efecti
vului pe ansamblu afectează 
mai ales partea care ne doa
re. cea nemijlocit productivă. 
Aș dori să mă refer și la un 
alt aspect, in aparență doar 
de mai mică importanță: fe
lul defectuos de asigurare, de 
către sectorul VI transport, a 
funcționării locomotivelor de 
mină.

— Se acuză lipsa pieselor de 
schimb necesare.-

— Pină la problema piese
lor dc schimb, se impune re
zolvarea întreținerii, a exploa
tării raționale a locomotive
lor. Responsabilitatea oame
nilor cărora le revine această 
sarcină trebuie să crească. 
Căci, actualmente, reviziile și 
reparațiile nu se fac așa cum 
se cuvine, cum cor normele 
stabilite. Nu o dată echipele 
puse să execute aceste lucrări 
se ocupă cu orice altceva 
(unii au fost găsiți jucind cărți 
în timpul schimbului...), numai 
cu ceea ce trebuie nu. Atit de 
bine s-a efectuat sub condu
cerea maistrului Gheorghe 
Oprea nivelarea liniei din 
rampa puțului orb nr. 2 de la 
orizontul 607, îneît a 2-a zi 
pină la ora 12,30 nu s-a extras 
nici o tonă de cărbune.

Relatări care trebuie 
luate în seamă...

Vom încerca, in continuare, 
să prezentăm o serie de alte 
deficiențe care mai persistă in 
activitatea de zi cu zi a co
lectivului de muncă al minei 
Dîlja, prin înseși declarațiile 
culese de la oamenii direct răs
punzători de soarta realizării 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor. lată-le :

..Corelarea intrării și ieșirii 
abatajelor din funcție nu e 
încă pusă la punct. O eșalo
nare corectă, printr-o diagra

mă care să fie riguros reaper-' 
tată, se impune în acest®ens.fl 
In felul acosta, nici aprcj|izio- 
narea brigăzilor, u fronturilor * 
de lucru n-ar suferi ca acum. 
Și in direcția dirijării mai ju
dicioase u epuizării și intrării 
in pregătire a feliilor de ex
ploatare, pentru înlăturarea 
simultaneității, trebuie să se 
facă ordine..." (Ion Lupașcu).

„Asistența tehnică pe schim
buri nu ființează inlrutotul 
corespunzător, în momentul de 
f iță. Noi, cei din conducerea 
zonei, trebuie să coordonăm, 
să controlăm in ('gală măsură 
munca desfășurată in toate pe
rioadele zilei, nu numai din 
auzite sau din cele știute, din 
schimbul 1... Activitatea părții ‘ 
electromecanice c necesar să 
capete mai multă poncțerc* 
(Ing. Mihai Zaporojan, șpful 
zonei I);

...Stadiul cfecturârii pregăti
rilor nu este de fel corespun
zător. Se impune urgentarea 
lucrărilor din stratul 5, blo
cul IV, straiele 13 și 15 din 
blocul VI... Posibilității formă
rii unor brigăzi complexe Care 
să lucreze pe ambele agjpi ule 
acestora va trebui să i se a- 
corde atenția cuvenită" (Ște
fan Cioric).

Iar. acum, cîteva

Sugestii pentru 
activitatea viitoare

0 va trebui întărită colabo
rarea intre conducerea zonelor 
producti ■ și factorii răspun
zători de bunul mers al acti- 
vității sectoarelor VI trans
port, X depozit și V investiții, 
pentru eliminarea tuturor de
ficiențelor existente in direc
ția aprovizionării cu cele de 
trebuință a tuturor fronturilor, 
a tuturor formațiilor de lucru, 
a asigurării condițiilor optime 
de extragere și extracție a 
producției ;

0 ridicarea „in grad" a asis
tenței tehnice, a coordonării și 
organizării producției la nive
lul raioanelor, a abatajelor, 
creșterea aportului personalu
lui mediu tehnic în realizarea 
sarcinilor și angajamentelor;

0 să se vădească o insis
tență mai mare din partea 
conducerii zonelor pentru ma
terializarea eficientă și ope
rativă a măsurilor ce se im
pun, in fiecare clipă din toa
te cele 3 schimburi, adică să 
existe o integrare permanentă 
în „pulsul” producției;

0 eliminarea grabnică a tu
turor neajunsurilor care se 
manifestă în organizarea și 
dotarea noului abataj frontal 
de pe stratul 13, din zona I ;

0 accelerarea ritmului de 
execuție la întregul complex 
a) lucrărilor de pregătire, o 
adevărată „sabie a lui Da
mocles", care amenință din 
greu viitorul producției mi
nei.

■

lin deziderat al zilei:

Minerul aninosean Gheorghe Bud primește ultimeli* indicații 
de la ing. Virgil l'ostihas, înainte de a intra în șut.

Foto: Ion LIC1U

pmmif
De tind mâ știu (și mă „tiu 

cam de mult), mi-au plăcut 
glumele. Le înghițcum pe 
toate, ușa, pe ncmcstecate. 
Nici acum nu le aleg. Alerg 
după ele I Cind aud cile o 
poantă .bună’, simt cum în
cep să mă desclcicz, să crăp 
în fcliuțe din cauză de ris, 
să mâ topesc (n gheața (lip
să I) din frapierele .Mineru
lui* ! Cîndva, cind rîdeani, 
mă țineam cu miinilc de bur
tă. Acum nu mă mai țin. Dar 
nu pentru că m-aș fi dezobiș
nuit. Cred că.. mi s-au 
Scurtat miinilc I Eu, recunosc, 
ador umorul la nebunie. Mă 
îndestulează chiar dacă mi-ar 
fi servil dis-de-dimineață, pe... 
inima nemincală. Așa sint 
cu ! Ce să f.ic ? Cind ai de 
toate, chiar și deficiențe, poți 
sâ stai liniștit in banca ta 
și să ’nu te amuzi de igno
ranța altora ? Nu poți ! Des
chizi gura pină la urechi și

— mă mulțumesc c-o simplă 
ridiculizare. Vă redau, 
transcrisă Identic (de nu 
mi-ar corecta linotipistul gre
șelile, din spirit de într-aju- 
torarc I) scrisoarea primită, 
recent, din Pelrila, punînd 
voit „punctc-puncle" in locul 
numelui și a adresei : .Pen
tru Publicitate și Mica Publi
citate. Administrația Redacția 
Steagul Roșu Petroșani Str. 
Republicii Nr. 90. Subsemna
ta... clatin 16 ani locucsc in 
petrila Str... Municipiul Pe
troșani Județul Hunedoara 
vin pr-in (cuvintul e despăr
țit la sfirșllul rindului — 
nota mea) prezenta cerere de 
a solicita din partia Dv un 
răspuns de a primi un ser
viciu in I’ucția de Taclilo- 
grafă : Posed Adeverința nr. 
Nr. 226 din 2I.VII.1969 de 
Calificare Eliberat de Casa

FOILETON
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CONSEMNAM
S-AU LECUI!

Există in orașul Vulcan două tinere, b-re-me tun, ca
pabile de muncă. Una se numește Saveta Dabija iar cea
laltă Margareta Fodor. Atit de mult le plăcea sâ lucreze in
cit dacă munca ar fi răposai i-ar fi făcut o înmormintarc cu 
mare pompă. Și pentru că trăgeau mereu chiulul erau în 
ton... cu ullijnul răcnet al modei. Scoteau bani și din piatră 
seacă (mai bine-zis din buzunarele credulilor, care făceau 
imprudența să intre in anturajul lor). Cei prinși în plasă 
erau duși la locuința Vetei, din Paroșeni, legănați in giu
giuleli pină adormeau. Apoi erau jefuiți ca-n codru. Acum 
nu mai practică acest „sport". Au avut grijă organele de 
miliție din orașul Vulcan să le lecuiască.

MOȘTENITORUL
Pe reunea cind la unitatea de desfacere a cărnii de la 

blocul magazin din Lunea era măcelar Bartlia-baci, gospo
dinele erau mulțumite de modul civilizat, prompt și con
știincios in care erau servile. Acum, în unitatea respec
tivă lucrează tot un Bartha. E fiul lui Bartlia-baci. După 
cum se vede a devenit moștenitorul tatălui său. Tînărul 
Bartha n-a moștenit insă și calitățile bune ale tatălui. Des
chide măcelăria cind crede el de cuvință, carnea o dă cu 
favoritisme, iar dacă cineva îi atrage atenția este pur și sim
plu bruscat. Cu asemenea practici nu e de mirare că majo
ritatea gospodinelor sint nemulțumite. Noi ii dăm o suges
tie. Să se comporte aidoma tatălui sân. altfel cine știe poate 

fie, pină la urmă, dezmoștenit din funcția de măcelar.să

AH, CLAXOANELE !
Sini unele orașe în care claxonatul este interzis. La noi 

Petroșani nu este. N-ar ii o tragedie dacă to/i ș&ierii s-ar 
„striga" cu moderație Sint insă unii conducători auto care au 
mania claxonatului. Ăștia sint și inovatori. Ce modificări au 
iacul claxoanelor nu știu. un lucru însă e cert. Au o sonori^ 
tale de-li sparge timpanul. Să dăm cîteva exemple de auto
vehicule a căror claxoane urlă ca niște sirene: 1 —HD— 
1044; 31—HD—755; 31—HD—1642; 31—HD—239. Lista lor e 
mai lungă dar preler să mă opresc aici... că și acum îmi vîjîie 
urechile...

în

D. CRIȘAN
după scrisorile lui M. Ilaneș, 

D. Ionică și F. Moraru

te pui pc ris. Există, c drept, 
•și posibilitatea sâ te faci și 
tu de ris, dcscoperindu-ți 
scorburile dentare sau dînd 
drumul unor baliverne care 
să modifice din temelii pă
rerile pe care alții, cei din 
jur, și le-au format despre 
tine Dar ducă nu te poți ab
ține, ce să faci ? Uite, mie, 
de pildă, dacă nu-mi cădea in 
mină o scrisorică, carc-a de
clanșat săltărețul piriu al aces
tor cuvinte, nu mă forța ni
meni sâ pun mina pe creion 
și să-nseilcz„ în expresii se
midocte, cum se pronunța un 
fost amic, uitat de mine și 
de vreme, aceste rinduri. îmi 
vedeam de treabă și... reu
șeam să-mj mențin ascunse 
sub scutul tăcerii unele lip
suri, pe care-aș vrea, ca tot 
omul, să le tăinui lumii. Dar 
dacă nu pol ! Nu pot și pace ! 
M-apucă, așa, cite-o iuțeală, 
cind văd că lipsa de pregă
tire încearcă nu numai să-și 
răsfringă gitul mult în afa
ra cochiliei sale de pavăză 
dar și să-și ceară niște pre
supuse -drepturi ! Ce i-aș da 
in cap, cu ce mi-ar cădea în 
mină, dacă aș ști că... e ul- 
lima ’ Dacă aș ști că cel pe 
care l-aș zdrobi moralicește, 
e... ultimul purtător al neptf* 
tincioasei (și de mult lipsitei 
de reputație) „hîrtii" de con
firmare a unor însușiri pe 
care practica le dezminte. Dar, 
întrucît... zarurile au fost a- 
runcale — și au rămas așa

de Cultură Al Sindicatelor 
Petroșani. Semnez cu în
credere că inii veți aco-rda 
(la fel ca ceh . , te încălcări 
de reguli elementare a+e gra
maticii de mai sus) un Răs
puns Rezonabil...".

Spuneți-mi, dar sine r. poți 
să nu rîzi ? Poți să nu te a- 
muzi consistent citind o ofer
tă. formulată de așa manieră 
incit să dea peste cap toc
mai considerentele, mobiluri- 
le care-au determinat-o.

O Dactilografă" — d. ci — 
cu „Adeverință" vrea să o- 
cupe o „fucție" pentru care 
s-a., pregătit ! Și pentru că 
este și primul „Copi-I" do
rește de la noi un „Răspuns 
Rezonabil" !

Și pentru că știe sâ’scrie, 
așa cum se vede, și pentru 
că nu ne-a istovit, în plus, 
scriindu-ne și despre profeso
rul sau profesoara dc româ
nă care a lăsat-o să treacă 
prin școala generală precum 
cîinii din Petrila prin apa 
Jiului, și pentru că nu ne-a 
vorbit (întărind „Adeverin
ța") și despre conducătorul 
cercului de la Casa dc cul
tură „Al Sindicatelor" care a 
eliberat un aci unei igno
rante cu pretenții, ii satisfa
cem cererea.

Și publicăm mica publici
tate solicitată.

Să afle, lumea ! Mai știi de 
unde sare iepurele 1

Adr. CONDOR
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înfăptuind cu consecvență industrializarea socialistă a 
țării partidul nu a neglijai nici un moment cultura și arta 
cărora le-a creat cadrul potrivit de dezvoltare. Ca pretutin
deni in țara noastră. Valea Jiului a cunoscut în acești 25 
de ani o puternică înflorire a culturii și artei.

Se pune însă întrebarea dacă activitatea de pină acum 
a instituțiilor culturale din municipiu corespunde întrutotul 
necesităților spirituale mereu crescinde ale maselor și dacă 
ea se ridică 1a nivelul activității cultural-artistice desfășu
rată pe plan național. Pentru a afla răspuns la această în
trebare și la altele legate de ea, nc-am adresat unor oameni 
cu profesiuni legate de artă sau cu preocupări artistice 
pregnante.

Avem resurse încă nevalorificate
Așadar, considerați că activi

tatea depusă de aceste institu
ții asigură un puls al vieții cul- 
taral-artistice din municipiu, la 
nivelul posibilităților .și cerin
țelor actuale ?

David Maniu. procuror ș f al 
Procuraturii Petroșani : In Va
lea Jiului avem nenumărați ar
tiști de diverse profile, mai 
mul ți dccit in alte localități din 
ludețul Hunedoara. Totuși, da
ci privim global activitatea ar
tistică din municipiu! nostru 
nu putem spune că ea s-a afir
mat satisfăcător pe toate pla
nurile, in contextul mișcării ar
tistice din județ și din țară.

Gh. Armășescu, directorul Ca
sei județene a creației popu
lare . Față de posibilitățile e- 
xistente in municipiu, pulsul 
vieții cultural-artistice nu sa
tisface. La unele acțiuni orga
nizate pe plan județean muni
cipiul Petroșani nu participă 
pe măsura posibilităților. Ast
fel, la festivalul de tradiții și 
obiceiuri de iarnă, organizat de 
Casa creației județene în luna 
decembrie 1968, zona momîrla- 
nilor, interesantă din punct de 
vedere etnografico-folcloric. nu 
o fosi deloc reprezentată. Spe
răm ca lucrurile să se reme
dieze în acest an. De altfel. în 
parte ele s-au remediat deja 
prin realizarea spectacolului 
«Nunta din Valea Jiului".

Prof. Ironim Munteanu, di
rector adjunct aj Liceului teo
retic din Petroșani : Activitatea 
culturală a municipiului nostru 
nu rc-ține deocamdată prin ni
mic deosebit atenția. Din cind 

în cind teatrul local mai reali
zează o nouă premieră, cite un 
medic sau un profesor mai ține 
o conferință, o formație de 
muzică ușoară străină mai pre
zintă un concert pe scena Ca
sei de cultură din Petroșani și... 
cam atit. Nu asistăm la iniția
tive interesante realizate cu pa
siune și pricepere care să a- 
tragă masele de spectatori, să 
le scoală din acalmie.

Kalman Fodor. artist plas
tic : Ar fi foarte bine dacă 
s-ar ieși din șabloane și s-ar 
găsi noi modalități de realiza
re a contactului dintre produ
cătorul și receptorul ope
rei de artă. Astfel, cred 
că s-ar putea iniția niș
te intilniri intre artiștii plas
tici profesioniști și iubitorii de 
frumos, in cadrul Casei de - ul- 
tură, dc pildă, unde artiștii să 
vorbească despre operele lor 
și eventual despre lucrări ce
lebre din arta moderna româ
nească și universală. Zic arta 
modernă pentru că aceasta a 
făcut pași mari in privința 
mijloacelor de expresie și s-a 
creat o discrepanță intre ope
ra de artă de azi ă publicul 
neavizat

La aceste intilniri să fie 
mobilizați cit mai mulți iubi 
tori de artă, iar discuțiile să 
fie vii, conlrov'’riale, pasio
nante. Acc-sl fel dc intilniri, 
s-ar putea generaliza cuprin- 
zind și alte domenii ale artei i 
teatru, muzică, film. Din cind 
in când ar fi necesar să fie 
invitați la discuții și artiști de 
renume din țară.

David Maniu : Artiștii noș
tri plastici nu sint- îndeajuns 
de cunoscuți in Valea Jiului 
pentru că nu s-au folosit for
me eficiente de propagare a 
artei lor .și pentru că ei s-au 
complăcut în izolare. Arta 
noastră are un caracter mili
tant și artistul trebuie să ai
bă curajul să iasă în arenă, 
să discute cu beneficiarii de 
artă, să polemizeze chiai. Tre
buie găsite noi forme de acti
vitate pe tărimul propulsării 
vieții artistice din municipiu, 
forme adecvate posibilităților 
de care dispunem. Este foarte 
bună propunerea de a se or
ganiza intilniri periodice ale 
artiștilor cu publicul și aș 
zice chiar a artiștilor de di
verse profiluri între ei pen
tru crearea și întreținerea a- 
celui climat efervescent, pro
pice dezvoltării creației artis
tice. Totdeauna pictorii au vîe- 
țuit în vecinătatea poeților, 
iar aceștia în preajma muzi
cienilor ele. și din schimbul 
lor de păreri s-au născut noi 
forme de expresie artistică.

Ironim Munteanu : Cred și 
eu că întilnirilc de care se 
\ orbea sint foarte potrivite 
fără însă a fi unicele forme 
binevenite în vederea strînge
rii contactelor între artiști și 
public. întilnirilc preconizate 
să nu se transforme in sim
ple pretexte ci ele să aibă un 
caracter cit mai larg, deschis, 
să urmărească discuții cinstite, 
dezbateri dc idei. întreprinde
rile să faciliteze intilniri între 
salariați și artiștii afirmați. E 
de dorit să existe o mai largă 
preocupare a Comitetului mu
nicipal pentru cultură și artă 
in vederea introducerii unor 
noi forme dc popularizare a 
valorilor artistice' locale in 
circuitul județului și al țării.

Gh. Armășescu : Trebuie or
ganizate manifestări de am
ploare care să evidențieze 
strădaniile creatoare ale pro
fesioniștilor și amatorilor, ex
poziții mai multe de grup și 
individuale, seri dc poezie, 
intilniri între cititori și mem
brii cenaclului literar, eventual 
seri în care să-și dea intil- 
nire, mai multe arte, plastica 

și poezia, sculptura și muzica 
etc. Pentru scoaterea la lumi
nă a unor valori spirituale lo
cale ale culturii populare, a- 
flată în proces rapid de dis
pariție, oamenii de cultură 
trebuie să se preocupe în mod 
organizat cu mult entuziasm 
și competență de culegerea, 
înregistrarea și valorificarea 
folclorului în spectacole folclo
rice (a.șa cum s-a făcut in 
„Nunta din Valea Jiului") în 
tematica lucrărilor de artă 
plastică, în creațiile literare.

Costi» Iliescu actor la Tea*- 
irul „Valea Jiului" : In propa
garea diverselor forme de ar
tă, un rol dc prim rang revi
ne intelectualilor din munici
piul nostru. Trebuie să fie 
găsite forme adecvate de re- 
activizare a miilor dc intelec
tuali de la noi care pot con
tribui ca un catalizator între 
artiști și mase. Din păcate a- 
porlul lor este. deocamdată, 
minim. In consiliul artistic al 
teatrului local ar trebui sâ fie 
prezentă oameni de profesii 
diferite' dar cu verificate dis- 
jjonibilități creatoare sau cu 
pronunțate înclinații spre liț 
teratură și artă. N-am întîlnit 
la nici o ședință a consiliului 
oameni ca poetul Radu Sele- 
jan, procurorul David Maniu, 
pictorul Kalman Fodor, docto
rul in medicină I. Eșanu, ca 
să amintesc doar cîțiva din
tre cei care ar putea ajuta in 
mod substanțial activitate^ 
teatrului prin părerile lori 
competente și care ar putea; 
fi in același timp, datorită 
prestigiului pe carc-1 au, fac
tori importanți de populari
zare a muncii actorilor. Ar
tiștii amatori ar trebui să so
licite mai des sprijinul unor 
oameni de specialitate din di
verse domenii alo artei care 
ar putea să-i îndrume in pro
blemele ce îi frâmintă. Dar 
cile nu s-ar putea face cu fan
tezie. competență și elan?

O
Intr-adevăr cite nu s-ar pu

ie;, laie in domeniul pe care-1 
derutăm prin investirea unei 
doze sporite dc inteligență și 
spirit de inițiativă ?! Și asta 
cu atit mai mult cu cît avem 

l'eatc condițiile necesare.
Dar să vedeiri care este si

tuația pe acest tărîm în restul 
țării spre a prelua ceea ce 
poate fi aplicat în condițiile pe 
care 'le avem in Valea Jiului.

In ultimii ani asistăm la o 
febrilă căutare a unor noi mo
dalități de popularizare a va
lorilor artistice din diferite 
zone ale țării. Pe lingă angre
narea forțelor artistice dintr-un 

^4udcț sau din mai multe in 
.spcctacole-concurs în dome
niul muzicii ușoare (festivalul 
de la Brăila dotat cu premiul 
„Lotca de aur") sau populare 
(festivalul „Maria Tănase" de 
la Craiova) etc., o mare pon
dere a căpătat formula de 
prezentare globală a mișcării 
artistice depuse atit de pro
fesioniști cît și de amatori 
(„Primăvara arădeană", „Ci- 
binium ’69", „Colocvii brașo
vene" etc.).

Să urmărim in ce constă o 
astfel de manifestare artistică 
plenară cum a fost „Cibinium 
’69“ care s-a bucurat de apre
cierea unanimă a publicului 
si a oamenilor de specialitate. 
In decursul a 7 zile, județul 
Sibiu a devenit scena unor 
variate și interesante activități 
cultural-artistice. material i- 
zate în spectacolele teatrului 
local, dezbaterile teatrale, con
certul fanfarelor, recitalul de 
cîntece bătrineștj, de balade și 
legende populare, serile dedi
cate poeziei și muzicii, con
certul vocal simfonic, excursii
le de agrement, inaugurarea 
unor muzee sătești, expoziția 
de artă plastică etc. La aces
te manifestări, pregătite eu 
pca mai mare atenție, au par
ticipat numeroși spectatori, 
turiști români și străini, cro
nicari de artă, oameni de cul
tură. La baza tuturor acestor 
pianifeslări de amploare a stat 
o idee directoare și anume: 
vefleclarea legăturii nemijloci
te a artei contemporane cu 
bogatele tradiții culturale.

Un festiva) dc amploare dar 
cu un ecou mai rcslrins a fost 
..Primăvara arădeană", năs, u> 
din dorința de a afirma perso
nalitatea culturală a orașului 
de pe Mureș, pe lingă cea in

dustrială binecunoscută. La a- 
cesl festiva] au fost organiza
te reprezentații folclorice 
(„Tirgul sărutului", „Nunta din 
Almaș") o expoziție de artă 
populară locală, concerte ale 
Filarmonicii din .Arad, o ex
poziție de artă plastică a pic
torilor din cadrul filialei loca
le a U.A.P., expoziții în cins
tea unor rememorări ale tre
cutului istorie prin interme
diul monumentelor sau al ve
chilor periodice locale, repre
zentații dc teatru, recitaluri și 
șezători literare etc. Toate a- 
ceste manifestări prezentate 
în decursul a 9 zile au relie
fat diversele fațete ale creației 
artistice sau interpretative din 
localitate.

Ne-am referit la aceste două 
inițiative „Cibinium ’69" și 
„Primăvara arădeană" cu sco
pul de a vedea dacă în muni
cipiul nostru se pot realiza 
manifestări similare.

Pentru un 
festival 

cultural-artistic 
local

Concluzia se impune de la 
sine. Putem și noi organiza un 
astfel de festiva] cu forțele 
artistice existente în momentul 
de fațâ în municipiu. Dar să 
relatăm felul in care credem 
că ar fi posibilă organizarea 
unei astfel de manifestări în 
Valea Jiului.

Mai intii, credem că festiva
lul de care vorbim trebuie 
să-și propună o idee dc bază, 
căreia să-i fie subordonate 
toate manifestările artistice 
din cadrul său. Programele 
pregătite din timp, și nu în
cropite în grabă cum se mai 
intimplă, ar putea' fi prezen
tate in după amiezile unei în
tregi săplămîni.

Să presupunem că ideea de 
bază a primului festiva) cul

tural-artistic din Valea Jiului 
va fi : „Viața minerilor din 
trecut și de astăzi". Ce acțiuni 
ar putea fi pregătite în acest 
caz ? Teatrul „Valea Jiului" 
ar trebui să se preocupe de 
realizarea unei piese cu o te
matică inspirată din viața și 
activitatea minerilor. In dupâ- 
amiaza dedicată teatrului, pe 
lingă prezentarea acestei pie
se, ar fi binevenită o discu
ție cu oamenii de teatru din 
toată țara, de exemplu pe te
ma : „Teatrul, oglindă a rea
lităților noastre noi" sau „Fi
gura muncitorului în drama
turgia noastră contemporană" 
ctc.

In domeniul artelor plastice, 
filiala locală a U.A.P. este 
în măsură să realizeze o ex
poziție de grup, axată pe ideea 
de bază a festivalului. Nu ar 
fi lipsită de interes o întîlnire 
între artiștii plastici locali și 
colegii lor de la alte filiale. 
Craiova, Sibiu etc., în cadru) 
unei discuții tematice.

Evident, atît în domeniul 
teatrului cît și in cel al arte
lor plastice nu trebuie să ne 
lipsim de aportul amatorilor 
dar numai in cazul cind au 
intr-adevăr ceva dc spus.

Casa de cultură din Petro
șani, cluburile sindicatelor ■?> 
căminele culturale se vor pre
ocupa de realizarea unor re
citări de folclor mineresc, de 
prezentarea unor tradiții mi
nerești, a unor programe de 
brigadă ș.a.in.d.

Cenaclul literar „Meșterul 
Manole" ar putea organiza o 
seară de poezie și proză cu su
biect mineresc la care pot fi 
invitați și scriitori din alte 
colțuri ale țării. Cele două 
cinecluburi. din Lupcni și Pe
troșani, iși vor uni eforturile 
în vederea realizării unei gale 
de filme de scurt metraj des
pre Valea Jiului. O expoziție 
cu aspecte din activitatea oa
menilor de pe aceste melea
guri va trebui să aparțină fo- 
toamatorilor care și-au ciști- 
gat deja un binemeritat pres
tigiu printre colegii lor din 
țară.

Tradiția fanfarelor din Va
lea Jiului e cunoscută, de a- 

ccca din cadrul festivalului nu 
poate lipsi o după-amiază de
dicată acestor formații precum 
și orchestrei semisimfonice a 
Casei de cultură din Petroșani.

Festivalul trebuie să benefi
cieze și de aportul Muzeului 
mineritului din Petroșani, ca
re, pe lingă expoziția perma
nentă pe care o are, poate rea
liza expoziții speciale, itineran
te precum și o sesiune de co
municări privind istoria mine
ritului.

Am înfățișat doar o parie 
dn multitudinea de forțe eul- 
tural-artistice care ne stau la 
dispoziție in vederea unei ast
fel dc manifestări de amploa
re. Fără îndoială că organi
zatorii festivalului trebuie să 
vină cu idei noi să pregăteas
că din timp și cu maximă exi
gență programul de desfășu
rare. să vegheze asupra calită
ții și nu a cantității manifes
tărilor. Pregătirile pot începe 
chiar de acum pentru a avea 
garanția că acest festiva] va 
reprezenta intr-adevăr fața 
culturală a Văi. Jiului, cure 
se dezvoltă in deplină armonie 
cu cea industrială.

Dar ideea unui asemenea 
festival nu trebuie să ne facă 
să uităm acțiunile de mat 
mică amploare, așa cum ară
tau și interlocutorii noștri. în
să neapărat ati'active și cit 
răsunet în masă. Sarcini im
portante în această direcție re
vin atît Comitetului municipal 
pentru cultură și artă cit. și, 
mai ales, fiecărei instituții 
cultural-artistice și chiar fie
cărui artist, profesionist ori 
amator, in parte.

Numai prcocupindu-nc in 
permanență de găsirea celor 
mai eficiente soluții de folosi
re a forțelor artistici' pe care le 
avem, do găsirea celor mai po
trivite forme pentru apropie
rea culturii și artei de inima 
marelui public vom putea să 
îndeplinim eu cinste prevede
rile documentelor de partid 
care ne cer să fim la nivelul 
marilor exigențe impuse de 
mersul impetuos al țârii noas
tre spre desăvârșirea socialis
mului.

Constantin PASCU

HfMCllH.il
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ehicululuî la telecomandă. De pe 
an, 

în zboruri de recunoaștere geologice și

In Paring, Vîlcan și Retezat

de perfecționareCursuri
corpul didacticpentruSA OPTEZI

asemenea, pre- 
de cultură, 
poate să-și șle-

...Ce sc >a intimpla in nccaslâ nouă eră în domeniul 
cosmonauticii? Ce proiecte s-au elaborat pentru viitorul 
apropiat, ce posibilități arc N.A.S.A. iu vedere?

Firmele care au contracte cu autoritatea spațială din 
SALA, au fost însărcinate cu fabricarea unui contingent de 
15 rachete „Saturn-A’ . In cadrul programului „Apollo-11" 
se va lansa însă numai cea de-a șasea rachetă dc a- 
cesl lip. Aselenizarea unui echipaj va fi realizată, așadar, 
după toate probabilitățile, cu mai puține rachete și nave 
cosmice decil s-a prevăzut inițial : prin urmare, aparatele 
economisite stau la dispoziție pentru alte s-copuri.

Aparaturile tehnice ale progratnului „Saturn-V — Apo
llo- au fost construite pentru aselenizări, de aceea parc 
cel mai indicat ca ele sâ fie folosite pentru alte călătorii 
dc cercetări spre satelitul Pămintului. Suprafața Lunii este 
mai mare decit cea a \mcricii de Nord și cea a Americii 
de Sud luate laolaltă. Va trece, dc aceea, un timp anumit 
pină cind acest teren va fi explorat in mod exhaustiv. Foto
grafiile luate dc sondele lunare <lin cadrul programelor 
„Surveyor* si „Lunar-Orbiter” au făcut cunoscute, in afară 
de aceasta, mai multe regiuni care prezintă un ntare inte
res pentru oamenii dc știință.

Una din premisele viitoarei explorări selenare o consti
tuie prelungirea duratei de ședere pe Lună. Nu trebuie 
uitat că astronauții care asclcnizează au in spatele lor o 
călătorie de trei zile în condiții care nu pot fi apreciate 
cîtuși de puțin ca ideale și pe ci îi așteaptă o lungă călă
torie înapoi spre Pămint Limitele activității impuse de obo
seală. trebuie luate in considerare în planul operativ. 
Acesta este, dc altfel, unul din motivele pentru care primii 
astronauți vor cămine pe Lună numai 21 dc orc și vor pă
răsi modulul lor lunar doar pentru o excursie de 2,10 ore.

Timpul scurt de ședere este condiționat acum încă și 
dc spațiul redus din modulul lunar. Acolo nu există loc 
pentru paturi, șezlonguri sau chiar scaune. A dormi in ca
bina alit de mică este mai incomod decit a petrece o noap
te in fotoliul-pat al unui avion. In timp ce modulul lunar 
se află pe Lună, cabina de comandă râmine in permanență 
pe o traiectorie circuinlunară deasupra lui. De asemenea 
capacitatea lui de acțiune este limitată și restringe durata 
de ședere a astronauților asclcnizați.

Rezervoarele dc combustibil ale navei cosmice „Apo
llo" ar putea fi însă mărite, ceea ce ar face posibil să sc 
transporte mai multă sarcină utilă. Aceasta ar însemna : o 
mai mare capacitate de funcționare a mașinilor instalate la 
bord, mai mult material de consum pentru sistemele de 
aprovizionare și pentru manevrele de zbor, mai multe ex
perimente științifice.

Pentru a îmbunătăți dexteritatea noastră de a ajunge 
pe Lună, noi am organizat lansări de rachete „Saturn-V" 
la intervale de 2—3 luni. In cursul primei etape, dc explo
rare starturile vor fi încă separate prin intervale de circa 
șase luni, pentru ca să dispunem de mai mult timp in ve
derea înglobării zborurilor precedente în programul sele
nar dc explorare și experimentare.

Există de pe acum planuri care prevăd pentru lucrări 
de explorare mai dificile pe Lună starturi duble de agregate 
„Saturn-V”. Cu prima navă cosmică sarcina utilă tehnică 
urmează să fie debarcată pe Lună, cu cea de-a doua vor 
urma astronauții. In acest caz nu este necesar să existe o 
preocupare pentru readucerea pe Pămint a sarcinii utile 
fără echipaj, de aceea ea ar putea să aibă o greutate mult 
mai mare. O „casă selenară* ar putea fi construită pentru 
astronaut!, încărcată cu produse alimentare și aparate 
să aprovizioneze un grup de exploratori pe timp de 
multe luni.

Sinteni chiar in măsură să transportăm pe Lună 
vehicul propulsat cu electricitate, mașini de forat și 
aparate, care ar face posibilă o explorare geologică intensă. 
In electromobilul înzestrat cu baterii eficiente astronautul 
ar putea să întreprindă scurte excursii pe Lună cu o vite
ză maximă de aproape 15 km/orâ.

înainte de a se înapoia pe Pămint astronauții ar comuta 
aparatele de control ale 
Pămint s-ar putea atunci, timp de aproximativ un 
să-l trimită . _
geofizice cu o rază de acțiune de peste 800 km, urmărite 
de o cameră de televiziune și alte instrumente. In cursul 
unor asemenea zboruri ar putea fi efectuate măsurători ale 
diferitelor tipuri dc sol selenar și s-ar putea aduna eșan
tioane de sol pină la o greutate de 90 kg. Atunci ar trebui 
să aibă Ioc, desigur, o întîlnire cu o navă cosmică cu echi
paj. Astronauții ar reîncărca eșantioanele in modulul lor 
tunar și ar putea să le ducă pe Pămint pentru analiză.

Vatra noastră, așezată în ini
ma Carpaților meridionali, o- 
Ceră posibilități minunate de 
petrecere a zilelor de stirșit de 
săptămină și a concediilor in 
tovărășia peisajelor mărețe 
odihnitoare ale munților ce o 
înconjoară. Pe lingă potecile 
marcate, ce brăzdează văile și 
culmile, drumurile forestiere 
deschid perspectiva turismului 
montan cu automobilul. Șosele 
tăiate în stâncă, aruncate peste 
viaducte, văi și chei, te poartă 
spre locurile de recreare și fru
museți nebănuite.

Munții Paringului, Lotrului și 
Sebeșului, așezați în partea es
tică a Văii Jiului, pun la dis
poziția turiștilor cabanele lor 
bine dotate și îngrijit întreți
nute. Plecind simbătă, putem 
ajunge pină seara fie la moder
na cabană Rusu, fie la una din 
cabanele l.onea (Voievodul), 
Lunca Florii sau Aușclu. De la 
această ultimă cabană se poate 
ajunge ușor, în 3—4 orc, la 
cabana Șurianu, așezată in a- 
propicrea lacului glacial cu a- 
celași nume.

Pentru posesorii dc autotu
risme, noul drum forestier ce 
face legătura cu Valea Lotru
lui, conduce la frumoasa ca
bană Obirșia Lotrului. De aici, 
șoseaua națională (alpină) face 
legătura cu cabanele Oașa și 
Rin ca.

Temerarilor turiști clasici — 
.cei cu rucsacul în spate — li 
se oferă un traseu minunat, 
plecind de la cabana Rusu și 
urniînd poteca ce străbate se- 
mețiile Paringului — Paringul 
Mic. Cîrja, Paringul Mare și 
Mindra — pot poposi la lacul 
Gîlcescu (dacă dispun de cor
turi). In caz contrar, trecind

prin pasul JJrdele, pot ajunge 
ia cabana Rincy (traseu de 12 
orc).

Pe tronsonul Gîlcescu — Ur- 
dele marcajul e foarte prost, 
iar pe distanța fosta cabană 
Paring și lacul Gîlcescu, urmind 
numai poteca de creastă, nu se 
găsește apă.

Munții Vilcanului, ușor acce
sibili, oferă loc de popas la 
cabanele Vîlcan, Straja și Cîm- 
pu lui Ncag. Drum carosabil 
facilitează accesul la cabana 
Vulcan și Cimpu lui Neog, a- 
ceasta din urmă oferind și un 
punct de atracție deosebit da
torită unei frumoase peșteri re
cent descoperite, numită Pește
ra Copiilor sau Peștera de Aur.

Masivul Retezat, această mi
nunată creație a naturii, oferă 
excursii de neuitat. Folosind ca 
bază de plecare cabana Bula, 
pină in apropierea căreia ne 
conduce un drum forestier, pu
tem atinge căldarea Bucurei 
unde, pe lingă frumosul lac cu 
același nume, întilnim o salbă 
întreagă de lacuri mai mici, dar 
la fel de frumoase.

De la Cîmpu lui . Neag, ui 
mind șoseaua de-a lungul Jiu
lui Românesc, casa Cîmpușcl no 
primește ospitalieră, în apro
pierea sa găsindu-sc. de aseme
nea, o frumoasă peșteră.

Aceste cileva sugestii de 
scurte excursii la sfirșit de sâp- 
tămină sint departe de a aco
peri multitudinea de trasee ce 
pot fi parcurse în funcție de 
timpul liber al fiecăruia. Zi
lele petrecute în inima unora 
dintre cei mai frumoși munți 
din țară, vor lăsa amintiri de 
neuitat.

Constantin GALERII
student

care
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10,00 Limba engleză (reluare).
10,25 Limba germană (relua

re).
10.50 Ce ați dori să revedeți? 

.Vulcanul interzis". Un 
film documenlar-arlistic 
realizat de cunoscutul 
vuicanolog Harun Ta- 
zieff.

12,05 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Buletin de știri.
17.35 Lumea copiilor. Ilup și 

Hop — serial de păpuși.
18,00 Studioul pionierilor.
18.30 De la Eminescu la Ar- 

ghczl
18.45 Consultație tehnică Tv.
19.00 Cronica ideilor. Evolu

ția funcțiilor statului 
socialist.

19.30 Telejurnalul dc seară. 
Buletin meteorologic.

20.00 Festivalul și concursul 
internațional de folclor 
— România ’89.

20.30 Film artistic .Oscar", o 
producție franceză^

21.15 Pagini din operele com
pozitorilor francezi.

22.15 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

22.30 Publicitate.
22.35 Teleglob — emisiune de 

reportaje și documenta
re.

23,00 Convorbiri literare. Re- 
breanu și contempora
neitatea noastră.

23,40 închiderea emisiunii.

IOTUL E

Chiar și în petrecerea timpu
lui liber există gusturi și gus
turi, preferințe și preferințe. 
Unii cutreieră munții, admirind 
inegalabilul peisaj creionat cu 
măiestrie de natură. Alții sini 
nelipsiți de pe stadioane, de la 
ștranduri sau din sălile de

Casa de cultură din Petroșani 
își are, de asemenea, adepții 
ei de fiecare zi. Sînt membrii 
formațiilor artistice de amatori, 
ce-și desfășoară activitatea pe 
lingă acest impunător lăcaș de 
cultură — mindrie a Văii Jiu-

Vrei să te prinzi în virtejul 
amețitor al jnvîrutei, n-ai de- 
cit să te înscrii în formația 
de dansuri populare.

Dorești să înveți dansul mo
dern ? Există și o asemenea 
formație.

Vestitele tarafuri din vechi-

t 
t
4
4
4
4
4
4
$

Maxime și cugetări ♦

T

me i.și' au, de 
cursori la Casa

Cine dorește 
fuiască talentul dc solist sau 
instrumentist in cadrul tarafu
lui. Amatorii de muzică ușoa
ră se pot inscrie în formațiile 
de acest gen, ce-și desfășoară 
aici activitatea. Și fiindcă sîn- 
tem la capitolul muzică, pe lin
gă Casa de cultură din orașul 
nostru există o formație sim
fonică și un cor.

Brigăzile artistice, tcatr 
ncclubuL cercul foto sin 
atîtea posibilități atractivi pe 
circ le oferă Casa de cultură 
din Petroșani pentru petrecerea 
timpului liber în mod plăcut și 
zutil

Totul e să optezi pentru una 
sau alta din formații după vo
cație.

Secretariatul acestui lăcaș de 
cultură vă inscrie cu plăcere 
în fiecare zi intre orele 8—12.

Doriți informații suplimema- 
Le primiți și pe acestea 

la telefon 1483 sau 1274.

zilelc premergătoare des
chiderii școlilor. Ministerul In- 
vățămintului organizează două 
cursuri de perfecționare pentru 
corpul didactic. Primul reuneș
te — la nivel județean — pro
fesorii care vor preda la clasele 
a IX-a din cadrul invățămintu-

lui obligatoriu de 10 ani și ur
mărește însușirea noilor planuri 
și programe dc studiu. Al doi
lea curs, prevăzut să înceapă 
cu o săptămină înainte de 15 
septembrie, se va desfășura in 
orașele București, Brașov, Cluj,

Craiova. Iași și Timișoara. El 
va înlesni profesorilor de ști
ințe sociale aprofundarea idei
lor de bază din documentele 
celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

aure dni pay

re ?

metru — cote necesare proiectanților sG-uctu'rii 
de rezistență — a fost necesar să lucrăm pe 
machete de pămint.

R. Calculul de rezistență a ridicat probleme 
complicate ?

M. P. Da ! Spre exemijl" „pînza subțire" de 
beton armat. care „cuprinde" construcția, are 
calculul de rezistență semnat de dr. ing. Mircea 
Soare do la Institutul de cercetări în construcții 
din București, unul din cei mai mari specialiști 
ai noștri în acest domeniu, apreciat și ueste ho
tarele țării.

R. Probleme deosebite se pun pentru execuția 
lucrării și constructorilor grupului de șantiere 
al T.C.H.?

M. P. Desigur. Și acest lucru atît in ceea ce

privește complexitatea spațialității construcției 
cit și datorită faptului că in mare parte efectul 
arhitectonic se realizează din beton aparent, 
ceea ce implică o execuție deos^Lh de îngrijită 
și ■>iște dulgheri priceputi.

K. Personal, întrevedeți pe viitor o extindere 
a cadrului turistic de la Valea de Pești ?

R. P. Fără îndoială că o dată cu construirea 
șoselei începînd de la Uricani și poate mai de
parte, legînd pe la Cîmpu lui Neag Valea Jiu
lui cu Băile Herculane. hotelul de la Valea de 
Pești se va găsi la un important vad turistic. 
Ținînd’ seama și de apropierea Retezatului s-ar 
putea ca în viitor să se construiască chiar un... 
teleferic pină pe culmea acestui munte, iar ho
telul, a cărei construcție a început, să fie doar 
un „preludiu" a unei viitoare stațiuni de munte, 
cum vor fi cele de pe Valea Lotrului, de la 
Puru și Voineasa.

radio
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PROGRAMUL I :

5.05—6,00 Program muzical 
de dimineață: 6.05—9,30 Mu
zică și aclualități; 9,30 Me
moria pămintului românesc; 
10,30 Radlo-Prîchindel; 11,05 
Exp-zJia Realizărilor Econo
miei Naționale — România 
1969: 11.25 Varietăți muzica
le; 12,00 Cinlâ Alexandru 
Mandy; 12,25 Moment științi
fic; 12.30 întîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Mic magazin muzical; 14,10 
Roza viaturilor; 14.35 Refre
ne fără virstă; 14.50 Prelu
crări din folclor: 15,20 Radio 
publicitate: 15,30 Compozito
rul sâptămînii; 16.00 Radio
jurnal: 16,30 Tribuna radio; 
17,05 Pentru patrie; 17,35 Es
trada artistului amator; 18.10 
In pragul deschiderii noului 
an de învățămînt; 18,30 O 
melodie pe adresa dv.; 19,00 
Gazeta radio: 19,25 Săptămî- 
na unui meloman: 20.05 Ta
bleta de seară; 20,10 Festiva
lul și Concursul internațional 
de folclor — Româniâ 1969; 
20 30 Eminesciana: 20.35 Pen
tru magnetofonul dumnea
voastră; 21,00 Lectură drama
tizată; 21,30 Sport; 21,40 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 
22 20 Album liric; 22.45 Ca
ravana fanteziei; 23,45 Mo
ment poetic; 0,03—3.00 Estra
da nocturnă. '

PROGRAMUL II .

6,10 Varietăți matinale; 
7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7,10 - .Varietăți mati
nale (continuare): 8.10 Tot 
înainte; 9,00 Doină, doină, 
cintec dulce; 9,15 Săptămină 
culturii bulgare; 10,10 Teatru 
radiofonic. „Avansarea”, sce
nariu radiofonic de Anders 

'Bodelsen; 11,15 ' Parada in
strumentelor — muzică ușoa
ră; 11,40 Cîntece și . jocuri 
populare; 12,03 Avanpremieră 
cotidiană; 12,15 Cintecele o- 
rașejor; 12,45 Concert de 
prtnz; 13,30 Cartea științifică;
13.40 Din muzica popoarelor; 
14,03 Melodii de Grigore Flo
rian șr Mihai Vasilopol: 14.30 
Muzicieni români de azi des
pre muzicieni români de ieri; 
15,00 Moment științific: 15,05 
Opera pentru toți; 15,30 Scri
sori de dragoste pe uortativ
— muzică ușoară; 16,00 Ra
diojurnal; 17,00 Ginduri pen
tru tine — muzică ușoară:
17.40 Radio publicitate: 18.00 
Varietăți muzicale; 19,20 Cin
tec de bucurie. Versuri închi
nate patriei socialiste; 19,35 
Cintă Trini Lopez: 19,50 
Noapte bună, copii: 19.55 Sea
ră de operă „Micul Marat" de 
Mascagni; 22,30 Pentru tineri
— muzică ușoară dc pretu
tindeni; 23,05 Dialog cu tim
pul nostru.

ocupaji decil cei care ?

i se pare o catastrofă, • 
se va părea un fleac, t

criticată 
dc 

dc fri- 
strada

D. C.

ATENȚIA

DE CE SE PRODUC INCENDII LA GATERE?

57o peste 5/o

redac- 
luni

A trăit numai de dragul gloriei sale și de aceea 
lost îngropa! o dală cu ea.

Oamenii care nu pol face nimic, sini capabili 
de orice.

□

•
4
4
4
4
4
4
4
4
4

O
Omul învajă să vorbească in doî-lrei ani. Dar 

o viajă întreagă nu reușește să învețe să tocă.
O

După ce te încălzești prea tare, întorci spatele 
soarelui.

O
Ce ne refine pe acest pămint ? Forja gravitajiei.

Nu există oameni mai 
se ocupă de ei Înșiși.

G
Celui căruia orice fleac 

o adevărată catastrofă i
O

Durerea o poji încerca și in singurătate. Bucu- 1 
ria, trebuie neapărat s-o împărtășești cu cineva. * 

G
Lipsa de talent îmbracă lipsa de caracter.

O
Dinlr-o idee genială pol ii scoase toate cuvin

CwWetut m claim ftfl fe țacc de la
MvDtahezi fa Iovul de et pe ffudAe&te
pe cahe cur pvdea •eă. apahâ.

ExfțieMi fa wet.apiAfiM.. fioale ft. ccMiaiafa. _ 
ou -cmni-uxtâ a jLow^w. Ide ^uguhoMța
CM ică.

Pe urmele
materialelor

publicate

„CONTACJ
msjtc
Tn ziarul nostru nr. 6 073 

din 13 mai a.c. a apărut nota 
cu titlul de mai sus in care, 
între altele, a fost 
starea neeorespunzătoare 
curățenie din unitatea 
aerie din Petroșani. 
Republicii nr. 39.

In răspunsul trimis 
țjr — după aproape 3 
de la apariția articolului — 
conducerea Cooperativei -Jiul- 
Petroșani ne comunică, sub 
semnătura președintelui I. Ma- 
națe și a vicepreședintelui I. 
Farkaș, că cele relatate redac
ției de către corespondentul 
nostru sint adevărate.

Ca urmare, s-au luat ’nasu
rile necesare pentru ca unita
tea in cauză să corespundă 
cerințelor de igienă. In ceea 
ce privește comportarea perso
nalului de deservire, se arată 
în încheierea răspunsului, ar
ticolul a fost prelucrat în sec
ție, cu îndrumarea ca sala- 
riații să aibă o atitudine co
respunzătoare, civilizată, fața 
de clienți.

Si

lucrătorilor 
cu strictețe 
ia toate măsurile ce se impun pentru 
a nu favoriza producerea de incendii

de la gatere să respecte 
instrucțiunile P.C.I. și să

1. Pentru că se execută suduri fără respectarea in
strucțiunilor P.C.I.

2. Se blochează hidranții cu materiale care împiedică 
folosirea lor la nevoie.

3. Datorită instalațiilor electrice provizorii, necorespun- 
zâloare.

4. Pentru că se încalcă dispozițiile privitoare la fumat.
5. Se mențin in funcțiune sobe deteriorate sau se lasă 

focurile nesupravegheate.
6. Se blochează căile de acces din jurul fabricii cu buș

teni și cherestea, îngreunind intervențiile la stingere.
7. Datorită rumegușului și a prafului de lemn, depuse 

pe lagăre, transmisii etc. — aceste materiale puțind crea 
condiții de autoaprindere.

8. Din cauza nerespcctării zonei de incendiu.
9. Din cauza deșeurilor și a rumegușului depozitat in 

locurile nepermise.
Orice abatere de la respectarea instrucțiunilor P.C.I. 

atrage după sine grave sancțiuni.

A. Daco se observă filarea sau alun- 
gireo flăcării pină la margmeo 
superioară a sticlei, controlul se 
oprește imediat, concentrația 
lima de peste 4°/o

AEJ 
«rai

deml/w. ctetefiMu/.wMa. cwicejdhasțiec 
de metan, ffcucâXa ie va heduce fa. mâ.- 

muu. de. ghiu, (cca 2mm) ei 
Lawpa. ee. va, hicLica Meet câine tava. - 
vwf fuchăhM, cdwjdu. ae ccrncanf/tația
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PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Tinerețe fără bătrînețe; 
Republica: Pașa; PETRILA : 
Heroina; LONEA — 7 Noiem
brie • Vicontele plătește poli
ța: ANINOASA : Pe teren 
propriu; VULCAN : Tarzan, 
omul junglei; PAROȘENI : 
Două bilele la matineu; LU- 
PENI — Cultural : Dragoste 
la Las Vegas; URICANI ; 
Rolls Royce-ul galben.

Pronoexpres

Ii. Dacă nu sc observă filări sau alungirî ale flăcării sau 
acestea nu ajung la marginea superioară a sticlei se trece 
ia determiuarea concentrației de metan.

Cu melanbmelrele se măsoară concentrația de metan în 
atmosfera locului respectiv.

Vîrful sondei se ridică spre tavanul lucrării, se apasă 
pe butonul pompei de absorbție, aparatul se înclină pe spate 
la 45°, se apasă apei pe bulonul camerei de ardere și se 
citește concentrația pe cadran.

MANIPULAREA DETEC K»RULU1 DE CĂTRE PER
SOANE NEINSTRUITE ESTE INTERZISA.

La tragerea Pr > . a- < din
3 septembrie 1969 s-au extra3 
din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea l-a : 31 3-1 L’-i 45 
19 41.

i.xuji . u ILu; 1 J4 15 
a 14 1 20.



VIATA INTERNATIONAL Ă
Prima sesiune a Conferinței

generale a Organizației
Decada

Conîerința miniștrilor Vizita ministrului

pentru interzicerea armelor 
nucleare în America Latină

cârtii

românești

de externe
ai țarilor nordice

I comerțului exterior 
al României
in Japonia

Evoluția situației
din Nigeria

MEXICO 3 
capitala mo- 
prima sesiu- 
gcncralc a 

pentru intcrzice- 
irmelor nucleare in Amc- 
Latinâ. creată in baza 

denuclearizare

CIUDAD DE 
(Agcrpres). — In 
xicnnă a început 
ne a Conferinței 
Organizației 
rea 
rica 
Tratatului de 
a Americii Latine.

Adresîndu-sc participa nț i-
lor. secretarul general
O.N.U.. 
tratatul de denuclearizare

dezarmării", 
tratatul este 
activități dc

al 
.. U Thant. a declarat că 

a 
Americii Latine constituie „un 
exemplu și un precedent pen
tru stabilirea de zone libere 
de arme nucleare și in alto 
regiuni ale lumii" și poate de
veni „un important model 
pentru alte tratate în dome
niul controlului asupra arma-

montelor și al 
Menționind că 
rezultatul unei 
cinci ani, U Thant a arătat î 
„Aceasta demonstrează prac- 
tir întregii omeniri cc se poa
le realiza dacă există suficien
tă consacrare și voința politică 
•necesară". El și-a exprimat 
speranța că nu numai țările 
semnatare ale tratatului vor 
renunța la fabricarea sau achi
ziționarea armelor nucleare, dar 
și , puterile deținătoare dc ar
me nucleare se vor abține 
dc la depozitarea, dislocarea, 
folosirea sau amenințarea cu 
folosirea acestor arme împotri
va vreunei țări din această 
zonă".

!a Londra

O.N.U

LONDRA 3. — Corespon
dentul Agcrpres, L. Rodescu, 
transmite: La marea librărie 
Foyle din Londra a fost inau
gurală, mărfi după-amiază, o 
Decadă a cărții românești. 
Mai nurlie sule de cărți ex
puse In standuri speciale o- 
feră un tablou sugestiv al li
teraturii române clasice și 
contemporane și al activității 
editoriale in domeniile științei 
și arici. Sînt prezentate cărfi 
atit în limba română, ci! și în 
traducerea engleză și în alte 
limbi străine. Standurile con
sacrate cărții, românești atrag 
interesul și aprecierea publi
cului londonez.

REYKJAVIK 3 (Agcrpres) — 
Miniștrii afacerilor externe ai 
Suediei, Danemarcei, Norvegiei, 
Finlandei și Islandei, întruni
ți în sesiune bianuală 
Reykjavik, au exprimat, 
tr-un comunicat, sprijinul 
față de propunerea 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia privind convocarea 
unei conferințe cu privire la 
securitatea europeană. Comu
nicatul menționează că o a- 
semenea conferință, la caro ar 
trebui să participe S.U.A. și 
Canada, ar putea contribui la 
reducerea încordării in Eu
ropa. Miniștrii au exprimat, 
dc asemenea. sprijinul lor 
față do inițiativa Finlandei 
de a trimite invitații la o ase
menea conferință și au subli
niat că guvernele țărilor nor
dice vor căuta, în continuare, 
să sondeze posibilitățile con
vocării conferinței.

Pe de altă parte, miniștrii 
de externe din cele cinci țări

la 
în- 
lor 

țârilor

au exprimat sprijinul lor față 
dc eforturile Organizației U- 
nității Africane în direcția u- 
nei soluții negociate a răz
boiului civil din Nigeria. Ei au 
anunțat că țările lor sînt dis
puse să ajute O.U.A. cu ob
servatori și forțe de menținere 
a păcii in legătură cu o 
sibilă încetare a focului 
Nigeria.

Miniștrii dc externe ai 
lor nordice au examinat, 
odată, situația din Orientul A 
propial, in legătură cu care au 
reafirmat sprijinul lor față de 
rezoluția Consiliului de Se
curitate din 22 noiembrie 1967, 
precum și posibilele tratative 
intre S.U.A. și U.RS.S. pri
vind limitarea armelor nuclea
ro strategice.

S-a hotărît ca viitoarea con
ferință a miniștrilor dc ex
terne ai color cinci țări nor
dice să aibă loc la Helsinki în 
aprilie 1970.

po- 
in

TOKIO 3. — Corespondentul 
Agcrpres, Florca Țuiu, transmi
te : Ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Ro
mânia. Cornel Burtică, și per
soanele care il însoțesc in vizi
ta sa oficială în Japonia, au 
plecat miercuri la Osaka. In 
noua gară a orașului, oaspeții 
au fost intimpinați dc amba
sadorul N. Sugiura, șeful Ofi
ciului din Osaka al Ministeru
lui dc Externe japonez.

La Camera de Comerț și In
dustrie din localitate au avut 
loc convorbiri cu Gisen Sato, 
guvernatorul prefecturii Osaka, 
T. Satoi, directorul executiv al 
Camerei dc comerț, și industrie, 
președinți ai unor firme indus
triale, comerciale și financiare 
și alțî oameni de afaceri. A 
participat ambasadorul român 
la Tokio, Ion Datei).

OWERHI 3 (Agerprcs). - 
Un grup de persoane oficiale 
din orașul Onitsha a adresat 
guvernului biafrez o rezoluție 
in care se afirmă că fostul 
președinte al Nigeriei și apoi 
ambasador itinerant al Bia- 
frei, Azikiwe, „s-a făcut vino
vat" de colaborare cu Lago- 

deoarcee in ur- 
cu ci le va zile el a pro- 

a conflictului 
■i Nigerii reuni

ră diO .
< ă

Raportul unui grup de savanți VIETNAMUL DE SUD
ORIENTUL APROPIAT

privind țările
în curs de dezvoltare

NAȚIUNILE UNITE 3 
gerpres). — Un grup de 
vanți din 18 țări a recoman
dat efectuarea unor cercetări 
intensive în scopul descoperi
rii de zăcăminte de uraniu in 
țările în curs dc dezvoltare 
pentru’ a contribui la progre
sul lor economic și a se face 
față penuriei acestui minereu 
in următoarele decenii. Gru
pul a fost însărcinat do Adu
narea Generală a O.N.U. să 
studieze mijloacele prin cave 
tehnologia nucleară ar putea 
contribui la progresul econo
mic și științific al țărilor în 
curs de dezvoltare.

în raportul difuzat marți, 
experții subliniază importan
ța formării de tehnicieni și 
muncitori calificați și a creă
rii de centre nucleare pe sca• •

(A- 
sa-

ră locală, regională sau națio
nală în țările in curs de dez
voltare. Documentul arata, de 
asemenea, că în 1980 aproxi
mativ 10 țări in curs dc dez
voltare vor avea posibilitatea 
economică și tehnică de a 
instala centrale electrice nu
cleare cu o putere de 300 000 
kilowați. Energia nucleară este 
menționată ca fiind extrem de 
eficace pentru construirea u- 
nor mari uzine de desalinizare 
a apei de marc destinate spo
ririi resurselor de apă in vii
tor. precum și în domeniul a- 
griculturii. Insislînd asupra 
costului ridicat al tehnologiei 
nucleare experții au preconizat 
acordarea ’ • ■
ciarc din partea Băncii inter
naționale 
teresate.

unei asistențe finan-

și

• 3 •

a guvernelor in

Lupte soldate
cu pierderi grele

NANG 3 (Agerpres). — 
soldate cu grele pierde- 
marcat pînă acum „opc- 

o 
întreprind trei batalioane a- 
mericane la sud de marca bâ
ză militară de la Da Nang. în- 
cercînd să pătrundă în zona 
Hiep Duc, unde s-au refugiat 
un mare număr de locuitori 
din provinciile Quang Nam și 
Quang Tin. „curățite" de mili
tarii americani, aceștia s-au iz
bit de riposta energică a for
țelor patriotice, care au oprit 
în cele din urmă înaintarea 
lor ; a eșuat, de asemenea, în
cercarea comandamentului a- 
merican de a încercui aceste 
unități ale armatei guvernu
lui revoluționar provizoriu. 
Corespondenții de presă îiflați 
la fața locului apreciază că

DA
Lupte
ri au 
rația do curățire" pe care

după acest prim 
le patriotice vor 
contraofensive.

succes, forțe- 
lansa acțiuni

(Agerpres)SAIGON 3
Bombardierele americane 
tip B-52 au efectuat în cursul 
nopții trecute cinci raiduri în 
provincia Phuoc Long, situa
tă la nord-est de Saigon, lan- 
sînd aproximativ 500 tone de 
bombe. Marți după-amiază in 
junglele provinciei 
Quang Ngai a

nordice 
avut loc o 

ciocnire care a opus forțelor 
patriotice o unitate americană 
susținută de vehicule blindate. 

Lupta a durat trei ore și s-a 
soldat cu pierderi importante 
de ambele părți — confirmă 
un purtător do cuvînt al 
matei intervenționiste.

• 9 ® • o

In noaptea de marți spre 
miercuri au apărut LA BEL
FAST CÎTEVA NOI BARICA
DE. Cea mai importantă, con
struită din vreo zece camioa
ne și camionete, taie secția 
urbană a autostrăzii M-l. Uni
tăți britanice au ocupat cartie
rul respectiv și deviază trafi
cul. Nu au fost semnalate in
cidente. După cit se pare, noi
le baricade au fost ridicate de 
protestanți 
nului dat 
ții pentru 
refuzului 
de a demonta baricadele ei.

în urma consem-
de unele organiza- 
a protesta contra 
populației catolice

CEA DE-A XXII-a EDIȚIE 
A „ÎNTÎLNIRILOR INTER
NAȚIONALE DIN GENEVA" 
— tradițională manifestare ca
re reunește savanți, oameni 
politici, scriitori și artiști e- 
minenți din întreaga lume — 
a fost inaugurată, marți seara, 
prin conferința primului pre
ședinte al Curții supreme din 
Dakar. Keba M’Baye, intitula
tă : „Dreptul in derută". Anul 
acesta intilnirile au ca temă : 
„Libertatea și ordinea socia
lă". România este reprezen
tată de prof. Gheorghe Vlă- 
descu-Răcoasa, prof. Constan
tin I. Botez, Valentin Lipatti, 
George Ivașcu și Nicolae Ter- 
tulian.

TEL AVIV 3 (Agerprcs). — 
Aviația isracliană a interve
nit miercuri pentru a reduce 
la tăcere cuiburile de mitra
liere de pe teritoriul Iordaniei 
care au deschis focul asupra li
nei patrule israclienc, a decla
rat la Tel Aviv un purtător mi
litar de cuvînt citat de agenția 
France Presse.

AMMAN 3 (Agcrpres). — La 
Amman un purtător 
de cuvînt a declarat 
avioane israelicne au 
dat miercuri regiunea
nă Adassiyeii. Atacul de aviație, a 
arătat purtătorul dc cuvînt. a 
fost precedat de un duel dc ar-

militar 
că două 
bom bar- 

iordania-

INUNDAȚIILE CATASTRO
FALE DIN SUDUL MEXICU
LUI S-AU EXTINS MARȚI 
asupra altor două orașe impor
tante, un număr de 60 000 
persoane fiind evacuate din 
locuințele lor — s-a anunțat 
la Ciudad de Mexico. Piuă 
acum 19 persoane și-au pier
dut viața în urma inundații
lor. Ploile torențiale au pro
vocat inundarea orașelor Tam
pico, Puerto Vallarta, Oaxaca 
și Ciudad Vall. O parte a o- 
rașului Tampico a fost trans
formată într-un lac uriaș.

La Sao Paulo s-a anunțat 
că brazilianul Hugo Orlandi. 
care trăiește de 12 LUNI CU 
O INIMĂ GREFATĂ, a sufe
rit un șoc emoțional după re
centa încetare din viață a 
lui Philip Blaiberg. EI a tre
buit să fie internat la spital. 
Medicii declară că Orlandi pri
mește un tratament psihic și 
după ce va părăsi spitalul își 
va putea relua viața normală.

Președintele Consiliului 
O.N.U, pentru Namibia a adre
sat o scrisoare președintelui 
Consiliului de Securitate, sub
liniind că autoritățile Republi
cii Sud-Africane recurg la NOI 
ACȚIUNI REPRESIVE ÎM
POTRIVA POPULAȚIEI NAMI- 
BIENE.
profunda indignare a Consiliu
lui față de condamnarea, 
sfirșitul lunii august, a 
grup de namibieni în baza așa 
numitei legi pentru ~ 
terea 
membri ai grupului au 
condamnați la închisoare 
viață, iar al șaselea Ia 
închisoare.

Consiliul O.N.U.
Namibia atrage atenția 
liului de Securitate asupra si
tuației grave create de actele 
represive ilegale ale autorită
ților Republicii Sud-Africane 
împotriva locuitorilor Nami
biei,

Scrisoarea exprimă

terorismului*

la 
unui

„Comba- 
Cinci 

fost 
pe 

18 ani

•pentru 
Consi-

Rezultatele folosirii
pulberii lunare

în cultura plantelor

Poliția din Los Angeles a 
recunoscut marți că în ciu
da interogării a peste 300 do 
persoane nu a fost găsit nici 
un suspect, nici un mobil și 
nici o armă cu care a fost 
întreprins MASACRUL DE LA 
8 AUGUST DIN BENEDICT 
CANYON, în cursul căruia au 
fost asasinate actrița de cine
ma Sharon Tate și alte patru 
persoane. Șeful departamentu
lui de detectivi, Robert Hou
ghton, a declarat că pe măsu
ră ce timpul trece șansele do 
elucidare a acestei crime 
monstruoase devin tot mai re
duse.

început
AME-

con-

LA Bangkok au 
miercuri CONVORBIRI 
RICANO-TAILANDEZE 
sacrate stabilirii statutului tru
pelor S.U.A. staționate pe teri
toriul acestei țări. Delegația 
tailandeză este condusă de mi
nistrul de externe Thanat Kho- 
nian. într-un comunicat 
publicității la sfirșitul __
vorbirilor se arată că cele două 
delegații au examinat : 
„principiile" reducerii 
naiului militar american 
Tailanda. 
ne a celor două delegații 
avea loc la 13 septembrie.

numai 
perso- 

i din 
Următoarea reuniu- 

va

■ ■K

Cotidianul „Jornal do Bra
sil" informează că AUTORI
TĂȚILE BRAZILIENE CARE 
AU ANALIZAT GLOANȚELE 
CU CARE AU FOST UCISE 
ÎN ULTIMA VREME 16 PER
SOANE DE CĂTRE „ESCA- 
DRONUL MORȚII" au stabilit 
că ele provin de la armele a 
patru polițiști din statul Es
pirito Santo. Descoperirea 
fost făcută 
experți din 
stat, orașul

cu ajutorul unor 
capitala acestui 

Victoria.

HOUSTON 3 (Agerpres). 
— Este inexact că praful lu
nar adus pe Pâmlnt de e- 
chlpajul navei cosmice „A- 
pollo-ll" are in general e- 
lecte bune asupra dezvoltării 
plantelor puse In contact cu 
el — a declaraL dr. Charles 
Walkinshaw, specialist al ser
viciilor de patologie din Mi
nisterul Agriculturii al S.U.A. 
Experiențele în curs nu sînt 
concludente pentru moment — 
a adăugat el. Există plante 
care se comportă mai bine 
In contact cu pulberea luna
ră și altele care se comportă 
mai prost. Efectele bune și 
rele se anulează reciproc.

Dr. Walkinshaw a făcut a- 
ceste declarații comentînd 
zvonurile, potrivit cărora, fo
losirea pulberii lunare în cul
tura plantelor la laboratorul 
special din Houston ar li dat

rezultate neaștepLate, pulbe
rea avlnd aceleași efecte ca 
și un îngrășământ. După pă
rerea lui, aceste zvonuri ar 
putea proveni dintr-unul din 
rapoartele zilnice — pentru 
moment confidențiale — asu
pra studiului Întreprins. Dar 
aceste rapoarte se referă nu
mai la o parte a plantelor 
experimentate în contact cu 
praiul lunar. Specialistul a 
subliniat că oricum, experien
țele vor continua cel pujin 
încă trei săptămini, pi nu la 
mijlocul lunii septembrie.

Unul din obiectivele prin
cipale ale lucrărilor Întreprin
se sub supravegherea dr. Wal
kinshaw este de a se asigura 
că mostrele lunare nu conțin 
substanțe capabile să pună In 
primejdie viața, sub diferite
le iorme existente pe plane
ta noastră.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I Petroșani, str. Republicii nr. 90, Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui).

într-o cuvîntare rostită mar
ți in fața participanților la 
Congresul Uniunii muncitori
lor industriali ce se desfă
șoară în orașul Salta, PREȘE
DINTELE ARGENTINEI.
JUAN CARLOS ONGANIA. a 
declarat că guvernul său 
continua actuala politică 
austeritate economică. El

FABRICA DE STICLĂRIE 
ARTISTICĂ DIN ORAȘUL 
CEHOSLOVAC NOVI BOR și-a 
sărbătorit centenarul. Produsele 
acestei fabrici, realizate manual 
în proporție de 90 la sută, sînt 
exportate în aproape 100 de 
țări, cei mai mari achizitori fi
ind Canada, Italia, Japonia. 
Australia. Artiștii sticlari de la 
Novi Bor au cucerit medalii de 
aur la expozițiile mondiale de 
Ia Bruxelles și Montreal, la ex
pozițiile internăționale de sticlă
rie de la Moscova, New York, 
Sao Paulo, Milano etc. 
ei pregătesc o colecție 
expoziția mondială de 
saka.

Acum, 
pentru 
la O-

va 
de

___ -_ __ a 
arătat, că vor fi luate măsuri 
pentru a se împiedica crește
rea prețurilor, astfel incit Ar
gentina să nu se mai întoar
că la zilele inflației.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I. o bombă a explodat pe 
aeroportul din Salta cu pu
țin timp înaintea sosirii avio
nului în care se afla președin
tele Ongania. Agenția preci
zează că politica de austeritate 
a guvernului se lovește de o 
puternică opoziție din partea 
sindicatelor argentiniene.

■ ■B

de au- 
anunțat 

cu un număr de 6 700 munci
tori vor fi temporar conce
diat! IN URMA UNEI GRE
VE DECLARATE DE 800 
MUNCITORI din secția me
canica. Conducerea întreprin
derilor a comunicat că este 
imposibil-să„ se continue mun
ca în diferitele secții ca ur
mare a lipsei pieselor nece
sare fabricate in secția afla
tă in grevă. Concedierile vor 
rămîne în vigoare atit timp 
cit va dura greva.

Uzinele constructoare 
tomobile „Fiat" au

sul. Aceasta, 
mă 
pus soluționarea 
ia cadrul unei 
ficatc. Postul do radio „Vocea 
Biafrci" informează <ă mai 
multe organizații din Biafra 
și au exprimat sprijinul față 
dc guvernul condus dc liderul 
biafrez, Odumcgwu Ojukwu.

in același timp, intr-un co
municat militar se arată că 
trupele biafroze au cucerit o 
porțiune a șoselei strategice, 
nu departe dc orașul Onitsha, 
iar brigada a 17-a 
care acționează în 
Omoku, la nord-vest dc Port 
Harcourt, a fost dezorganizată. 
De asemenea, în comunicat se 
arată că trupele biafreze 
fia te la sud dc localitatea 
Ok poala au provocat forței er 
federale higerienc importante 
pagube materiale și au captu
rat peste 100 dc soldați și o 
mare cantitate de echipament 
militar. înțr-un alt comunicat 
se afirmă că elemente ale 
forțelor dc guerilă biafreze 
s-ar afla la numai două mile 
de aeroportul de la Port Har
court. hărțuind unități ale 
trupelor federale.

GENEVA
Comitelui 
Crucii Roșii

O

fedcrală. 
sectorul

a-

3 (Agerprcs). 
Internațional 
a propus guver-

al

nulul federal nigerian un plan 
do urgență, prevăzînd relua
rea zborurilor afHoanclor caro 
transportă alimente și medica
mente pentru o perioadă do 
trei săptămini. Această măsu
ră ar avea un caracter limitat 
în așteptarea încheierii unui 
acord dc durată. Planul pre
vede ca efectuarea controlu
lui încărcăturilor să se efec
tueze in cursul zilei la Sania 
Isabel și Cotonou dc către o 
comisie mixtă din care să fa
că parte cite un reprezentant) 
al guvernului federal, al Cru
cii Roșii, al guvernului Daho- 
mcy-ului sau al celui al Gui
neei Ecuatoriale. Pe dc altă 
parte. Crucea Roșie Interna
țională va recunoaște Nigeriei 
dreptul dc a cerc avioanelor 
care survolează teritoriul său 
să se supună eventual unui al 
doilea control.-
Congresul S.U.A 
își reia astăzi 

activitatea
WASHINGTON 3 (Agcrpres). 

— Congresul S.U.A. își reia 
astăzi activitatea după o va
canță de trei sâptămîni.

„Reîntorși din districtele și 
statele lor. membrii Camerei 
reprezentanților și Senatului 
vorbesc despre nemulțumirea 
în rîndul alegătorilor în le-* 
gătură cu războiul din Viet
nam, prețurile, impozitele și 
taxa de scont înalte", scrio 
agenția United Press Inter
national. „Legislatorii — a- 
daugă U.P.I. — sînt preocupați 
de faptul _ că agenda Congre
sului nu oferă perspectiva so
luționării vreuneia dintre a- 
cestc probleme".

Se anunță deosebit de vii 
dezbaterile legate de proiectul 
de lege privind alocarea a 20 
miliarde dolari pentru achizi
ționarea de echipament mili
tar, proiect cc a fost criticat 
deja de adopții reducerii chel
tuielilor militare.

Puternice
incidente
rasiale

insistă

externe,

40 J

dat 
con-

de- 
altă

mai 
inter- 

stat

li purul — Intiepiindeiea poligrafică Hunedouta. Subunitatea Petioșant

/?. S. CEHOSLOVACA. 
Vedere a standurilor ex
poziției „Arta grafică 
contemporană româneas- 

' cău deschisă recent ia 
Praga cu prilejul aniver
sării a 25 de ani de la 
eliberarea României de 
sub fascism.

NEW YORK 3 (Agcrpres). — 
Cinci orașe americane au fost, 
în ultimele 24 de ore, teatrul 
unor puternice incidente rasiale 
în urma cărora mai multe per
soane și-au pierdut viața, iar 
altele au fost rănite. Poliția a 
intervenit făcind uz de grenade 
lacrimogene și operînd nume
roase arestări. Populația de cu
loare din cartierul de sud al 
orașului Camden (New Jersey) 
a Ridicat baricade pe străzile 
orașului, blocînd circulația. In 
urrria incidentelor, o femeie și 
un bărbat au fost împuțeați, 
iar alte numeroase persoane 
rănite.

Peste 90 dc arestări au fost 
operate în orașul Hartford (sta
tul Connecticut), unde luptele 
dc stradă s-au soldat cu nu
meroși răniți. Puternice inci
dente au avut loc în cursul 
nopții trecute și in orașele 
Dayton (Ohio), Fort Lauderdale 
(Florida) și Parkesburg (Penn
sylvania), unde, de asemenea, 
au a fost înregistrate victime și 
operate arestări.

Un nou 
guvern 

la Sanaa
SANAA 3 (Agerprcs). — La 

capătul unor dificile consul
tări în vederea formării unui 
nou guvern în locul celui de
misionat in urmă cu două 
luni. Abdullah Alkurshumi a 
reușit alcătuirea unui cabinet! 
din care fac parte majorita
tea membrilor echipelor mi» 
nisteriale precedente — anun» 
ță agenția France Presse re-* 
luînd o emisiune a postului d9 
radio Sanaa. Noul guvern este 
format din 4 vicepremieri și 
14 miniștri.

Cronica evenimentelor
internaționale

Campania 
electorală 

vest-germană...

temeri că P.N.D. ar putea 
exploata sentimentele de ne
mulțumire ale unor pături 
mijlocii și melancolia foști
lor naziști pentru a pălrun 
de in Bundestag.

a intrat în faza decisivă, 
la numai trei săptămini 
înainte de importanta con
fruntare electorală de la 
sfirșitul acestei luni. Co
mentatorii nu sînt înclinați 
să formuleze pronosticuri 
absolute privitoare la ale
gerile parlamentare. După 
părerea unora, corpul elec
toral ar fi ’înclinat să acor
de unele cîștiguri social-de
mocraților. Aceștia sînt fa
vorizați, între altele, de ho- 
târîrea clerului catolic de a 
rămîne neutru în alegeri, 
decizie care poate avea im
plicații interesante, dacă a- 
vom in vedere că în trecu
tele consultări clerul se si
tuase în mod categoric de 
partea creștin-democraților. 
Partidul cancelarului își a- 
xcază campania pe ideea 
„securității" și „stabilității" 
Republicii Federale, in timp 
cc social-democrații 
asupra problemelor econo
mice și a politicii . .
domenii in care capii listei 
social-democratc, Wills-
Brandt și Karl Schiller, s-au 
distins în guvernul marii 
coaliții. In timp ce dispu
ta dintre cei doi parteneri 
ai acestei coaliții este rela
tiv calmă și academică. 
Partidul Național Domocra- 
ti •. de esență neo-nazistă, 
introduce accente turbulente 
in campania electorală. în
trunirile sale electorale sint 
însoțite aproape întotdeauna 

protestul păturilor largi 
populației și de contra,- 
festații virulente, 

acestea.

președintelui
Costa e Silva

o lovitură de stat milita
ră a înlocuit zilele trecute 
monarhia întemeind o nouă 
republică în Africa de nord. 
Evident, o astfel de schim
bare de regim reprezintă un 
moment de importanță fun
damentală în istoria acestei 
țări. Observatorii sînt, in 
general, preocupați de impli
cațiile acestei schimbări pe 
'plan arab și internațional. 
Libia se numără printre ță
rile arabe numite „modera
te" și participarea ei efec
tivă la elaborarea și pune
rea în aplicare a acțiunilor 
comune ale țărilor arabe a 
fost pînă în prezent relativ 
slabă. Este prea timpuriu de 
a se putea stabili orienta
rea reală a noilor conducă
tori de ia Tripoli ; cu toa
te acestea s-a creat impresia 
că noul regim va adopta pe 
plan arab o poziție 
„militantă". Pe plan 
național, lovitura de 
poate căpăta o semnificație 
deosebită, dacă se are. in 
vedere faptul că Libia este, 
cu o producție anuală dc 197 
milioane tone țiței, unul din 
principalii furnizori de pe
tro! ai Europei apusene și 
că in această țară există 
importante baze militare ale 
S.U.A. și Marii Britanii. Pen
tru moment, noii conducă
tori au dat asigurări că vor 
respecta toate tratatele în
cheiate de regimul monarhic 
și vor menține neschimbat 
sistemul concesiunilor și re
de vențclor petroliere.

a oferit prilejul preluării 
provizorii a puterii de că
tre un triumvirat al genera
lilor, miniștri ai forțelor ar
mate. Acest act eludează 
prevederile constituționale 
cu privire la tranziția pute
rii în cazul indisponibilității 
președintelui și semnifică 
eliminarea, cel puțin tempo
rară, a vicepreședintelui 
Pedro Aleixc, căruia i-ar fi 
revenit de drept conducerea 
țării. Cei trei generali ap 
procedat la acțiunea lor, a- 
prcciind că vicepreședintele 
nu ar fi putut asigura „con
tinuitatea puterii in 
plină ordine". Pe de 
parte, ei au considerat drept 
periculoasă redeschiderea 
parlamentului țării și pro
mulgarea noii constituții in 
absența președintelui. Aceste 
măsuri erau așteptate pen
tru săptămîna aceasta și e- 
rau considerate ca pași pe 
calea restabilirii unei vieți 
democratice normale în Bra
zilia. Buletinele medicale din 
ultimele zile indică o îmbu
nătățire constantă a stării 
sănătății președintelui Cos
ta e Silva, ceea ce este de 
natură să sugereze că exer
citarea puterii de către tri
umvirat va fi de scurtă du
rată. Evoluția ulterioară a si
tuației din Brazilia suscită, 
firește, interesul observato
rilor, care așteaptă să con
state dacă boala președinte
lui a introdus un element 
calitativ nou in viața poli
tică și activitatea guverna 
mentală din Brazilia.

N. RATEȘ
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