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care să acjio Un nou sector minier: Baraolt

neze oportun fiecare
ă tehnolog ica
adeseori ca la 

proble-
Se intimplă 

întocmirea tematicii, 
mele să se împartă in majore 
și minore fără a se cunoaște 
cu exactitate modul cum aces
tea acționează la momentul 
respectiv. în rău sau în bine, 
asupra organizării procesului 
de producție, respectiv, im
portanța reală a lor, de care, 
in primul rînd. ar trebui sâ 
se țină seama. Drept urmare, 
multe verigi organizatorice 
rămin uitate, nebăgate în sea
mă. punîndu-și în continuare 
amprenta de loc dorită asupra 
realizărilor, cauzele, adevăra
tele cauze, fiind căutate in cu 
totul alte ascunzișuri Conti- 
nuînd astfel, nu poate fi a- 
preciată nici adevărata unita
te de măsură a efectului pe 
car. 1 au studiile întocmite și. 
bi neînțeles. nici eficiența lor.

Se observă, de asemenea că. 
act mea de organizare științifi
că a producției și a muncii și 
pr<< r<“.ul tehnic nu întotdeau
na Mnt corelate la modul cel 
mai fructuos. Dovadă sînt rea
lizările încă siabe. sub nivelul 
posibilităților, privind vitezele 
de avansare în galerii cu în
cărcare mecanică, tăierea me
canică in abataje și de ce nu. 
randamentele obținute în aba
tajele susținute metalic. Ori
cum. organizarea științifică a 
producției și a muncii trebuie 
să cuprindă în sfera ei de ac
țiune cu mai multă densitate 
studii prin care realizările a- 
mintite să ajungă 
cerințelor, sporirea 
telor fiind o cale 
creștere a producției de căr
bune

Pe marginea acestor idei, 
ne-am adresat interlocutorilor 
noștri cu întrebarea: Referin- 
du-ne la minerit, in cadrul ac
țiunii de organizare științifică 
a producției și a muncii, pot 
fi împărțite problemele în ma
jore sau minore ? Cum trebuie 
acționat în acest context ?

„Evident că și in minerit, ca 
de altfel in orice domeniu com
plex de activitate, ne-a rela
tat tov. ing. George Moșescu, 
există probleme majore și pro
bleme minore. La diferite ni
vele însă, nu trebuie scăpat din 
vedere generalul din particu
lar. Selectarea acestora, orga
nizarea rezolvării lor, consider 
că este tema majoră a acțiunii 
de organizare științifică a pro
ducției și a muncii".

Să ascultăm și părerea tov.’ 
ing. Aurelian Simionescu. „în
totdeauna o clasificare, o ierar
hizare a lucrurilor și faptelor 
a aparținut omului. Și această 
împărțire, in majore și mino
re, este tot produsul omului, 
asta nu înseamnă însă câ lu
crurile se schimbă cu ceva, ele 
rămin ceea ce sînt. In proble
me de organizare științifică a 
delimita astfel problemele in- 
sean.riă că de la început eva
luezi anumite elemente ale

la nivelul 
randamen- 
sigură de

producției și într-o fază în 
care, o parte din ele. sint chiar 
necunoscute.

In materie de organizare știin
țifică fiecare unitate și com
partiment are problemele lor 
majore și minore dar care se 
pot schimba cu timpul sau cu 
modificarea cadrului.

Deci în privința majorului 
și minorului este bine să nu 
spunem prețul unui lucru de- 
cit după ce-1 cunoaștem cit 
mai bine. Mai este necesar de 
asemenea ca pentru lucrurile 
cunoscute să avem o scară a 
valorii lor dar aceasta să fie 
în concepția noastră ca un ta
blou care, își schimbă mereu 
starea, pe măsură ce alte ele
mente intervin în joc și date 
noi completează cunoașterea 
noastră.

La o acțiune pentru proble
mele majore și minore vom 
primi întotdeauna replica că 
toate lucrurile mari se pot re
duce pînă la urmă la lucruri 
mărunte".

„Nu sînt de părere că ar fi . 
utilă o împărțire a probleme
lor in majore și minore, a re
plicat și tov. ing. Cornel Bur
lec, deoarece toate își așteaptă 
soluționarea în timp optim. 
Cred însă că e necesară o se
parare a problemelor de in
teres imediat de cele de pers
pectivă la fiecare unitate eco
nomică pentru o corelare judi
cioasă a eforturilor".

— Deci, colectivele angre
nate în acțiunea de organizare 
științifică a producției și a 
muncii trebuie oricum să rea
lizeze în prealabil o ierarhizare 
a problemelor în funcție de 
urgența cu care trebuie să fie 
rezolvate.

— Fără discuție. Altfel, luîn- 
du-le de-a valma, acționînd la 
intîmplare, după ochi, rezul
tatele întîrzie să apară. Și 
practica de pînă acum a do
vedit de multe ori acest lucru.

în aceeași ordine de idei, 
care ar fi după dv. unitatea de 
măsură obiectivă a organizării 
științifice a producției și a 
muncii, cunoscînd diversitatea 
problemelor pe care Ie oferă 
mineritul ?

„Eficiența organizării științi
fice a producției și a muncii, a 
subliniat tov. ing. Aurelian Si
mionescu, nu poate fi luată în 
considerare separat de eficiența 
activității economice a sectoru
lui considerat. Nu se poate 
vorbi de o organizare științifi
că eficientă într-un sector care 
-nu-și face planul de producție, 
care nu realizează indicatorii 
de plan la prețul de cost, la 
fondul de salarii etc.

A fixa pentru organizarea 
științifică alte limite de depă
șire care astăzi arată cam ast
fel : plan — angajament — plan 
prin aplicarea unor măsuri de 
organizare științifică, este un 
non sens pentru că echivalea
ză cu a afirma că planul pu
tea fi și mai mare, deci în 
el existau deja rezerve pe care

le-am cunoscut dar nu le-am 
pus în valoare la 
planului.

Făcînd abstracție 
particulare cînd se 
bili cu precizie un 
apreciere a eficienței unei mă
suri, în general eficiența orga
nizării științifice a producției 
și a muncii poate fi obiectiv 
apreciată după aceleași criterii 
după care se apreciază activi
tatea economică a unei unități 
(loc de muncă, raion, zonă, 
exploatare etc). A căuta altă 
măsură înseamnă cel puțin 
formal să se instituie o altă 
evidență și o altă metodologie 
de analiză decît cele folosite 
curent. Că sînt necesare anu
mite schimbări în evidențele 
noastre și în sistemul de indi
catori, este indiscutabil, dar a- 
ceste schimbări sint generate 
de preocuparea de perfecționa
re a activității economice și 
nu numai de organizarea știin
țifică luată separat".

„Eficiența economică a orga
nizării științifice a producției 
și a muncii este și trebuie să 
se materializeze în economiile 
post-calculate în urma aplică
rii studiilor aprobate, a fost de 
părere tov. ing. Cornel Burlec. 
în orice caz nu sînt partizanul 
raportării tuturor depășirilor 
la indicatorii planului de stat 
pe seama acțiunii de organi
zare științifică a producției și 
a muncii, deși nu contest că și 
aceștia conțin eforturi de na
tură organizatorică".

— Deci eficiența economică 
superioara echivalează cu o or
ganizare bună a procesului de 
producție, ințelegînd prin a- 
ceasta o corelație perfectă in
tre toate compartimentele u- 
nei întreprinderi economice.

— Punctul de vedere relatat 
mai sus cred că este destul de 
convingător, ne-a răspuns tov. 
ing. Aurelian Simionescu.

— Urmărind vastitatea pro
blemelor care trebuie integrate 
în cimpul de atracție al or
ganizării științifice al produc
ției și al muncii v-am ruga să 
precizați ce relații ar trebui să 
fie neapărat între progresul 
tehnic și, să zicem, perfecțio
narea continuă a organizării 
tuturor fazelor procesului ich
nologic ?

„Corelația dintre progresul 
tehnic și acțiunea de organizare 
științifică .este complexă, sus
ține tov. ing. Cornel Burlec. 
Cel mai important lucru este 
să aplicăm soluții organizatori
ce eficiente la zestrea tehnică 
pe care o avem la dispoziție. 
Acesta este un factor puternic 
de creștere a productivității 
muncii și a eficienței economi
ce, a investițiilor care s-au fă
cut. Fără îndoială însă că pen
tru a realiza organizarea mo-

elaborarea

de cazuri 
poate sta- 
criteriu de

In 
crările 
termediul cărora vor putea fi valorificate bogate zăcăminte 
'de lignit. Este vorba de noul sector minier Baraolt, care 
va asigura începînd din 1972, un șfert din producția glo
bală a bazinului carbonifer al Căpenilor.

In curs de desfășurare se află și alte lucrări. Astfel 
Trustul de construcții-montaje miniere din București a înce
put construcția unei noi fabrici de brichete, proiectată pen
tru o capacitate anuală de 400 000 tone, care este planificată 
să fie dată în exploatare în vara anului 1972.

cadrul întreprinderii miniere Căpeni, au început lu- 
pentru deschiderea unor galerii subterane prin in-

In zilele dc 3 și 4 decembrie 
1969, la Moscova a avut loc în- 
tilnirea conducătorilor de par
tid și de stat din Republica 
Populară Bulgaria, Republica 
Social istă Cehoslovacă, Republi
ca Democrată Germană, Repu
blica Populară Polonă, Repu
blica Socialistă România, Re
publica Populară Ungaiă și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste.

La întîlnire au participat : <•
T. Jivkov, prim-secretai al C.C. 

al P.C Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri, S. Todorov, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
I. Bașev. membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, ministrul afaceri
lor externe, K. Tellalov, mem
bru supleant al C.C. al P.C. 
Bulgar, șeful Secției de polii hă

externâ și relații internaționale 
a C.C. al P.C, Bulgar;

G. Ilusak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
O. Ceriu k, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernu
lui, V. Bilak, membru al Pre
zidiului, secretai al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, K. Kurka, se
cretai de stat la Ministerul A- 
faceriloi Externe al K. S. Ceho
slovace;

W. Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stal, VV. Sloph, 
mernbtu al Biioului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri, E. Ho
necker, membru al Biroului Po
litic. secietaral C.C. al P.S.U.G., 
1-1. Axen, membru supleant al 
Biroului Politic, serietar al C.C.

ni P.S.U.G., O. Winzer, membru 
al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
afacerilor externe al R. D. Ger
mane;

W, Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., J. Cyrankie- 
wlcz, membiu al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Z. Kliszko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., S. Jedrychowski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., ministrul a- 
faceiilor externe al R. P. Po
lone;

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, pieședintele Consiliului 
de Slat, Ion Gheoighe Maurer, 
membru al Comitetului Execu-
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PREFAȚA OPTIMISTA
la un bilanț anual fructuos

In cele 11 luni trecute, 
de unități economice din 
cipiu au consemnat în 
lu) activității lor obținerea u- 
nor valoroase realizări în în
deplinirea sarcinilor planului 
de producție, a angajamentelor 
de întrecere. Care sînt colec
tivele de muncă, oamenii vred
nici care, prin aceste realizări, 
au schițat o prefață optimis
tă la apropiatul bilanț anual 
ce se anunță a fi fructuos? In 
rîndurile ce urmează vom în
sera cîteva fapte în această di
recție și bineînțeles numele au
torilor lor.

Cuvînt de miner
respectat cu cinste

18+5 milioane în 23 de zile

un șir 
muni- 
jurna-

post decît cel pla-cărbune pe .
nificat; o depășire a planului 
cu 3 800 tone și a angajamen
tului cu 1 800 tone au înscris 
de asemenea pe graficul între
cerii frontaliștii brigăzii condu
se de minerul Vasile Mereuță. 
iar brigada lui Constantin Lă- 
pușcă a reușit să realizeze du
blu angajamentul asumat prin 
depășirea planului de la înce
putul anului cu 3 000 tone căr
bune.

Constantin DANILA 
tehnician, mina Aninoasa

Succesele colectivului în în
deplinirea și depășirea planu
lui sînt completate de realizări 
tot atit de frumoase privind 
reducerea prețului de cost, un
de, in 10 luni, economiile ob
ținute se cifrează la 190 000 lei.

Colectivele de muncă de la 
tîmplăria de mobilă din Petro
șani, timplăria de binale Li- 
vezeni, secția de vată și tapi
țerie și de la cariera de piatră 
Peștera Bolii se mîndresc cu 
aportul cel mai însemnat la 
salba de succese a/întreprin-

Succese
în industria locală

® Continuare in pag. a 3-a.

Ing. R. SELEJAN

...mai au de realizat con
structorii de pe șantierele 
din Valea Jiului pînă la 31 
decembrie a. c. Din cele 23 
de milioane, 5 sint restanțe a- 
cumulate in decursul celor 11 
luni. Bineînțeles nu de toate 
unitățile constructoare. Căci 
spre exemplu Șantierul Valea 
Jiului al T.C.M.M. are reali
zări peste plan pînă acum de 
peste un milion lei. Dacă 
„muncește" în aceste 23 de 
zile lucrătoare în același ritm, 
„riscă" să întreacă pe toți 
constructorii din municipiu 
la realizările valorice. Numai, 
să nu se întîmple ca și la 
Șantierul I.C.F. din Valea 
Jiului care în ultimul timp 
are un randament scăzut cțe 
lucru. Să fi uitat oare con
structorii forestieri că în ur
mă cu o lună înregistrau cea 
mai marș productivitate de 
lucru dintre toți constructorii 
din Valea Jiului ? Ar fi bi
ne... să auzim mai de bine 
la Șantierul I.C.F. acum spre 
sfîrșitul anului. (Cu un plus 
de efort puteți să-i întreceți 
și pe „tecememiști" I).

Șanlierul Valea Jiului su
perior al I.L.11.S. și Grupul

2 de construcții al T.C, 
și-au accelerat serios ritmul 
de lucru (in proporție de 
150 la sută, respectiv 130 la 
sută) în ultima lună, dar... 
mai au încă restanțe i 1,5 mi
lioane I.L.H.S.-ul și 5 milioa
ne Grupul 2

Dacă pentru șantierul 
I.L.H.S. e suficientă în luna 
decembrie păstrarea ritmului 
din luna trecută, pentru Gru
pul 2 nu e destul. Aveți li
tigii cu beneficiarii ? Lichi- 
dați-le înainte de... „32 de
cembrie", tovarăși construc
tori de obiective social-cul- 
turale I Ați asigurat că veți 
îndeplini și depăși planul a- 
nual fizic și valoric. Credem, 
căci cuvîntul dv. a fost în
totdeauna o bună chezășie. 
De ce însă... in ultima clipă ?!

...23 de zile lucrătoare pînă 
la sfîrșitul anului, 18 milioa
ne lei (planificate) de reali
zat și 5 milioane restanțe. 
Și... să nu uităm angajamen
tele luate.

Cu un plus de efort (așa 
cum știu constructorii I) se 
poale, așa, cum nu o dată 
s-a putut I

Majoritatea brigăzilor minie
re de la E. M. Aninoasa au 
ținut ca și-n acest an să se a- 
chite cu cinste de cuvîntul dat 
partidului, în cadrul angaja
mentelor asumate în întrece
rea socialistă privind depășirea 
sarcinilor de plan. încheierea 
situației producției ,de cărbune 
extrase de brigăzi în cele 11 
luni trecute a adus o confir
mare certă în acest sens, îmbu
curătoare. Cîteva exemple grăi
toare : minerul Ilie Nicolae cu 
ortacii săi de la abatajul came
ră nr. 14 lucrînd cu un randa
ment superior celui planificat 
în medie cu 1,7 tone/post au 
extras, peste plan, în cele ’11 
luni, 3 650 tone de cărbune de
pășind propriul angajament a- 
nual majorat cu 1 650 tone de 
cărbune; față de angajamen
tul de 2 500 tone luat pe în
tregul an, colectivul brigăzii 
lui Petru Roman de la abata
jul cameră nr. 5 a dat peste 
plan pînă acum 4150 tone, pe 
seama unui randament în me
die mai mare cu o tonă de

Realizări de prestigiu au ob
ținut, în perioada celor 11 luni, 
și lucrătorii din industria lo
cală a municipiului. Colectivul 
I.I.L. Petroșani a îndeplinit 
planul producției globale pe a- 
ceastă perioadă in proporție 
de 102,6 la sută, iar planul 
producției marfă de 101 la su
tă. "Depășirea planului de pro
ducție este rezultatul creșterii 
productivității muncii în între
prindere cu 2 la sută peste sar
cina de plan.

In cele 11 luni de activitate 
fructuoasă, întreprinderea a li
vrat comerțului, peste plan, 
mărfuri în valoare de 230 000 
lei. La mobilă planul a fost 
depășit cu 420 000 lei, reali- 
zîndu-se cu aproape două luni 
mai devreme sarcina anuală, la 
agregate de carieră s-au reali
zat peste plan 580 mc, iar la 
binale 1180 mp. De remarcat că 
atît la mobilă cit și la binale 
angajamentele anuale au fost 
îndeplinite și depășite. Acest 
succes obținut la planul sorti
mental este cu atît mai valoros 
cu cît in acest an I.I.L. Petro
șani și-a lărgit și diversificat 
producția cu 10 sortimente noi 
de produse.

nostru
Cu multă vervă, și mai a- 

les Umor, Topîrceanu ne lasă 
să întrezărim perspectivele 
automobilului în neasemuit 
de frumoasa „Romanța auto
mobilului". După ce trece în 
revistă toate isprăvile de care 
este în stare acest bolid cu 
zeci de cai puteie îd el, poe
tul își exprimă satisfacția 
— ...,,te-a făcut marț aero
planul”.

Vizionar sau ou, Topîrcea
nu a anticipat soarta mașinii.

După ce a cucerit inimile 
și mintea unei omeniri, după 
ce a oferit cele mai mari sa
tisfacții, automobilul se vede 
pus în prezent la stîlpul in
famiei.

Încă de la apariția lor, au
tomobilele au împărțit lumea 
în două tabere. Unii susți
neau că acestea sînt vehicu
lele viitorului și deci de ne
înlocuit, alții, care de curîndCultură

A 20-a
LOCOMOTIVA 
ELECTRICĂ

COLECȚIE DE 
TEATRU „THALIA"

In dotația Căilor Ferate Ro
mâne a intrat recent cea de-a 
20-a locomotivă electrică, pre
văzută în planul de livrări 
pe anul acesta. Ei i se adau
gă alte 34 locomotive Diesel 
electrice, 50 locomotive Die
sel hidraulice, 5 612 vagoane 
marfă și cisterne și 200 va
goane de călători, cu care 
s-a îmbogățit in acest an 
parcul materialului rulant al

In curind va apare primul 
număr al colecției de tea
tru intitulată „Thalia", edita
tă de Teatful Național „I. L. 
Caragiale" și Editura pentru 
literatură universală. Noua 
colecție, în format de buzu
nar, își propune publicarea 
celor mai interesante piese 
de actualitate, precum și a 
operelor remarcabile din dra
maturgia clasică originală și 
universală.

(A ger preș)
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Micrnraionul liS+C în totalitate recepționat
De curînd în microraionul B-|-C (etapa a Il-a) din Petro

șani a fost recepționat ultimul bloc turn din cele 4 cîte însumează acest 
cartier. Deși intrase cu cîteva luni înainte in folosința locatarilor, fini
sajele exterioare, de fațadă, ale blocului nu fuseseră terminate.

Acum, pe drept cuvînt se poate afirma că cele 264 apartamente cîte 
conține acest cartier sint în totalitate terminate și recepționate. Prin a- 
ceasta, proiectul impunătoarelor blocuri turn cu 10 etaje — proiect caro 
a obținut premiul C.S.C.A.S. pe anul 1969 — semnat de un talentat) 
colectiv al Institutului de studii și proiectări pentru arhitectură și sis
tematizare din București, și-a găsit integral împlinirea, prin aportul 
consistent al constructorilor Grupului 2 de șantiere.

și-au făcut din nou auzit gla
sul, s-au opus cu vehemen
ță dezvoltării lor.

Dar ce îi învrăjbea pe a- 
ceștia din urmă ? Nimic alt
ceva decît zgomotul și mi
rosul pe care îl degajau ma
șinile. In plus; după ce tră
surile și caleștile deveniseră 
adevărate opere de artă, noile 
invenții erau de-a dreptul hi
doase.

Cu timpul însă, o mare 
parte din aceste aspecte ale 
disputei au fost rezolvate. 
Mașinile au devenit frumoa-. 
se și in bună parte silen
țioase. Dar ele au continuat 
să fie blamate. De data a- 
ceasta nu pentru că ar fi u- 
rîte sau incomode, ci pentru 
că ocupă prea mult loc pe 
străzi și emană prea multe 
gaze toxice. In plus, zgomo
tul făcut de ele devine totuși 
din ce în ce mai insupoi la
bil. Traversarea unui mare 
oi aș în condițiile traficului 
auto contemporan a început 
să devină o problemă, mai 
ales io orele de vîrf ale zilei. 
Cu cîțiva ani în urmă, în zia
rele franceze se publica la 
loc de frunte, recordul sta
bilit de un șofer de taxi care 
reușise să traverseze una din 
piețele centrale ale Parisului 
într o oră și un sfert. Dacă 
în 1900 un autobuz păr
em gea in Paris 15,2 km pe 
oiă, astăzi intr-o oră abia 
reușește să străbată 12.4 km 
Dai, în afara problemelor pe 
caie Ie ridică circulația pio 
ptriu-zisă, parcarea este și ea 
o problemă ce devine din ce 
în ce mai greu de soluționat 
Principala cauză o constituie 
îngustimea străzilor dir. ve
chile cai Here și imposibili
tatea lărgirii lor. Este prac- 
tlo imposibil acum să se dis
trugă construcțiile vechi ce 
conferă personalitate fiecărui 
oraș numai pentru a se crea 
mal multe locuri dc parcare. 
Intr-un desen animat un ci-
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PE HIRTIE FOWSENSIBILA

Zilele acestea a fost în
cheiată o amplă lucrare ar
heologică privind depistarea 
și studierea celor mai vechi 
culturi materiale pe terito
riul patriei noastre, efectuată 
de către un grup de membri 
ai filialei din Pitești m Socie
tății de științe istorice, con
dus de prof. Paul Dicu. In-i 
vestigațiile sistematice. care 
au început din anul 1955, au 
avut ca rezultat descoperiri 
de răsunet intenațional. Ast-

Opera română 
la Petroșani

I
I
I

Prin numărul și calitatea 
lucrărilor, prin varietatea te
maticii și lista participantilor, 
a» tuala expoeiție de fotografii 
artistice la care participă cer
curile foto din Deva, Hune
doara. Petroșani și Luponi, se 
poate denumi pe drept cuvint 
un reușit salon județean de 
arta fotografica. Înainte de ori
ce comentariu sau inccrcarc de 
a clasifica această manifestare 
artistică, se cerc precizată i- 
doeu că de această dată foa
ierul Casei de cultură din Pe
troșani găzduiește cea mai reu
șită expoziție de foto (sub toate 
aspectele) din cile au avut loc 
5n orașul nostru.

In cele ce urmează, autorul 
rondurilor de fată se situează 
departe de orice intenție in al
cătuirea vreunei scări a valori
lor. tocmai pentru că o atare 
diferențiere este greu de sesi
zat în numărul mare de foto
grafii care mai de care mai 
interesante și mai reușite. Ma
rea majoritate dintre lucrările 
expuse lasă să se întrevadă 
sfera largă de investigare pe 
care au slrâbătut-o autorii cău
tând, cu un deosebit simț ar
tistic. ineditul. Cu toate că 
modalitățile de tratare a te
melor diferă de la o fotogra
fie la alta, in cele expuse cu 
acest prilej se remarcă predi
lecția rotoamatorilor pentru rea
lizarea unor secvențe care să 
interpreteze printr-o prismă 
personală realitățile cotidiene. 
Rezultatele acestor căutări sint 
materializate cu succes in mai 
toate lucrările expuse. Și în 
special in acea categoric în 
care găsim, decupate cu măies
trie din tabloul diurn și imor
talizate pe hirtia fotografică, 
pulsul trepidant al făuririi vie
ții noi, farmecul poeziei muncii 
și nemărginitele frumuseți ale

spiritului și trupului omenesc.
Dar sâ ne oprim in fața pri

mului panou cu exponate. In
teresantă. consecuția perfectă 
a formelor geometrice de alb- 
negru care se repetă in adinci- 
mc. nu dă un ton de monoto
nie lucrării ..Drum de fier" de 
C. Toniță. ci, dimpotrivă, împar
te suprafața fotografiată in c- 
lemente care impresionează și 
înviorează sub aspect afectiv. 
Echilibrul dintre explozia lu
minii de dimineață in nimbul 
întunericului care o învăluie,

Pe marginea 
expoziției foto 

de la Casa 
de cultură 

din Petroșani
parcă u o ultimă sforțare, din
colo de efectul pictural inte
resant. impune fotografiei lui 
I. Tellmann „In cleștele lumi
nii" adevărate nuanțe cosmice. 
„Toamna" lui N. Tuger este o 
reușită transpunere a artei fi
ligranului în fotografiere. Foto
grafiile nocturne „Carusel" și 
„Șantier" semnate de Gh. Ba- 
lasko, dincolo de amprenta u- 
nui reușit experiment in acest 
dificil mod de execuție, impre
sionează prin valorificarea in
genioasă a dinamicii luminii in 
limbajul artei fotografice. „De

unul singur" și „Goblen" de 
N. Șcrban sint lucrări reali
zate cu migală și acuratețe in 
tehnica reliefului, insă pe alo 
curi cu lacune ușor sesizabile 
în procedura de laborator. 
Franc Moran a izbutit in „Ex
pansiune" o îndrăzneață va
riantă a prelucrării prin su
prapunere. combinată cu un 
ingenios decupaj, care împru
mută lucrării, pe lîngă alura 
modernă, sobrietate și un rafi
nat simț al observării. Prin 
lucrările expuse cu acest pri
lej, pe A. Dula il reîntâlnim 
in postura cunoscută din expo
zițiile precedente, aceea de ne
obosit investigator al ineditului 
diurn. „In așteptare", „Tinere
țe", „Siciliană" sînt secvențe 
care trădează cu prisosință sub
til itatea cu care autorul foto
grafiilor amintite ișj poartă 
aparatul de fotografiat (cu obiec
tivul veșnic descoperit) prin iu
reșul cotidian. Fragmentul de 
lanț calibrat din lucrarea lui 
I. Florii intitulat .Infinit" cu 
toate că ne sugerează un titlu 
din repertoriul brâncușian este 
interesantă și la prima vedere 
întrunește calitățile care să-l 
scutească pe autor de eventua
lul risc al cpigonismului. Am 
mai reținut un număr mare 
de lucrări care vădesc reale 
calități artistice, dintre care a- 
mintim ..Construcție" de 1. Kiss, 
..Pași in beznă" de I. Vînătoru, 
..Târnă" de S. Fissgus și sec
vențele de șantier realizate de 
A. Ilavîmeanu.

Dorința amatorilor imaginilor 
decantate pe liîrlie fotosensibi- 
lă. este ca. in viitor, organi
zatorii să vegheze ca manifes
tările de acest gen să-și fixeze, 
drept punct de reper, cel ouțin 
nivelul prezentei expoziții.

Tiberiu KARPATIAN

Amplă lucrare 
arheologică 

încheiată cu succes 
pe Valea Argeșului
fel, au fost găsite numeroase 
unelte aparținind culturii de 
prund (pebble culture), piese 
de forma uneltelor-satir (cho
pping tools), uneltelor cu tă
iș (choppers) și așchiilor clac- 
toniene, pe văile riurilor 
Dirjov, Doamnei, Dimbovni- 
cului și Argeșului. Aceste 
unelte din silex sint consi
derate a fi printre cele mai 
vechi cunoscute piuă acum 
în lume. Descoperirea lor are 
o importanță deosebită, de
oarece includ teritoriul țării 
noastre în vasta arie a antro- 
pogenezei. După cum se știe, 
unelte de acest gen au mai 
fost găsite in ultima vreme 
in Africa și Asia. In cursul 
acestui an, cercetările gu fost 
extinse pe Valea Argeșului 
Jn sectorul orașului Pitești. 
Arheologii au descoperit, in 
aluviunile scoase de ape, fo
silele unui elefant meridio
nal, care au o vechime de 
peste un milion de ani.

(Agerpres)

Viața artistică a Văii Jiului 
este reprezentată de spectaco
lele Teatrului de stat, formații 
de amatori și, cu lotul spora
dic, de formațiile de muzică u 
șoară sau populară aflate în 
turneu. A fost observată de 
mai mult timp absența spec
tacolelor operetei, operei. a 
muzicii simfonice, intr-un cu
vint a genurilor muzicale mai 
dificile, dar mai elevate în- 
tr-un timp s-a vorbit de în
ființarea unei orchestre simfo
nice la Petroșani, insă intenția 
a rămas — se pare — doar in 
planul... încercărilor. Oamenii 
reclamă aceste genuri de spec
tacole și concerte, cu piese 
muzicale nemuritoare din re
pertoriul național și universal, 
care ar constitui rotunjirea 
mult așteptată a vieții cultu
ral-artistice din localitatea 
noastră. Casa de cultură perfec
tase o înțelegere cu Opera din 
Timișoara in vederea susținerii 
unei continuități de manifes
tări, un fel de stagiune perma
nentă petroșăneană. Faptul s-a 
dovedit irealizabil din pricina 
neaderefiței publicului, aceasta 
din cauza neînțelegerii relației 
spectacol-spectator, în care 
există o interdependență. un 
sprijin reciproc: cu cit publi
cul se arată mai interesat, cu 
atit frecvența concertelor și a 
spectacolelor de diferite ge
nuri vor fi mai mari, mai di
ferențiată ca dificultate de în
țelegere. va păstra continuita
tea dorită.

O nouă -încercare în această 
direcție o face acum Casa de 
cultură cu Opera română din 
București. instituție artistică 
prestigioasă, cu renume conso
lidat în țară și în turneele din 
străinătate. Avind în vedere 
valoarea certă a Operei româ
ne din București și a reperto
riului fiecărei stagiuni, este aș

teptată o largă afluență la 
spectacolele care, in acest fd, 
iși vor păstra periodicitatea spre 
beneficiul sufletesc al specta
torului.

Prima reprezentație va avea 
loc la 15 decembrie a.c. la li
rele 17 și 20 in sala Casei de 
cultură din Petroșani. Vor ti
vea loc două spectacole cu 
opera bufă „Răpirea din serai" 
de Mozart, operă compusă in 
1782, figurind necontenit în re
pertoriul operelor din întreaga 
lume. Din distribuție fac parte 
cîntăreți de operă renumiți : 
Ion Stoian. (Valentin Teodo- 
rian. artist emerit) — Belmon
te : Vasilc Moldoveanu — Pa- 
drillo ; Nicolae Rafael, artist 
(■merit (Valentin Loghin) — Os- 
min : Victoria Buzatti (Elena 
Simionescu) — Constanța ; Cor
nelia Angelescu (Silvia Voinca) 
— Blonda : Mihai Soroțki — 
Solim. Conducerea muzicală a- 
parține lui Lucian Anca, iar 
regia artistică este semnată de 
George Teodorcscu.

Melomanii din Valea .Țiului 
vor avea prilejul să asculte pe 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756—1791), marele compozitor 
și interpret austriac care, ală
turi de Haydn și Beethoven, 
este reprezentantul muzicii cla
sice vieneze. Geniul său artis
tic și-a pus pecetea originalită
ții pe vasta și multilaterala sa 
onoră muzicală caro se între
gește cu operele „Flautul fer
mecat". „Nunta lui Figaro", 
..Don Juan". Creația mozartia- 
nâ, în care verva optimistă re
prezintă o trăsătură esențială, 
răsună ca un imn închinat dra
gostei și tinereții veșnice, ca 
un mesaj umanist de năzuință 
către viața armonioasă și feri
cită. Ea își păstrează șl azi. 
neștirbită, puritatea cristalină, 
grația, eleganța, forța, adînci- 
mca și varietatea emoțională.
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Ai uzat do naturalism, Eugen Baibu a fost îivă de la 
debutul sau controversat do o pui te a erilnii, caro vedea in 
autorul „Groapei" tomam ierul ancorat intr-un romantism 
desuet, cfntăreț sentimental al mahalalei, al periferiei.

Preferința pentru observația frustă, pentru limbajul pre
sărat cu crudități nu era văzută la adevărata ei valoare 
Se trecea eu ușurință < u vederea peste viziunea inedită asu- 
pia unei umanități ultragiate, cu o etică apaiLe, contrazi- 
■ ind personal inechitatea sociali, aspirind spre lumină, ex 
primindu-.se liber. Un lirism subiacent se detecta din un
ghiul ,anterior’ din caic privea prozatorul „eroul retitral" 

In viziunea lui Eugen Barbu asupra acestei umanități 
descifrăm o predilecție a liniei muntene a literaturii io 
mâne pentru culorile țârii, violent senzoriale, pentru a 
meșterul aproape baroc de senzații și atitudini. Este o de
pășire a esteticii clasice prin preferința pentru limbajul 
Trust, pitoresc, puternic colorat, presărat cu crudități.

Tocmai această linie o accentuează și noul roman al 
lui Eugen Barbu „Princepele". mustind de sevele unui bal
canism des< inzind din Anton J’ann, dar ridicai la rang d.> 
simbol de Ion Barbu (ciclul „Isarlic") sau anterior Maleiu 
Caragiale (prin mult apreciatul roman ..Craii de cinic 
veche").

Produs al unei minuțioase documentări absorbită remar
cabil in țesătura epică, filtrată in retortele propriei sensi
bilități. romanul nu se vrea „reconstruire istorică fidelă a 
vreunei domnii*. Nu este nici încercare simplă de cyocaic 
la modul' senzațional a unei domnii fanariote cu splendi 
dele ei cruzimi.

„Princepele* face parte, alături de viitoarele i ornam 
.„Săptămina nebunilor" și „Am-za haiducul", dintr-un proie< 
tal ciclu trilogie despre epoca fanariotă in Țara Româneas 
că (probabil in maniera pasionantei reconstrucții fiJmire die 
„Haiducii", al cărui co-scenarist a fost romancierul).

Sînlem la porțile Orientului, in plină Renaștere, m 
Țara Românească,'printre oameni nu numai îmbolnăviți dv 
setea dominării, de'dorința puterii, orgolioși și cruzi. < i iji a- 
devăratc figuri de umaniști, conduși de ambiții și năluci 
dar dotați și cu gust.Rezonanțele umanismului italian le 
amplifică prezența meșterului Ottaviano, tulburătoare ființă, 
amestec curios de efeminat și savant, (jstrolog și vrăjitor 
magician și demon, cu o forță magnetică asupra Princepelui.

In „Princepele' urmărim tragedia puterii ajunsă pe ui 
mele unui iresponsabil. Înregistrăm neputincioasa zbatere a 
unui ins nestăpfnit pe care proverbiala lene orientală îl 
duce la agonie. Crepusculul Princepelui capătă dimension- 
mistice, iar destinul puterii o aură tragică.

Forța epică este neobișnuită. Romancierul are darul fa
bulației înnăscut (esența narațiunii identificindu-sc cu a lui 
Boccaccio din „Decameronul"), cu atât mai surprinzătoare 
cu cît capitolele celor două părți pâr independente, pe care 
insă tainice „cîrlige* interioare le dau unitate de ansamblu 

Stilul narativ de certă originalitate se sprijină pe pro
prietatea termenilor, pe dozajul vocabulelor cu izur i arhaic 
pe sevele unui limbaj frust.
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Poșta 
literară

I. I. Vulcan : Proza dv, ..Po
veștile bunicului" nu e lip
sită de calități. Creionați cu 
discretă căldură figura buni
cului și reacțiile sale în fața 
precocității nepoților săi. Fă
ră îndoială mai sint încă 
unele îmbunătățiri care se 
cer aduse textului, precum 
eliminarea unor cuvinte ne
potrivite, o mai mare con
centrare in unele părți etc. 
Reținem insă prozei pdnlru o 
eventuală publicare ini cadrul 
unui grupaj de încercări li
terare, selectate din cele tri
mise de corespondenții noș
tri.

Marcel Kobu, Lupeni: Sîn- 
teți perseverent, ceea ce do
vedește că vă preocupă cu 
adevărat poezia. Din păcate, 
încercarea „Cu plugușorul mi
neresc* nu se ridică deasu
pra celorlalte pe care ni 
le-ați trimis. Vă ,grăbiți să 
așterneți pe hîrtie cuvinte, de 
multe ori fără substanță poe
tică, și singurul fapt pe care-1 
urmăriți este ca aceste cuvin
te să rimeze. Trebuie să vă 
atragem atenția că rima este 
un element de formă care nu 
trebuie să fie cultivat în dau
na conținutului. Nu înseamnă 
că vă îndemnăm să scrieți 
poezii fără rimă dar, subli
niem, trebuie să aveți perma
nent in vedere relația con- 
ținut-formă in afara căreia 
nu există creație literară. 
Atenție apoi la exprimarea 
corectă.

A. 1. (loco): încercarea dv. 
«Alba Iulia" nu prezintă nici 
o importanță literară fiind o 
colecție de platitudini fără 
nici o încărcătură emoțio
nală.

P. CONSTANTIN

I
Prof. Ironim MUNTEAN!' 

Liceul Petroșani
1

II !§l
V.W«%^%W.W.V.W.W.WA%'W

dc Fnncs
„en colere“

tru a turna in luna februarie 
un film al cărui subiect nu l-a 
găsit încă. Poate că iși va afla 
inspirația în timp ce va tunde 
iarba din grădina sa. ,

3. In luna iulie trebuie să 
turneze filmul „Accidentul". Un 
bărbat cade într-o prăpastie și, 
agățat într-o ramură de co
pac, iși trece in revistă întrea
ga viață. „Ce va trebui să fac 
suspendat de ramura mea ?, se 
întreabă de Funes. Va trebui
să inventez grimase noi. La 
virsta mea, aceasta necesită o

mare concentrare".
-i. Același de Funes iși pregă

tește reintrarea in teatru. Ano
uilh i-a propus un manuscris; 
„llepel in salonul meu înainte 
de a îndrăzni să înfrunt au-' 
torul debuturilor mele".

5. „Aveam nevoie, mărturiseș
te el in sfirșit, să mă detașez 
puțin de viața pariziană: m om 
hotărît să întocmesc un mani
fest împotriva abuzului de în
grășăminte chimice și a poluă
rii apelor".

Vestitul comic al ecranului 
francez s-a retras de curind 
la reședința sa din Clermont- 
sur Loire. S-a hotărît intr-un 
moment de furie: „Extraordi
nar, a exclamat el, filmul meu 
„Hibernalus" bate toate recor
durile. Dar mi se pare că se 
exageiZz'â. Intr-o singură săp
tămână am numărat 25 de ci
nematografe din Paris la care 
rulează filme de-ale mele, din
tre care unele în care rolul nu 
depășește 45 de secunde. Este 
tin masacru. Vreau să trăiesc 
singur cu familia mea și cu 
grădinarul. Acesta, cel puțin, 
n-a văzut nici unul din filmele 
mele".

Ar fi, intr-adevăr, un motiv 
credibil dacă indiscreția repor
terilor n-ar fi scos la iveală al
tele mai plauzibile :

1. De Funes va interpreta rd* 
Iul unui maestru de balet in 
filmul „Pași mici, mici". Așa 
incit aceștia insinuează, proba
bil, că s-a retras pentru a lua 
lecții de dans.

2. A semnat un contract pen-'

Ședința din 29 noiembrie 
a cenaclului literar „Mește
rul Manole" a avut o pro
nunțată notă polemică, de 
confruntare a ideilor privi
toare la proză și poezie. In 
prima parte, Gheorghe Ri- 
zcscu a citit nuvela „Testa
mentul neterminat" cu o te
matică situată în anii 1945- 
1948 și tratată descripliv- 
psihologic. C. Dascălu, R. Băl- 
șan, loan Goga și 1. Chiraș, au 
arătat că Gheorghe Rizescu 
stăpînește un dialog viu, colo
rat, are un stil personal și 
sugestiv, insa nuvela suferă 
de nestăpinirea tehnicii na
rative. de unde evidentele — 
și nepermisc în genul pro
zei scurte — două părți. Poe
tul Radu Selejan a sugerat 
prozatorului că nuvela are 
nevoie de o mai mare den
sitate și unitate, că substan
ța ei cere o tratare strict 
psihologică, personala, pen

tru a se diferenția de frec
vența abordării descriptivis- 
te a acestei teme, detectabilă 
într-o mare parte a prozei 
contemporane.

In partea a doua a ședin
ței a citit elevul Dan Ma
rinescu din poeziile sale. în 
privința sa părerile au fost 
împărțite. I. Goga a spus că 
e un poet talentat (citind 
poeziile „Metamorfoză" și 
„Fiori de toamnă*), iar R. 
Bălșan a sesizat ușurință 
versificării și imaginile fru-

Cronica 
cenaclului

moașe, contrazicuîdu I pe C. 
Dascălu, a susțîrrut că poe
tul. indiferent de virsta la 
care scrie, poate medita asu
pra întregii vieți cu condi
ția de a fi personal. Poe
tul Radu Selejan și Constan
tin Pascu au surprins in 
poezia Iui D. Marinescu o 
nefnehegare a lirismului, un 
anume caracter exterior, ne
maturizat. ncvibrant. au ară
tat că încă se mai află în
tr-o fază cînd se lasă influen
țat de marii poeți (citind 
..Noapte de vise" cu o vizi
bilă influență eminesciană). 
Poetul trebuie să aibă o per
sonalitate puternică, să fie 
original și în substanță, nu 
numai in expresie, să se des
prindă de modele.

în următoarea ședință din. 
13 decembrie, vor citi C. 
Dascălu (poezie) și T. Goga 
(proză).

S. TIBERIU

La un an după cutremurul 
catastrofal de la Suopje, care 
a indoliat Iugoslavia, în orașul 
reconstruit revine dirijorul 
german Muller (Steve Zigon) 
pentru a susține un concert. 
El vrea să intîlnească pe Jana, 
o fată cunoscută in preziua 
cutremurului și de care s-a în
drăgostit. După căutări insis
tente, care prilejuiesc regizo
rului rememorarea imaginilor 
terifiante provocate de cutre
mur, Juana este regăsită. Total 
schimbată, traumatizată psihic 
iremediabil de o zi înfricoșă
toare în care furia telurică, 
fără logică și fără rațiune, cum 
spune ea, făcuse , ravagii prin
tre pașnicii locuitori care-și ur
mau treburile zilnice neștiutori 
și fără grijă. Regizorul Dimitri 
Osmanii, prin „Memento", a 
dat o meditație asupra conse
cințelor dezlănțuirii rațiunii 
și a forțelor oarbe aJe naturii 
— comparabile numai cu răz
boiul, un alt flagel al omeni
rii, — analizează omul a cărui 
viață a fost distrusă, compor
tamente deturnate cc poartă 
pecetea dureroasă a fricii, ne

încrederii. nesiguranței și soli
tudinii. Viața Junei (Renata 
Freiskorn) intr-un an, după 
nenorocirea in care și-a pier
dut părinții, a luat brusc o în
torsătură plină de sinuozități. 
Susceptibilă și solitară caută, 
prin tot felul de încercări, să 
uite, să uite ce-a fost. Nu in
ti mplător celălalt personaj, di
rijorul. este german : și el e un 
traumatizat, dar al războiului. 
Comunicarea între ei se face 
numai pe acest plan al trau
mei, și de aceea dragostea lor 
este imposibilă. Jana, prezen
tatoare la televiziune, vrea și 
trebuie să .uite pentru a-și re
face viața, acest lucru fiind 
posibil numai lingă Gogo, prie
ten din copilărie, personalitate 
robustă, activă, combatantă și, 
totuși, plină de o poezie delicată.

Film cu o psihologic profun
dă. „Memento" are o construc
ție complexă, inspirată din 
formula cinematografică a nou
lui val francez (la rîndul său 
inspirat din metoda romanescă, 
a lui Marceli Proust). Prin 
urmare in film alternează tim
purile, prezentul cu trecutul;

alternează scene frivole (cintă- 
reții de muzică pop) cu scene 
halucinante, de un dramatism 
plin de tensiune (dărîmarea o- 
rașului comparată cu alt eve
niment istoric parcă inspirat 
din «Infernul" lui Dante i

filFHuliii
bomba de la Hiroshima). Fi
rul narativ al filmului psiho
logie este subînțeles, imaginea 
arc valoarea simbolului — di
ficultatea aceasta Dimitri Os
manii a rezolvat-o prin meto
da introspcctiv-retrospeclivă 
larg folosită in cinematografie 
pentru valoarea ei sugestivă. 
Chiar dacă filmul nu arc o ex
presie cu totul originală, me
ritul incontestabil al regizoru
lui Dimitri Osmanii este de

un ordin mai înalt, ideatic, 
de a fi creat un film de ac
tualitate presantă, încărcat de 
semnificații grele și *cu o pro
blematică general umană, ple- 
cind de la o tragedie reală. 
Punind față in față victimele 
războiului eu cele ale cutremu
rului, mesajul filmului este o 
pledoarie pentru rațiune, logi
că și înțelegere. Neștiind ce 
proporții poate avea o aseme
nea zvircolire a pămintului, 
dirijorul exclamă: „sint atitea 
cutremure incit statisticile nu 
le pot cuprinde". E o frază doar 
aparent particulară, valabilita
tea ei se extinde și asupra răz
boiului din Vietnam și explo
ziilor atomice, tot cutremure, 
insă provocate de divorțul _o- 
mului cu rațiunea. „Memento" 
cîștigă in puterea de convinge
re și datorită actorilor care au 
posibilități interpretative nuan
țate și multiple. Renata Freis
korn, in rolul unei fete nonșa
lante, lipsită de griji, care-și 
schimbă felul de a gin di și 
comportamentul după cataclism, 
devenind gravă și susp: 'usă, 
este o actriță inteligentă și cu

farmec cuceritor, care creează 
un rol de înaltă tensiune dra
matică. Steve Zigon interpre
tează cu naturalețe rolul muzi
cianului meditativ care, prin 
prezența sa, declanșează amin
tiri dureroase, dă unitate și 
sens filmului.

Este un film cu un prețios 
și dens conținut de idei, reniaj- 
eabil realizat, cu trăsături spe
cifice cinematografiei iugosla
ve contemporane, ancorată a- 
dinc în realitate și dezbătind 
clemente esențiale ale condiției 
umane, mișcare artistică ce a 
mai dat filme durabile, cum 
sînt! „Cînd voi fi mort și li
vid". „Am întâlnit țigani feri
ciți*. Memento — să ne a- 
mințim, aceasta este esența fil
mului cu același nume și cu 
sens parabolic. Sâ ne amintim 
de Scopje, Hiroshima, de tot 
ce contravine rațiunii, rațiune 
ce trebuie să guverneze rela
țiile interumane și să fie folo
sită pentru a cunoaște secretele 
tainice ale naturii care încă 
mai este ostilă omului.
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Un imperativ în fafa 
preparafiei Petrila: „Aparat

Preluarea cu succes 
a sarcinei 

a producției

radio
de creștere

ctt mai ron'spunzător din punct 
dc vedere calitativ, colectivele 
de muncă ale preparațîilor din 
Valea Jiului își concentrează 
strădaniile înspre crearea ace
lor premise care să conducă la 
un grad dc recuperare cit mai 
sporit, ineluzind cheltuieli ma
teriale minime. Modernizarea 
fluxurilor tehnologice, crește
rea capacităților de prelucrare 
a instalațiilor, sînt căi sigure 
dc obținere a acestui dezide
rat

Afirmațiile dc mai sus sînt 
valabile și pentru cadrele teh
nice și muncitorii preparatori 
ci Petri lei care urmăresc, in 
primul tind, prin promovarea 
noului în procesul do produc
ție, atît posibilitatea preluării 
în cele mai bune condiții a 
volumului sporit do cărbune 
preconizat a se extrage din 
subteranul minelor Lonea. Pe
trila, Dîlja și Vulcan, cit și li
vrarea cărbunilor spălați și a 
brichetelor de calitate cit mai 
bună, conform prescripțiilor 
standardelor în vigoare.

Pentru realizarea cu succes 
n sarcinilor de plan majorate 
care le stau în față pe anul 
1970, colectivul dc preparatori 
a analizat posibilitățile de în
deplinire a acestora. făcînd 
propuneri concrete menite să 
ducă la îmbunătățirea produc
ției. Pe această linie se înscriu 
prevederi ca :

+ mărirea capacității de 
transport a transportoarelor 
ev bandă pentru producția de 
la Dili a și Lonea I :

< înlocuirea angrenajului 
benzii Lonea III cu unul de 
putere mai mare;

♦ modificarea gurilor efe si
loz la sortul 0—10 mm normal 
și -de la banda a 5-a, încărca
rea nouă.

Preparația Petrila va fi mo
dernizată. prin dotarea cu noi 
mașini și utilaje ca. de exem
plu. mașinile de zețaj. care 
lipsesc. în momentul de față, 
din fluxul tehnologic.

Creșterea capacității de pro
ducție a proparației în vi
itorii ani se va realiza printr-o 
mărire a capacităților de pre
parare în toate secțiile uzinei. 
(Producția dc brichete de la 
preparația Petrila va trebui 
să se mențină la capacitatea 
de 330 000 tone/an. pînă cel 
puțin în anul 1930. lucru ce se 
va putea realiza printr-o mo
dernizare a secției respective, 
pc baza înfăptuirii riguroase a
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Pari?-: Republica: Bal
tagul ; LONEA — 7 Noiem
brie : Judoka, agent secret: 
Minerul : Comisarul X și 
banda Trei ciini verzi ; VUL
CAN : O chestiune de onoa
re : LUPENI — Cultural : 
Omul care valorează miliar
de ; URTCANI — 7 Noiem
brie : Tom și Jerry.

Simbâtă G decembrie

•i, dintre
care amintim i

♦ creșterea capacității de 
topire a bitumului, prin mon
tarea unui topitor în plus ;

> îmbunătățirea procesului 
de realizare a brichetelor, prin 
raționalizarea sistemului de 
răcire ;

+ instalarea unui pod bascu
lant de 100 tone la linia a 
Xl-a. care să asigure cînlări- 
rea la încărcarea în vagoane a 
producției de brichete ;

< soluționarea captării pra
fului. prin montarea unor des- 
prâfuitoare care să reducă de
gajarea în aer a prafului de 
cărbune provenit de la 
și brichelaj.

Pentru asigurarea 
sterilului provenit de 
Petrila și preparație, 
văzut construirea și montarea 
a două ramuri secundare de
golire, precum și modificări la 
linia principală, pentru a se
putea prelua creșterea de pro
ducție preconizată.

Trăgînd învățăminte din ne
ajunsurile manifestate pînă 
în prezent, organele și organi
zațiile de partid, comitetul 
direcție vor crea toate con‘iți 
ile necesare realizării cu suc
ces a indicatorilor de 
pentru acest an cit și 
anii viitori.

Ion IONICA 
inginer șef. preparația

uscătorii

haldării 
la mina 
6-a pre-

plan 
pentru

Petrila

de luat
vederi"

Fizicienii americani. Harry 
Stockman și Bert Zarwyn, au 
conceput un dispozitiv care 
poate să fotografieze folosind 
rctrodifuziunca undelor ra
dio în locul luminii reflec
tate. Acest „aparat radio dc 

'a fi folosit ca 
radar cc 

prin ceață și

luat vederi" 
instalație marină 
poate vedea 
furtună, ehiar în timpul nop
ții. pentru asigurarea navi
gației fără pericol. Cu ajuto
rul lui se vor crea sisteme 
de aterizare pentru avioane, 
care să permită pilotului să 
vadă pista de aterizare sau 
avioanele învecinate în con
diții atmosferice nefavorabile 
și în timpul nopții. Aparatul 
poate fi utilizat pentru efec
tuarea de radio-folografii ale 
fătului înainte de a se naște, 
metodă care prezintă o marc 
importanță pentru o naștere 
normală, dînd posibilitatea 
mamei să știe anticipat dacă 
'a avea gemeni. Dispozitivul 
va avea o mare însemnătate 
în cercetarea compoziției ma
terialelor plastice și a altor 
materiale complexe folosite 
în construcția avioanelor de 
mare viteză și a rachetelor.

Automobilul sau orașul- 
dilema timpului nostru
• Urmare din pag. I.

neast american înfățișa, de-a 
dreptul apocaliptic, viitorul 
orașelor — la o încrucișare 
de străzi se produce o blo
care a traficului auto; mași
nile venite din urmă presează 
pe cele din primele rînduri 
și maldărul de vehicule „se 
umflă ca un cozonac*1, ridi- 
cîndu-se spre cer; îngroziți, 
la vederea acestui spectacol, 
locatarii imobilelor ’înconju
rătoare se aruncă pe geam 
sau fug pe acoperișuri.

Pentru a putea reglementa 
cit de cît circulația în aceste 
adevărate labirinturi cum au 
devenit orașele, secțiile de 
circulație ale poliției recurg 
la cele mai neașteptate me
tode; la Ciudad de Mexico 
polițiștii scot numerele de 
înmatriculare ale mașinilor, 
parcate nereglementar, Ia Rio 
de Janeiro, pentru aceeași 
vină, polițiștii dezumflă cau
ciucurile oricărei mașini — 
fie ea a corpului diplomatic, 
militară sau particulară. La 
Tokio circulația este supra
vegheată cu ajutorul calcula
toarelor electronice, recurgîn- 
du-se la aplicarea unui sis
tem de apreciere prin punc
te — fiecare infracțiune co
respunde „unei note proas
te*. Excesul de viteză — 
două puncte, conducerea în 
stare de ebrietate — șase 
puncte etc. In momentul in

care se cumulează 15 punc
te. conducătorului respectiv i 
se ridică automat carnetul 
pentru un an.

Chiar dacă se reușesc pași 
modești pe calea reglemen
tării circulației automobilu
lui, zgomotul provocat și mai 
ales gazele pe care le emană 
continuă să dăuneze sănătății 
orășenilor. In mod paradoxal, 
mașina care îl apropie pe om 
de spațiile verzi și acrul cu
rat este cea care distruge a- 
ceste necesități. Pentru a ac
celera cît de cît ritmul tra
ficului urban și pentru a des
congestiona străzile, multe o- 
rașe au recurs la serviciile 
metroului. Acesta însă nu 
reușește să ofere întru totul 
aceleași avantaje ca automo
bilul personal.

Să desființăm automobilul 
sau să distrugem vechile o- 
rașe și să construim altele 
noi ? Care din aceste extreme 
reprezintă soluția căutată ? 
Ca și în multe alte cazuri, 
soluția corectă a acestei di
leme se află undeva la mij
loc. In ultima vreme, marii 
producători de automobile fac 
cercetări intense pentru pu
nerea la punct a vehiculului 
cu acționare electrică, silen
țios și, în același timp, fără 
emanație de gaze toxice. Se 
pare că acesta ar putea re
zolva problema zgomotului 
și a poluării aerului Orașe
lor.

PROGRAMUL 1: 5.05 Mu
zica dimineții; 6,05—9,30
Muzică și actualități: 9,30 
Miorița : 10.05 Muzică ins
trumentală: 10,30 Din țările 
socialiste : 11,05 Muzică ușoa
ră’ de Alois Hdnig și Dinu 
Șerbănescu ; 11,45 Sfatul me
dicului ; 12,00 Recital de o- 
peră Mariana Stoica ; 12.15 
Melodii de Radu Șerban; 
12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat : 13,10 Avanpremieră 
cotidiană ; 13,22 Mic maga
zin muzical ; 14,10 Caleidos
cop muzical ; 14,40 Radio pu
blicitate : 15.45 Compozitorul 
săptămânii: 16.20 Joacă fete 
și flăcăi — muzică populară:

16.30 Atenție șoferi — Aten
ție pietoni... 1 16,50 Pagini 
corale; 17,05 Alena tinere
tului; 17,20 Concert de mu
zică populară susținut de 
ansamblul de cîntece și dan
suri „Ciocfrlia*1; 18,30 O me
lodie pe adresa dv. ; 19,00 
Gazeta radio ; 19,30 Săptă- 
mîna unui meloman ; 20,10 
Cintă Maria Lătărețu ; 20,20 
Eminesciana : 20.25 Zece
melodii preferate ; 21,00 In 
jurul globului; 21,20 For
mația Horia Moculescu ;
21.30 Moment poetic ; 21,35
Recitalul serii ; 22,30 Ritm 
și melodie ; 0.03—6,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,00 Pro
gram muzical de dimineață : 
8,10 Tot înainte ; 8,25 Mari 
interpret : 9.00 Cintă Fcli- 
cian Fărcașu ; 9,10 Muzică de 
cameră de Cornel Trăilescu; 
9.45 Recital de operă Petre 
Ștefănescu-Goangă ; 10,05 An

tena tineretului ; 10,30 Cintă 
Puica Igiroșanu și Barbu 
Constantinescu ; 11,00 Mu
zică populară interpretată de 
Ștefania Stere și Traian 
Lăscuț-Făgârășeanu ; 11,30
Pagini muzicale de mare 
popularitate ; 12,15 Concert 
de prinz; 13,00 De la 1 la 
5 — emisiune de divertis
ment muzical ; 17,00 Viața 
de concert a Capitalei ; 17,35 
Teatru radiofonic s&rial i 
Cosma, de Panait Istrate; 
18,00 Varietăți muzicale ; 
18,30 Odă limbii române ; 
19,00 Varietăți muzicale, con
tinuare ; 19,30 Bibliotecă de 
poezie românească ; 20,00
Concert simfonic; 21,50
Scriitori la microfon ; 21.20 
Continuarea concertului sim
fonic ; 22,40 Romanțetppe ver
suri de George Coșbuc și 
Minai +'■> >■ -'-u ; 23.05 Mu
zica rom * azi ; 0,02—
1,00 Mari romantici.

Memorie 
cu ferite 
tranzisto

rizată
Prof. Alexandru Rogojan, 

șeful catedrei dc calculatoare, 
electronică și automatică. îm
preună cil tehnicianul Con
stantin Nânasi, de la Facul
tatea de electrotehnică a In
stitutului politehnic din Ti
mișoara. au realizat o memo
rie cu ferite complet tranzis
torizată pentru calculatoare 
electronice numerice. Con
struită pc principiul selec
ției prin coincidență, memo
ria arc o capacitate dc 256 
cuvinte, cu cite 24 dc ranguri 
de adrese, la un ciclu de 
funcționare dc 7 microsccun- 
dc. Supusă încercărilor de 
laborator, memoria cu ferite 
a dat bune rezultate.

(Agcrprcs) Oră de curs, la Școala profesională I.upeni Foto: Ion IJC1U

Pirghii care sâ acționeze oportun fiecare fata tehnologică
• Urmare din pag. 1.

dernă a unor procese și opera
ții cum sint de pildă transpor
tul uzinal intern, depozitarea 
și manipularea materialelor, 
raționalizarea sistemelor infor
maționale etc. este necesar să 
apelăm in mod justificat la tot 
ce este mai bun in realizarea 
tehnicii actuale. La rindul său 
progresul tehnic duce la gă
sirea unor noi soluții organi
zatorice. Există deci o legătu
ră cibernetică intre aceste fe
nomene. Este bine să atragem 
atenția cu acest prilej asupra 
urrtii fapt și anume tendința 
pe care o au mulți specialiști 
de a propune, fără o analiză 
de fond, in locul soluțiilor or
ganizatorice care se impun, a- 
chiziționări de utilaje, ceea ce 
presupune eforturi suplimenta
re de investiții, lucru care de 
regulă nu este nici posibil, nici 
rațional".

..Relațiile între organizare și 
progresul tehnic au existat în
totdeauna și există evident și 
între organizarea științifică și 
progresul tehnic, a subliniat 
tov. ing. Aurelian Simionescu.

Organizarea ‘ științifică este 
pe de o parte produsul progre
sului tehnic pentru că în con
dițiile de dezvoltare tehnică și 
științifică contemporană nu se 
mai poate lucra cu orice fel 
de organizare ci numai cu o 
organizare la un nivel tehnic 
superior și care nu poate fi 
decît științific. Organizarea 
științifică este pe de altă par
te o condiție a dezvoltării tehr 
nice în doritinuăre. Dc îndată 
ce a fost .creat cadrul organiza
toric pentru folosirea cuceriri
lor,, tehnicp în mod eficient 
apare deja elementul care sti
mulează alte cuceriri tehnice".

— Rezultă deci cu destulă con
vinge.. ca intre progresul teh
nic care iși face tot mai mult 
simțită prezența în minele Văii 
Jiului și organizarea științifică 
a producției și a muncii tre
buie să se stabilească relații 
bine definite, superioare, de 
impulsionare reciprocă. am 
putea spune, care să creeze 
cadrul propice atit de necesar 
rezultatelor de prestigiu, îmbu
nătățind necontenit raportul 
dintre capacitățile reale ale u- 
tilajelor din dotare și realiză
rile practic obținute.

— Mai ales că tehnica ac
tuală de care dispun multe mi
ne dîn Valea Jiului n-a răs
puns prezent în toate cazurile 
cînd a fost solicitată. Tn acest 
sens, specialiștii au și ei un cu- 
vînt dc spus.

în încheiere am dori să cu
noaștem cum vedeți dv. me
canismul de coordonare de că
tre comitetele de direcție a 
procesului, să-i zicem, de ale
gere, elaborare, aprobare și a- 
plicare în practică, a studiilor 
efectuate în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a produc
ției și a muncii.

„Mecanismul de coordonare 
de către comitetele de direcție 
a procesului de alegere, ela
borare, aprobare și aplicare în 
practică a studiilor, ne-a spus 
tov. ing. Cornc-l. Burlec, ar 
putea face el însuși obiectul 
unei dezbateri în presă, deoare
ce este o problemă deosebit 
de 'actuală. In cadrul acțiuni
lor întreprinse de cabinetul 
municipal pentru probleme de 
organizare științifică a produc
ției și a muncii în unitățile 
economice s-a constatat că 
practic în multe cazuri acest 
mecanism nu este pus la punct. 
S-a constatat că există comi

tete de direcție care nu anali
zează studiile elaborate de 
către compartimentele și colec
tivele de organizare științifică 
a producției și a muncii, in 
vederea avizării lor, completă
rii cu ceea ce eslc necesar, in 
vederea aplicării în practică. 
Unele comitete de direcție chiar 
evită avizarea acestor studii. 
Consfătuirea organizată in lu
na septembrie de comisia eco
nomică a comitetului munici
pal de partid, cu compartimen
tele do organizare șLiințifică a 
producției și a muncii la care 
au participat secretarii comitete
lor de partid și președinții co
mitetelor de direcție din toate 
unitățile economice ale muni
cipiului a avut tocmai menirea 
de a preciza ce trebuie făcut 
în viitor în această direcție 
subliniind experiența pozitivă 
a unor comitete de direcție în 
acest domeniu".

„Comitetele de direcție tre
buie să aleagă ca teme de stu
dii âcele probleme care au me
nirea ca după rezolvare să 
ducă într-un fel sau altul la 
o schimbare în bine a situației, 
a intervenit tov. ing. Aurelian 
Simionescu. A prescrie o listă 
a domeniilor în care să se e- 
laboreze studii și chiar o te
matică de studii și a cere ca 
unitatea să se înscrie în aceas
tă listă este un aspect de ru
pere a particularului dc gene
ral. Fiecare unitate, și la mo
mente diferite do timp poate 
avea probleme diferite care să 
facă obiectul cercetării științi
fice. în fond organizarea știin
țifică este chemată să facă ce
va similar cu punerea unui 
diagnostic și cu prescrierea tra
tamentului.

Conducerea unei întreprin
deri are datoria să sesizeze

simptomcle și să le prezinte, 
lucru care înseamnă alegerea 
tematicii pentru studii.

După elaborarea studiilor tre
buie sâ apară pentru comite
tele de direcție aspectele care 
i .-clamă cea mai curentă tra
tare combinate cu rezultatele la 
care se poate ajunge, lucru, care 
echivalează eu decizia de apli
care. Nu trebuie omis nici in 
faza de alegere a temelor nici 
in faza de alegere pentru a- 
plicarc a studiilor, cunoașterea 
posibilităților de aplicare și 
rezultatele probabile.

Existența unui compartiment 
de organizare științifică a uni
tății este rezultatul unor ce
rințe care nu se mai pun in 
discuție. Activitatea acestui 
compartiment trebuie să fie co
ordonată de comitetul de di
recție dar trebuie să conlu
creze strins cu toate compar
timentele funcționale și opera
tive din întreprindere. Este ne
cesar ca din partea comparti
mentelor din afară să existe 
inițiativă și solicitare f iță de 
compartimentul do organizare 
științifică, să depisteze proble
mele și să propună majorita
te^ studiilor".

In concluzie, subliniind încă 
o dată importanța acțiunii de 
organizare științifică a produc
ției și a muncii in obținerea 
unor rezultate economice de 
valoare considerăm că în acti
vitatea de viitor, unitățile eco
nomice, comitetele de direcție 
ale acestora, vor trebui să ac
ționeze mai ferm, cu mai multa 
răspundere fată de această ac
țiune. astfel ca studiile ela
borate să însemne adevărate 
pînrhii care să ridice pe trepte 
tot mai înaltrealizările la toți 
indicatorii. Oricum, așa după 
cum s-a mai spus de altfel, a 
pune pe seama organizării 
științifice a producției si a 
muncii depășirile unor indica
tori asupra cărora nu s-a ac
ționat în nici un fel din acest 
punct de vedere, înseamnă a 
fetișiza realitatea care, de 
multe ori prea tîrziu, ajunge să 
fie privita drept în față. Pen
tru că a organiza științific pro
ducția, înseamnă a cunoaște 
pînă în cele mai mici amănun
te întregul potențial tehnic și 
uman, înseamnă a-i coordona 
astfel activitatea incit fiecare 
verigă a procesului de produc
ție sa fie în rezonanță cu pre
cedenta și cu cea care-o ur
mează. Altfel, riscul de a per
mite rudimentarului și întîm- 
plării să acționeze în voie este 
iminent.

VINERI 5 DIJ ICMBIUi:

87,00 Deschiderea omisiunii. 
Consultații pentru elevi. 
Limba română (clasa a 
Xll-a).

17.30 Chimie (clasa a JX-a).

18,00 Lumea copiilor.

18.30 Anriicta economica.

39,00 Telejurnalul de seară.

19.20 La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.

19.30 Mai aveți o întrebare? 
Emisiune do cultură ști
ințifică.

20.30 Filmul artistic „Mira 
lomanță de Vară*.

21,40 Reflector. Tcleroilclon 
cotidian.

21,50 Muzică pe 16 mm.

22.05 Cadran — emisiune dc 
actualitate internaționa
lă.

22,35 Seară dc balet : „Fran
cesca de Rimini"— mu
zica de P. I. Ccaikovskv.

23,00 Telejurnalul de noapte.

Pe marginea 
articolului 

„In vino 
veFilas!"

La articolul cu titlul amin
tit, în care relatam fapta ne
demnă a unor cetățeni care 
au consumat băutură in tim
pul serviciului la bufetul 
„Timiș" din Petrila fără să 
plătească, conducerea O.C.L. 
alimentara Petroșani ne răs
punde : „Pentru părăsirea lo
cului de muncă in timpul 
serviciului, in ziua de 4 no
iembrie 1969, lucrătorii Mi
hai Girjoabă. Szasz Karol și 
Constantin Buciuman au fost 
sancționați cu mustrare ver
bală și reținerea salariului 
pc ziua respectivă".

în legătură cu același arti
col, șeful serviciului miliției 
municipiului Petroșani ne 
încunoștiințează :

„Din verificările efectuate, 
rezultă că subofițerul de mi
liție. sorg. maj. Constantin 
Mătușa, in ziua respectivă se 
afla în timpul liber, nu a 
consumat băutură în compa
nia celor care nu au plătit 
consumația la bufetul „Ti
miș" din Petrila. Totuși, pen
tru faptul câ a asistat la 
scena respectivă și nu a in
tervenit a fost pus în discu
ția subofițerilor și avertizat 
pen_țru atitudinea sa".

NJL Totodată, de la bufe
tul „Timiș" am fost informați 
că după apariția articolului 
s-a plătit consumația dc că
tre cei în cauză.

De unde se vede că, vorba 
proverbului.... „zgîrcitul" mai 
mult pierde !

PRONOSTICUL NOSTRU
la concursul Pronosport 
nr. 49 din 7 XII 1969

1. Dinamo Bacău — Rapid 1
2. „U“ Craiova — F. C. Argeș 1
3. Crișul — Steaua X
4. Petrolul — Steagul roșu 1
5. „U“ Cluj — Jiul 1
6. U. T Arad — Politehnica Iași 1
7. Farul — C.F.R Cluj 1
8. Cagliari — Bologna
9. Fiorentina — Intemazionale 1

10. Lancrossi — Roma 1
11. Lazio — Napoli 1
12. Milan — Juventus 1
13. Palermo — Sampdoria X

PROGRAMUL

PENTRU
S1PTAMÎNA 

VIITOARE

DUMINICA 7 DECEMBRIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar.

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12,35 Emisiune în limba ma

ghiară.
13,35—15,15 Fotbal : Dinamo 

Bacău — Rapid. Trans
misiune directă de la 
Bacău.

16,30 Realitatea ilustrată. 
19,00 Telejurnalul de seară,
19.25 Noutăți cinematografice.
19.45 Revista teatrelor de re

vista.
20.15 Film cu trei stele, Anna 

Karenina (partea I).
21.25 Gala Unicei (Paris).
22.45 Turneul internațional 

de hochei pe gheață de 
la Moscova. Aspecte din 
intilnirea Suedia — Ca
nada.

23.15 Telejurnalul de noapte.

LUNI 8 DECEMBRIE

18.00 Consultații tehnice,
18.20 Pro sau contra ? Emi

siune de dezbateri pen
tru tineret. Clasic și mo
dern in matematică.

18,50 Cântece de seară.
19.00 Telejurnalul de scară.
39.20 Intermezzo muzical.
19.30 Reportaj T.V. Virsta de 

aur.
20,00 Reflector.
20,15 Roman foileton, Bilciul 

Deșertăciunilor — film.
2J,00 Intre metronom și cro

nometru. Emisiune con
curs. Transmisiune din 
Bacău.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.20 .Agenda politică.
22.30 Scena — emisiune de 

actualitate și critică tea
trală,

23,00 Turneul internațional 
de hochei pe gheață de 
la Moscova. Aspecte de 
la meciul U.R.S.S; — 
Suedia.

MARȚI 9 DECEMBRIE

18,00 Lumea copiilor.
18.30 Terom — o nouă tra

diție ieșeană.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Dansuri din opere.
19.30 Ce știm și ce nu știm 

despre om. Emisiune de 
cultură științifică.

20,00 Reflector. Telefoileton 
cotidian.

20,15 „Doi vecini" — film.
20,50 Melodiile săptăminii.
21,05 Chopiniană. Suită core

grafică.
21,40 Teleglob. Pakistan.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Artiști amatori in stu

dio. Junii Sibiului.
22.55 Antologia poeților con

temporani.

MIERCURI 10 DECEMBRIE

18,00 Studioul pionierilor. Ur
mașilor mei. O meserie 
pentru voi.

18.30 Cintă viorile. Muzică 
populară.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Intermezzo coregrafic :

■ Păcală.
19.30 Anchete sociale. Radio 

scopia unei întâmplări.
20,15 Teie-cinemateea. Bătălie 

pentru apa grea.
21,50 Publicitate.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Salonul literar al T.V. 

Romanul românesc și 
imperativele majore ale 
contemporaneității.

23,00 Invitație la dans cu for
mația Gerhard Romer.

JOI 11 DECEMBRIE

17.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

18,00 Pauză.
18,05 Film serial. Aventură 

în munți.
48,35 Mult e dulce și frumoa

să. Emisiune de limba 
română.

19,00 Telejurnalul de scară.
19,20 Intermezzo muzical.
19.30 Prim plan. H
20,00 Reflector. Telefoileton’ 

cotidian.
20.15 Seară de teatru. Gaițele 

de Al. Kirițcscu.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Muzică pe 16 njm.
22,40 Cronica ideilor.
23,00 Avanpremieră Închide

rea emisiunii.

VINERI 12 DECEMBRIE

1.7.00 Consultații pentru elevi 
(matematică clasa a 
XII-a).

17.30 Consultații pentru elevi 
(fizică clasa a VUI-a)

18,00 Mari compozitori, • Tineri 
interpreți. Emisiune pen
tru școlari (Intcrviziu- 
nc).

18.30 Actualitatea agrară.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Reflector. Telefoileton 

cotidian.
19.30 Mai aveți o întrebare ?

Emisiuni: de cultură
științifică.

20.30 Film artistic. Unii oa- 
fheni..

21,55 Publicitate.
•22,00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Cadran. Emisiune de ' 

actualitate internaționa
lă.

S1MBÂTA 13 DECEMBRIE

17,00 Emisiune in limba ger
mană.

18,00 Pauză.
18,05 Cheia orașului. Emisiu

ne concurs pentru tine
ret

19,15 Telejurnalul de seară.

19.35 Reflector.

49.45 Tele-enciclopedia.

20.45 Film serial. Răzbună
torii.

21.35 Dansul orelor.

22,05 Romantica.

22,30 Telejurnalul de noapte. 
Telcsport.

22,50 Parallu vedetele t
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Dezbaterile 
din comitetele 

O.N.U

• L ! marc din pag. 1.

tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri. Ghcorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Corneliu MâncscU. mem
bru al CC. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România;

J. Kadar. prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.. J. Fock. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar. Z. Komocsin, 
membru al Biroului Politic, se
creta , al C.C. al P.M.S.U.. K 
Erdebi. membru al C.C. al 
P.M.S.U., locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al R.P. 
Ungare:

L. I. Brejnev. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., A. N 
Kosîghin. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, N V. Podgornii. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.CU.S- președintele Prezi
diului Sovietului Suprem. M. A. 
Suslov. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.US, K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S. B. N 
Ponomariov. secretar al C.C, al 
P.C.U.S„ A. A. Gromiko. mem
bru al C.C. al P.C.U.S.. minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Participanții la intilnire au 
procedat la un schimb de pă
reri asupra unui larg cerc de 
probleme legate dc întărirea 
păcii si securității internațio
nale. O atenție deosebită s-a 
acordat securității europene.

A fost exprimată satisfacția 
in legătură cu faptul că pro
punerile elaborate in comun de 
țările socialiste cu privire la 
pregătirea și ținerea unei con
ferințe a statelor europene se 
bucură de un larg sprijin in
ternațional. Țările socialiste vor 
milita cu perseverență și în 
viitor pentru ca. pe pămîntul 
Europri. în locul încordării, să

fie promovate relațiile dc bună- 
vecinătate, pentru ca coexisten
ța pașnică sâ devină norma -u- 
nivcrsală in raporturile recipro
ce dintre statele europene cu 
orinduiri sociale diferite, pen
tru ca năzuința popoarelor spre 
securitate și progres să fie în
truchipată in fapte concrete, in 
rezolvarea problemelor actuale 
din această regiune a lumii.

Țările socialisto, prezente la 
intilnire. militează pentru lăr
girea și dezvoltarea relațiilor 
dintre toate .statele pc baza 
principiilor egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, respectării suveranită
ții, integrității teritoriale și in- 
tangibilității frontierelor exis
tente; ele sînt hot&rite să dez
volte relații cu celelalte state 
europene care doresc să cola
boreze pe baza acestor principii.

Ele au reafirmat punctul de 
vedere potrivit căruia intere
sele păcii și securității cer ca 
toate statele să stabilească re
lații de egalitate în drepturi cu 
Republica Democrată Germană, 
conform dreptului internațional, 
sâ recunoască ca definitive și 
intangibile frontierele existente 
in Europa, inclusiv frontiera 
Odcr-Neissc.

Cu prilejul schimbului dc 
păreri asupra problemelor inter
naționale actuale s-a constatat 
că rezultatul alegerilor din Re
publica Federală a Germaniei 
și formarea noului guvern con
stituie o expresie a schimbări
lor care au loc în rîndurile 
unei părți a opiniei,publice din 
R.F.G.. a creșterii în cadrul a- 
cesteia. a tendințelor îndreptate 
spre o politică realistă, de co
laborare și înțelegere între sta
te. Ca un moment pozitiv, s-a 
remarcat semnarea de către Re
publica Federală a Germanici a 
Tratatului de neproliferare a 
armelor atomice. Tn același 
timp, participanții la intilnire 
au exprimat părerea unanimă 
că nu se poate scăpa din vede
re faptul că în R.F.G. nu în
cetează manifestările periculoa
se ale revanșismului. precum 
și activizarea forțelor neo
naziste, față de care trebuie să

se mențină permanent trează 
vigilența. Dacă noul guvern 
vesl-german, trăgind învățămin
te din istorie, debarasindu-se 
dc balastul trecutului și acțio- 
nînd în concordanță cu spiritul 
vremii, va adopta o atitudine 
realistă față de problemele ca
ic provoacă încordare în rela
țiile dintre statele europene, a- 
ccst fapt va fi salutat al it de 
țările socialiste, cil și de toate 
popoarele iubitoare dc pace.

Considered că este dc mare 
importanță ca Tratatul dc nc- 
proli forare a armelor nucleare 
să servească pc deplin cauzei 
întăririi păcii, Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Socia
listă Cehoslovacă. Republica 
Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă. Republica So
cialistă România. Republica 
Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste 
se pronunță pentru aderarea 
unui număr cît mai mare dc 
state la tratat, pentrțj ratifi
carea și intrarea în vigoare cît 
mai grabnică a acestuia.

A fost exprimată unanim 
convingerea că. pentru asigu
rarea unei păci trainice și sta
bilo, trebuie urmată calea în
cetării cursei înarmărilor, a de
zarmării generale și totale, in
clusiv7 a dezarmării nucleare. 
Țările socialiste, care au făcut 
în repetate rînduri propuneri 
concrete în acest domeniu, chea
mă toate statele să manifeste 
bunăvoință și să fie gata să 
procedeze în practică la o de
zarmare reală.

Țările participante la intilni
re au reafirmat dorința lor ca 
și în viitor să se consulte a- 
supra celor mai importante pro
bleme ale vieții internaționale, 
în vederea înfăptuirii coordona
te a unor acțiuni comune, în 
lupta pentru pacea și securita
tea popoarelor, inclusiv7 pentru 
securitatea europeană.

Intîlnirea de la Moscova, ca
re a confirmat unitatea de ve
deri a participanților, s-a des
fășurat într-o atmosferă de prie
tenie. înțelegere și colaborare 
tovărășească.

NEW YORK 4 (Agerpres). 
Comitetul nr. 2 al Adunării 
Generale a O.N.U. a aprobat 
un proiect de rezoluție în care 
se subliniază necesitatea înfăp
tuirii unor reforme fiscale in 
țările in curs de dezvoltare in 
vederea mobilizării resurselor 
interne pentru accelerarea pro
gresului economic. Secretarul 
general al O.N.U. este chemat 
să pregătească un raport în a- 
ceastă problemă și să-l prezinte 
în 1971 Consiliului economic și 
social.

In cursul dezbaterilor pc 
marginea proiectului, numeroși 
vorbitori au subliniat că actua
lul sistem fiscal dintr-o scrie 
de țâri in curs de dezvoltare 
permite companiilor străine să 
obțină mari beneficii prin ex
ploatarea bogățiilor naturale 
ale acestor țări.

O
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Intr-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U., Co
mitetul special al Națiunilor 
Unite pentru cercetarea politi
cii dc apartheid a guvernului 
Republicii Sud-Africane atrage 
din nou atenția comunității in
ternaționale asupra situației 
grele a deținuților politici din 
Africa de sud și cere elibera
rea lor imediată, conform re-, 
zoluțiilor adoptate în acest sens, 
dc Consiliul de Securitate și A- 
dunarea Generală.

STUPEFIANTELE UN PERICOL

Ecoul conferinței
la nivel înalt
a Mcelor șase46
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PENTRU VIITORUL
NAȚIUNII AMERICANE

Apelul președintelui Nixon

Peste 20 de milioane 
de muncitori italieni au 
intrat intr-o grevă de 24 
de ore în ziua de 20 
noiembrie, răspunzind 
astfel chemării celor trei 
mari uniuni sindicale 
din țară. Aceasta este 
cea de a treia grevă 
generală din acest an, 
prin care 
protestează 
politicii economice și so
ciale a statului.

IN /FOTO : Aspect de 
la o demonstrație din 
Veneția in timpul gre-

muncitorii 
împotriva

Să 
in 
de 

co-

Să se pună capăt agresiunii 
împotriva poporului vietnamez!

Declarația participaiifilor 
la întâlnirea conducătorilor de partid 

și de stat din țările socialiste
Participanții la intîlnirea de 

la Moscova a conducătorilor 
de partid și de stat din Repu
blica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, 
Republica Populară Ungară și 
Uniunea Sovietică au examinat 
problema situației din Vietnam.

Războiul agresiv’ dus de im
perialismul american împotri
va poporului vietnamez conti
nuă. In ciuda protestului plin 
de indignare al milioanelor de 
oameni din întreaga lume, in
clusiv al cercurilor largi ale 
populației S.U.A.. trupele in- 
tervenționiștilor masacrează 
cetățenii nevinovați ai Vietna
mului. Numai cu cîteva zile în 
urmă a făcut înconjurul lumii 
știrea despre exterminarea 
barbară de către unitățile mi
litare ale S.U.A. a sute de 
oameni neînarmați din satul 
Song My, din Vietnamul de 
sud. Războiul din Vietnam re
prezintă nu numai o gravă a- 
menințare la adresa păcii în 
Asia de sud-est, ci complică 
întreaga situație internațională. 
Iar dacă la tratativele de la 
Paris în vederea reglementării 
problemei vietnameze nu s-au 
realizat pînă in prezent pro
grese, dacă războiul nu a în
cetat. răspunderea pentru a- 
ceasta revine Statelor Unite ale 
Americii.

Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud și Frontul Național de 
Eliberare. în dorința de a pu

ne capăt vărsării de singe, au 
prezentat un program realist 
de reglementare a problemei 
vietnameze, constind din zece 
puncte. Acest program a foSt 
sprijinit în mod activ de gu
vernul Republicii Democrate 
Vietnam. Principalele părți ale 
acestui program sînt retrage
rea necondiționată și totală a 
trupelor S.U.A. și sateliților lor 
din Vietnamul de sud și for
marea unui guvern de coaliție.

Factorii determinanți ai poli
ticii S.U.A., afirmînd în vorbe 
că sînt gata să discute proble
ma retragerii trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud, 
promovează în același timp, în 
mod fățiș și cinic, linia așa- 
numitei „vietnamizări“ a războ
iului : în esență, aceasta în
seamnă o orientare spre pre
lungirea războiului din Viet
nam. încercarea de a-i sili pe 
vietnamezi să lupte unii îm
potriva altora și de a menține 
regimul corupt, antipopular de 
la Saigon. Reprezentanții ame
ricani la tratativele de la Pa
ris refuză pînă în prezent să 
discute problema referitoare 
la un guvern provizoriu de coa
liție în Vietnamul de sud, deși 
fără rezolvarea acestei proble
me nu se poate înainta pe ca
lea unei reglementări în Viet
nam.

Dacă guvernul S.U.A. nu va 
adopta o poziție realistă și nu 
va înceta agresiunea în Viet
nam. atunci, fără îndoială, 
S.U.A. se vor lovi de împotri
virea crescindă a. patrioților din 
Vietnamul de sud, de un val

tot mai mare de indignare și 
condamnare a agresorilor de 
către popoarele lumii. De ase
menea, nu poate exista nici o 
îndoială că orice planuri ale 
agresorilor do a obține succes 
pe calea continuării războiului 
în Vietnam vor eșua.

Conducătorii de partid și de 
stat din țările socialiste re
prezentate la intilnire condam
nă politica agresivă a cercu
rilor imperialiste din S.U.A., 
nelegiuirile sălbatice ale mili- 
tariștilor americani împotriva 
populației pașnice din Vietna
mul de sud. Ei declară că ță
rile frățești, pornind de la 
principiile internaționalismului 
proletar și de la atașamentul 
lor față de cauza păcii, inde
pendenței și libertății popoare
lor, vor acorda și în viitor un 
sprijin multilateral luptei drep
te a poporului vietnamez, pînă 
cînd se va pune capăt războiu
lui agresiv împotriva Vietna
mului.

Este dc datoria guvernelor, 
organizațiilor politice și socia
le din toate țările, care mani
festă o preocupare autentică 
pentru menținerea păcii, să în
tărească frontul luptei pentru 
apărarea năzuințelor naționale 
și drepturilor inalienabile al 
poporului vietnamez la dezvol
tare independentă și liberă și 
să intensifice și mai mult spri
jinul și solidaritatea față de 
Vietnamul luptător.

Poporul vietnamez luptă 
pentru o cauză dreaptă și va 
învinge !

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a lansat un apel gu
vernatorilor celor 50 de state 
americane și tuturor autorită
ților locale ca să sprijine gu
vernul federal in combaterea 
consumului de stupefiante, ma
ladie ce a cuprins milidaHe de 
americani.

Președintele a lansat adest 'ă- 
pel cu prilejul inaugurării la 
Departamentul de Stat a unei 
conferințe consacrate stupefian
telor și pericolului acestora 
pentru viitorul națiunii ameri
cane.

In această ordine de idei. R. 
Nixon a relevat că în prezent 
peste • opt milioane de ameri
cani, inclusiv o treime din to
talul studenților, folosesc ma
rijuana, iar 180 000 sînt sclavii 
heroinei. In licee, 16 la' sută 
din elevi sînt victime ale* dro
gurilor. Președintele a relevat 
că la ora actuală consumpl .de 
stupefiante se extinde și în pă
turile cele mai avute ale so
cietății americane. El a men-

ționat apoi că la Washington 
50 la sută din jafurile și spar
gerile din acest an au fost să- 
vîrșile de persoane drogate, iar 
la New York, într-o singură 
săptămină, au murit 100 pers 
soane în urma abuzului dc stu
pefiante.

Drogurile distrug moralul și 
spiritul poporului, a declarat 
președintele, subliniind răspun
derea deosebită față de viito
rul tineretului. El a apreciat 
că singura manieră pentru tra
tarea acestei maladii constă în
tr-o largă campanie de infor
mare și educare și nu atît în 
judecarea unor copii de 13. 14 
sau 15 ani.

Directorul Biroului Federal 
pentru stupefiante, Jack Ineger- 
soll, a relevat la rîndul său 
că în • 1968 au fost arestate a- - 
proximativ 160 000 de persoa
ne pentru consumul dc stupe
fiante, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 322 la sută față de 
196Q. O parte însemnată a celor 
arestați, a adăugat el, sînt ti
neri sub 25 de,ani.

BONN 4, — Corespondent'll 
Agerpres. M. Moarcăș, transmi
te : încheierea conferinței la 
nivel înalt a „celor șase" țări 
membre ale Pieței comune este 
viu comentată atit în rîndul 
observatorilor politici, cit și al 
presei din capitala R. F. a Ger
manici. Tonul general al aces
tor comentarii degajă un anu
mit ..optimism reținut",
contrastează cu „optimismul ro
bust" din îndelungata perioadă 
a pregătirii conferinței, deter
minat dc declarațiile oficiale 
făcute in ultima lună-de unele 
personalități politice dc la Bonn 
în legătură cu perspectivele co
munității economice europene.

Un prim grup dc aprecieri 
scot in evidență faptul că inlil- 
nirca de la I-Iaga s-a încheiat 
cu „anunțarea unui plan fran
cez în 16 puncte aprobat de 
toți membrii coțnunilății", plan 
a cărui caracteristică principală 
sînt „bunele intenții". Un alt 
grup de aprecieri evidențiază 
faptul că în domeniul politicii 
agrare comune s-au obținut u- 
nele precizări, în sensul men
ținerii unui echilibru pc „piața 
verde" prin compensări din fon
dul central al anumitor dife
rențe la prețurile produselor a- 
gricolc. In celelalte sectoare 
„lotul este lăsat pe seama pers
pectivelor", Aici se are în ve
dere în primul rînd punerea 
de acord a politicii comerciale, 
a sistemelor de transport ca 
și elaborarea unei politici mo
netare comune.

Sceptic față de prevederile 
comunicatului dc la Ilaga, zia
rul „Triericher Volksfrcund" 
consideră drept „destul de să
răcăcioase rezultatele conferin
ței la nivel înalt, conferința a- 
flîndu-se la un pas de eșec". 
La o analiză mai atentă, scrie 
ziarul, reuniunea de la Haga 
nu s-a soldat decît cu simple 
declarații de intenții care deo
camdată n-au nici un fel de ca-

i actor obligatoriu. Tn loc 
ajungă la decizii concrete 
probleme care îșl așteaptă 
mult rezolvarea în cadrul 
munității, șefii dc guverne s-au
mulțumii să facă propuneri ca
re nu costă nimic". Rezultatele 
conferinței sini analizate prin 
aceeași prismă și dc ziarul 
„Ncuc Ruhr Zeitung" care 
scrie : ..Nici unul dintre „cei 
șase* nu au dorit să ia asu
pra sa răspunderea dc a fi dat 
o lovitură dc grație Pieței co
mune-1.

---- ★-----

Totalul pierderilor
armatei americane

în Vietnamul de sud
SAIGON 4 (Agerpres). — 

Comandamentul armatei S.U.A, 
din Vietnamul dc sud a anun
țat joi totalul pierderilor îri 
oameni suferite _ de 
americană in cursul 
război. Astfel. începind dc 
I ianuarie 1961 și pinâ 
prezent, Frontul Național 
Eliberare din Vietnamul 
sud a scos din luptă 300 829 
militari americani, dintre care 
39 642 uciși. 259 828 răniți și 
1 359 prizonieri sau dispăruți, 
în ultima săptămină. trupele 
americane au înregistrat 1049 
răniți, dintre care aproape ju
mătate au fost internați în 
spitale, în stare gravă.

Agenția Reuter, 
smite această știre, 
ca termen de 
în cursul războiului din 
armata americană a 
pierderi de 29 555 de 
uciși și peste 107 000 
iar în cursul celui de-al doilea 
război mondial — 325 464 do 
morți.
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Noi dezvăluiri zguduitoare

LOS ANGELES 4 (Agerpres).
— Pe măsură ce ancheta în 
cazul Tate avansează, noi dez
văluiri zguduitoare vin să se 
adauge celor cunoscute deja în 
legătură cu activitatea crimi
nală a bandei de „hippies'1 care 
a „furnizat" pe autorii odiosu
lui asasinat din vila Bel Air.

Luind cuvintul la Sania Mo
nica 
sel, 
torii
— a 
pies 
țiilor furnizate de martoră, cel 
puțin 18 asasinate și plănuiau 
să mai comită alte' 11. Shalley

(California), Wesley Rus- 
avocatul uneia din mar- 
acuzării —- Shalley Nadell 
declarat că banda de hip- 
a comis, potrivit informa-

Delegația de partid și de stat condusă 
de tovarășul Mcolae Ceaușescu a depus 

o coroană de flori la catafalcul 
lui Kliment Efremovici Voroșilov

MOSCOVA. — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, transmi
te : Joi după-amiazâ, oamenii 
muncii din Moscova au început 
pelerinajul la catafalcul lui Kli
ment Efremovici Voroșilov. de
pus in Sala coloanelor a Casei 
sindicatelor din Moscova. Ei iși 
iau un ultim rămas bun de la 
Cred im :oșul discipol și tovarăș 
de luptă al lui V. I. Lenin, 
unul din făuritorii forțelor ar
mato ale U.R.S.S., eminent ac
tivist de partid și de stat al 
Uniunii Sovietice. La catafalc 
eu fost depuse coroane de flori 
din partea C.C. al P.C.U.S., gu

vernului sovietic, Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S-S.

Primele gărzi la catafalc au 
fost făcute de L. I. Brejnev, 
A. N. Kosîghin, N. V. Podgor
nii și alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

Jn aceeași zi, delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele’ 
Consiliului de Stat, care a par
ticipat la intîlnirea de la Mos
cova, a depus o coroană de 
flori și a făcut de gardă ]a ca

tafalcul lui Kliment Efremovici 
Voroșilov.

Pe panglica coroanei erau în
scrise cuvintele: „Din partea 
delegației de partid și dc stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia*.

La solemnitate a luat parte 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în Uniunea- Sovietică.

De asemenea, au depus co
roane și au făcut de gardă la 
catafalc delegațiile de partid 
și de ’Stat din țările socialiste 
care au participat la intîlnirea 
de la Moscova.

l WASHINGTON 4 (Agcr- 
i preș). — Comisia de anchetă 
i a Pentagonului condusă de 
| generalul William Peers și-a 
4 început, joi audierile în legă- 
? tură cu masacrarea de către 
1 militari americani a locuito- 
( rilor satului sud-vietnamez 
i Song My. La aceste add ieri, 
i care se desfășoară cu ușile 
1 închise, a fost invitat să de

pună mărturii Hugh Thomp
son, pilotul elicopterului ca- 

| re a salvat cîțiva copii chiar 
ț în ziua cînd a avut loc ma- 
L sacrul de la Song My. El 
/ este și autorul unui raport 
j către Pentagon în care se re- 
( lata pe larg scenele zgudui- 
i toare pe care le-a putut ob- 
I serva din elicopter imediat 
| după săvîrșirea, la 16 martie 
4 1968, a masacrului. De-a
’ lungul unei străzi, relata 
) Thompson, erau înșiruite 
1 sute de cadavre ale cctățeni- 
? lor civili.
1 Comisia de anchetă a che- 
| mat pentru cercetări, în pri- 
i ma ședință pe comandantul 
I companiei care a' condus, a- 
| ceastă „operațiune", căpița^ 
l nul Ernest Medina și din 

ordinul căruia, potrivit de
clarațiilor unor martori ocu
lari, s-a deschis focul asupra 
locuitorilor dc la :-ong My. 
Lui i s-a cerut să dea expli
cații asupra raportului întoc
mit privind desfășurarea ope
rațiunii de ia Song ~fy și in 
care nu se specifică nifcnite 
despre masacrirca populației 
civile.

în cadrul comisiei vor fi 
examinate, de asemenea, 
concluziile primei anchete 

- militare întreprinsă în rîndu
rile ofițerilor și subofițeri
lor din divizia - „Americal" 
de care aparține compania 
ce a primit misiunea de a 
opera în perimetrul Song 
My. Concluziile acestei an- > 
chele nu au fost făcute cu- 
noscute public, problerha ca
re se pune fiind aceea de 

i a se constata cine se face 
vinovat pentru Song My și 
dacă acțiunea a .fost acoperi
tă de conducerea diviziei. Tn 
cazul în care selva constata 
că s-a petrecut pstfel, comi-I

(
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sia va recomanda chemarea 
in fața instanței militare a 
ofițerilor superiori în cauză 
sub învinuire de „tăinuire" și 
„acoperire a crimelor săvîr- 
șite de subordonați".

Pînă în prezent, un singur 
ofițer a fost inculpat s locote
nentul William Calley, co
mandant de pluton, acuzat 
de „ucidere cu premeditare" 
a 109 civili sud-vietnamezi. 
El ar urma să fie judecat de 
un tribunal militar din Fort 
Benning (statul Georgia) în 
principiu în luna ianuarie a 
anului viitor. Data exactă a

procesului nu a fost încă 
stabilită. Agenția Reuter in
formează că anchetatorii exa
minează, totodată, acuzațiile 
împotriva a 25 de membri 
al plutonului comandat de 
Calley, unii dintre aceștia 
fiind in prezent demobilizați.

O
TOKIO 4 (Agerpres). — 

Corespondentul din Saigon 
al ziarului japonez „Yomiu
ri" relatează intr-un articol 
intîlnirea pc care a avut-o 
cu o supraviețuitoare a ma
sacrului de la Song My, ca
re se află in prezent în capi
tala sud-vietnameză.

Corespondentul a reușit 
să ațbă o întrevedere cu tî- 
nâra Tiun Ti Ho care a

fost martoră a tragediei con
sătenilor săi.

în acea zi 
Ti Ho a fost 
și în picior 
țe. Fata, salvată ca prin mi
nune, a povestit corespon
dentului despre moartei ta
tălui, a mamei și a celor pa
tru frați ai săi împușcați 
laolaltă cu alte sute do ță
rani nevinovați.

Americanii, povestește Tiun 
Ti Ho, au apărut în zorii 
zilei. în apropiere de sat au 
aterizat patru sau cinci eli
coptere și soldații au încon
jurat casele. S-au auzit îm
pușcături. Pătrunzînd în sat 
ei descărcaiv automatele în 
copii, femei, bătrîni. Cei ca
re au rămas în viață au fost 
strînși în ' afara satului, ali
niat i Și împușcați.

Tatăl meu, povestește Tiun 
Ti Ho, a fost omorît în curte, 
in fața ochilor noștri. Cînd 
am început să plingem, un 
soldat american a început să 
tragă în noi. Am căzut, pier- 
zîndu-mi cunoștința. . Cînd 
m-am trezit, casa . ora deja 
cuprinsă de flăcări, iar sol- 
dații americani incendiau 
întreg satul. Cu greu am re
ușit să mă tîrăsc afară din 
curte și să mă ăsound in
tr-un șanț unde arh rămas 
peste 24 dc ore. Aici am fost 
găsită de consătenii care nu 
se aflau în sat în timpul 
masacrului.

Răspunzi nd întrebării cores
pondentului, dacă corespun
de realității versiunea auto
rităților saigoneze, potrivit 
căreia satul ar fi fost dis
trus in timpul unei lupte 
intre americani și partizani 
— Tiun Ti Ho a respins cu 
indignare această afirmație 
calificînd-o drept o minciună 
sfruntată. Nu este adevărat. 
Noi toți, ca de obicei, eram 
în casă și mîncam, a spus 
fata.

în primăvara acestui an, 
Tiun Ti Ho și-a vizitat salul 
natal. Acum în Song My au 
rămas numai ruinele, mărturie 
a unui masacru care a uluit 
opinia publică, conchide, zi
arul „Yomiuri".

a groazei, Ti un 
rănită in umăr 
de șase gloan-

Nadell a obținut aceste infor
mații,' ca și cele-privind autorii 
crimei de la vila Bel Air, in 
timp ce se afla închisă în a- 
ceeași celulă cu Susan Atkins, 
membră a bandei de hippies, 
care, intr-un moment de cri
ză, datorată folosirii droguri
lor, a descris scena asasinatu
lui din noaptea de 9 august.

Referindu-se la mobilurile 
care au stat la baza acestor 
crime monstruoase, Russell a 
declarat că membrii bandei 
pretind că ucideau animați de 
imperative mistice. „Numeroase 
victime ale bandei, a continuat 
Russell, au fost îngropate în 
deșert, iar corpurile lor pro
babil că nu vor fi găsite nici
odată. Nadell mi-a vorbit des
pre un copil care a fost de
capitat și îngropat în acest fer. 
Clienta mea, d-ra Nadell, a de
clarat Russell, nu a vrut să 
trădeze confidențele făcute de 
colega ei de celulă, dar cînd 
și-a dat seama că numeroși oa
meni nevinovați au căzut vic
timă acestei bande și că alții 
urmau să fie asasinați, a con
siderat că nu poate păstra tă
cerea.

Amănunte la fel de zgudui
toare ari fost furnizate de pro-

curorul Paul Caruso, privind fe
lul in care s-a comis crima de 
la Bel Air, după un interogato
riu de peste cinci ore luat lui 
Suzan Atkins. Cinci persoane 
îmbrăcate in negru, a declarat 
el, au pătruns in noaptea de. 
9 august în locuința lui Sharon 
Tate, înarmate cu revolvere și 
cuțite. Primul a fost ucis Steen 
Parent, care se găsea în afara 
vilei, apoi Frokoivsky. An ur
mat apoi ceilalți trei care se 
găseau la acea oră in locuința lui 
Sharon Tate. Ei azi fost stran
gulați. ciopirfiți cu cuțitele in
tr-un mod îngrozitor. După ce 
și-au ucis victimele, asasinii au 
dispărut furînd... 73 dolari. Ca
ruso a declarat că actrița Sha
ron Tate, care era gravidă în 
luna a opta, precum și Frokoiv
sky s-au rugat de asasini să-i 
lase în viață, oferindu le o im
portantă sumă de bani. Totul a 
fost insă zadarnic.

Pînă in prezent, trei din 
membri bandei au compărut în 
fața unei instanțe de punere 
sub acuzare, urmînd ca an
cheta să stabilească cu precizie 
amestecul lor in asasinatul de 
la Bel Air, precum și intr-o 
serie de alte crime, ai căror 
autori se pare că au fost mem
brii bandei de „hippies".
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Președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nașser, a primit mier
curi pe ambasadorul Andre 
Bettencourt, trimisul special al 
președintelui Franței. Georges 
Pompidou, care se află de săp
tămâna trecută la Cairo. La în
trevedere au fost discutate, in 
prezența ministrului egiptean 
de externe, Mahmoud Riad, și 
a ambasadorului Franței in 
R.A.U.; probleme referitoare la 
situația din Orientul Apropiat 
și relațiile bilaterale.

într-o declarație făcută cu 
prilejul unei mese rotunde la 
care au luat parte o serie de 
personalități ale vieții publice, 
primul ministru al Franței. 
Jackues Chaban-Delmas. a a- 
nunțat că în cursul anului 1968 
și-au pierdut viața în Franța, 
ca urmare a accidentelor de 
circulație, 14 000 de persoane 
iar alte 320 000 au fost rănile, 

a relevat
că ACCTDEN- 

CIRCULAȚIE AU 
IX ADEVAKAT 

NAȚIONAL. El a 
cei prezenți să pună 
cît mai urgent po- 
program de măsuri 

îmbunătățească se- 
rutieră națională.

,/
Un avion de tipul „Boeing 

-707", aparținând companiei de 
transporturi aeriene „Air Fran
ce", s-a prăbușit in apele Mă
rii Caraibilor. Toți cei 51 de 
pasageri, precum și cei 11 
membri ai echipajului, și-au 
pierdut viața. Avionul începuse 
zborul de la Santiago de Chile și 
făcuse escale la Lima, Quito și 
Bogota înainte de a decola de 
la Caracas.

Un martor ocular al acciden
tului a declarat că prăbușirea 
avionului a fost precedată de 
două explozii puternice. El 'a 
adăuaat că aceste explozii au 
fost însoțite dc căderea motoa
relor în mare.

Premierul francez 
cu acest prilej 
TELE DE -----
DEVENIT 
FLAGEL 
invitat pe 
la punct, 
sibil. un 
menit să 
curitatea

Aproximativ 50 000 'de per
soane au părăsit in ultimele trei 
zile Ghana, stabilindu-se la 
Lome sau in jurul capitalei sta
tului toggle?, anunță agenția 
Associated Press. Stabiliți din 
diferite motive in Ghana, a- 
ccști refugiat i provin din Da
homey, Nigeria. Niger și Togo. 
Ei an fost nevoiți să părăsească 
teritoriul ghanez după ce gu
vernul de la Accra a făcut cu- 
npscut că va expulza pe toți re
zidența străini care nu posedă 
documente eliberate de autori
tățile din Ghana.
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