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mijloacelor 

materiale si bânestl
Făurirea societății socialiste 

multilateral dezvoltate repre
zintă o etapă superioară de e- 
voluție, de maturizare a so
cietății socialiste, în vederea 
creării unei economii avansa
te, moderne. Realizările obți
nute în toate domeniile vieții 
economice și sociale, ca urma
re a măsurilor stabilite de par
tid și de stat privind îmbunătă
țirea și perfecționarea sistemu
lui de planificare și conducere 
a economiei naționale, folosirea 
mai bună a pîrghiilor econo
mice, pentru creșterea eficien
ței economice etc., caracterizea
ză o evoluție dinamică a eco
nomiei noastre naționale, lăr
gire' și perfecționare continuă 
a bazei tehnico-materiale a 
țării noastre. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în raportul la cel 
de al X-lea Congres al P.C.R. 
arată : „Perfecționarea multilate
rală a societății noastre socia
liste cere atît o linie generală 
clară, cît și o intensă muncă 
organizatorică pentru traduce
rea ei în viață. De aceea, o 
importanță fundamentală are 
stabilirea celor mai corespun
zătoare forme organizatorice și 
metode de lucru, care să țină 
seama de cerințele fiecărei eta
pe prin care trece societatea 
noastră, de problemele arză
toare ridicate de viață".

In vederea ridicări; eficien
ței. economice în toate sectoare
le de activitate, partidul și 
statul nostru au luat o serie de 
măsuri, iar în prezent s-a pre
zentat dezbaterii publice, 
formă de proiect, 
vind răspunderea 
organizațiilor socialiste pentru 
gospodărirea mijloacelor mate
riale și bănești, organizarea și 
funcționarea controlului finan
ciar. Din proiectul enunțat re
zultă elocvent sarcinile condu
cerilor organizațiilor socialiste, 
ale salariaților cu privire la 
înfăptuirea exemplară a sar
cinilor de plan, ridicarea con
tinuă a calității produselor, în
deplinirea riguroasă a obligații
lor contractuale, realizarea a- 
cumulărilor bănești planificate, 
precum și Ia îndeplinirea 
ror sarcinilor ce derivă 
planul și bugetul de stat 
bat. In condițiile create 
partidul și statul nostru privind 
competențele personalului de 
conducere a organizațiilor socia
liste. în proiectul de lege un 
loc important îl ocupă contro
lul propriu pe care îl vor e- 
xercita conducerile unităților 
economice, fie sub forma con
trolului financiar preventiv, o- 
perativ, fie sub forma contro
lului financiar intern. Acest 
control este fn măsură să o- 
prească cheltuielile neeconomi- 
coase, care, pe primele 5 luni 
ale acestui an la întreprinderile 
industriale, prestatoare de ser
vicii și la organizațiile comer
ciale din municipiul Petroșani, 
se ridică la 
lei, ponderea 
unitățile din 
Cărbunelui

(2 033 000 lei). Controlul propriu 
al întreprinderilor trebuie ast
fel organizat îneît să contribuie 
la prevenirea formării stocu
rilor supranormative necredi
tate, a celor neutilizabile care, 
după constatările din data de 31 
mai 1970, evidențiază valori im
portante la C.C.P.
lei, I.I.L .Petroșani — 1 006 000 
lei, I.G.L. Petroșani — 3 405 000 
lei etc. De asemenea, 
permanentă indentifieare și mo
bilizare a rezervelor, se pot 
crea condiții optime pentru rea
lizarea de economii la prețul 
de cost pentru îndeplinirea și 
depășirea acumulărilor planifi
cate. In această direcție tre
buie mobilizate eforturile, în 
special la I.G.C. Petroșani, 
unde sarcinile de plan la im
pozitul pe circulația mărfurilor 
pe 6 luni n-au fost realizate cu 
1 669 000 lei, la T.A.P.L. cu 
317 000 lei, iar beneficiile plani
ficate la I.I.L, Petroșani n-au 
fost realizate cu 585 000 lei. 
Proiectul de lege atribuie pre
venirii, descoperirii și recupe
rării pagubelor aduse avutului 
obștesc un loc important, în 
scopul apărării integrității pro
prietății socialiste, pentru care 
este necesară luarea de măsuri 
competente de prevenire 
unor astfel de situații. In 
ceastă direcție arătăm 
soldul debitelor din pagube la 
data de 31 III 1970 se ridică 
la suma de 2 074 000 lei, din 
care la C.C.P. — 754 000 lei, 

Industrial — 424 000 lei, 
Alimentara Petroșani — 
lei, I.G.L. Petroșani — 
lei, etc. Pentru readuce- 
circuitul economic a a-
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suma de 2 377 000 
fiind deținută de 
cadrul Centralei 
din Petroșani

O.C.L. 
O.C.L.
219 000 
172 000 
rea în
ccstor valori este necesar ca or
ganele de conducere colecti
vă să întreprindă urgente mă
suri de tragere la răspundere a 
celor vinovați de încălcarea le
gilor și favorizarea formării de
bitelor, precum și măsuri de 
recuperarea sumelor. In proiec
tul de lege, organele Ministeru
lui Finanțelor și a,l băncilor au 
atribuit o serie de sarcini și 
drepturi menite să asigure gos
podărirea mijloacelor materiale 
și bănești, folosirea cu eficien
ță a fondurilor proprii și îm
prumutate. în scopul introdu
cerii unei ordini și discipline 
riguroase în administrarea ba
nilor statului.

Ne exprimăm convingerea că 
măsurile preconizate, după ce 
vor fi legiferate de organele su
preme ale puterii de stat, vor 
crea condiții optime pentru 
respectarea strictă a disciplinei 
financiare și de plan, pentru 
cointeresarea tuturor salariaților 
și conducerilor organizațiilor e- 
conomice în realizarea de e- 
conomii la cheltuielile planifi
cate și frînarea aparițiilor 
legale, nereale și i 
coase, preîntîmpinînd 
dispozițiilor legale, 
rea fondurilor și 
avutului obștesc.

D. PĂTRĂȘCOIU 
Director la B. N. a R.S.R. 

Filiala Petroșani
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S-a vorbit și scris mult 
despre medici, elogios, une
ori critic, și nu fără temei. 
S-au folosit deseori 
(„oamenii in alb", 
in halate albe", 
pentru om" etc.) 
du-se, prin fiecare, 
blinieze atributele 
aparte ale acestei profesii și 
slujitorilor ei. Jurămîntul lui 
Hippocrate, devenit sacru, se 
rostește și astăzi cu solemni
tate și emoție de către fie
care promoție de absolvenți 
ai Institutelor de medicină și 
farmacie, a devenit lege cu 
caracter de universalitate, pe 
care și-au însușit-o toți, ca 
pe o adevărată profesiune de 
credință. Căci, ce ar putea 
conferi mai multă noblețe 
unei activități decît misiunea 

a te dărui cu pasiune, fără

metafore 
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Preludiu la concursul de admitere în I.M.P,

Să asigurăm condiții de

ECHITATE și EXIGENȚA
Conf. ing. ILIE CONSTANTINESCU, 

prorector I.M.P. PRINCIPIALA
lucru nou 
învățămin- 
țara noas- 
intelectuali

Nu spunem Un 
cînd afirmăm că 
tul superior din 
tră nu formează 
amatori, ci profesioniști, că
rora Ii se asigură încadrarea 
în posturi corespunzătoare 
pregătirii lor. De aici — im
perativul introducerii unor 
criterii de selecționare tot 
maj perfecționate a celor ce 
urmăresc să îmbrățișeze ca
rierele intelectuale pentru 
care îi pregătește învățămîn- 
tul superior. Aceste criterii 
trebuie să se fundamenteze 
pe verificarea aptitudinilor și 
pregătirii preliminare lansă
rii în competiția răsplătită cu 
cariere și posturi corespunză
toare. Examenul de admitere 
are ca scop tocmai aplica
rea unor astfel de criterii 
în vederea trierii optime a 
candidaților. La acest con
curs, au dreptul să se pre
zinte toți acei care aspiră 
spre studii superioare și au 
absolvit invățămîntul liceal.

ce este 
la con- 
este ca

Avem de-a face cu o adevă
rată selecție a valorilor, nu
mărul locurilor fiind corelat 
în așa fel îneît la capătul 
studenției fiecare absolvent 
să-și aibă asigurat locul său 
de muncă. In ultimă analiză 
acest număr echivalează cu 
nevoile de specialiști, prezen
te și viitoare ale societății 
noastre socialiste.

Prin urmare, ceea 
legitim să cerem de 
cursurile de admitere
ele să reprezinte efectiv cri
terii adecvate de selecționare 
pentru studenții de mîine.

Candidații la concursurile 
de admitere trebuie să aibă 
o imagine cît se poate de 
limpede a viitorului, a carie
rei pe care doresc s-o îmbră
țișeze și conștiința că la a- 
ceasta nu se poate ajunge 
decît în baza unei solide pre
gătiri multilaterale. Alege
rea celei mai potrivite facul
tăți, nu se face după bursa 
numărului de candidați în-

soriși, ci după pregătirea 
prealabilă Și chemarea inte
rioară către studiul discipli
nelor specifice facultății în 
cauză. Se zice că existența 
concursurilor de admitere în 
facultăți asigură funcționarea 
unui regulator al circulației 
dintre școală și carieră. Sub 
aspectul social, concursul este 
extrem de util atît socie
tății cît și individului atunci 
cînd este ținut în condiții de 
echitate Și exigență princi
pială. Numai acestea pot for
ma o platformă durabilă ati
tudinii mature a proaspătului 
student față de pregătirea 
profesională, doar astfel va 
fi posibilă investirea încrede
rii în propriile forțe și 
colectivitate 
ner.

In 
cest 
fața
didactice de Ia Institutul de

în 
a viitorului ingi-

admiterii din a- 
exigențe stau în 

cadre

pragul 
an noi 
colectivului de
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
SI GUVERNAMENTALE 
Ă U.R.S.S., CONDUSA

DE TOVARĂȘUL
A. N. KOSÎGHIN, ÎN ROMÂNIA

Cu sentimente prietenești și 
ospitalitate tovărășească, popu
lația Capitalei a primit luni pe 
solii poporului sovietic — de
legația de partid și guverna
mentală a Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste condusă de 
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S, care, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a guvernului Republicii 
Socialiste România, întreprinde 
o vizită oficială de prietenie în 
țara noastră.

Din delegație fac parte M.A. 
Suslov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A.A. Gromîko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe . al 
U.R.S.S., K.V. Rusakov, mem
bru al Comisiei centrale de re
vizie a P.C.U.S., șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., A. V. Basov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., am
basadorul U.R.S.S. în Republica 
Socialistă România.

Ceremonia sosirii înalților 
oaspeți a avut loc pe aeropor
tul internațional Otopeni. Erau 
prezenți aici, în dorința de a 
ura bun venit solilor poporului 
sovietic, numeroși oameni ai 
muncii. Pe frontispiciul pavilio
nului central al modernei ae
rogări se aflau portretele tova
rășilor Ion Gheorghe Maurer și 
A.N. Kosîghin, încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
Uniunii Sovietice. Pe mari pan
carta erau înscrise în limbile 
română și rusă urările: „Bun 
venit delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii So

vietice", „Trăiască prietenia 
frățească, alianța și colaborarea 
multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialis
te".

In întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, , Ilie Verdeț, E- 
mil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Dumitru Popa, Leonte Ră- 
utu, Iosif Banc, Mihai - Gere, 
ion loniță, precum și Mihai 
Marinescu și Ion Pățan, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Teo
dor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică.

Se aflau, ie asemenea, de 
față membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri supe
riori, ziariști români și străini.

Sînt prezenți șefi de misiuni 
diplomatice, membrii Ambasa
dei Uniunii Sovietice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La coborîrea din avion, pre
mierul A.N. Kosîghin a fost sa
lutat cordial de premierul Ton 
Gheorghe Maurer,

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer prezintă apoi pe mem
brii conducerii de partid și de 
stat veniți în întimpinare.

Comandantul gărzii de onoare 
dă raportul. Fanfara intonează 
imnurile de stat ale Uniunii 
Sovietice și Republicii Socialis
te România.

Tovarășii A.N. Kosîțjhin și

Ion Gheorghe Maurer trec în 
revistă garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii mi
siunilor diplomatice și persoa
nele oficiale române venite in 
întimpinare.

Cetățenii Capitalei aflați pe 
aeroport aplaudă îndelung pe 
înalții oaspeți, soli ai poporu
lui sovietic de care poporul ro
mân este legat prin trainice 
legături de prietenie și solidari
tate în lupta pentru triumful 
socialismului și comunismului, 
în lupta pentru pace.

De pe podiumul amenajat pe 
aeroport, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer rostește cuvîntul 
de bun sosit.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul A.N. Kosîghin.

Cuvîntările au fost subliniate 
cu puternice aplauze.

După defilarea gărzii de o-

noare, cei doi șefi de guvern 
se îndreaptă spre salonul ofi
cial al aerogării, în aclamații
le îndelungi ale celor prezenți 
la aeroport.

Tovarășii A.N. Kosîghin șl 
Ion Gheorghe Maurer iau apoi 
loc într-o mașină deschisă, es
cortată de motocicliști, îndrep- 
tîndu-se spre reședința rezer
vată oaspeților. Pe parcurs, 
la intrarea în Capitala țării, 
precum și pe magistrala care 
reprezintă traseul cortegiului' 
de mașini, zeci de mii de cetă
țeni ai Bucureștiului au făcut 
o călduroasă primire solilor 
poporului sovietic, aclamind, ma
nifested cordial pentru priete
nia româno-sovietică, pentru a- 
lianța și colaborarea dintre par
tidele, țările și popoarele noas-
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începerea convorbirilor 
oficiale

Vizită protocolară
Luni la amiază, tovarășul 

iA.N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., a făcut 
o vizită protocolară tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.

Premierul sovietic a fost în
soțit de tovarășii M.A. Suslov, 
A.A. Gromîko, K.V. Rusakov și 
A.V. Basov, membrii delegați

ei de partid și guvernamentale 
a U.R.S.S.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Ver
deț, Emil Drăgănescu, Leonte 
Răutu, Ion Pățan, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Teodor 
Marinescu, ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică, și 
alte persoane oficiale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

(Agerpres)

In după-amiaza zilei de luni, 
Ia Consiliul de Miniștri au a- 
vut loc convorbirile oficiale în
tre delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România și delegația 
de partid și guvernamentală a 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, care la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia, întreprinde o vizită o- 
ficială. prietenească în țara 
noastră.

Din partea română, la con
vorbiri au participat Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Cor
neliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Teo
dor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică.

Din partea sovietică au luat 
parte A. N. Kosîghin, președin
tele Consiliului <le Miniștri al 
U.R.S.S.. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
M. A. Suslov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., K. V. Rusakov, mem
bru al Comisiei centrale de re
vizie a P.C.U.S., șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., A. V. Ba
sov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul U.R.S.S. în Româ
nia.

Cele două părți s-au informat 
reciproc asupra problemelor 
construcției socialismului și co
munismului în Republica Socia
listă România și Uniunea So
vietică, au abordat probleme 
ale dezvoltării multilaterale a 
relațiilor româno-sovietice, pre
cum și ale situației internațio
nale actuale.

Schimbul de opinii s-a des
fășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc.

(Agerpres)

rezerve, slujirii nemijlocite 
a omului, apărării sănătății, 
bunul său cel mai de preț, a- 
linării durerilor și redobândi
rii capacității de muncă, a 
dragostei de viață I

Orînduirea noastră socialis
tă situează medicina și pe 
slujitorii ei la locul de cin
stire și prețuire pe care le 
merită cu prisosință, a creat 
condiții optime pentru apăra
rea sănătății oamenilor mun
cii.

Despre spitalul din Petro
șani, despre activitatea lui 
prestigioasă și mult aprecia
tă, despre oamenii care alcă
tuiesc 
scris 
scris, 
parte 
activitatea 
care o desfășoară cu dăruire, 
competență și înaltă respon
sabilitate, puse în slujba 
nătății oamenilor muncii 
Valea Jiului și din alte 
giuni ale țării.

Ne-am oprit, însă, la 
singur aspect, la un singur 
moment și la un singur me
dic, toate împreună purtînd 
o amprentă edificatoare pen
tru întregul travaliu ce se 
desfășoară aici, zi și noapte, 
fără răgaz. Am ales, și nu 
întîmplător, serviciul de 
gardă la „urgență" din 4/5 iu
lie. întîmplător e doar faptul 
că de gardă era doctorul 
Liciniu Cîndea, surorile medi
cale 
Beg.

O 
cum

urgență. 21 de oameni, de 
copii la vîrstnici, au cău- 
aici, în această noapte și 
găsit alinarea durerilor, 

Ită solicitudine și atenție,

acest colectiv, s-a mai 
și s-ar mai cuveni 
pentru că, fiecare in 
își are meritele lui în 

prodigioasă pe

să- 
din 
re-

un

Silvia Liciu și Dorina

noapte albă, agitată, așa 
sînt atitea la serviciul

de 
la 
tat 
au 
mu 
îndemânare și cuvinte calde

loan BOTA

(Continuare în pag. a 3-a)
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Din 
panouri mari, 

la etajul I
Constructorii de locuințe din 

Petroșani ai șantierului nr. 1 
aL T.C.H. lucrează la înălțarea 
din panouri mari, prefabricate, 
dc beton ușor și zgură expanda
tă, a primului bloc de acest fel 
din Valea Jiului — D 1-2 cu 30 
de apartamente.

La parterul blocului panourile 
sînt deja montate complet, lu- 
crîndu-se în prezent la etajul I. 
Noua metodă de construcție 
permite o industrializare a pro
ceselor tehnologice și o scurta
re a perioadei de execuție, 
condițiile de confort păstrîndu- 
se similare cu cele din cazul 
metodelor clasice.

k—__________ —

municipală

Succese feroviare
Pe primele cinci zile din a- 

ceastă lună, feroviarii stației 
CF.R. Petroșani și-au făcuț da
toria din plin. Astfel, staționă
rile vagoanelor în tranzit, in
clusiv manevra, au fost reduse 
cu aproape 1,3 ore de fiecare 
vagon, față de timpul efectiv 
necesar pentru această opera
ție. Totodată, au fost încărcate 
și descărcate sub timpul normat

(cu 1,32 ore pe vagon) vagoa
nele de mărfuri, iar trenurile cu 
supratonaj care pleacă din sta
ția Petroșani sînt tot mai nume
roase.

E un merit al muncii pline 
de hărnicie și pricepere a fe
roviarilor dintre care se disting 
colectivele din turele conduse 
de Ioachim Oprea, Constantin 
Jumanca și Iulian Geamănu.

Utilaje noi 
la F.S.H. 
Vulcan

Fabrica de stîlpi hidraulici 
din Vulcan a fost dotată cu 
o serie de utilaje noi. Două 
strunguri tip 3 M.M. din im
port se află în stadiu de 
montare. Cu aceste strunguri 
se pot executa simultan mai 
multe operații de o comple
xitate variată. O mașină au
tomată A.P. 80 și o mașină 
de hornuit importată sînt su
puse experimentării în condi
țiile de lucru ale uzinei.
_________ J
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DIVIZIA A
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liul a pierdut, la Craiova, printr-un autogol DESTĂINUIRI

Rezultate tehnice
— Dinamo București
— Politehnica
— Crișul
— A.S.A. Tg. Mureș
— Jiul
— Parul
— Steaua
— C.F.R

Clasamentul

i
*

I
I
I
*

I
*

I
I
I
I
I

1. Rapid 20 13 8 5 36—25 34 .
2. U.T.A. 25 16 2 7 40—32 34 |
3. Steaua 25 12 5 8 48—29 29 j
4. Jiul 20 12 4 10 32—29 28 .
5. ,.U" Craiova 25 11 6 8 32—29 28 |
6. Dinam» București 25 12 3 10 43—34 27 i
7. Dinam» Bacău 25 9 9 7 34—35 27 .
a. F. C. Argeș 25 10 6 9 43—34 26 |
9. Farul 25 11 4 10 36—35 26 j

10 „U“ Cluj 20 8 9 11 35—36 25:
11. Steagul roșu 25 10 5 10 31—33 25 |
12. C.F.R. 25 9 5 11 23—33 23 I
13. Petrolul 25 8 6 11 26—32 22 ‘
M. Politehnica 25 9 2 14 30—33 20 |
15. Crișul 25 8 4 13 31—41 20 j
10 A.S.A. Tg. Mureș 26 3 6 17 16—46 12 .

I

a viitoare
(mîine, 8 iulie)

Farul
Bacău — Petrolul; Steaua — 
„U“ Craiova; C.F.R. — Stea-

„U" Cluj; Dinamo gul roșu; Dinamo București
— F. C. Argeș; Politehnica
— Jiul; A.S.A. Tg. Mureș — 
U.T.A.; Crișul — Rapid.

I*
I*
I*
I
i

Desfășurată pe stadionul „Cen
tral" din Craiova, în fața unui 
număr Tedus de spectatori, în- 
tîlnirea dintre „U" Craiova și 
Jiul Petroșani a decepționat 
prin factura tehnică submedio
cră, facheindu.se eu rezultatul 
de 1—0 în favoarea gazdelor 
prin autogolul lui Georgevici. 
începutul partidei se remarcă 
printr-o ușoară dominare a gaz
delor, obligîndu-i pe apărătorii 
oaspeți să trimită de mai multe 
ori mingea în corner. Cîteva 
combinații aie lui Bălan, Oble- 
menco, Velea pun la grea în

cercare formația Jiul, dar M. 
Popescu clarifică cu pormptitu- 
dine toate situațiile. înaintarea 
Jiului pare obosită, nu încear
că să împingă jocul spre poar
ta adversă, lăsînd mereu ini
țiativa lui Martinovici, Bălan 
și Neagu. Singurul șut pericu
los al atacanților Jiului la poar
ta gazdelor i-a expediat Li bar di 
abia în minutul 34, cînd balo
nul a întîlnit bara laterală, 
înaintașii localnici întețesc rit
mul, trag de mai multe ori la 
poartă, dar Stan apără cu suc
ces. In schihib, devierea unei

mingi de către Georgevici spre 
poarta noastră' nu mai poate fi 
oprită de Stan și astfel univer
sitarii iau conducerea.

Repriza secunda este mai di
namică. Jiuliștii caută mai mult 
poarta, dar Ion Constantin nu 
are nici de astă dată bine re
glat tirul și irosește mai multe 
ocazii de a înscrie, cea mai ma
re fiind in min. 38 cînd de la 
13 metri, singur cu portarul 
advers în față, trimite mingea 
pe lîngă bară. O situație simi
lară pierde și în minutul 75.

Localnicii revin iar în atac, în
cearcă să majoreze scorul dar 
apărarea Jiului nu mai cedează. 
Jocul se încheie astfel cu rezul
tatul de I—0 pentru gazde prin 
acel autogol al lui Georgevici 
rezultat care, după aspectul ge
neral al jocului, îi nemulțumește 
pe oaspeți care puteau aduce 
un punct de la Craiova. Ața 
însă...

La tineret-rezerve, „U" Cra
iova — Jiul 5—1.

Titu CORNEA, corespondent

i 
î

Am stat mult timp în preaj
ma inginerului Silviu Morariu, 
arbitru principal-coordonator al 
concursului, antrenor al echipei 
Aeronautica București, știind că 
este petroșănean de origine.

— Ca născut și crescut pe 
aceste meleaguri jiene, ce im
presii v-a produs, tovarășe in
giner, reîntîlnirea cu orașul 
natal — Petroșani — în postu
ra pe care o știm ?

— In fiecare an îmi petrec 
concediul, total sau parțial, în 
Petroșani, la mama mea Rozalia 
Yanky, învățătoare la Școala 
generală nr. I din localitate. 
De aceea pot să spun că sim- 
țămîntul că fac parte din Pe
troșani nu a încetat nici o cli
pă deși am venit la un concurs 
național în calitate de arbitru 
principal și de conducător al 
echipei mele Aeronautica Bucu
rești.

— Totuși, sînte/i antrenorul 
altei echipe deci! Jiul Petro
șani. Așa că, fiind vorba de 
concurs, rivalitatea riimine.

— Faptul că sînt antrenorul 
echipei Aeronautica București, 
principala adversară a Jiului 
Petroșani, cu care ne'schimbăm 
reciproc de cîțiva ani buni 
locurile în supremația navomo- 
delismului românesc, mă face să 
onorez echipa locului meu natal 
cu o adversitate cît mai redu

tabilă dar perfect loială. Căci 
așa cum spuneau cei mai vechi 
sportivi — grecii antici — cel 
mai mare mor pe care poți 
să-l aduci unui adversar puter
nic este să-i fii un adversar pu
ternic.

— Intr-adevăr, rivalitatea a 
tost evidentă și de astă dată. 
I.eontin Ciortan de la Jiul l-a 
deposedat de litiu ia H 5 cma 
pe Dan Voiculescu de la Aero
nautica, iar Dumitru Petrescu 
de la Aeronautica l-a privat de 
primul loc pe Ștefan Pop de la 
Jiul la aeroelice B 1.

— In momentul cînd Voicu
lescu a realizat în starturi zero 
pe flanc iar în afara concursu
lui a reușit de mai multe ori 
120 km/oră. le-am spus rolor 
de la Jiul din inimă : sînt ne
spus de bucuros că dacă nu 
putem cîștiga noi, învingători 
veți fi voi.

— Cum apreciafi, deci, echi
pa Jiul ?

— Consider că este cea mal 
omogenă dintre toate echipei» 
de navomodelism din țară :a» 
baza sportivă a Jiului - r nli- 
zare unică de acest fel în pa
tria noastră — deschide fru
moase perspective de dezvolta
re a navom'deUomuinj nu nu
mai pentru petroșăneni, dar pen
tru toți iubitorii acestui spoit 
din România.

A. S. Jiul 
Petroșani

In vederea îmbunătățirii și 
consolidării activității sporti
ve de performantă, la propu
nerea Consiliului Central al 
U.G.S.ft., cu Începere de la 
1 iulie a.c., Asociația sporti
vă Jiul Petroșani se transfor
mă în club de categoria a 11-a. 
La acest club se va afilia și 
secția de periormantă la al
pinism de la C.F.R. Petro
șani.

Campionatul național de
BEZULTATE, CLASAMENTE
După cum am mai anun

țat, întrecerile etapei finale 
a campionatului național de 
navomodelism. ediția 1970, 
desfășurate la Petroșani au 
cuprins probele de hidrogli- 
soare (capacitatea 2,5, 5 și 10 
cmc) și aeroglisoare (capaci
tatea 2,5 cmc) — seniori și 
juniori — precedate de o 
probă de stand. Proba de 
stand, la care s-a urmărit 
construcția, acuratețea și gra
dul de tehnicitate ale mode
lelor, a permis intrarea în 
concurs, la navigație, a par- 
ticipanților. In ziarul de du
minică am citat modelele ca
re s-au bucurat de cea mai 
bună apreciere din partea 
juriului. Acestea au fost cele 
prezentate de concurenții 
Gheorghe Barbu de la Ci
mentul Turda (maximum de 
punctaj — 10), Dan Voicu
lescu de la Aeronautica Bu
curești (9,8 puncte), Ștefan 
Pop de la Jiul Petroșani (9,8 
puncte) la seniori și de Doina 
Balog de la Avîntul Reghin 
(9,6 puncte) la juniori.

Iată rezultatele complete 
ale întrecerilor (punctajul ge
neral fiind suma punctelor a- 
cumulate la stand și navi
gație) :

Hidroglisoare 2,5 cmc: 1. 
LEONTIN CIORTAN, Jiul 
Petroșani — 97,826 km/oră 
(64,67 puncte); 2. Florian 
Ciochir. Cetatea Giurgiu — 
71,170 (49,29); 3. loan Gîlcă, 
Politehnica Galați — 42,795 
(34,32); 4. Gheorghe Pienaru,' 
Textila Sebeș — 12,850
(14,96). 5 cmc : 1. LEONTIN 
CTORTAN — 98,901 (68,31);
2. Gheorghe Păcuraru. Tex
tila Sebeș — 99,447 (67,38); 3. 
Simion Cimerdian, Cimentul 
Turda — 76,595 (53,90): 4. 
Costel Ion, Cetatea Giurgiu 
— 72,580 (51,67). 10 cmc : 1. 
LEONTIN CIORTAN — 120 
(71,07) — nou record națio
nal); 2. Gheorghe Barbu, Ci
mentul Turda — 90 (55,18);
3. Gheorghe Păcurarii — 81,8 
(50,68); 4. Mircea Busuioc.

Cetatea Giurgiu — 58,8
(39,46). La proba de H 2,5 
cmc juniori, nici unul nu a 
reușit măcar o lansare din 
cele cinci regulamentare, iar 
la- H 5 cmc, locul I a revenit 
lui GHIȚA NICOLAE, Ceta
tea Giurgiu, al cărui model 
a realizat o viteză de 42,654 
km/oră, concurentul acumu- 
lînd un punctaj total de 32,96. 
Aeroglisoare 2,5 cmc : 1. DU
MITRU PETRESCU, Aero
nautica București — 124,138 
(61.83); 2. Ștefan Pop. Jiul 
Petroșani — 120 (60,83); 3. 
Aurel Lazar, Portul Con
stanța — 86,124 (43,03); 4. 
Costel Ion — 73,439 (37,63). 
La această probă, la juniori, 
locul I și deci titlul de cam
pion național au revenit lui 
VASILE SEREȘ, de la Jiul 
Petroșani, urmat în clasa
ment de Victor Dăscălescu, 
de la Tehnic-club pionier 
București, Adrian Țăruș, de 
la Voința Deva și Enuță 
Părăliște de la Cimentul 
Turda.

Pe echipe, la seniori, pri
mul loc a fost cucerit de 
JIUL PETROȘANI, în urma 
căruia s-au clasat Cetatea 
Giurgiu și Textila Sebeș. La 
juniori, primul loc a revenit, 
de asemenea, echipei JIUL 
PETROȘANI, urmată de Teh
nic-club pionier București și 
Cetatea Giurgiu.

Se poate lesne observa că 
navomodeliștii de la Jiul 
au avut o comportare exce
lentă, pentru care merită 
toate felicitările. Ei au cu
cerit primele locuri pe e- 
chipe și la seniori ți la ju
niori, iar la individual, din 
cele șapte titluri puse în joc, 
patru le-au revenit reprezen
tanților noștri (trei prin Le- 
ontin Ciortan și unul prin ju
niorul Vasile Sereș), unul nu 
s-a atribuit (la H 2,5 cmc 
juniori), iar d-ouă le-au ob
ținut Dumitru Petrescu, de 
la Aeronautica București și 
Nicolae Ghiță de la Cetatea 
Giurgiu.

In urmă cu 12 ani, Fa Pe
troșani se înigheba nucleul 
unei secjii de navomodelism 
al cărei organizator era un 
linăr inimos pe nume Leontin 
Ciortan. Condițiile de pregăti
re erau dificile dar entuzias
mul și price nerea n:' ului grup 
de navomodeliști petroșăneni 
i-au propulsat înainte pe 
treapta valorilor republicane.

! Distincție pentru disciolinâ j
I Comisia de organizare șl 

de asigurare a desfășurării 
’ întrecerilor etapei finale a
i campionatului național de
ț navomodelism pe anul 1970 a
ț acordat distincția pentru dis-
)__________

ciplină echipei Cetatea Giur- i 
giu, instruită de simpaticul I 
Mircea Busuioc, prezent pre- ) 
tutindeni cu mascota forma- l 
ției sale în brațe: un peii- i 
can „din magazin" de toată 1 
frumusețea. I

. DECLARAT» • IMPRESII • CONFIDENTE •
ACTUALII CAMPIONI

— Ce sentimente încercați acum, maestre Leontin Cior
tan, după ce ați cules trei titluri naționale într-un singur 
concurs ?

— Este un vis mai vechi al meu pe care acum mi l-am 
realizat. Evident că sint foarte fericit. Cine în locul meu 
n-ar fi la. fel ? Și sînt cu atît mai mulțumit dacă am în ve
dere faptul că am concurat într-o companie foarte valo
roasă din care n-au lipsit Voiculescu, Păcuraru, Barbu și 
alții.

— Cu ee arme ați cucerit aceste titluri ?
— Cu multă, multă, multă muncă. Cu pregătire asiduă, 

cu calm în momentele cheie — ale lansării modelelor — 
cu minuțiozitate în cunoașterea și mînuirea ambarcațiu
nilor cu care mă înfrățesc de mulți ani.

— Cite titluri de campion național aveți piuă acum la 
activ în cei 12 ani de cînd practicați navomodelismul ?

— 13 titluri de campion național, 4 locuri II, 4 locuri 
III, 8 recorduri republicane, al optulea realizat la acest 
campionat național la proba H 10 cmc — 120 km/oră.

— Altceva ?
— Avem cea mai bună bază de navomodelism din țară, 

pentru care mulțumesc din inimă conducerii A. S. Jiul Pe
troșani. Datoria noastră este să ne-o păstrăm cu grijă. Con
cursul, în general, a fost frumos, mă bucură că am avut 
destui spectatori, deși timpul i-a reținut pe mulți acasă și 
tot timpul a influențat realizarea unor timpi mai buni în 
probele de concurs. Deocamdată însă recordurile mele națio
nale (132 km/oră la H 2,5 cmc, 143 km/oră la H 5 cmc și 
120 km/oră la H 10 cmc) nu au fost depășite și nici măcar 
egalate.

— După cite știu, tovarășe inginer Dumitru Petrescu, 
aici Ia Petroșani ați cucerit primul titlu de campion națio
nal din cariera dv. navomodelistică caic durează din anii 
de școală.

— Da, fac navomodelism din /anul 1953 cînd eram în 
clasa a Hl-a primară. Primul titlu de campion național 
l-am obținut, intr-adevăr, aici la Petroșani, pe cea mai 
modernă bază sportivă de navomodelism din țară și sînt, 
fără îndoială, nespus de fericit. In același timp îmi pare

rău pentru eșecul bunului meu coleg Ștefan Pop, de la Jiul, 
care avea un model foarte bun și era primul candidat la 
titlu. Cu modelul lui, Pișta poate doborî chiar recordul na
țional. Și nu cred că e departe ziua aceea.

— Dv., giurgiuvenii, ați venit cu mari speranțe la acest 
campionat, Nicolae Ghiță, nu ? Iar tu te întorci pe malul 
Dunării cu titlul suprem la categoria de Juniori la care ai 
concurat.

— Oricine vine cu speranțe. Eu m-ain pregătit mult în 
vederea întrecerilor de la Petroșani și am reușit ceea ce 
visam. Ce să vă mai spun i sînt foarte bucuros și voi lucra 
mai mult în continuare. Orice titlu tbligă.

— Te gindeai că vei deveni campion la prima ta evolu
ție Ia un concurs de o asemenea amploare, Vasile Sereș ?

— Nici prin gind nu-mi trecea. Am 18 ani, sînt elev la 
Liceul industrial minier Petroșani și fac navomodelism nu
mai de un an. Bucuria mea este nespusă și aș vrea să-i 
mulțumesc instructorului meu Leontin Ciortan care m-n 
pregătit cu multă grijă.

FOȘTI CAMPIONI
— Doi ani la rînd, în 1968 și 1969, ați deținut titlul de 

campion național la proba H 2,5 cmc, pe care anul acesta l-ați 
pierdut în favoarea lui Leontin Ciortan. Cum se explică 
tovarășe Dan Voiculescu ?

— Aproape că nu-mi explic. In afara concursului am 
reușit mai multe lansări, una chiar de 120 km/oră, dar in 
concurs nu mi-a mers ni,ci una. Asta-i sportul. Apoi, vre
mea umedă și rece m-au derutat foarte mult. Și nu numai 
pe mine. Colegul Ciortan a cîștigat pe merit și eu îl felicit 
din inimă.

— Și dv. tovarășe Ștefan Pop vă aflați în situația lui 
Dan Voiculescu. In 1968 și 1969 ați fost campion Ia aerogli
soare 2,5 cmc iar acum ați venit numai pe locul doi, în ur
ma colegului de club al lui Dan Voiculescu, Dumitru Pe
trescu.

— Postura de secund nu mă bucură, dar singurul vino
vat sînt eu. Am lansat greșit modelul. La un antrenament 
am scos 156 km/oră dar mi s-a frînt bunătatea de model. 
L-âm reparat și cred că puteam realiza mai mult. Insă... 
Petrescu a evoluat bine și mă bucur pentru el. Mi-e prieten,

navomodelism
sportului, prin performantele 
realizate, conducerea A.S. Ji
ul Petroșani a trecut la ame
najarea unei baze sportive 
pentru navomodelism: un lo
cal, în preajma Casei pionieri
lor din Petroșani, pentru ale. 
lier, dotat cu sculele, materia
lele, uneltele corespunzătoare, 
iar alături—un lac special pen
tru concursuri de navomode-

O bază sportivă unică
Timp de cinci ani, formația 
Jiul a deținut consecutiv ti
tlul de campioană republicană 
la navomodelism, avînd in 
spate echipe cu experiență și 
pretenții. Apoi a pierdut in- 
tîietatea în favoarea altor for
malii. Entuziasmul petroșăne- 
nllor începuse să scadă ca ur
mare a lipsei unei baze spor
tive proprii corespunzătoare. 
La insistentele repetate ale 
Iul Leontin Ciortan, care de
venise între timp maestru al

le, toate amplasate într-un 
splendid decor natural, care 
aduc o notă de modernism ur
banisticii acestei vechi locali
tății miniere. Terminat nu de
mult, lacul a întrunit sufragii
le federației de specialitate, 
care a aprobat organizarea 
etapei finale a campionatului 
national de navomodelism pe 
acest an la Petroșani — pre
mieră pentru orașul nostru 
in acest spori — desfășurată

în zilele de 3, 4, 5 iulie. Me 
rile pentru realizarea acestei 
baze sportive revin atît navo- 
modelitșilor de ia Jiul care 
prin rezultatele lor au inilu- 
ențat trecerea la amenajarea 
unei asemenea baze sportive, 
cît și A.S. Jiul, prin președin
tele său, loan Karpinecz, care 
a dat toi sprijinul definitivă
rii ei.

în țară
De alliel, baza sportivă de 

navomodelism petroșăneanâ a 
lost apreciată de personalități 
din conducerea F.R.Md. și de 
concurenți drept cea mai 
bună, cea mai inimoasă, cea 
mai bine organizată din tuia. 
Este o apreciere care nu ooa- 
te decit să bucure și totodată 
să oblige la buna ei întreține
re și folosire, la definitivarea 
și a altor amenajări pe rare ie 
implică.

Campionii noștri Leontin Ciortan și Vasile Sereș, văzuți de prof. Mircea Pascu

întrecerile - prin tiroru! oficialilor

dar lupta dintre noi rămîne deschisă.
— Tovarășul Gheorghe Păcuraru poate fi mulțumit cu 

locul II la II 5 cmc și cu locul III la H 10 cmc, nu ?
— Sînt mulțumit, firește, dar puteam realiza mai mult. 

In 1968 am fost campion la H 10 cmc și vicecampion la 
H 5 cmc. Anul ăsta am pierdut locul I la H 5 cmc dato
rită punctajului de la stand, deoarece la navigație modelul 
meu a realizat o viteză mai bună decît a colegului Ciortan 
care este un navomodelist valoros și care m-a învins.

ALȚI CONCURENȚI
— Cum apreciați rezultatele ilv., tovarășe Gheorghe Al

ba, din cei 22 de ani de cînd faceți navomodelism ?
— Mai bune decit în anii anteriori. Noi avem la Turda 

tradiție în navomodelism, avem o secție puternică dar nu 
avem o bază ca la Petroșani, care-i excelentă. La Turda fa
cem antrenamente pe apă curgătoare care ne dă mult de fur
că. Eu sînt bucuros totuși cu titlul de vicecampion la H 10 
cmc deși puteam realiza mai mult. Cînd vom avea și noi 
o bază sportivă...

— La stand, modelul dv. a întrunit cel mai bun punctaj 
la juniori (9,6). Singură l-ați realizat Doina Balog ?

— Fără ajutorul prețios al instructorului meu loan 
Polen care se ocupă cu multă grijă, părintește — aș spune 
— de pregătirea noastră nu l-aș fi putut realiza de o ase
menea manieră. Ii mulțumesc mult.

— Ați pirns ?
— Da. In concurs nu mi-a reușit nici o lansare. Mi-e 

tare ciudă, deși particip pentru prima oară la aeroelice. 
Anul trecut am luat locul III la „naționalele" de la Mamaia, 
la proba de propulsate — clasa submarine.

— Dar mai aveți timp...
—• Chiar destul. Sînt abia elevă în clasa a Xl-a de liceu. 

Am 17 ani și vreau ca la anul să plîng de bucurie. De n-ar 
fi fost emoțiile astea...

— Cum se explică tovarășe Tiberiu Kiss că nu v-ați 
onorat titlul de maestru al sportului cu un rezultat bun ?

— Foarte simplu : lipsa de pregătire, de antrenamente 
cu modelul pe lac. Apoi emoțiile, timpul prost, descuraja
rea la primele lansări. Dar n-o voi lăsa așa. O să vedeți.

Cei care s-au aflat de dimi
neața pînă seara pe malul la
cului și au asigurat buna desfă
șurare a întrecerilor — înce- 
pînd cu Ladislaii Balo de la 
C.J.E.F.S. Hunedoara, arbitrii 
ing. Silviu Morariu (arbitru 
principal — coordonator), colo
nel în rezervă loan Farcaș, 
prof. Nicolae Dumitrașcu, Mi
hai Săvulescu, Emilian Boboc, 
secretarul concursului Marin 
Enache și terminînd cu ing. 
Petru Țacu, vicepreședinte al 
F.R.Md. și președinte al Comi
siei Centrale de Navomodelism 
— au avut cuvinte de aprecie
re referitoare la frumoasa bază 
sportivă petroșăneanâ, la reuși
ta concursului și la unele difi
cultăți ce au influențat rezulta
tele, la atmosfera și ambianta 
montană în care el s-a desfășu
rat.

Ing. Petru Țacu: Mi-a plă
cut. A fost un concurs frumos. 
Felicit pe organizatori și pe cei 
care au amenajat o asemenea 
bază sportivă. S-a luptat cinstit 
și au învins cei mai buni. Ii fe
licit din inimă. Cred că în Va
lea Jiului navomodelismul „va 
prinde" mai mult. Vremea ume
dă și rece a influențat însă 
realizarea unor timpi mai buni. 
Altfel...

Colonel în rezervă loan Far
caș : Ne-am simțit foarte bine 
la Petroșani, în această splen
didă depresiune montană. Mi-a 
plăcut totul aici, iar baza spor
tivă de navomodelism este u- 
nică în țară în felul ei. Ea mai

trebuie insă completată cu al
te amenajări, putînd deveni cel 
mai plăcut loc de agrement din 
Valea Jiului. M-a satisfăcut și 
publicul dv. care a stat multe 
ore în ploaie, cu sau fără am
brele, pentru a vedea o mică 
ambarcațiune rotindu-se câte
va secunde pe lac. Felicitări 
pentru organizare și pentru bu
na comportare a localnicilor. Aș 
vrea să mai spun că juniorii au 
evoluat sub așteptări din cauza 
lipsei de antrenamente — urma
re a insuficientei bazelor spor
tive corespunzătoare — dar și 
din cauza timpului rece și u- 
med, fără să mai spun de emoții, 
atît de puternice la vîrstel» 
fragede. Păi, nu știu eu...

Emilian Boboc: Întrecerile na 
ne-au dat bătaie de cap, ne-au 
dat în schimb ploaia și vreme» 
rece care au influențat obține
rea unor rezultate mai bune. 
Dar concursul a fost totuși fru
mos, iar baza de navomodelism 
Jiul Petroșani este excelentă. 
Rezultatele băieților de la Jiul 
sînt pe măsura ei. Si invers.

loan Karpinecz: A fost o 
cinste pentru orașul Petroșani 
de a organiza pentru prima oa
ră campionatul național de na
vomodelism. Cred că n-am ră
mas cu nimic datori. Mai ales 
dacă ne gîndim în primul rînd 
la rezultatele bune obținute d» 
băieții noștri. Aș vrea să-i feli
cit din inimă și să-i asigur în 
continuare de ajutorul condu
cerii A.S. Jiul.

Pagină realizată de DUMITRU GHEONEA

facheindu.se
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Pe bază Cui i-a stat

ceasul ?
Nicolae LOBONȚ

beția

Se im- 
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Puia a 
din lo- 
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mitingului 
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de antenă...

(Urmare din pag. 1)

izvorite din inimă. Diminea
ța, la ora schimbului, pe fe
țele medicului și ajutoarelor 
sale erau întipărite vizibil 
urmele orelor de veghe Și 
trudă încărcate de atîta res
ponsabilitate. Și, totuși, doc
torul zîmbea satisfăcut, ca 
după o datorie împlinită. Era 
satisfăcut mai ales pentru 
faptul că n-a avut nici un 
accident de muncă, nici un 
om maltratat de încăierări, 
un singur „caz" care necesi
ta internarea. Consultați cu 
grijă și competență, tratați în 
mod corespunzător, oamenii 
se întorceau în mijlocul fa
miliilor, unii cu mașinile 
„Salvării", toți cu sentimen
tul, exprimat lapidar, al re
cunoștinței profunde, al în
crederii în acești „oameni în 
alb", tămăduitori de trupuri 
?i. suflete omenești.

Un medic, asemănător ali
tor altora, înzestrat cu înal
ta responsabilitate a demnită
ții și. menirii sale, se pregă
tea în această dimineață de 
duminică spre odihna bine
meritată, L-am reținut citeva 
clipe și intr-o convorbire. mai 
mult dccit agreabilă mi s-a 
destăinuit cu reținere și 
modestie, mi-a împărtășit cre-

zul său și citeva aspirații.
O biografie simplă, obișnui

tă la oamenii acestei gene
rații ajunsă la v ir st a de 34 de 
ani. Crescut intr-o familie 
de dascăli, din împrejurimile 
Hațegului, educat de copil în 
spiritul respectului și dra
gostei față de muncă, a ab
solvit clasele liceale la cursu
rile serale din Petroșani, apoi

NOPȚILE
ALBE

anii de studiu ai Institutului 
de medicină și farmacie din 
Cluj. După un stagiu de 4 
ani la circumscripția medi
cală din comuna Pui, a fost 
primit pe 
la spitalul 
vreme de 
cializat în 
pregătește

bază de concurs, 
din Fundeni, unde 
cinci ani s-a spe- 
urologie. Acum își 
asiduu 

doctorat pe care speră 
susțină cu succes.

La Petroșani a

lucrarea de
s-o

_ _____ r revenit în 
urmă cu S luni și este plă
cut impresionat de atmosfera 
de muncă și colegialitate pe

care a găsit-o în colectivul 
acestui spital, de posibilită
țile și perspectivele ce i se 
oferă aici. A năzuit și a reu
șit să se stabilească aici, în 
Valea Jiului, de care îl lea
gă multe afecțiuni și este 
hotărît să rămână aioi unde, 
după cite mărturisea, „îmi 
voi putea împlini aspirațiile 
profesionale și voi găsi de
plina satisfacție morală". Are 
cuvinte de stimă și recunoș
tință pentru colegii lui de 
muncă și mai ales pentru 
doctorii Iosif Eșanu, direc
torul spitalului și Mihai Far- 
caș, șeful secției chirurgie, 
care-i oferă cu generozitate 
un sprijin permanent, îi îm
părtășesc din bogata lor ex
periență profesională și de 
viață.

Dorința lui cea mai fier
binte și cea mai intimă este 
să ajungă un bun specialist, 
să se dăruiască cu pasiune 
profesiei, slujirii oamenilor.

Stima pe care și-a cîști- 
gat-o, capacitatea pe care o 
dovedește, sîrguința pe care 
o depune cu perseverență 
pentru continua autodepășire, 
receptivitatea și modestia sînt 
tot atîtea argumente care-i 
netezesc calea spre împlini
rea unor asemenea aspirații 
at it de nobile.

mine din Petroșani, 
pune o adîncire și 
re a opticii față de conținutul 
concursului de admitere, căci 
împrejurarea că studenții a- 
nului I au acum o pregătire 
liceală de mai întinsă durată 
își are o semnificație aparte. 
Fiecare cadru didactic va fi 
necesar să-și sporească sub
stanțial exigența în cadrul 
probelor de verificare pentru 
admitere în institut străduin- 
du-se să-și aducă o contribu
ție hotărîtoare la primirea 
numai a unor tineri cu o 
bună pregătire, dotați pentru 
studiul mineritului la o înaltă 
treaptă In problemele de 
admitere nu va trebui să 
primeze puterea de memori
zare, ci raționamentul. Se 
impune crearea unei ambian
țe care să dea fiecărui candi
dat certitudinea că reușita 
depinde exclusiv de valoarea 
pregătirii sale.

Viitorii candidați sînt che
mați în aceste ultime zile 
să-și pună la punct ultimele 
probleme neclarificate în to
talitate, să abordeze cu toată 
seriozitatea desăvîrșirea pre
gătirii pentru concursul de 
admitere și efortul Ie va fi 
răsplătit.

Pe ecranele din Bulgaria rulează filmul „Rămas bun, 
prieteni" realizat de regizorul Borislav Șaraliev, după sce
nariul lui Atanas Țenev. Subiectul tratează relațiile dintre 
profesorii tineri și absolvenții școlii. In rolul principal a 
fost distribuit Vladimir Smirnov, actor al Teatrului Tineretu
lui din Sofia.

★
Filmul în culori ..Tristana" este unul dintre cele mai 

reușite opere ale lui Luis Bunuel. Regizorul înfățișează Spa
nia anului 1929, cînd a părăsit această țară și a plecat în 
Franța. O Spanie provincială, sufocantă, în care muncitorii 
atacă poliția, în care în spatele storurilor trase se dezlăn
țuie pasiuni... „Tristana" este sinteza unei vieți. Rolurile 
principale au fost distribuite actorilor Catherine Deneuve, 
Fernando Rey, Franco Nero ș.a.

★
„Dragoste" („Love") de Kean Russel, este, după părerea 

revistei ..Paris Match", unul dintre cele mai frumoase filme

CINEMERIDIANE

de dragoste din ultimii ani, adaptai fidelă după romanul 
„Femei îndrăgostite" al lui Di H. Lawrence.

Acțiunea se petrece în Anglia, la începutul secolului 
nostru. 
Glenda

principale Sînt interpretate de Alan Bates, 
Oliver Reed, Jeanie Linden.

★
funcționează'aproximativ 4 000 de cinema- 
anual de 115-120 milioane de spectatori.

In 
tografe, 
Studiourile de filme artistice realizează aproximativ 15—25 
filme pe an, la care se adaugă și 230 de scurt-metraje.

Primul film de popularizare a științei — „Dansuri" — 
a fost turnat în anul 1901, iar primp] film artistic de lung- 
metraj — „Azi și mîine* (regizor Mihaly Kertesz) — 
rulat pentru prima dată la 14 octombrie 1912.

★
După cum s-a mai anunțat în presă, Luchino Visconti 

turnează un film după cunoscutul roman al iui Thomas 
Mann „Moarte la Veneția". Rblul principal este interpretat 
de Dirk Bogard. Autorul scenat iului.teste Nicola Badaluccio, 
iar producătorul filmului — Luchino Visconti. Exterioarele 
noului film se vor realiza la Veneția și în unele orașe 
vest-gormane.

ORTACII
In urmă cu cincisprezece ani, 

o nouă promoție a Institutului 
de mine părăsea băncile fa
cultății. Printre tinerii ingineri 
care pășeau spre noile locuri 
de muncă se număra și Cor
nel Bosa. Colectivul E. M. Pe- 
trila l-a primit în rindurile sale 
cu multă căldură, ajutîndu-1 să 
îmbine in mod fericit cunoștin
țele acumulate în cursul celor 
cinci am de studii cu proble
mele practice ale mineritului. 
După ani de muncă intensă și 
eforturi susținute de a pătrunde 
cit mai adine în tainele mese
riei alese, inginerul Cornel 
Bosa se bucură azi de stima și 
aprecierea ortacilor în mijlocul 
cărora lucrează. In obținerea 
umor succese deosebite ale zonei 
a IlI-a de la exploatarea petri- 
leană un merit deosebit îl are 
și șeful zonei. Cornel Bosa. 
La finele anului care a trecut, 
această zonă era considerată ca 
cea mai slabă. Azi — un colec
tiv sudat, format din mineri 
pricepuți și un conducător cu 
deosebite calități organizatorice 
„ridică" minerii zonei pe primul
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17,00 Deschiderea
Transmisia 
din Sala
R.S.R. prilejuit de vi
zita în țara noastră a 
președintelui Consiliu-

Mmiștri al
U.R.S.S., A. N. Kosîghin. 
Nestemate folclorice. 
Cîntece și dansuri popu
lare.
Anunțuri — publicitate. 
„1001 dc seri" — 
siune pentru cei

19,30 Telejurnalul de 
20,00
20,15

problemele pe 
ridică festivalul 

din acest an co- 
este aceea că el 

con-

22,15
22,45
23,00

■ emi- 
mici. 

seară. 
Intermezzo muzical.
Călătorie în lumea de
senului animat. 
Seară de teatru TV. 
..Discurs pentru o floa
re* de Paul Everac.
Filme TV. Congo Kins
hasa Oameni și locuri. 
Film realizat de studio
urile sovietice.
Tineretul Ia rampă. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Una din 
care Ie 
Beethoven 
Biemorativ 
este în mare măsură
damnat să calce pe terenuri 
bătute, căci capodoperele a- 
cestui mare muzician nu sînt 
neglijate în nici un an, iar 
lucrările sale secundare, e- 
ventual inedite, nu prezintă 
deseori mai mult decît o sim
plă curiozitate.

Totuși, chiar compozițiile 
de acest ordin ale lui Bee
thoven pot fi interesante, a- 
muzante sau emoționante, 
iar Festivalul de la Viena a 
folosit acum prilejul unic de 
a explora activitatea sa crea
toare mai puțin cunoscută șl 
de a o prezenta în mediile 
potrivite. Astfel, manifestări 
muzicale din cele mai plăcu
te au fost prilejuite de dife
rite serenade și recitaluri, 
prezentate în apropiere de 
locurile unde a trăit Beetho
ven, nu numai la Viena, dar 
și la Heiligenstadt sau Baden 
— mai ales că, deși reședin
țele compozitorului erau tot
deauna modeste, casele res
pective au fost în majmita- 
tea lor înzestrate cu grădini 
sau curți îneînlătoare. Cvar
tetele Rasumovschi, de exem
plu, au căpătat un farmec 
irezistibil fiind prezentate în 
palatul Rasumovschl, deși nu 
acesta a fost locul în cate 
Beethoven și-a prezentat pri
ma dată respectivele com
poziții.

Dar cca mai marc delecta
re, prin faptul că a dezvăluit

---- ★-----

Festivalul

Beethoven

Dimineafa semnează 
dica la... restaurant, i 
miază la... restaurant, 
ra își snopește soția 
tăi pentru că i s-au 
nat banii. A doua zi t 
la început cu băutura pe ba
nii cîștigafi cu trudă de ne- 
vastă-sa. Aceasta este 
pația lui Marian Savin 
Lupeni, om în puterea 
stei, certat cu munca și 
viața ordonată. A 
prin vreo 10 întreprinderi dar 
în nici una nu și-a găsit lo
cul. întrebat de ce nu lucrea
ză nicăieri, motivează că-î 
bolnav cu drept... la băutu
ră. Unui asemenea bolnav ar 
trebui să i se prescrie un tra
tament special.

i con- 
după-a- 
iar sea- 
în bă. 
termi

ci ia de

ocu- 
din 

vlr- 
cu 

voiajat

Urmărirea în liniște, în a- 
partamentul său, din blocul 
74, Ștr.jJE, Vladimirescu, Lu- 
petrf, pTbgramul la televizor. 
Deodată i-a dispărut imagi
nea de pe micul ecran, în 
schimbul unui bruiaj puter
nic. A răsucit de butoane, 
dar în zadar. A ieșit afară 
să se uite la antenă. Curios 
lucru, antena dispăruse. A 
doua zi, împreună cu orga
nele de miliție, Vasile Mali- 
naș și-a găsit antena monta
tă la televizorul lui Vasile 
Iosub, cu care avusese unele 
neînțelegeri. Acum Vasile 
Malin aș are, pe lingă imagi
nea de pe micul ecran, și pe 
aceea a lui Vasile Iosub. Iar 
acesta din urmă, în loc să 
recepționeze programul tele
viziunii, a recepționat o... a- 
mendă. Pe bază de... antena' 
altuia.

La comisia de judecată nr. 
1 de pe lingă Consiliul 
popular al orașului Lupeni 
se află de citva timp pe rol 
un caz interesant. In 
gust 1969, Cornelia 
dus la ceasornicăria 
calitate un ceas
„Luci" la reparat. Responsa
bilul unității, Florea Oprea, 
i-a eliberat bonul -nr. 979 în 
care se prevede un termen 
scurt de reparație. Ceasul n-a 
lost reparat,' iar clienta și-a 
adus aminte doar acum că 
are un ceas la reparat. Pre- 
zentîndu-se să-l ridice, nu l-a 
mai găsit, A început un ca
rusel al amânărilor, al justi
ficărilor, al controverselor. Să 
nu se poată rezolva cazul ? 
Cui i-o fi stat în fond, cea
sul ?!...

Nod in papura
Olga Poruznic a trăit în liniș- 
nr. 3 de pe str. 1 Mai din Lu-

Vreme de 17 ani, bătrîna 
te cu toți vecinii, în imobilul 
peni, ocupînd un spațiu corespunzător unei persoane. Chiar 
și cu Felicia Zelinschi s-a înțeles bine. Dar numai pînă cînd 
aceasta din urmă și-a adus fiica și ginerele în casă. De 
ațunfi tinerii o șicanează zilnic pe bătrîna Poruznic, încer- 
cînd chiar s-o scoată din cămăruța ei. Cu ce drept un ingi
ner și o profesoară caută nod 
de ani, făcîndu-i amari ultimii 
numai de lipsă de respect?...

în papură unei femei 
ani de viață ? Să fie

Rubrică redactată 
Dumitru GHEONEA 

Valeriu COANDRAȘ

de 80 
vorba

loc în clasamentul hărniciei,
Cunoașterea cu desăvîrșire a 

multiplelor probleme pe care 
le ridică producția, calmul cu 
care tratează greutățile ivite 
în cale, toate completate cu dă
ruirea brigăzilor pe care le 
conduce, duc la obținerea unor 
rezultate foarte bune în condi
țiile exploatării unui zăcămînt 
cu grosime redusă și umflare 
rapidă a rocii înconjurătoare. 
Zi de zi, lună de lună, sînt 
raportate noi depășiri de plan 
ale harnicului colectiv condus 
de Cornel Bosa.

Gata oricîind să-.și ajute co
legii, Cornel Bosa se oferă și 
în aceste zile să contribuie. la 
lichidarea rămînerilor în urmă 
a zonei I ,preluînd o parte a 
sarcinilor de plan. Prin efor
tul susținut al zonei pe care o 
conduce va putea evita neres- 
pectarea planului de producție 
pe .Întreaga exploatare. Dacă 
W> încerca să-l găsim pe 

-.eroul acestor rînduri la masa 
de lucru, este foarte puțin pro
babil să reușim. El se a- 
fiă aproape în permanență în 
mijlocul ortacilor, acolo unde 
pulsează ritmul producției, 
acolo unde se „varsă* tone de 
transpirație, unde diamantul ne
gru este trezit din somnul lui 
milenar. Astfel se explică dra
gostea și respectul reciproc din
tre șeful de zonă, inginerul 
Cornel Bosa, și ortacii lui.

Verticale zigzagate

Cofetăria
„ Trandafirul 

a fost 
redeschisă

Cofetăria nr. 9 — „Tranda
firul" — din Vulcan a fost 
recent deschisă. Numărul 
locurilor este, acum, sporit, 
datorită unei folosiri mai ju
dicioase a spațiului existent.

O diplomă pentru 
COCOȘUL DE AUR"
Un local cochet. O unitate de 

alimentație publică care și-a 
cî.știgat — la numai citeva luni 
de la înființare — suficientă 
popularitate în rindul consuma
torilor. E vorba de restaurantul 
„Cocoșul de aur" din Vulcan. 
Ce se poate spune, deosebit, 
despre această unitate ? Consu
matorii sînt, în general, mul
țumiți. In rest, cînd e bere nu 
e gheață, cind vine gheața se 
termină berea, dar acesta e un 
fapt cotidian, întîlnit prin mai 
toate unitățile T.A.P.L., un „fapt 
divers" care nu deranjează con
ducerea trustului. In pofida a- 
cestor lipsuri, personalul res
taurantului se străduiește să 
cîștige, prin calitatea deservi
rii și a preparatelor, tot mai 
mulți clienți.

In aceste încercări de a-.și a- 
trage clienții s-a recurs chiar și 
la reclamă. Conținutul textelor 
de reclamă afișate în 
trece însă neobservat 
pentru că „în ceea ce

Ioeal 
tocmai 

scrie 
acolo, pe pereți, nu crede ni
meni". De exemplu : „Consu
mați vinurile noastre, vinuri 
din cele mai alese podgorii" 
(singurele sortimente de vinuri 
la kildgram sînt cele îmbute
liate în județul nostru), „Con
sumați specialitatea casei, săr-

măluțe cu mănrăliguță" 
afiș este, in bucătărie
Alte texte de reclamă te 
la „pui la tavă" (nu s-a 
încă așa ceva in acest local, și 
ne îndoim că se va servi), spe
cialități la grătar (de asemenea, 
doar pe afiș). Colac peste pupă
ză, la loc de cinste, între textele 
de reclamă se află și două ta
blouri din ramele cărora, două 
diplome pun în temă consuma
torii despre locurile fruntașe 
cîștigate într-o întrecere socia
listă de personalul localului. 
Curioși din fire ne-am apro
piat să citim conținutul diplo
melor. Dar, stupoare I Diplome
le au fost acordate alțor unități 
prin 1965, deci atunci cînd fun
dația localului în care funcțio
nează restaurantul nu era încă 
săpată.

Ușurința cu care se afișează 
astfel de „reclame" ne ajută 
să ne facem o primă idee des
pre modul cum se desfășoară 
întrecerea socialistă în unitățile 
de alimentație publică, despre 
formalismul promovat sub ochii 
comitetului sindical al trustu
lui, formalism care anulează 
prin sine însuși ideea de între
cere pentru buna deservire a 
consumatorilor.

MIERCURI 8 IULIE
PROGRAMUL I : 5,05—6,00 

Muzica dimineții; 6.0$►—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Viața căr
ților; 10,10 Curs dc limba 
germană; 10,30 Vreau să știu; 
11,30 De toate pentru toți... 
turiștii; 12,05 Știință, tehni
că, fantezie; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,22 Muzică ușoară; 
13,45 Din comoara folcloru
lui; 14,00 Caleidoscop muzical; 
15,00 Serial radiofonic pen
tru tinerii ascultători: 16,00 
Radiojurnal; 17,05 Antena ti
neretului; 17,55 Sport și mu
zică; 20,05 Tableta de seară: 
20.10 — 365 de cîntece: 20,20 
Argheziană; 20.25 Zece me
lodii preferate; 21,35 Solista 

Dorina Drăghici; 
Radiojurnal; 22,20 

i magne- 
dv.; 23,00 Concert de 
ușoară: 0.03—5.00 Es-

serii
22,00 ____ _____ _
Sport: 22,30 Pentru 
tofonul 
muzică 
trada nocturnă.

de la

Viena
—★ —

un simț al umorului rar întîl- 
nit în lucrările compozitoru
lui, a oferit-o un esneert pre
zentat in vechea primărie a 
Vienci constînd In cea mai 

parte din compoziții 
și 

dinlr-o 
coruri în 
avut !nt- 

mesaje 
adresa-

mare
penlru mandoline, lăute 
chitare, precum șl 
serie de canoane si 
3—5 voci, care au 
tial caracterul unor 
muzicale anecdotice 
te de Beethoven unor prle. 
teni. Cel mai amuzant a fost 
canonul în patru voci dedicat 
lui Johann Nepomuk Mâlzel. 
inventatorul metronomului, 
care a început și s-a terminat 
cu o suită de tonuri caden
țate reprezentînd bătăile me
tronomului. (Se cuvine să 
amintim aici că această sui
tă a devenit ulterior motivul 
unei părți din 
8-a).

Simfonia s

©
problemele organiza- 
implicate de festival 
fost lipsite de inedit, 
la spectacolul „Flde-

Nici 
torice 
nu au 
Astfel,
llo", dirijat de Leonard Bern
stein, pentru care cererile de 
bilete au fost 
conducerea 
nevoită să 
„onorabila 
a biletelor
.. beneficiarilor dreptului 
ditar 
renunțe la acest avantaj.

covtrșltoare, 
festivalului a fost 
facă abstracție de 
tradiție vieneză* 
de favoare cerind 

ere-
la asemenea bilete să

Al. A.

in 
condiția, 
condițio- 
popoare. 
notează

Și 
le 
m

Volumul „Caragiale", de lila 
Konstantinovski, apărut recent 
in librăriile sovietice, prezintă, 
poate, o dovadă a modului 
care osmoza spirituală 
nează, sau trebuie să 
nez.e, apropierea dintre

Autorul volumului 
in prefață: „Avem foarte pu
ține cărți despre istoria Româ
niei, despre folclorul, arta, mu
zica românească. Nu avem cărți 
despre epocile revoluționare 
din istoria României, despre 
lupta socială și contradicțiile 
in dezvoltarea societății româ
nești. Nu avem narațiuni coe- 
lente despre viata poporului, 
despre factorii dominanți care 
au influențat formarea carac
terului na/ional, deci și perso
nalitatea scriitorilor români de 
seamă".

Departe de a se limita deci 
la o simplă constatare de mo
ment, cuvînlul lui llia Konstan-

tinovski exprimă adevărul 
contestabil că formarea și exis
tenta însăși a tezaurului cultu
rii mondiale înseamnă un ne
contenit proces de cunoaștere 

adlncire a esențelor spiritua- 
ale popoarelor, întruchipate 
modul cel mai fericit in ope-

I. MARIN

novski (intr-un tiraj de 65 000 
exemplare) au concurat la rea
lizarea telului propus de autor: 
de a prezenta cititorului „nu o 
monografie academică, ci o sin
teză a bogatului material cules 
de către cercetătorii români".

sic roman Caragiale sînt pre
zentate paralel cu aspectele 
cele mai importante ale istoriei 
poporului său, care i-a oferit 
modelul și temele creației. Cu 
o măiestrie și o migală de ade
vărat giuvaergiu, Ilia Konstan
tinovski dozează faptele istorice

Konstantinovski se vădește a- 
tunci cind prezintă momentele 
de apropiere dintre Caragiale 
și marele său aontemporan, 
Mihai Eminescu. Afecțiunea 
autorului reiese cel mai preg
nant din minuțiozitatea cu care 
se oprește asupra tuturor mo-

N01ITĂTI ÎN LIBRĂRIILE SOVIETICE
rele geniilor lor. Iar Caragiale 
constituie, neîndoielnic, un 
punct de reper sigur al geniu
lui poporului român.

zXlit specificul editurii „Mo- 
lodaia gvardia", cit și colecjia 
„Oameni de seamă" în care a 
apărut cartea lui Konslanti-

Și după parcurgerea celor 
275 pagini ale lucrării de isto
rie, literatură, investigație so
ciologică, critică literară și cre
ație literară, modestia autorului 
care-și propune numai o „îpcu- 
noștiințare a cititorului", devine 
evidentă.

Viața și crea fia marelui cla-

și reconstituie drama trăită de 
Caragiale : o operă avind la bază 
realități privite prin acea par
te a binoclului care apropie și 
mărește, 
toța 
prin 
care 
ză.

O

și considerarea aces- 
de către potentații vremii 
cealaltă parte a binoclului, 
Îndepărtează și micșorea-

adincă simpatie a lui ilia

mentelor vieții și creației lui 
Caragiale. Sînt admirabile des
crierile situațiilor grele din via
ța „marelui exilat voluntar" la 
Berlin, străduințele lui Konstan
tinovski de a reconstitui totul, 
plnă și numele vecinilor lui 
Caragiale din prima sa locuin
ță berlineză,

O interesantă meditație a in

fluenței pe care o exercită ge
niile asupra timpului încheie 
această meritorie lucrare care 
reprezintă prin excelență un 
act de cultură — act menit să 
contribuie la crearea acelei mi
rifice imagini despre formarea 
tezaurului literaturii universale, 
alcătuit din expresii concentra
te ale năzuințelor și spiritului 
popoarelor întruchipate în genii
le lor, cum ar fi un Caragiale. 
„Cel care ride așa cum a rîs 
Caragiale, conchide Konstanti
novski, acela este în stare și 
de o măreață minie, de o mare 
bărbăție, de credința în viată, 
în viitor.

Ion Luca Caragiale, marele 
scriitor, apare astăzi ca un sim
bol al talentului și rațiunii po
porului său. Biografia 
ția scriitorului român 
nit o parte a istoriei 
mondiale".

și crea- 
au deve- 

culturii

L. DUȚA

I
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
(Urmare din pag. 1) 

tre. Numeroși cetățeni fluturau 
stegulețe cu însemnele de stat 
ale U.R.S.S. și României, salu- 
tînd și urînd bun venit în pa
tria noastră lui A. N. Kosîghin 
și celorlalți membri ai delega
ției sovietice.

Vizita delegației sovietice în 
țara noastră se înscrie în 
contextul dezvoltării continue 
a relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală româno-

Depunerea unor 

coroane de flori

In cursul după-amiezii, mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovie
tice, în frunte cu tovarășul 
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., au 
depus coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și la 
Monumentul eroilor sovietici 
din Capitală.

La solemnitățile care au a- 
vut loc cu acest prilej, au fost 
prezenți tovarășii Dumitru Po
pa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, sccre- 
|tar al C.C. al P.C.R., general- 
'iocotenent Ion Coman. mem
bru al Consiliului de Stat, Bu

Recepție

Seara, tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, mem
bru al Comitetului Executiv, al 

1 Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., a oferit o recepție 
In cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice, condusă de tovarășul 
Alexei Nikolaevici Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi- 

" , membru al
al C.C. al

M. A. Sușlov, 
K. V. Rusa- 
— membri ai

niștri al U.R.S.S., 
Biroului Politic 
P.C.U.S.

Au luat parte 
A. A. Gromîko, 
kov, A. V. Basov 
delegației de partid și. guverna
mentale a Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popa. Lconte 
Răutu. Iosif Banc, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, precum și Mihai 

sovietice, relații ce cunosc în 
zilele noastre un curs ascen
dent. Cetățenii Capitalei și-au 
exprimat convingerea că aceas
tă nouă întîlnire româno-sovie- 
tică va contribui la cimentarea 
și mai strînsă a legăturilor tra
diționale prietenești, a colabo
rării frățești ce unesc România 
Socialistă și Uniunea Sovieti
că, popoarele român și sovie
tic, partidele comuniste din cele 
două țări.

(Agerpres)

jor Almășan, ministrul indus
triei miniere și geologiei, Ni- 
colae Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ni- 
colae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
României în U.R.S.S., generali 
și ofițeri superiori.

La Monumentul eroilor so
vietici au fost de față mem
brii Ambasadei U.R.S.S. la Bu
curești.

In fața monumentelor erau 
aliniate companii de onoare. 
Fanfara a intonat imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

După depunerea coroanelor 
de flori cei prezenți au păstrat 
un moment de reculegere.

Solemnitățile au luat sfîrșit 
prin defilarea companiilor mi
litare de onoare.

(Agerpres)

Marinescu, Ion Pățan, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Au luat, de asemenea, parte 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în România și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La intrarea în sala de re
cepție a celor doi șefi de gu
verne au fost intonate imnurile 
de stat ale Uniunii Sovietice 
și Republicii Socialiste Româ
nia.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Alexei 
Nikolaevici Kosîghin au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

AJUTOARE 
pentru populația sinistrată

«te

din România
Reprezentanți ai arhiepiscopu

lui Hyeronimos al Atenei șl 
toată Grecia, care au făcut zilele 
acestea o vizită în țara noastră, 
au predat peste 13 tone de îm
brăcăminte și 42 500 pături, co
lectate în Grecia de Comitetul 
filantropic al Bisericii grecești. 
Ajutorul a fost adus în portul 
Constanța de nava grecească 
„Navsika", aparținînd compani
ei „Loukides", care a transpor
tat pentru a doua oară, gratuit, 
ajutoare destinate României.

★
Firma „Krautkramer" din 

Koln (R.F. a Germaniei) a trans
mis prin delegatul său Klaus 
Trunk, aflat în România, un 
C.E.C. în valoare de 10 000 
mărci.

Tot din R.F. a Germaniei fir
ma „Olfeldgerate-Dienst GmbH" 
a făcut o donație în valoare de 
700 dolari.

*
Firma „Rondova" din Olanda 

a acordat un ajutor constînd în 
două vagoane de alimente, îm
brăcăminte și medicamente,

★

„Zutphen Helpt Romenie” 
(Hupthen acordă ajutor Româ
niei) aceasta este lozinca sub 
care orașul Zutphen din Olan
da organizează o serie de ac
țiuni în vederea ajutorării re
giunilor sinistrate din țara

Aldo Moro

vizitează

Etiopia
ADDIS ABEBA 6 (Ager

pres). — Aldo Moro, minis
trul italian al afacerilor ex
terne a sosit luni dimineața 
la Addis Abeba, unde urmea
ză să întreprindă o scurtă vi
zită oficială. El va fi primit 
de împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie și va avea întreve
deri cu persoane oficiale eti
opiene în legătură cu proble
me privind schimburile co
merciale dintre cele două 
țări. 

noastră. In același scop prima
rul orașului olandez și repre
zentantul firmei „Rondovâ" se 
află în prezent la Satu Mare.

★
Firma „Thompson, Eyres and 

Ciunie Ltd" și alte firme engle
ze au donat 155 lire sterline.

★
Vilmorin Andrieux, președin

tele Societății franceze cu ace
lași nume, a comunicat că a 
expediat o donație, constînd în 
semințe de cartofi, varză, sfe
clă, dovlecei și ridichi, în greu
tate de 7 800 kg.

*
Biserica catolică din Merse

burg a donat 6 000 mărci, iar 
reprezentanții mai multor culte, 
tot din R.D. Germană — 1 845 
mărci.

*
Din Spania, familia George 

Fonda, originară din România, 
a donat obiecte de îmbrăcămin
te în valoare de circa 50 000 
pesetas.

(Agerpres)

r
Micul al petrolului

„Micul război" declarat în 
legătură cu prețul petrolului 
între guvernul libian și com
paniile occidentale care ope
rează în această tară, conti
nuă.

„Ostilitățile" au început în 
luna ianuarie a acestui an, 
cînd președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției, 
Moamer El Gedafi, a convo
cat pe președinții companii, 
lor petroliere străine pentru 
a-i informa că preturile ce 
serveau drept bază de calcul 
a contractelor dintre cele două 
părfi, în virtutea cărora^sî'nt' 
reglementate redeventele și

_____________
a

Un nou asasinat în Guatemala
Lupta dintre grupurile poli

tice rivale din Guatemala s-a 
soldat 
Victor 
a fost asasinat de un grup de 
oameni 
din Chiquimula, localitate situ-

cu o nouă victimă — 
Hugo Rodriguez — care

înarmați în biroul său

Aniversarea
O. N. U.

GENEVA 6. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : Luni dimineața a 
avut loc în Sala Adunărilor 
din Palatul Națiunilor ședința 
solemnă consacrată celei de-a 
25-a aniversări a O.N.U. Pre
ședintele Confederației Helveti- 
ce, Hans Peter Tschudi, a sa
lutat adunarea în numele gu
vernului elvețian, exprimîndu-și 
satisfacția pentru faptul că un 
mare număr de instituții inter
naționale se află la Geneva. 
El a afirmat că — în ciuda 
conflicteloi’ existente în unele 
zone ale lumii — O.N.U. tre
buie să rămînă o instituție de 
neînlocuit, în slujba păcii, a 
justiției și progresului.

Ambasadorul J. B. P. Mara- 
mis, președintele Consiliului E- 
conomic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) a trecut apoi în 
revistă o serie de probleme ca
re se pun Consiliului la înce
putul deceniului ’70. El a re
comandat o revizuire a concep
țiilor pc scară globală, astfel 
îneît să se facă posibilă ela-, 
borarea și consolidarea unei 
strategii internaționale eficien
te a dezvoltării pentru dece
niul care urmează, o restruc
turare a metodelor și a pro- 
grameloi- de lucru ale Consi
liului în domeniul economic și 
social.

de 
nu 

realităților

impozitele plătite Libiei 
către firmele respective, 
mai corespund 
actuale.

Preful petrolului variază de 
la un producător la altul.

Notă externă
Pentru Libia el este ordinul 
a 2,21 dolari barilul, benefi
ciile nete ale guvernului li
bian fiind, in acest mod, de 
1,25 dolari, la fiecare baril. O- 
ficialitățile de la Tripoli au 
menționat însă că acest preț 

ată la 185 km vest de capitală. 
Rodriguez s-a făcut 
în anii '50 printr-o 
politică intensă în 
elementelor de opoziție care îl 
aduseseră la putere pe fostul pre
ședinte Jacobo Arbenz Guzman.

cunoscut 
activitate 
rîndurile

Luînd cuvîntul în numele in
stituțiilor specializate ale 
O.N.U., Rene Maheu, directorul 
general al U.N.E.S.C.O., s-a re
ferit la mutația produsă în anii 
’60 în favoarea dezvoltării ță
rilor recent eliberate de sub 
dominația colonială, afirmînd 
că ea a determinat o modifi
care a priorităților și o revi
zuire a mecanismelor și a me
todelor de acțiune, în sensul 
unui spor de eficacitate.

In alocuțiunea sa, U Thant, 
secretar general al O.N.U., a 
subliniat primejdia pe care o 
reprezintă cursa înarmărilor și 
îndeosebi înarmarea nucleară, 
relevînd că numai 10 la sută 
din cheltuielile militare ar fi 
suficiente pentru realizarea u- 
nor progrese efective în țările 
în curs dc dezvoltare. Alte 
probleme — vechi și noi — 
împiedică progresul omenirii și 
una dintre cele mai importante, 
a afirmat secretarul general, o 
constituie rasismul, această 
insultă intolerabilă la adresa 
demnității umane. In același 
context, vorbitorul a declarat 
că- eliminarea colonialismului 
este o necesitate imperioasă 
pentru realizarea păcii inter
naționale și a progresului po
poarelor.

trebuie reexaminat, (inlndu-se 
seama de calitatea superioară 
a petrolului libian, datorită 
conținutului său redus de 
sulf și de pozifia geografică 
favorabilă a . zăcămintelor, 
deoarece apropierea de pie
țele europene micșorează 
cheltuielile de transport.

Ținînd seama de aceste 
considerente guvernul libian 
a cerut majorarea 
pentru 
la 2,21 
barilul.

prejulul 
petrolul extras de 
dolari la 2,65 dolari

Constantin OPRICA

După instaurarea, în 1954, a gu
vernului de dreapta al colonelu
lui Carlos Castillo Armas, .el 
a trecut din nou în opoziție, e- 
ditînd în ilegalitate ziarul „EI 
Estudiante", larg răspîndit în 
întreaga tară.

Ses iunea Consiliului

Economic și Social 

de la Geneva
GENEVA 6 — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, transmi
te : Luni după-amiază au înce
put lucrările celei de-a 49-a 
sesiuni a Consiliului Economic 
și Social (E.C.O.S.O.C.).

Pe ordinea de zi a sesiunii 
se află analiza proiectului de 
strategie a celui de-al doilea 
Deceniu al Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare. Vor fi exa
minate, de asemenea, studiul 
asupra economiei mondiale și 
cele consacrate economiilor di
verselor regiuni ale lumii. Con
siliul va lua în discuție proble
ma utilizării științei și tehnicii 
în vederea stimulării dezvoltă
rii. Alte probleme care vor fi 
abordate în cursul sesiunii sînt: 
rolul comisiilor economice re
gionale în planificarea dezvol
tării; eventuala creare a unui 
comitet pentru știință și teh
nică, a unui consiliu consulta
tiv pentru aplicarea tehnicilor 
de calcul electronic în procesul 
dezvoltării, a unui comitet per
manent pentru resursele natu
rale, precum și constituirea 
unui grup ad-hoc de experți 
însărcinat să prezinte recoman
dări asupra utilizării sateliților 
pentru studiul resurselor na
turale.

Pe de altă parte, Consiliul va 
studia recomandările comitetu
lui interguvernamental al F.A.O. 
și un raport asupra exploatării 
și conservării resurselor biolo
gice ale mărilor. Alte rapoarte 
care vor face obiectul dezbate
rilor se referă la acordarea de 
asistență în caz de catastrofe 

ȘTIRI
tehnico - științifice

Ofensiva împotriva cancerului
PARIS 4 (Agerpres). — O nouă metodă de tratare a 

cancerului ficatului și pielii se anunță a fi fost elaborată 
în centrele de cercetări oncologice din Franța. Potrivit ei, 
în imediata apropiere a tumorii canceroase se introduce 
uree, care ar determina o impulsionare a combaterii celu
lelor canceroase de către cele sănătoase. Din februarie 1969, 
prof. Danapoulos, autorul metodei, a aplicat-o la tratarea a 
23 de bolnavi, unii dintre ei vindeeîndu-se integral, în timp 
ce Ia alții s-a constatat o ameliorare substanțială a stării 
sănătății.

naturale, creditele la export șl 
promovarea exporturilor țărilor 
în curs de dezvoltare, relațiile 
dintre E.C.O.S.O.C. și Uniunea 
internațională a organismelor 
oficiale de turism.

România este reprezentată ta 
sesiune printr-o delegație con
dusă de ambasadorul Ion Dat- 
cu, șeful misiunii permanente a 
tării noastre pe lîngă Oficiul 
Națiunilor Unite la Geneva.

★
Deschizînd lucrările sesiunii, 

secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a făcut o scurtă de
clarație. El a evocat succesele 
obținute de O.N.U. în cei 25 
de ani de existență, relevînd 
totodată necesitatea ca organi
zația să devină cu adevărat u- 
niversală prin cuprinderea Re
publicii Populare Chineze șl 
primirea altor membri. Secreta
rul general a insistat asupra 
necesității dezvoltării cooperă
rii internaționale, recomandînd 
Consiliului să considere econo
mia mondială ca o realitate în 
care armamentele să fie tratate 
ca o pierdere și nu ca un „pro
dus", în care obiectivele mili
tare constituie un obstacol în 
calea dezvoltării economice și 
sociale, în calea utilizării mal 
raționale a resurselor și a unei 
mai juste repartiții a venitului. 
U Thant a insistat apoi asupra 
importanței dezvoltării relații
lor economice dintre est șl 
vest, pe baza înțelegerii reci
proce și a cooperării.

O comisie formată din zece 
personalități politice*și reli
gioase americane a plecat 
la Saigon pentru a studia 
la fața locului tratamentul 
Ia care sînt supuși de auto
rități studenții sud-vietna- 
mezi contestatari, precum și 
alte persoane care participă 
la demonstrațiile împotriva 
regimului.

intensiii- 
ofensive 

patriotice 
Împotriva 

portu- 
lupte

® In primele șase luni a 
fost .semnalată o 
care a acțiunilor 
lansate de forfele 
din Guineea-Bissau
trupelor colonialiste 
ghez.e. In urma unor 
îndirjite cu unitățile milita
re portugheze, patriofii au 
capturat, în perioada ianuarie 
— iulie, 11 baze inamice.

9 Luni a sosii la Leningrad, 
intr-o vizită de prietenie, o es
cadră de nave militare france, 
ze, compusă din patru vase de 
suprafață, relatează agenția 
TASS.

BIEW Zăpada și creșterea legumelor

• Peste 3 000 de militau au 
dezertat in lunile mai și iunie 
din rîndurile trupelor saigoneze 
dislocate In Împrejurimile ca
pitalei sud-vietnameze, relatea
ză agenția de presă Eliberarea.

La Varșovia au avut loc festivități consacrate celei de-a 
20-a aniversări a semnării acordului dintre Polonia și R. D. 
Germană cu privire la demarcarea frontierei de stat polono- 
germane pe Oder și Neisse. Au participat delegații de par
tid și guvernamentale ale R. P. Polone și R. D. Germane, 
conduse de Josef Cyrankiewicz, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.V.P., președintele Consiliului de Miniștri, și 
Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri.

La mitingul care a avut loc cu acest prilej au luat cu
vîntul șefii celor două delegații.

MOSCOVA 4. — Experien
țele întreprinse recent de cer
cetătorii sovietici de la Gră
dina botanică siberiana des
chid noi perspective legumi
cultura intensive și, mai ales, 
culturii în sere. Ele au pus 
în evidență un fapt surprin
zător : castraveții încolțesc și 
cresc cam 
pede dacă

de 2 ori mai re- 
sînt udați cu apă

provenită din topirea zăpe
zii. Explicația dată acestui 
fenomen de savanții siberieni 
este aceea că zăpada are un 
conținut de apă grea (oxid 
de deuteriu) cu 40 la sută 
mai mic decît apa obișnuită. 
Or, după cum se știe, apa 
grea are o acțiune de întir- 
ziere a unor procese chi
mice și biologice.

O NOUA CRIZA DE
GUVERN ÎN ITALIA

ROMA 6. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : O nouă criză de guvern 
a fost declanșată luni în Italia 
prin demisia cabinetului de cen- 
tru-stînga prezidat de Mariano 
Rumor. Ivită la numai o lună 
după „testul" electoral de la 7 
iunie — considerat chiar de 
coaliția guvernamentală ca un 
„vot de încredere" acordat po
liticii de centru-stînga — criza 
are la bază în primul rînd ne
înțelegerile privind poziția față 
de revendicările cu caracter 
economic și social ale maselor 
de oameni ai muncii. Al doilea 
motiv al demisiei cabinetului 
îl constituie nemulțumirile ce
lor trei parteneri din guvern 
ai socialiștilor față de perspec
tiva unor alianțe la nivel re
gional între reprezentanții o- 
poziției de stînga (P.C.I. și 
P.S.I.U.P.) și P.S.I. (membru al 
coaliției guvernamentale). De 
fapt actuala criză reflectă ră
bufnirea unor divergențe exis
tente încă de la formarea celui 
de-al treilea guvern Rumor, în
deosebi între socialiști (P.S.I.) 
și socialiștii unitari (P.S.U.).

Premierul Rumor a adresat 
o scrisoare secretarilor națio
nali ai partidelor democrat- 
creștin, socialist, socialist-unitar 
ți republican — cele patru com
ponente ale cabinetului de cen
tru-stînga. care sublinia că de
misia cabinetului este determi

nată în esență de „lipsa de o- 
mogenitate în rîndurile forțe
lor guvernamentale" în legătură 
cu modalitatea de rezolvare a 
problemelor economice și so
ciale ale țării. El a menționat 
însă că „situația nu trebuie 
dramatizată" și că „este posibilă 
o rezolvare pozitivă", dar a- 
ceasta numai printr-o amplă 
clarificare intervenită între 
componentele coaliției.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, socialistul Fran
cesco de Martino, nu împărtă
șește însă punctul de vedere al 
premierului Rumor. El a decla
rat că „hotărîrea de a deschide 
o criză de guvern într-un mo
ment dificil, în timp ce se aș
teaptă rezolvarea unor proble
me grave și urgente, constituie 
o greșeală politică pe care so
cialiștii nu o pot aproba". Vi- 
cepremierul a arătat în conti
nuare că dificultățile existente 
— specifice unei coaliții de par
tide diferite, cu exigențe dife
rite — nu erau de natură să 
justifice o criză de guvern. Și 
reacțiile altor reprezentanți ai 
partidelor coaliției guvernamen
tale dovedesc existența unor 
poziții divergente atît asupra o- 
portunității declanșării crizei cît 
și asupra perspectivelor unei 
rezolvări pozitive a acesteia. 
Astfel, secretarul P.S.U.. Mauro 
Ferri, declara că demisia gu
vernului reprezintă „consecința 
logică a unei situații politice 

care nu mai putea continua", 
datorită poziției contradictorii a 
P.S.I. față de linia de centru- 
stînga în ce. privește crearea 
consiliilor regionale. In același 
timp, ministrul muncii, Donat 
Cattin, a arătat că, prin noua 
criză, ritmul de realizare a re
formelor cerute de oamenii 
muncii va deveni și mai lent, 
ceea ce ar putea duce la rela
ții mai dure cu sindicatele.

Declanșarea crizei guverna
mentale a prilejuit convocarea 
de urgență a conducerilor tu
turor partidelor politice, pentru 
a analiza situația creată. Luni 
după-amiază s-a întrunit Direc
țiunea P.S.I.U.P., care a subli
niat că noua criză de guvern 
dovedește „necesitatea, mai 
mult ca oricînd, a mobilizării 
și sporirii vigilenței tuturor 
forțelor democratice". Pe dc 
altă parte, conducerile celor trei 
mari centrale sindicale au ho- 
tărît să suspende greva gene
rală de 24 ore, ce urma să în
ceapă la miezul nopții de. luni 
spre marți. Astfel, va putea fi 
analizată cu calm situația nou 
creată prin demisia guvernu
lui — menționează sindicatele. 
In așteptarea reglementării cri
zei ministeriale, Senatul și Ca
mera deputaților și-au suspen
dat lucrările. Președintele Re
publicii, Giuseppe Saragat, își 
începe miercuri consultările 
pentru formarea noului guvern.

O Agenția de presă italiană 
Ansa informează că alți 7 750 
de muncitori au fost suspendați 
luni din posturile lor de condu
cerea firmei de automobile „Fi- 
at". în prezent, numărul sala- 
riaților suspendanți din muncă 
a atins aproximativ 20 000. A- 
ceste măsuri au survenit în ur
ma declanșării, săptămîna tre
cută, a unei greve a personalu
lui.

• Activitatea organizației de 
guerilă urbană „Tupamaros" din 
Uruguay a cunoscut în ultima 

R. P. POLONA: La Institutul de ginecologie și obstetrică din Cracovia 
gemeni, doi băieți și două fete. Mama, Ștefania Las' ewicz, muncitoare la o 
dustrie alimentară, a mai dat naștere acum nouă ani la trei gemeni.

In foto : Cei patru gemeni în incubatoare.

vreme o intensificare fără pre
cedent. După cum informează 
agențiile de presă, grupuri înar
mate ale acestei organizații au 
atacat la sfîrșitul 
trecute, opt posturi 
din Montevideo. Mai 
țiști au fost omorîți

săptămînii 
de poliție 
mulți poli- 
sau răniți.

• La Moscova a avut loc se
siunea extraordinară a Federa
ției Internaționale a asociațiilor 
de apicultura — „Apimondia".

• A luat sfîrșit vizita ofici
ală făcută în Elveția de cance
larul Austriei, Brujio Kreisky.

Cu ocazia celai de-a 
aniversări a independen-

•

zecea
ței Republicii Democratice Con
go, președintele Mobutu, a 
semnat un decret de amnistie, 
prin care sînt anulate sau re
duse pedepsele unor deținuți.

s-au născut 4 
fabrică de in-

Robot vorbitor
4 (Agerpres). — Deși s-au făcut numeroase încer-BONN 

cări, nici un specialist din lume n-a reușit pînă acum să 
înlocuiască vorbirea omenească și organele de vorbire prin 
mijloace tehnice. Totuși, profesorul Schroder, de la Univer
sitatea Gottingen din R. F. a Germaniei, afirmă că a rea
lizat un progres în această direcție, în urma experiențelor 
efectuate în laboratoarele firmei „Beli Telephone Company".

Pornind de la ideea că sunetele vorbirii omenești re
flectă un spectru de vibrații ale mediului de aer, cu frec
vențe de 20—18 000 Hz, prof. Schroder a ajuns la concluzia 
că intensitatea unor frecvențe determină timbrul sunetelor. 
El a reușit să măsoare intensitatea undelor sonore produse 
prin vorbire pe fracțiuni de secundă și a obținut astfel, cu 
ajutorul unui calculator electronic, imaginea exactă a frec
vențelor pentru toate sunetele. Această realizare — susține 
specialistul vest-german — creează posibilitatea construi
rii unui robot vorbitor.

Computerele și securitatea pasagerilor
TOKIO 4 (Agerpres). — 

Vor putea fi preîntâmpinate 
traumatismele suferite de pa
sageri în timpul ciocnirii au
tovehiculelor 2 Firma japone
ză „Tojota Ltd" susține că 
securitatea automobiliștilor 
va putea fi sporită grație u- 
nui sistem pneumatic pus la 
punct de specialiștii săi: Un 
radar si wn computer deter-

mină distanța pînă la obsta
col, producind un semnal ca
re declanșează umplerea cu 
aer comprimat a unor saci 
de salvare aflați în fața per
soanelor din vehicul. In mo
mentul ciocnirii vehiculului 
de un obstacol, sacii se um
flă și preiau asupra lor șocul, 
ferindu-i pe paso.neri de trau
matisme.

Antinarcotic
NEW YORK 4 (Agerpres). — Narcomanii pot fi dezo- 

bișnuiți să se drogheze cu heroină dacă li se administrează 
metadonă, un derivat sintetic al opiului. La această conclu
zie au ajuns cercetătorii de Ia Universitatea Columbia, care 
au aplicat cu succes tratamentul cu metadonă pentru a 
bloca efectul heroinei. Unui narcoman nu-i trebuie decît o 
singură doză de metadonă pe zi, în timp ce nevoia de he
roină el o resimte la fiecare patru sau șase ore.

Dactilografiere cu aer comprimat
WASHINGTON 4 (Ager

pres). — Specialiștii ameri
cani de la Institutul tehnolo
gic din Georgia proiectează 
un nou tip de mașină de 
scris, acționată de aer com
primat. La o astfel de mași
nă de scris materialele sînt 
dactilografiate fără efort fi-

zic, fiind suficientă o ușoară 
atingere a clapelor, prevăzu
te cu orificii speciale. Con
strucția și întreținerea mași
nilor de scris pneumatice ne
cesită cheltuieli cu mult mai 
mici de cit în cazul mașinilor 
de scris electrice sau obiș
nuite.

(


