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atribut esențial
al muncii
de primire în partid

să-și conti- 
graficc. In- 
o serie de 
importante

Ager-
Mon- 

de la

TURNU SEVERIN 
De la trimisul special 
preș. Marin Coandă : 
torii și constructorii 
Porțile de Fier au trăit mo
mentul înfăptuirii unuia din
tre cele mai semnificative e- 
venimente din istoria con-

principalele jaloane 
întărirea rîndurilor

POMPIL1U UNGUR,
secretar al Comitetului orășenesc de partid Petrila

CU STRICTEȚE 
A CERINȚELOR

Realizări în continuă 
ascensiune la mina 

Lupeni

In întîmpinarea
MARIISÂRBÂTORI

MĂNUNCHI DE SUCCESE
RODITE

DIN SEVA VREDNICIEI

Congresul al X-lea al P.C.R. 
a trasat ca sarcină organelor 
și organizațiilor de partid de 
a se preocupa în continuu de 
creșterea rîndurilor partidului, 
întărirea organizațiilor de par
tid cu cei mai destoinici oameni 
ai muncii, care dovedesc prin 
fapte că sînt demni de înalta 
calitate de comunist.

Dragostea și încrederea de 
care se bucură partidul în fa
ța celor ce muncesc sînt ilus
trate și de faptul că, în per
manență, din partea celor mai 
înaintați oameni ai muncii, se 
manifestă dorința de a deveni 
membri ai Partidului Comu
nist Român. C.C. al P.C.R. a 
stabilit 
pentru
partidului, pentru sporirea ca
pacității politice și organiza
torice a organizațiilor de par
tid, subliniind necesitatea de a 
se acorda cea mai mare aten
ție calităților politice, morale 
și profesionale ale celor ce so
licită primirea în partid.

Acționînd în lumina hotărî- 
rilor conducerii partidului, or
ganele și organizațiile de par
tid din orașul Petrila și-au fi
xat ca un obiectiv de seamă 
asigurarea primirii în partid a 
celor mai buni muncitori, in
telectuali, respectînd cu stric
tețe cerințele statutare, criteri
ile politice, morale și profe
sionale stabilite.

In desfășurarea muncii de 
primire în partid se pornește 
de Ia considerentul că această 
activitate nu este un scop în 
sine, ci are un țel precis — 
creșterea rolului conducător al 
fiecărei organizații de bază. De 
Asemenea, s-a căutat să se im
prime muncii de primire în 
partid un caracter permanent, 
Bă reprezinte un proces con
tinuu. în strînsă legătură cu 
rezolvarea delorlalte sarcini. 
Ca urmare a creșterii preocu
pării față de întărirea rîndu- 
filor partidului s-a reușit ca 
tn acest an organizațiile de 
parthl din oraș să primească 
un număr de 70 noi membri de 
partid. Printre noii membri de 
partid se găsesc peste 20 de 
mineri, 5 ingineri, 3 cadre di- 
dactice, 5 lucrători din comerț 
și alțl oameni ai muncii care 
îndeplinesc condițiile cerute, 
corespund din toate punctele 
de vedere pentru a face parte 
din partid.

Obținerea unor rezultate bu
ne în munca de primire în 
partid se datorește în mare mă
sură faptului că în acest an, 
cu sprijinul comisiei organi
zatorice a comitetului orășe
nesc de partid, s-a efectuat un 
studiu la cele două exploatări 
miniere și preparație privind 
posibilitățile concrete de îm
bunătățire a acestei activități. 
In urma acestui studiu, orga
nizațiile de partid respective 
au o privire de perspectivă, se 
pot orienta spre acele sectoare 
unde se simte nevoia întăririi 
organizațiilor, unde există po
sibilități de primire. Studiul 
efectuat a arătat că, deși în 
anumite sectoare de la cele 
două exploatări miniere numă
rul membrilor de partid ra
portat la totalul efectivului 
este de 45—50 la sută, în El'.ele 
acest număr este mai mic, e- 
xistînd posibilități pentru a se 
face noi primiri.

La E. M. Petrila numărul 
membrilor de partid reprezintă 
peste 40 la sută din totalul e- 
fectivului, la E. M. Lonea 39 
la sută, la preparație peste 30 
la sută. Cu toate acestea, e- 
xistă încă importante rezerve 
privind întărirea rîndurilor or
ganizațiilor de partid.

Valorificarea acestor rezerve 
impune înlăturarea lipsurilor 
ce s-au manifestat, desfășura
rea unei munci bine conduse. 
La E. IVI. Lonea anul acesta 
10 organizații de bază n-au 
primit nici un membru de par
tid deși au posibilități, iar în 
timp de 3 luni aici au fost 
primiți doar 8 noi membri de 
partid. La această mină nici 
jumătate din numărul șefilor 
de schimb nu sînt membri de 
partid, deși posibilități de pri
mire există. La E. M. Petrila 
rezultatele sînt mai bune, în 
fiecare lună se primesc 4—5 
membri de partid. In acest an, 
la mina Petrila 5 organizații 
n-au primit nici un membru 
de partid, iar organizațiile de 
partid de la preparația cărbu
nelui, în lunile februarie, mar- 
tie, aprilie, n-au primit nici 
un membru de partid cu toate 
că și aici sînt marj posibili
tăți. N-a existat preocupare 
suficientă pentru primirea în 
partid nici la școlile generale

lectiv de specialiști din a- 
ceastă întreprindere.
• ,;De 214 ori“ se inti

tulează noul film al lui Er
win Szelcler, realizat pe șan
tierul Hidrocentralei de la 
Lotru.

La Porțile de Fier

Ain
II

I

• La Uzina de utilaj 
nier din orașul „Petru Gro
za", județul Bihor, a înce
put fabricarea unui nou e- 
lectrocar de 3 tone, conce
put și proiectat de un co-

* Grădina zoologică din 
' București deține una din cele 
mai mari colecții de .struți 
americam. „Familia" acestor 
păsări exotice s-a mărit nu
mai în ultimele luni cu încă 
aproape 100 de pui.

Ședința Comitetului 
executiv al C. P. HI.
Comitetul executiv al Consiliului popular municipal a 

analizat în ședința sa' de ieri stadiul pregătirilor în vederea 
deschiderii noului an școlar și măsurile ce se impun pentru 
desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv-edu- 
cativ în anul școlar 1970/71 în unitățile de învățămînt din 
municipiu.

Comitetul executiv a aprobat în continuare diferite 
decizii.

$

Mincrii E. M. Lupeni își in
tensifică eforturile în bătălia 
subterană cu cărbunele, deter- 
minînd realizările 
nue ascensiunea pe 
că din luna iulie 
brigăzi au realizat 
depășiri de plan. Astfel, în cin
stea zilei de 23 August. loan 
Solomon cu ortacii au extras 
cu 800 de tone mai mult decît 
era prevăzut. Peste 750 de tone 
constituie și depășirea realizată 
de brigada lui Constantin Pe
tre. Rezultate bune au mai 
obținut și brigăzile conduse de 
Vasile Caila, loan Mondocea, 
loan Onuș, Nicolae Gavra și 
Vasile Rusu.

Succesele colectivului zonei 
a IT-a de Ia mina Lu.peini își 
urmează firul constituind unc- 
xemplu mobilizator pentru co
lectivele celorlalte zone. In pri
ma decadă a lunii august, bri
găzile conduse de Cristian 
Pompei Și Victor Zbîrnă (zona 
a III-a) au depășit planul de 
producție cu 241, respectiv, 125 
tone de cărbune. Brigada de 
.pregătiri condusă de Vasile Ru- 
șitoru, dornică de a deschide 
noi fronturi de lucru, a reali
zat cu 17 mc mai mult decît 
era prevăzut.

De remarcat, că, în primele 
7 luni ale anului, minerii din 
■Lupeni au realizat 25 000 tone 
peste plan, din cele 45 000 pre
văzute în angajamentul anual 
reînnoit. Colectivele zonelor a 
II-a și a III-a au contribuit 
la acest spor de producție cu 
următoarele realizări :
• zona a II-a : angajament 

anual 23 000 tone, realizat pes-

Uteciștli
la

colectarea
fierului
vechi

te plan în 7 luni 17 000 tone;
• zona a III-a î angajament 

anual 17 000 tone, realizat în 
7 luni peste 11 000 tone căr
bune.

Flux amplificat 
de energie și lumină

Activitatea prodigioasă a 
vrednicului colectiv al E.C.E. 
Paroșeni este aureolată de noi 
puncte luminoase apărute pe 
firmamentul succeselor sale în 
asigurarea fluxului vital de e- 
nergie și lumină pentru minele, 
uzinele, ogoarele, orașele și sa
tele patriei. Colectivul capabil 
al energeticienilor întîmpină 
marea sărbătoare a Eliberării 
cu un mănunchi de succese în 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. In cele șapte luni tre
cute graficul de putere efec
tiv utilizabilă a fost depășit 
cu 10,46 la sută, furnizîndu-se 
în plus o cantitate însemnată 
de energie electrică în siste
mul energetic' național, obți- 
nîndu-se în același timp rezul
tate pozitive în reducerea con
sumurilor proprii tehnologice. 
Astfel, la consumul specific de 
combustibil au fost economi
site 3 500 tone combustibil con
vențional. iar la consumul spe
cific de energie electrică eco
nomiile realizate însumează 
1 300 000 kWh.

Autorii marcanți ai acestor 
succese ? Se cuvin menționate 
în primele rînduri ale acestora 
numele colectivului secției, bloc 
150 MW condus de ing. Ale
xandru Aruincuteanu, cel al 
secției termomecanice condusă 
de ing. Ștefan Nyergeszy, al 
schimbului de întreținere în 
frunte cu inginerul Gh. Dinea 
ca și numele sudorilor Gh. 
Mareș și Matei Schuster, al 
mecanicilor de întreținere Nis- 
tor Vîlvoi și Petru Bereczki, al 
electricienilor Gh. Stănișel și 
Rudolf Gradnic, al operatorilor

de tablou Dumitru Drăgoi, Vio
rel Voin și Ion Pîrhotă.

Cu angajamentele 
îndeplinite și depășite
Apropierea măreței sărbători 

a poporului nostru — 23 Au
gust — are un puternic ecou 
și în colectivul de muncă al 
fabricii de oxigen de la Live- 
zeni. Așa după cum ne-a în
științat tov. loan Roman, șe
ful acestei unități aparținătoa
re Uzinei de utilaj min-ier Pe
troșani, colectivul! fabricii a 
produs în perioada 1 ianua
rie — 13 august 26 862 mc 
oxigen industrial peste preve
derile planului ceea ce întrece 
de cinci ori angajamentul 
(5 000 mc) luat. De remarcat 
că oxigenul livrat beneficiari
lor în cantități suplimentare 
sarcinilor a fost de bună cali
tate (99,7 la sută, față de 99 
la sută planificat), deci o creș
tere a purității oxigenului pro
dus de 0,7 procente peste ni
velul indicatorului prevăzut. 
Totodată au scăzut cheltuielile 
de fabricație, prețul de cost 
înregistfînd o scădere de 0,08 
lei pe mc de oxigen produs 
rezultînd ca atare o economie 
de aproape 37 000 lei — cu 
7 000 lei mai mult decît an
gajamentul.

Cheia de boltă a succeselor 
o constituie hărnicia, pricepe
rea și conștiinciozitatea de a 
exploata rațional instalațiile de 
fabricare a oxigenului de care 
au dat dovadă lăcătușul de 
întreținere a buteliilor de d- 
xigen Aurel Vlad, muncitorii 
de la stația de încărcare Ion 
Strîmb, Traian Rusu, Marin 
Diaconescu, Miron Rădoi, mun
citorii ce deservesc rampa de 
încărcare și descărcare a bu
teliilor Balint Onică și Con
stantin Susan, sudorul Petrică 
Burice, mecanicul de compre- 
soare Constantin Cioată și alții.

La preparația Lupeni

strucției Sistemului hidro
energetic și de navigație: 
hidroagregatul nr. 1 al ma
rii centrale electrice a pul
sat primii kilowați în siste
mul energetic național. Rea
lizarea primului paralel, în
tre hidrogenerator și stația 
electrică de transformare, cu 
45 de zile înainte de tetmen, 
consemnează materializarea 
proiectelor comune, elabora
te de către specialiștii din 
România și Iugoslavia, pen
tru utilizarea eficientă a po
tențialului energetic de care 
dispune Dunărea.

Pentru
oțelărn

IDEI NOVA TO ARE
ALIMENTEAZĂ

IZVORUL SUCCESELOR

în urmă cu două zile, peste 
40 de uteciști din sectoarele 
de suprafafă ale minei Lu
peni, ne informează tov. Pe
tre Pălivan, secretarul comi
tetului coordonator U.T.C. al 
minei, au participat la o ac
țiune de strîngere a fierului 
vechi de pe rampa exploată
rii, colectînd cantitatea de 
peste 50 tone fier. S-au evi
dențiat uteciștli 
Stoicin, Ștefan 
Gheorghe Gaiță, Rudolf Iano- 
vetz și Alexandru Kerti.

în luna aceasta a mai avut 
loc o asemenea acțiune 
mina Lupeni cu prilejul 
reia uteciștii din zonele 
producție I—III au scos 
subteran peste 20 tone 
vechi.

înlocuirea utilajelor vechi 
cu altele noi, mecanizarea pe 
scară largă a procesului de 
producție, necesită introducerea 
unor instalații moderne. Se 
ivesc numeroase cazuri In care 
munca manuală poate fi Înlo
cuită de acționarea mecanică. 
Forța fizică a omului poate fi 
compensată cu rezultatul inte
ligenței sale prin activizarea 
diferitelor mașini și aparate cu 
numeroșii agenți existenți la 
Indemîna spiritului nostru crea
tor. Toate acestea pot contri
bui în mod fericit la moderni
zarea fluxului tehnologic în 
imensa varietate a ramurilor 
economiei naționale. în prezent 
se acordă o atenție sporită, au
tomatizării acționării instalații
lor, aceasta asigurînd o preci
zie sporită operațiunilor și 
implicit o calitate superioară a 
produselor.

Procesul de reulilare a între
prinderilor industriale se face 
simțit de mai multă vreme și 
ța preparația cărbunelui Lu

peni. Recenta vizită făcută la 
acest important obiectiv indus
trial din Valea Jiului, ne-a edi
ficat pe deplin asupra acestui 
fapt. Conducerea preparație! 
se străduiește ca în măsura po
sibilităților existente să achi
ziționeze instalațiile cele mai 
moderne, menite să contribuit 
Ia creșterea capacității de pro
ducție.

în această direcție poate fi 
citată mărirea suprafeței de Ro
tație prin introducerea unei ba
terii cu o celulă nouă la sec
ția respectivă.

în vederea înlocuirii muncii 
manuale cu aparalaj modern 
la secția de însilozare a fost 
cooptată o importantă inovație 
care prevede înlocuirea deschi
derii gurii silozului prin ■ forța 
omului cu o instalație complet 
automată. Realizatorii sini : in
ginerul Tudor Geamănu, mal-

Nicolae LOBONȚ

(Continuare In oaa o 3-a)

în perioada 15—23 august, 
organizația U.T.C. de la E.M. 
Dllja organizează mai multe 
acțiuni de colectare a fieru
lui vechi. Tinerii uteciști de 
la această mină s-au angajat 
sd depună la I.C.M. Petroșani, 
75 de tone metale vechi, in 
cinstea sărbătorii naționale a 
poporului nostru. Acei mem
bri ai organizației care se 
vor evidenția în recenta ac
țiune vor fi răsplătiți cu o 
excursie prin țară. Pentru 
cele 10—15 locuri premiate 
se anunță o concurență seri
oasă cunoscut fiind elanul 
tineresc al celor care se 'an
gajează in acțiunile organi
zate de comitetele U.T.C.

Gheorghe 
Chinezii,

CITIȚI ÎN PAGINA A 2-A

Factorii

(Continuare în pag. a 3-a)

cercetătorilor

CULTURA-ART A

In preocupările tot mai di
verse ale cercetătorilor de la 
S.C.S.M. Petroșani se înscriu 
și numeroase lucrări de stu
diu asupra factorilor psiho
sociali în cadrul relațiilor de 
muncă la exploatările minie
re, a influențelor lor asupra 
bunei desfășurări a procesu
lui de producție. Intre aces
tea, în prezent se află în 
studiu profilul psihologic al 
maistrului minier, o lucrare 
de real interes pentru colec
tiv, le de muncă din cadrul 
C.C.P,

Un nou
teren

la 
că- 
de 

din 
fier

de handbal
Jn curînd un nou teren de 

sport va fi terminat în ora
șul nostru, lărgind astfel ba
za sportivă de care dispun e- 
levii amatori de șport. Este 
vorba de terenul de handbal 
în curs de amenajare la 
Școala generală nr. 1 din 
Petroșani. Lucrarea este exe
cutată prin grija consiliului 
popular municipal.

ființă 
Comisia municipală

La Consiliul popular muni
cipal a avut loc ieri consti
tuirea în baza linei hotărîri a 
Consiliului de Miniștri, a co
misiei municipale de sistema
tizare urbanistică a Văii Jiu
lui. în zilele următoare va 
avea loc constituirea comisii
lor similare în celelalte lo-

A

Reuniune
tovărășească

Sîmbătă seara la Casa de 
cultură din Petroșani va avea 
loc o reuniune tovărășească 
organizată de comitetul U.T.C. 
de la Uzina de utilaj minier 
în cinstea celor care s-au e- 
videnfiat în procesul de 
ducție. Antrenul și voia
nă vor fi întreținute, pînă 
în zori, de formația de 
zică ușoară „Atlas". 1 
tinerii 
tite o

pr»- 
bu-

! mu- 
Pentru 

participanți ’sînt pregă- 
serie de surprize.

de sistematizare
ale municipiului. încalități

cadrul comisiei municipale au 
fost cooptați specaliști 
domeniul construcțiilor și 
vesti fiilor industriale și 
cial-culturale, conducători 
unor unităfi economice 
municipiu, proiectanfi, artiști 
plastici etc.

din 
tn- 
so- 

al 
din

RENOVĂRI UTILE
Răspunzînd 

aprovizionare 
tare, de citva timp conducerea O.C.L. Alimen
tara a inițiat renovarea capitală a magazi
nului cu autoservire din Piața Victoriei. Con
comitent cu lucrările de reparații au fost stu-

cerințelor tot mai crescinde de 
a populației cu produse alimen-

diate noi posibilități de lărgire a spațiului co
mercial existent, de utilizare mai rațională a 
încăperilor destinate depozitării și desfacerii 
produselor. Unitatea — care va fi deschisă în 
curînd — a căpătat prin aportul decoratorilor 
întreprinderii o ambianță plăcută. Fabrica de stîlpi hidraulici Vulcan. Controlul tehnic d: 

calitate la lucru... loto: 7. ONOIU
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La 
cintpia 
Perl ea.

La

/n activitatea artistică de amatori

EXISTA UN SECRET
AL SUCCESULUI ?

noastre repetate la 
din Valea Jiului au 
idee, ce mai persis- 

variante. Era

Vuitele 
cluburile 
sesizat o 
tă în diferite 
rostită cu o neputință ce părea 
sinceră. Am auzit-o de multe 
ori: se spune că penuria de 
fiarticipanți la activitățile de 
flut) s-ar datora unei alar
mante lipse de receptivitate a 
oamenilor, adică, in fond, lipsă 
de receptivitate tocmai din par
tea 
turul !
zăloare 
litalea 
ea, la 
psihosocială care s-o justifice, 
e'md ea a fost infirmată in 
mod categoric de către... ac
tivitatea unui club. Este vor
ba despre clubul din orașul 
Vulcan, a cărui muncă am ur
mă rit-o mai multă vreme. Con
staturile au fost de așa natu
ră mcit au răsturnat afirma
țiile sceptice amintite, au do
vedit că, de fapt, 
de neaudiență ci 
absența atitudinii 
re, îndrăznețe și 
rumînere în urmă 
tul 
re 
ur>

beneficiarilor actului cul- 
E o afirmație surprin- 

ne gindeam la can- 
de adevăr cuprinsă în 
explicații de natură

tru eșuează și devine fără sens. 
Iar pentru a îndeplini aceste 
cerințe de ordin spiritual ale 
omului contemporan, ne unim 
munca cu organizațiile de ti
neret, cu școlile. Tineretul din 
Vulcan participă la acțiunile 
clulxului. Este consecința cola
borării noastre, aș spune fe
ricite, cu comitetul orășenesc 
U.T.C.; toate planurile de acti
vitate le inițiem împreună, 
lată, de pildă, am organizat, 
împreună, concursul pe 
rii (dotat cu 
nul — ieri și 
teresant. s-a 
real succes și 
alte manifestări 
milare, urmate de seri distrac-

me.se- 
premiij „Vulca- 
azi“. A fost in- 
bucurat de un 
ne îndeamnă la 

culturale si-

nu e vorba 
de altceva t 

scormonitoa- 
novatoare, o 
fată de gus- 
omului, ca-și exigentele

au evoluat rapid, in ultimii

■ i clubul dm Vulcan dom- 
e optimismul și activitatea 

■rvescentă. In mod spontan 
cu

ef‘- 
«m făcut comparație cu alte 
asemenea instituții și am cău
tat să aflăm care este resortul 
generator de diferente :

Care este, și in ce con
sta, secretul activității de club 
de aici ? De ce aici este pu
blic și in altă parte nu, se 
uită altfel de oameni ? l-am 
întrebat pe Nicolae Bildea. di
rectorul clubului.

Nu poate fi vorba de nici 
un secret iar oamenii cu care 
lucrăm și pe care-i avem spec
tatori nu sînt altfel decit in 
alte localități ale 
nostru. Fermentul 
interesul pentru 
cultural-artistică, 
tact de a atrage 
omul. Cu artiștii 
cedam cu multă delicatețe țeste 
o activitate strict voluntară, 
preferențială a lor} și avem 
tn vedere in mod permanent 
eă ei sînt minați, de o pasiu
ne și de aptitudini. Totodată 
aceste calități psihologice indi
viduale, cunoscîndu-le, le că
lăuzim spre perfecționare, spre 
rezultate concrete care să sa
tisfacă pe alții și, implicit, pe 
ei. Cit despre public, trebuie 
să-i dăm ceea ce cere, acțiuni 
interesante și in forme, atrăgă
toare. Dacă nu se ține seama 
că omul are o adevărată foa
me de cultură — dar actul cul
tural trebuie să fie de cali
tate, ea și programele artis
tice ile altfel — munca noas-

municipiului 
muncii este 

activitatea 
un anumit 

și muitci cu 
amatori pro-

La clubul 
sindicatelor 
din Vulcan

live, capabile să suscite inte
resul și atenția oamenilor mun
cii din orașul nostru.

Așadar 
un secret 
constantă 
dă roade 
dament prețios pentru 
de zi cu zi. Uneori este 
parată de fapte mărunte, 
aparența, dar considerab le 
conexiunile lor cu altei'', 
triad in spațioasa sală de 
tlințe (destinată 
te inlimpină un 
dar rare atrage atenția că la 
dans este permis accesul nu
mai în ținută corectă. Nu l-am 
mai intilnit nicăieri in Valea 
Jiului, și ar fi. atila nevoie de 
el!: Nu e deloc banal sau lip
sit de sens un asemenea a- 
vertismeni : nu numai că ținâ
nd devine mai atent, se auto- 
eontrolea:a, dar exista toată 
speranța în închegarea unei o- 
pinii care să blameze și sa res
pingă veșminte, comportări și 
atitudini extravagante.

I.a Vulcan se află și o fru
moasă activitate arlistic-ama- 
toristică, răsplătită de aplau
zele spectatorilor la serbiirile 
cimpeneșli și la sfre.ctacolele de 
sală. Taraful numără TI 
slrumentiști și El soliști 
muzică populară, destul de 
noscuți și in Valea Jiului, 
numai în orașul lor. 
sînt Constantin Marcau (și in
structor al brigăzii, art'stice), 
loan Drăghici, loan Nemeș, 
Maria Spulber, Virgil Ursu. Se 
mai află două orchestre de mu
zică ușoara, una dintre ele « 
minei Paroșeni faeilitindu-le 
posibilitățile de repetiție și 
pentru a se centraliza și ține

nu e vorba de nici 
ci. de o preocupare 

și nedezmințită care 
și constituie un fun- 

munea 
su
in 
in 

în
se

și dansului) 
anunț lapi-

o evidență riguroasă a instru
mentelor muzicale. Ite petițiile 
tor nu >e transformă intr-un 
scop in sine, ci se prezintă pe
riodic pe scena grădinii de va
ră — amenajare cochetă și 
folositoare — în fața publicu
lui.

Dar formațiile și cercurile, 
care gravitează în jurul clu
bului, nu se opresc aici. O e- 
chipă de dansuri, formată din 
10 perechi, e instruită de loan 
Sanda, Brigada de agitație, 
pregătită de Constantin Mar
cau, am avut prilejul s-o ve
dem in faza municipală a fes
tivalului județean și. să-i ad
mirăm ingeniozitatea ironiei, 
armă de îndreptare a imper
fecțiunilor observate in via
ță.. Profesorul Marin Negrită 
se ocupă de o echipă de tea
tru care va prezenta, la bie
nalul concurs de teatru „1. Ti. 
Caragiale" piesa „Partea leu
lui" de Constantin Theodoru. 
In schimb, fanfara nu dă roa
de și pricina este că instru
mentele se află intr-un stadiu 
înaintat de uzură.

Se mai pot adăuga 
date la cele enumerate 
acum. Esențială nu este 
cantitatea organizatorică, 
calitatea muncii oglindită
ficiența ei întru împlinirea de
zideratului urmărit de cluburi : 
realizarea nu numai a unei 
mișcări de amatori care să facă 
față exigențelor artistice, ci și 
a unui climat cultural profita
bil spiritual. Aderența oame
nilor la acțiunile, cultural-ar- 

ince- 
nu 
ci

multe 
pînă 
doar 
ci și 
de e-

iu
de 

cu
rm 

Astfel

tislice este remarcabilă, 
pind dă la tineri — care 
merg doar la seri de. dans, 
și la manifestări culturale 
și pinii la virstnicul care 
află zi de zi in sălile de jo
curi. Pentru fiecare clubul ofe
ră ceva, preferințele își găsesc 
mijlocul potrivit ele a fi cul
tivate. Această stare de fapte, 
intrutotul lăudabilă, este posi
bilă datorită unei preocupări 
neobosite de a căuta și pro
mova noul in activitatea cul
turalii de. masă și colaborării 
fructuoase dintre factorii 
ponsabili in acest sens.

Așadar temerile privind 
receptivitatea oamenilor 
false și „argumentate" (de

o optică anacro- 
c.entru mineresc 
Jiului activita- 

și artistică este 
cluburi, iar ele

•SC

alimentate) de 
nică. Intr-un 
de talia Văii 
tea culturală 
polarizată de 
trebuie să sc afle în deplin a- 
cord cu progresul general al 
societății, să promoveze iniția
tivele valoroase, nn surogatele, 
să răspundă, și chiar 
timpine 
prin acte 
ținută.

să prein-
dorințcle oamenilor 

cultural-artistice de

T. SPĂTARII
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referi-
impo-

Un sens bine conturat

formațiilor de dansuri

sfîrșitui iernii lui o mie nouă sute, Ia Ograda, în 
Bărăganului, pe valea Ialomîței, se năștea Ionel

Dacă am socoti cite echipe 
de dansatori se află in- Va
lea Jiului am afla, cu des
tulă surprindere, plăcută, bi
neînțeles, un lung șir : pe 
lingă Casa de cultură, că
mine culturale și cluburi, 
pe lingă diverse instituții și 
întreprinderi.. Multe dintre 
ele au costumația spectacu
lară adecvată zonelor etno
grafice de proveniență a 
dansului, multe sînt pregăti
te in mod consecvent și cu 
seriozitate. îndreptățită este 
o întrebare: care este sco
pul urmărit, nu de ele, ci 
cu ele, de către cei care au 
responsabilități culturale ? 
Pentru că orice activitate u- 
mană este îndreptată, firesc, 
spre un scop, urmărește o 
finalitate (în cazul de față 
una de ordin artistici. Dacă 
formațiile de dansuri de la 
Casa de cultură din Petro
șani și cluburile din Lupeni 
și Vulcan sînt solicitate în 
mod periodic, mai ales în ul
tima vreme prin serbările

cimpenești, celelalte se scal
dă in anorrimat și, implicit, 
in mediocritate, datorită lip
sei d*e orizont.

Cea mai potrivită înviorare 
a acestor formații — care pot 
promova pe scenă frumuseți 
populare remarcabile-, îmbi
nate eu srația și autentici
tatea reprezentării — ar fi 
un concurs la nivelul muni
cipiului care nu numai că 
ar stabili o ierarhie valori
că, ei ar impune o schim
bare de optică asupra dan
surilor, ar provoca o tempe
ratură mai ridicată. In fe
lul acesta ar fi trezite din 
amorțeală multe echipe de 
dansuri, s-ar constitui altele, 
fie dezorganizate, fie pe 
punctul de a se fărîmița, 
intr-un cuvînt ar da un sens 
pregătirii multor dansatori 
amatori eu bunăvoință și ta
lent. Propunem acest concurs 
așteptîîid un răspuns 
tor la posibilitatea sau 
sibilitatea inițierii lui.

mijlocul verii lui o mie nouă sute șaptezeci, Perlea 
i se stingea din viață pe malurile Hudsonului, în îndepărta- 
i tul New York.
I Vreme de mai bine dc jumătate de veac, alături de un
j Eneseu, un Lipatti, și nu puțini alții dintr-o scinteietoare 
l pleiadă, Perlea avea să dea strălucire artei dirijorale și 
I componistice românești, atît în țară eît și mult dincolo de 
i hotarele ei.
i După studii făcute în România și în Germania, Perlea 
1 conduce cîțiva ani Orchestra simfonică radio și predă la 
• conservatorul din București. Pentru activitatea sa în acești 
1 ani, ca de altfel pentru întreaga sa carieră, trăsătura defi- 
1 nitorie o constituie dăruirea totală afirmării muzicii româ

nești simfonice, impulsionării vieții muzicale din România 
intre cele două războaie mondiale, afirmării și consacrării 
unor generații de artiști înzestrați.

Cvartetul pentru coarde ii aduce in 1926 recunoașterea 
meritelor de compozitor, în acest an decernîndu-i-se premiul 

j național de compoziție „George Enescu". Unsprezece ani 
mai tîrziu, cele două nume — Enescu și Perlea — se vor 

i îngemăna din nou, cu prilejut unui vibrant salut adresat 
i de intelectuali români ca Liviu Rebreanu, N. D. Cocea, Iser. 
■ Gala Galaction, Mihail Joia Alfred Alessandrescu, Miron 
1 Radu Parasehivescu. unui titan al areușului, Pablo Casals, 

ce se angajase cu toată fervoarea în combaterea fascismului 
ce-i sfirteca Spania natală.

Dintr-un lagăr german in «are fusese interwat, Perlea 
pleacă după război în Italia unde, începînd din 1946, diri
jează la Scala un vast repertoriu de operă, de la Mozart 
pînă la Mussorgschi și Richard Strauss. Apoi îl regăsim în 
Statele Unite. „Who s Who iu America", ee se autointitulea
ză „dicționar biografic al unor remarcabili bărbați și femei 
în viață", consemnează prestigioasa și îndelungata sa acti
vitate inaugurată în S.U.A. în 1949 la pupitrul lui Metro
politan Opera și continuată eu același constant succes la 
San Francisco, Los Angeles, neomițînd nici participarea la 
diferite festivaluri europene. In 1953, aceeptind solicitarea 
celebrului Toscanini, Perlea ia în grijă orchestra simfonică 
de la Manhattan School of Music, apare pe podiumul di
rijoral și Ia faimosul Carnegie Hall, unde, cum ne-o spune 
chiar ei, cultivă genul de spectacol operă-coneert prezen- 
tînd, de pildă, „Orfeu“, capetele de afiș deținute de Elisa
beth Schwarzkopf și Fischer-Daskau.

Creația românească nu rămîne nici ea necunoscută au
ditoriului nord-american, care a avut ocazia acum un an, 
la 23 aprilie, să aplaude „Omagiu lui Enescu" de Theodor

,1
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IONEL PERLEA:

„...Tot ce am

O viitoare
premieră

Ansamblul folcloric al Ca
sei de cultură din Petroșani 
este în preajma unei premie
re. Este vorba de piesa de 
sorginte folclorică „Păcală 
argat" de Petre Dulfu in re- 

artistică a lui Geo 
Se Va afla in spec- 

teatru, e- 
taraful și 
populară, 

fi prezen-

gia
Bucur.
tacol formația de 
chipa de dansuri, 
soliștii de muzică 
„Păcală argat" va 
tat și la concursul bienal de 
teatru „1. E. Caragiale".

După poeziile brueiețe,
ca-racterizaite printr-un puter
nic dar bine strunit vitalism 
și așezate sub soarele unei 
Elade văzute printr-o prismă 
dionisiacă, panteistă (reminis
cență nietzsc li<> rina), Ion Bar
bu se îndreaptă către o poe
zie din ce în ce mai pură, în 
sensul bun al cuvîntului. spre 
o poezie de esență.

Refractar oricărui lirism 
brut, nefiltrat, expresie prea 
directă a eului empiric gene
rator de poezie „leneșă", au
torul „Jocului secund" se de
finește drept un concurent al 
demiurgului în imaginarea de 
lumi probabile și ; posibile. 
Cealaltă față a acestui lanvs 
bifrens, cealaltă m-țfre pasiu
ne a acestui poet, nfalematiffa, 
îi servește uneltele J nec?.șare 
atingerii, scopului, 'ajutîndu-1 
să-și dureze un univers per
fect închegat, cu o structură 
nu numai muzicală (muzica 
fiind evidența sensibilă a po
eziei sale), ci și tina raționala 
logică.

..Ca și în geometrie — spu
ne poetul — înțeleg prin poe
zie o anumită simbolica pen
tru reprezentarea formelor po
sibile de existentă", Con-ff- 
vrut acestei afirmații, și al
tora de aceeași natură, uoez.iti 
sa r o depășire a datglm 1- 
mediat. o transcendere a rea
lului prin verb, o purificare 
si o esentializare perm-meață 
a unui joc primar — Viața — 
întru instituirea unui „joc se
cund. mai pur".

Mult discutatul ermetism al 
poeziei barbiene, care e unul 
de fond și mai rar de foimă, 
derivă, din prea marea „stili
zare". din renunțarea delibe
rată la orice balast, dar mai 
ales din intenlia ei initiatică, 
pe care o implică. Poetul ne 
invita sa contemplăm niște 
peisaje mentale esențializate, 
obiectivate imagistic, dar con
templarea nu e dintre cele 
mai ușoare, 
secund", 
„Isarlîk" 
cile porți de intrare în univer
sul său interior și tot alîtei 
etape străbătute de poet. Di
ficultatea rezidă și din limba-

jiu său personal m care ex
presia pur literară 
cu expresia pur 
„geometria înaltă 
pe care poetul o
Blaga, fiind o preocupare per-

se conjug., 
matematică, 
și slintă", 
elogia la

VERSURI

NOTE DE LECTOR
'xz'sri

r

Ciclurile 
„Uvedenrode" 

sînt tot atitea

nianentă și a sa. De la poe
mul ..După melci" trecînd prin 
celelalte două cicluri și pînă 
la „Joc secund", ciclul 
mai dens, atît ca substanță cit 
și ca structurare a ei, versu
rile lui Ion Barbu se adițio
nează fluent, incantatoriu, al
cătuind o lume plină de sen
suri ascunse ce se cer făcute

cel

inteligibile, o lume mitică in 
care, în ciuda inițierilor ab
stracte, viața pulsează la un 
nivel superior.

Cele mai semnificative poe
me in acest sens, poemele în 
care Ion Barbu se definește 
ca un creator de viabile mi
turi, sînt „Joc secund", „Oul 
dogmatic", „Ritmuri pentru 
nunțile necesare", „Uveden- 
rode" și poemele închinate lui 
Nastratin Hogea și Isarliku- 
lui.

Mitul sau metafora oglinzii 
pare să fie punctul de Îs 
care pornesc toate celelalte: 
cel al soarelui, al nunții, al 
oului. Eul artistului, oglinda 
sa interioară, e locul în care 
lumea insinuată prin simțuri, 
reflectată, se transfigurează, 
se preface, pînă ajunge — 
după cum spune poetul — a 
nu mai oglindi decrt figurs 
spiritului nostru „act clar de 
narcisism".

Cu ciclul „Isarl.îkului", Icn 
Barbu ne dezvăluie și „pentru 
mai dreapta cinstire a lumii 
Iui Anton Faun", o lum» bal
canică dispărută, ridicată la 
rangul de simbol al decaden
ței unei epoci de colorată 
vitalitate, o lume stranie 
prin albul ei obsedant, un 
Isarlîk „la mijloc de rău șl 
bun", „o ultimă Grecie", peste 
care Moartea și Somnul și-au 
întins aripile cu pitoresc și 
umor, dar și cu oarecare so
lemnitate, hieratism, 
de poezie, proza lui 
Barbu, proza literară, desigur 
se constituie cel mai 
ca o profesiune de 
sau, în cazul articolelor cri
tice, ca o pledoarie pro domn. 
(De cele mai multe ori pagi
nile sale de critică puțind fi 
aplicate mai puțin celor puși 
în discuție și mai mult sieși, 
concepției sale poetice).

Recentul volum din „Biblio
teca pentru toți", integral, cu
prinzând atît versurile cit și 
proza, ne dă posibilitatea să 
cunoaștem pe unul dintre cei 
mai mari poefi ai literaturii 
române dintre cele două răz
boaie mondiale — Ion Barbu.

Alături 
i Ion

adesea 
credință

E. PARASCHIVOIU

VICTOR ION POPA
Acum 75 de ani se 

năștea Ia Bir fad una! 
dintre cer mai reprezen
tativi și mai compleți 
oameni de teatru ro
mâni: Victor Ion Popa.

Personalitatea sa fe
brilă a concentrat eu o 
rară armonie dramatur
gia și actoria, regia și 
pictura. A fost director și 
teatrolog, profesor de artă 
dramatică șl 
cultural.

A urmat
Conservatorului de artă 
dramatică din Iași și 
începuse să scrie de/a 
piese cind războiul 
din 1916—1»18 l-a dus 
In prima linie. Ră/.hrtr.uf 
s-a întipărit in mima 
lui. N-a uitat ororile pe 
care le văzuse, 
purtat războiului 
aversiune 
Poate că
vor fi apărut ideile pie
selor și romanelor de 
mai tîrziu. După război 
publică versuri, proză, 
gralică la diierite re
viste ale vremii. In 1922 . 
debutează ca drama
turg (Ciula) iar în

___________________

7924 ca regizor cu o 
piesă de Ibsen. De acum 
începe perioada 
lă a lui Victor 
Popa.

Ca dramaturg 
născut succesul 
sa Mușcata din

tealia-
Ion

cu- 
pie-

a
cu 
fereas-

animator

Cursurile

i-a 
o 

constantă, 
în tranșee

75 de
jucală în 1929

national
tra, 
Teatrul
București, la care 
adaugă, în 1932, 
lanke și Cadir. fu pie
sele sale tema confrun
tării dintre generalii 
revine ca și tema rea
lizării plenare a iubirii 
prin căsnicie în ciuda 
inevitabilelor opoziții de 
ordin material 
Neînțelegerilor 
le. Teatrul său 
virtuozitatea, 
personală de a 
efecte dramatice 
fice teatrului de 
feră. Nu lipsește

de 
din 

se 
Take,

sau a 
naționa- 
vădește 

artă 
scoate 
specr- 

atmos- 
uneori

o

Idilică, sentimen- 
Insă aceasta nu 

țliminfaează valoarea pie- 
anihiteuză

jiota 
țlală,

ffielor,' nu
porta lăuntrică a teatru
lui tui Victor 
(„Take, lanke
face parte din reperto-

Ion Popa. 
și. Cadir"

încă o categorie 
spectatori: tinerelul 
copiii.

tn cursul anilor 
muncă a promovai
Încetat piesa româneas
că, un repertoriu ori
ginal și de marcată va-

de

de 
na

ani de la. naștere
din 
de 
in

s-a

riul Puiltor teatre
* (ard ’ și .se bucură 
■ acelwși succes ca și 
' 1932E.

Victor Ion Popa
'dovedit om de teatru 
(deplin, autor de specia- 
‘col iii cea mai completă 
)accepție a cuvîntului. A 
‘.fost un spirit frămînlal 
--.de rolul social al scenei, 
‘̂de fbneția ei estetie-edu- 
' colivă.
. aplecat
pături 
virtuali 
pînă la

De aceea 
asupra 

de 
puțin 

el: țăranii 
muncitorii. Cu 
tenacitate și-a

s-a 
unor 

spectatori 
caut a ți 

Șt 
aceeași 
format

loare (gustul și prefe
rințele nu l-au înșelai) 
ocolind piesele vetuste, 
reci sau comediile bu
levardiere care mișunau 
pe acea vreme. Textele 
românești le-a asocial 
cu titluri consistente 
din repertoriul străin. 
Criteriul opțiunii: va
loarea educativă, este
tică și etică a piesei.

Ideile sale privind 
formarea unui nou tip 
de spectator s-au con
cretizai și în preocupă
rile de a înjgheba tea
tre în aer liber și tea

I
I
I

tre populare în locali
tăți cu tradiții culturaie 
(Craiova, Botoșani), deci 
s-a. împotrivit tendinței 
de a se limita viaița 
scenică doar la capilalh. 
Este un produs cultura! 
născut din aceeași con
cepție democratică des
pre teatru.

Temperamentul său de 
combatant se fringe in 
martie 1946 cind era 
regizor al Teatrului na
țional și activa concomi
tent pe alte scene. Se 
pierdea un dramaturg 
pătruns de funcția so- 
cM-educutivă a teălr’i- 
lui,. un regizor plin de 
inițiativă, receptiv la 
îmi. prozatorul de ta
lent din romanul „Vele- 
rim. și Veler doamne", 
un eseist pertinent și 
talentat. Victor Ion 
Popa este un precursor 
al teatrului 
un militant 
teatrului de 
animator
vieții noastre culturale. -

de
neobosit 
mase și

entuziast

astăzi, 
al 

un 
al

S. TIBER1U

de spus,

baghetei

pentru repertoriul 
sale, creația sa are 
„să pună jos con 
vreme Mu am mai 

pînă în 1968

de eea din Timișoara și tipărită 
alt detaliu menit să demonstrezi

în fiecare că-

prin mi

! Grigoriu, in execuția reputatei Manhattan Symphony Or- 
, chestra, călăuzită de bagheta măiastră a lui Perlea.

Lipsite de contactul direct, generațiile mai tinere l-au 
, cunoscut și apreciat pe Perlea din înregistrările sale a căror
• valoare incontestabilă, le-a conferit dreptul de a fi numite 
’ „de referință". Se impune atenției, atît specialiștilor cît și 
1 nenumăraților amatori de muzică, o discografie de o mare 
‘ bogăție, conținirtd Rapsodiile și Simfonia I de Enescu, Sim

fonia Fantastică de Berlioz, Simfonia „Din lumea nouă" de 
1 Hvoraik, majoritatea repertoriului, verdian și puceînian..

Pe parcursul carierei sale, Perlea este lovit de o neno-
( roeire cumplită pentru oricine, dar mai cu seamă pentru un 

dirijor. Un accident vascular ii paralizează jumătate din
! corp, dar este nepu-tineios să stăvilească, să sece vreuna din 
( sursele artei sale. Dirijîntf cu « singură mină, Perlea s-a 
! arătat a fr mt artist Ia care dragostea neostoită
( pentru muzieă a învins beteșugul. Cu- un singur deget, cum 
, spunea un‘ eritic american, "Perlea face ceea ce alții nu reu- 
t șese să faeă cu zece, tăsînd nealterată imaginea sa ca diri- 
l jor. așa cum a creionat-o, încă in 1938. un la fel de reputat 
i confrate al săw, academi-eiamul ,lora : „Perlea are darul de a-
> străbate irartitura en juderata chibzuită a chirurgului ce taie 
I unde și eit trebuie.. Simțirea sa lăuntrică o stăpînește cu
> grijă pewtrw a atrar orchestra ca și cum ar fi un ascultă- 
1 tor din sală De aeeea izbutește atît de frumos să plămă

dească tiimbrurrle și să rotunjească sonoritățile instrumen
telor... II cunoaștem drept un îndrăgostit al studiului mi
gălos și al dragostei de răspundere muzicală..."

Portretul lui Perlea. creator cu un îmbelșugat fond 
I expresiv și <> măiestrie desăvîrșită a compoziției, ar fi 
1 complet dacă nu am pomeni de „Simfonia în do major", 
’ „Cvintetuli" și „Concertul pentru vioară și orchestră". 
I desigur, de „Variațiunite simfonice pe o temă proprie", 
i rijate de Stokovski la Paris, prezentate la New York

Enescu.
k Această compoziție, de altfel măgulitor apreciată
t ambii dirijori amintiți mai sus, oferă, totodată, o măsură 
1 a uriașei exigențe a lui Perlea față de propriile sale lucrări 
, a receptivității sale față de opiniile celor cărora le era 
, destinată creația sa. Insuccesul variațiunilor la Scala, atri 
t buit de Perlea preferințelor italienilor 

de operij autohton cu care, după spusele
, mai puține contingențe, l-a determinat 
i deiul pentru <> foarte lungă perioadă-de
1 scris muzică". Asta, cum adaugă tot Perlea.
! cînd, precizează el. prin mijlocirea compozitorului Theodor 
i Grigoriu. lucrarea ajunge în țară unde a fost executată de 
t Filarmonica din Cluj și

Ia Editura muzicală. Un
, pretenția constatată la Perlea față de sine ;
I lătorie Perlea avea Ia el (> valiză plină cu partituri ate 

viiitoaaekîw concerte pe care le studia în pauzele dintre re 
petîț»i'. Exigența, împletită organic cu a modestie autentică

( este evidențiată <fe <* anecdotă relatată chiar de Perlea m- 
, tr-tm intervin: fnnd rugat să vorbească despre activitatea 

sa m răstimp de douăzeci șî cinci de ani, Perlea și-a amin 
' tit de <♦ replică pe «are a dal-o unor toasturi la un ban r *
I ehet în onoarea sa — ....m-am ridicat și am spus că en nu
l mă pricep să vorbesc Șr «ă tot ce am de spus, spun prin
1 mrjtoeirea baghetei. Aceasta e vorba mea".
( Anul trecut, după o lipsă de un sfert de veac. îo ap»
l gewl carierei sale, Perlea a venit pe meleagurile natale. A
1 test aplaudat, ovaționai de numeroși admiratori venrți la

ewocertele sale, a first cinstit eu trilul de membru de onoatr»
( al t «lunii Compozitorilor din România.
► Observator lucid, nepărtinitor al realităților eu care
' era ewnfruntat, Perlea a ținut să releve, cu această oeaznr :

< „Deși am sosit de pttțhnă vreme, pot afirma că infăptunofe 
’ > «titra cile le-am văzut, sint impresionante. Regăsesc o țarâ 
. > în plin avint, prosperă. înfloritoare".
( Omul Perlea s-a stins din viață. Perenă va fi, însă,
< , admirația pentru Perlea. artistul eare s-a dăruit in întregime 
’ i înfloririi unei veritab.ie arte românești cu majore semni- 
(1 ficații, impunerii ei in lume.

M GOROVIȚĂ
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Idei novatoare alimentează
izvorul succeselor

IV r mare din pag. 1)

de 
condu- 
Matei 

acestei 
impor-

strui luliu Anta), echipele 
lăcătuși și electricieni 
se de Cornel Dima și 
Klasnici. Prin aplicarea 
inovații se realizează 
fante economii nemaifiind nece
sari manipulatori speciali pen
tru liecare gură de siloz. In 
acest mod închiderea și deschi
derea gurilor se realizează au
tomat de la un pupitru de co
mandă, dozarea cărbunelui pe 
bandă tăcîndu-se uniform. Pre
zintă de asemenea avantajul ac
ționării simultane u mai multor 
silozuri. Piuă în prezent, pro
cesul a fost aplicat pe trei co
loane de silozuri.

în bazinul nostru carbonifer 
este ioarte vehiculată ideea pu
rificării apelor celor două 
Jiuri. După cum bine se știe 
tocmai prin vărsarea apelor re
ziduale rezultate din procesul 
de spălare a cărbunilor aces
tea nu numai că prezintă un 
aspect neplăcut dar devin mac-

cesibile oricărei forme de Horă 
sau iaună acvatică. Pentru a 
reduce cantitatea de impurități 
a apelor reziduale, Ia prepara- 
ția cărbunelui Lupeni a fost 
dată în funcțiune in urmă cu 
cîleva luni o stație de omoge
nizare. Datorită acesteia, con
centrația de reziduuri existente 
în apa ce este vărsată in Jiul 
de est a scăzut de la 5,5 la 
1,9 grame/Jitru. Referindu-ne 
tot la această problemă a pu
rificării apelor reziduale putem 
aminti și faptul că datorită 
recirculării prin filtrare impu
ritățile au scăzut cantitativ în 
ultimul timp.

în urma viiturilor din această 
primăvară, conducta de apă 
potabilă, care alimenta exploa
tarea minieră Lupeni și pre- 
parația, așezată pe albia Jiului 
a fost distrusă. Desigur repara
rea conductei s-ar fi puiul rea
liza dar în condiții destul
dificile datorită debitului ridi
cat al apelor. în cele din urmă 
conducerile celor două între-

de

Prima
scrisoare

Mărturisesc că sînt emo
ționată. Este prima scrisoa
re pe care o adresez unei 
publicații. Locuiesc în blo
cul 5, ap. 24 de pe Aleea 
Liliacului din orașul Lupeni. 
In fața blocului nostru se 
află un teren de joacă pen
tru copii. Deși locuiesc de 
7 ani aici, terenul respectiv 
n-a fost nici pînă în pre
zent terminat. S-au pus niște 
bare și atît. Ingenioși, co
piii și-au amenajat din sîr- 
me niște leagăne care pro
duc un scîrțiit supărător atît 
pentru locatarii din blocul 
5 cît și pentru cei din blo
cul 7. Spre a-i împiedica să 
se joace, un locatar din blo
cul 7 a uns barele cu vase
lină. Noi am protestat. Copiii 
trebuie să se joace și de ce 
să-șî păteze hainele cu va
selină ? 
discuții 
jigpite. 
tați cu 
rugăm să nu mai folosească 
acest procedeu. Ideal ar fi 
ca locul de joacă să fie a- 
menajat 
tăm ca 
facă să

De aici s-a 
in care noi 
Nu vrem să 
vecinii. De

ajuns la 
am fost 
fim cer- 
aceea îi

*

I
*

I
I
I
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prinderi afectate de distrugerea 
hotătît 

a 
ali- 

a

acestei conducte au 
construirea în colaborare 
unei conducte noi pentru 
mentarea cu apă potabilă 
preparației, a centralei sale ter
mice și a minei Lupeni. Lucra
rea a fost începută la 10 iunie 
a.c. de către echipa condusă de 
Oliviu Horea, urmînd să iie 
recepționată la 23 August. Chel
tuielile de execuție revin în 
proporție de 60 la sulă prepa- 
rației, iar restul E. M. Lupeni. 
Pentru a se evita orice alte ne
plăceri de acest gen, conducta 
cu o grosime de 200 mm va H 
suspendată deasupra albiei 
rlului, urmînd să fie racordată 
după traversarea firului de ană 
la conducta veche.

Pentru a se asigura o creș
tere continuă a capacității de 
producție am fost asigurați de 
continuarea introducerii unor 
idei novatoare la preparatia 
cărbunelui Lupeni. Creșterea 
mereu crescîndă a sortimentelor 
de cărbune superior o cete dm 
plin.

MINISTERUL
ÎNVATAMINTULUI

COMUNICA:
Pentru facultățile și sec

țiile la care, în urma con
cursului dp admitere din 
10—18 iulie a. c., au mai ră
mas locuri neocupate se or
ganizează un nou concurs de 
admitere, in perioada 12—20 
septembrie 1970.

Concursul se va organiza 
la următoarele instituții de 
invățămint superior : Uni
versitatea din București; U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai“ 
din Cluj; Universitatea din 
Craiova; Universitatea „Al. I. 
Cuza" din Iași; Universitatea 
din Timișoara; Institutul po
litehnic București; Institutul 
politehnic 
politehnic 
politehnic 
politehnic 
litehnic Timișoara; Institutul 
de construcții București; In
stitutul de petrol, gaze și 
geologie București; Institutul 
de petrol Ploiești; Institutul 
de mine Petroșani; Institutul 
de subingineri Baia Mare; 
Institutul de subingineri Pi-

Brașov; Institutul 
Cluj; Institutul 

Galați; Institutul 
Iași; Institutul po-

teșii: Institutul de subingi- 
neri Hunedoara; Institutul 
agronomic București; Institu
tul agronomic Cluj; Institu
tul agronomic lași; Institu
tul agronomic Timișoara; A- 
cademia de studii economice 
București; Institutul pedago
gic de 3 ani din București; 
Institutul pedagogic de 3 ani 
din Baia Mare; Institutul pe
dagogic de 3 ani din Bra
șov; Institutul pedagogic de 
3 ani din Constanța; Institu
tul pedagogic de 3 ani din 
Oradea; Institutul pedagogic 
de 3 ani din Pitești; Insti
tutul pedagogic de 3 ani din 
Timișoara; Institutul pedago
gic de 3 ani din Suceava: 
Institutul pedagogic de 3 ani 
din Tg. Mureș; Conservato
rul „C. Porumbescu" din Bu
curești; Conservatorul „Gh. 
Dima“ din Cluj; Conservato
rul „G. Enescu" din lași; 
Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I- L. Ca;a- 
giale" din București.

Văii Jiului
la fotbal

In meci de verificare

ȘTIINȚA 2-1JIUL

municipal ai sin- 
lual inițiativa or- partid. Nu peste 

seama de crite- 
nu s-a manifes- 
exigență. Anul 

i primiți la pre- 
fost infirmați 

întruneau cali-în vederea apropiatei reluări 
a campionatului național de 
fotbal, echipele din Valea Jiu
lui își intensifică pregătirea. 
Zilnic ele se antrenează cu se
riozitate pentru a se putea pre
zenta la startul oficial cu un 
potențial cît mai ridicat. în ab
sența divizionarei A, — Jiul, 
joi am urmărit pe stadionul din 
Petroșani o intîlnire amicală 
între Jiul tineret-rezerve si 
Știința Petroșani. A fost un 
meci specific de verificare, util 
ambelor formații, în care antre
norii Emil Ciurdărescu și prof. 
Gheorghe Irimie și-au rulat 
Întregul lot de jucători în ve
derea orientării asupra celor 
„11" pe care-i vor arunca peste 
puțin timp în locul campiona
tului. La Știința au evoluat 26 
din cei 28 de jucători cîți cu
prinde lotul, cei mai mulți foar-

te tineri, talentali, iar la Ji 
au semnat prezența, printre 
alții, și hunedoreniî Caramalis 
și Anghel, dinamoviștii bucureș- 
teni Bratu și Petrea, tîrgumurc- 
șenii Șleam și Dodu, timișorea
nul Bodrojan, piteștcanul Țur
can, studentul Vasile 
La 
de 
tru 
de 
învingători, de Rotea pentru în
vinși. Am remarcat jocul bun 
al unor tineri componenți al 
Științei (Vlad, Cigmăian, Mun- 
teanii, Rotea) și mișcarea gre
oaie a noului val jiulist (Țur
can, Dodu, Anghel, Petrea). 
Sînt primele impresii, de la un 
meci de verificare, care pot fi 
oricînd schimbate. Depinde 
numai de ei, de jucători.

G. DINU

Ionescu. 
sftrșitul celor 90 de minute 
joc scorul era de 2—1 pen- 
Jiul prin golurile înscrise 

Țurcan și Bolovan pentru

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie: Republica fetelor 

(17—19 august); Republica ■ Colonia Lanfieri (17—19 au
gust); PETRILA: Via Mala (16-10 august); LONEA — 
Minerul: Asterix și Cleopatra (17—19 august); ANINOASA : 
Alexandru cel fericit (13—19 august); VULCAN : Tandrețe 
(17—19 august); LUPEN1 — Muncitoresc: Femeia îndărăt
nică (18—19 august); BARBATENI : Mamă ciudată (18—19 
august).

Consiliul 
dicatelor a 
ganizării unei competiții spor
tive dotate cu „Cupa Văii 
Jiului". Se vor întrece șase 
din cele șapte formalii din 
municipiul nostru care acti
vează în campionatul jude
țean. Este un bun prilej de 
pregătire și verificare a echi
pelor respective in vederea 
reluării campionatului jude
țean in 6 septembrie. De la 
consiliile asociațiilor sporti
ve participante — respectiv 
Paringul Lonea, Preparatia 
Petrila, Minerul Aninoasa, 
Minerul Vulcan, Preparatorul 
Lupeni, Constructorul Lupeni 
— se așteaptă să depună lot 
interesul pentru organizarea 
și reușita întrecerilor.

Prima etapă din „Cupa Văii 
Jiului" se dispută mîine și 
organizează următoarele în
tâlniri : Paringul Lonea 
Minerul Vulcan, Constructo
rul Lupeni — Minerul Ani
noasa, Preparatia Petrila — 
Preparatorul Lupeni. De men
ționat că Preparatorul Lu
peni și Constructorul Lupeni 
vor susține meciurile de aca
să pe terenul din Uricani, 
deoarece stadionul din Lupeni 
este în reparafie.

DUMINICA 16 AUGUST

nr. 2 și 5, la liceul din Pe
trila unde numărul membrilor 
de partid este mic față de to
talul cadrelor didactice.

Lipsuri s-au manifestat și în 
ceea ce privește calitățile ce
lor primiți în i 
tot s-a ținut f 
riile stabilite, i 
lat suficientă 
acesta din noii 
parație, 2 au 
pentru că nu 
tățile cerute. De asemenea, la 
E. M. Petrila au fost două ca
zuri de infirmare a hotărîri- 
lor luate de adunările generale. 
La E. M. Lonea adunarea ge
nerală a organizației de bază 
nr. 2 A a primit în partid, 
cu multă ușurință, fără a-i cu
noaște bine comportarea pe 
Dumitru Buliuș care săvîrșise 
fapte incompatibile cu calita
tea de membru de partid, fiind 
necesar să se infirme hotărî- 
rea adunării generale.

In cazurile de nerespectare 
a criteriilor stabilite privind 
calitățile celor ce solicită pri
mirea in partid o vină princi
pală poartă acei membri de 
partid care dau 
fără a cunoaște temeinic

problema asigurării primirii in 
partid numai a celor mai buni 
oameni ai muncii. Creșterea 
continuă a rolului, a influen
ței fiecărei organizații de ba
ză a partidului, cuprind rea 
tuturor locurilor de muncă cu 
membri de partid impun îm
bunătățirea activității de în
tărire a partidului prin primi
rea de noi membri

In acest sens comitetul oră
șenesc de partid îndrumă or
ganele și organizațiile de par
tid spre a acorda cea mai mare 
atenție primirii in partid a a- 
celor oameni ai muncii 
se dovedesc, în orice
jurare, că sint demni de a face 
parte din partid, 
reale există.
zervă
U.T.C. Organizînd și conducind 
mai bine această muncă, ur
mărind cu strictețe respectarea 
caracterului ei permanent, con
tinuu. dovedind o înaltă exi
gență principială se va reuși 
ca in orașul Petrila organi
zațiile de partid să-și sporeas
că rîndurile, să se ridice la 
înălțimea sarcinilor încredința
te. rezol vind cu succes mul
tiplele probleme ce le revin.

care 
impre-

recomandări

Posibilități 
Există și o re- 

necesară — organizația

>>Grafica de carte 
românească" 

cadrul schimburilor di- 
dintre Uniunile Artiș- 

plaslici din U.R.S.S. și

Stoicu BALOI
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I
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16,00 22,30

in limba ger-16,05

23,15

La șantierul T.C.M.M. Dictonul „PAZA BUNA AFARA DI PRIMEJi
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Balcanice de 
Transmisiune

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. 
Emisiune 
mană.
Jocurile 
atletism,
de la Stadionul Repu
blicii.

19,30 
20,00 
20.50

18,30 Bună seara, fete ! Buna 
seara, băieți! — emi
siune pentru tineret. 
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedie.
Cînt și joc pe-ntinsul 
țării — program pre
zentat de Ansamblul 
„Ciocîrlia".
„Saltul căprioarei" — 
reportaj despre orașul 
Piatra Neamț.
Film serial : „Incorup
tibilii". Episodul „Pro
cesul lui Eliot Ness". 
Din carnetul cu amin
tiri al „Cerbului de 
aur". Recital Connie 
Francis.
Telejurnalul de noapte. 
Sport.
Închiderea emisiunii.

bumul vocilor celebre; 14,30 
Cine știe cîștigă; 15,00 Cintă 
Ana Bălăci; 15,40 Interpreți de 
muzică ușoară; 16.00 Cintece și 
jocuri populare; 17,00 Almanah 
muzical; 18,00 Revista literară 
radio; 18.30 — 365 de cintece; 
18,40 Din creația de operetă a 
compozitorilor Filaret Barbu și 
Gherase Dendrino; 19,05 Ro
manțe; 19,25 Program de mu
zică ușoară; 20,30 Maeștri ai 
baghetei; 22,30 Studioul de poe
zie; 22,50 O melodie... trei in
terpreți.

In 
recte 
tilor .
Republica Socialistă Româ
nia, la muzeul Pușkin din 
Moscova s-a deschis vineri 
expoziția „Grafica de carte 
româneasca". Expoziția cu
prinde lucrări de Ligia Ma- 
covei, Marcel Chirnoagă, 
Valeria Munteanu, Marcela 
Cordescu, Geta Brătescu 
alți graficieni români.
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IPROGRAMUL I : 6,05 Con
certul dimineții; 7,00 Radiojur
nal; 7,15 De la munte la mare 
— program muzical estival; 
8,00 Sumarul presei; 8,10 A- 
vanpremicră cotidiană; 8,22 De 
la munte la mare; 9,00 Radio- 
magazinul femeilor; 9,30 Ora 
satului; 10,00 Cavalcada ritmu
rilor; 11,15 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 12,00 De toate pentru 
toți: 13,00 Radiojurnal. Sport; 
13,15 De toate pentru toți... tu
riștii; 13,45 Noutățile săptămâ
nii — muzică ușoară; 14,00 
Unda veselă; 14,30 Melodiile 
vacanței; 15.00 Caravana fan
teziei; 15.55 Estrada dumini
cală: 19,00 Gazeta radio; 19,15 
Estrada duminicală; 20,05 Tea
tru scurt : „Era cea mai f®u>» 
moașă" de Ionel Hristea; 20,32 
Romanțe; 21,00 Zece melodii 
preferate; 21,35 Meridiane me
lodii; 22,00 Radiojurnal; 22,10 
Panoramic sportiv; 
ridiane melodii; 
poetic; 0,03—5,00 
turnă

PROGRAMUL 
tineu duminical; 
radiofonic pentru copii; 
Caleidoscop muzical; 9,45 Sub 
soarele lui August — cintece; 
10,00 Opera și cele cinci ne
cunoscute; 10,30 A 7-a artă; 
11,00 Concertul capodoperelor; 
12,40 Mozaic muzical; 14,10 Al-

23,35

V

luarea

încălcarea prevederilor
Maior Corneliu COJOCARU 

din Grupul de pompieri Deva

pentru 
incen-

depozite, ga 
in orice alte 
(de pe șan 
unde există

sancționează
Ia 500—1 000

cum trebuie. Aștep- 
cei în măsură să o 
treacă la fapte.

mate- 
fără 

legale 
care

Uucreția M1TROI
Lupe ni

22,30 Me-
22,50 Moment 
Estrada noe-

pericolului de 
impune 
măsuri : 
tehnică 

stingerea

Îl : 6,00 Ma-
8.00 Teatru

9,12

ÎNDIGUIREA RÎULUI BANIȚA

Reportaj publicitar

tărhnul respectării normelor I'. C. I.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

j mm

în zilele acestea, s-au în
ceput lucrările de construire, 
in dteptul depozitului de ma
teriale Varnița, a zidului de 
sprijin de pe malul drept al 
rlului Banița. Menit să apere 
de inundații zona depozitului 
de materiale a Bazei de apro
vizionare și transport Petto- 
șani, sub a cărui îndrumare

lehnică se execută lucrarea, 
zidul, construit pe o fundație 
de beton din elemente prefa
bricate, cu o înălțime totala 
de 3,20 metri, se ta întinde 
pe o lungime de peste 300 
metri.

Echipa de muncitori mineri 
pensionari cum sini: loan

Nichita, Ștefan Fiilop, Sera
fim Tiu, Carol Bertoti și alții, 
la dispoziția cărora stă o be
tonieră și suficiente materiale 
de construcție, a reușit ca in 
primele patru zile de la în
ceperea lucrării să excaveze 
și să toarne betonul pe o lun
gime de 40 m fundație.

respectau normele
PROTECȚIE a MUNCII
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In cadrul activității speci
fice de șantier, munca de 
prevenire și stingere a incen
diilor ocupă un loc impor
tant și de sine stătător. Ingi
nerii, tehnicienii și maiștrii 
constructori de pe șantierele 
din Valea Jiului au între sar
cinile lor zilnice de producție 
și pe aceea de a lua măsurile 
pentru apărarea de distru
gere a bunurilor materiale. 
Din această activitate pe li
nia P.C.l. nu lipses.c unele e- 
xemple pozitive. Astfel, ing. 
Ion Lăsat, șeful șantierului 
T.C.M.M. Valea Jiului, s-a 
preocupat personal de preve
nirea și stingerea incendiilor 
la șantierele și loturile pe ca
re le conduce. La îmbunătă
țirea muncii pe această linie 
au contribuit acțiuni ca :
• discutarea la fiecare șe

dință operativă, la nivelul 
conducerii șantierului, și a 
aspecte Iar privind prevenirea 
și stingerea incendiilor pe 
șantiere. De fiecare dată cînd 
s-au constatat deficiențe, au 
fost stabilite în aceste ședin
țe măsurile pentru remedie
rea neregulilor;

$ executarea unor analize 
scurte privind activitatea co
misiilor tehnice de prevenire 
și stingere a incendiilor și 
modul în care acestea și-au 
adus aportul lor la scoaterea 
șantierelor in afara pericolu
lui de incendii;

9 urmărirea cu mai multă 
atenție a măsurilor înscrise 
in procesele verbale dresate 
de organele P.C.l., M.A.I. și 
prinse in planurile comisiei 
tehnice de prevenire și stin
gere a incendiilor întocmite 
trimestrial și completate, du
pă controalele executate de 
organele P.C.l. și M.A.I.

Serviciul tehnic-producție al 
șantierului T.C.M.M. Petro
șani (șef serviciu ing. Nico- 
lae Manole) a adus la cunoș
tința proiectanților încălcările 
constatate cu ocazia verifică
rii proiectelor și a urmărit 
executarea lucrărilor prevă
zute de proiectanți prin dis
poziții de șantiere și note de 
comandă suplimentare (e- 
xeinplu, deficiențe constatate 
la Fabrica de brichete Co- 
roești; baie, limpărie, sală de 
apel — mina Dilja; lărapărie
— mina Livezeni central; 
baie, lămpărie, sală de apel
— mina Uricani; stație pen
tru sortarea cărbunelui — 
mina Dilja etc.). Majoritatea 
acestor neajunsuri de proiec
tare și execuție au fost re
mediate pînă la terminarea 
lucrărilor și recepția obiecti
velor.

Unii șefi de loturi sau sec
ții ca : Gheorghe Bosou și 
Ștefan Gheorghe de la șan^e- 
rul T1C.M.M. Petroșani, prin 
exigența de care au dat' do
vadă pe linia respectării re
gulilor de prevenire și stin
gere a incendiilor, au contri
buit la apărarea bunurilor 
existente la punctele de lucru 
de sub supravegherea și con
trolul lor.

Cu toate măsurile luate, au

mai rămas totuși nerezolvate 
o serie de probleme pe lotu
rile șantierului T.C.M.M.

Cu ocazia controalelor efec
tuate de organele P.C.l. în 
cadrul șantierului, au fost 
constatate multe nereguli le
gate de sistemul de încălzit, 
instalații electrice de iluminat 
și forță defecte și improviza
ții. executarea lucrărilor de 
sudură în apropierea 
rialelor combustibile 
respectarea normelor 
în vigoare, deficiențe 
pol duce în fiecare moment 
la declanșarea unor incendii 
de tnari proporții. La lotul 
de construcții și montaje Vul
can s-au găsit sobe metalice 
montate în construcții din 
lemn., lingă pereții și tava
nul combustibil nepro-tejat; 
materiale combustibile solide 
și lichide (lemn, carton as
faltat etc.) depozitate în lo
curi unde se execută lucrări 
cu foc deschis; depozitarea 
tuburilor de oxigen neprote
jate față de razele solare și

factorilor de răspundere pe a- 
ceastă linie.

3. La nivel de lot să existe, 
în copie, capitolul 11 din 
„Normativul republican pen
tru proiectarea și executarea 
construcțiilor și instalațiilor 
din punct de vedere al pre
venirii incendiilor", care se 
referă la construcții provizo
rii pentru organizarea șantie
relor.

4. Pentru perioada frigu
roasă care urmează, pe toate 
loturile șantierului să se ve
rifice amănunțit sistemul de 
încălzire și iluminat și să fie 
pus de acord cu normele le
gale în vigoare. De asemenea, 
se va urmări ca lucrările cu 
foc deschis (sudură, topirea 
bitumului, pregătirea hranei 
muncitorilor, fumatul etc.) să 
se efectueze numai în condi
țiile și la distanțele cerute 
de normele legale și în vigoare.

5. Să se dea o atenție deo
sebită depozitării corespunză
toare a materialelor de con
strucție astfel incit acestea

așezate lingă surse de foc des
chis; nerespectarea dispozițiu- 
niior legale referitoare la e- 
xecutarea lucrărilor de sudu
ră etc.

Construcțiile pentru organi- . 
zare de șantier, la majorita
tea loturilor T.C.M.M., se e- 
xecută fără respectarea pre
vederilor normativelor în vi
goare de prevenire și stin- 
gene a incendiilor (N.P.C.I./70) 
ele fiind amplasate la distan
țe mai mici decit cele pre
văzute față de construcțiile în
vecinate; nu este rezolvată la 
toate loturile și punctele de 
lucru alimentarea cu apă pen
tru stins incendii, în faza de 
organizare de șantier; se re
partizează materiale combusti
bile (carbid, vopsele pe bază 
de ulei și nitrolacuri) contrar 
normelor P.C.l, etc.

Pentru înlăturarea neregu
lilor mai sus semnalate și 
scoaterea bunurilor șantieru
lui in afara 
incendiu, se 
uivnătoarelor

1. Comisia 
prevenirea și
diilor a șantierului T.C.M.M. 
Valea Jiului să Întocmească 
trimestrial planuri de măsuri 
cu sarcini concrete, responsa
bilități și termene de îndepli
nire. Acest plan să fie întoc
mit în colectiv cu participa
rea tuturor membrilor comi
siei tehnice, iar la înfăptui
rea prevederilor planului să 
se urmărească efectiv înlătu
rarea tuturor cauzelor de in
cendii.

2. Cu ocazia ședințelor ope
rative care se țin săptămînal 
la nivelul șantierului, să se 
analizeze operativ și măsurile 
luate pentru înlăturarea cau
zelor de incendii și să se vă
dească preocuparea tuturor

să nu prezinte pericol de in
cendii sau să favorizeze ex
tinderea incendiilor. Este vor
ba de depozitarea materiale
lor combustibile solide (che
restea, lemn rotund, bitum, 
carton asfaltat etc.) și a li
chidelor (vopsele pe bază de 
ulei și nitrolacuri, var nestins 
etc.), care toate trebuie depo
zitate cu respectarea strictă 
a normelor P.C.l.

6. Organizarea prevenirii și 
stingerii incendiilor pe locu
rile de muncă, să fie de ase
menea în atenția conducerii 
șantierului și loturilor, deoa
rece de aceasta depinde li
chidarea cauzelor de incendii 
și stingerea promptă în caz 
de izbucnire.

7. Asigurarea alimentării cu 
apă pentru stins incendiile 
la fiecare lot .și punct de lu
cru și menținerea in perfectă 
stare de funcționare a căilor 
de acces la acestea, trebuie 
să fie în atenția conducerii 
șantierului T.C.M.M. și a con
ducătorilor de ioturi, deoare
ce de aceasta depinde inter
venția promptă la incendii și 
stingerea lor fără pagube ma
teriale sau jertfe umane.

8. Dotarea tuturor puncte
lor de lucru (magazii, de
pozite, ateliere etc.) cu mij
loace inițiale de stins incen
dii. să stea în atenția con
ducerii T.C.M.M., tuturor 
maiștrilor și muncitorilor 
șantierului, deoarece acestea 
sînt materialele P.C.l. de pri
mă intervenție cu ajutorul că
rora se pot stinge sau loca
liza 'începuturile de incendii.

Șefi de loturi și maiștri 
constructori, nu uitați !

H.C.M. 2 285/1969 atrage du
pă sine sancțiuni materiale.

Pentru a împrospăta cu
noștințele cadrelor tehnice de 
conducere din construcțiile 
industriale (aviz și celor so- 
cial-culturale ale T.C.H, — 
n. n.) — șefi șantier, loturi, 
maiștri, muncitori — redăm 
mai jos cîteva din prevede
rile acestei hotărîri, precum 
și modul de sancționare a a- 
baterilor :
• proiectarea sau executa

rea oricărei construcții sau 
instalații fără respectarea 
prevederilor normativelor in 
vigoare privind prevenirea 
incendiilor se sancționează cu 
amendă de la 1 900—3 000 lei;
• nerespectarea normelor 

de prevenire și stingere a in- 
cendi tar referitoare la ampla
sarea și folosirea mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor ne
cesare lucrărilor (de construc
ții și de montaj — n. n.) se 
sancționează cu amendă de la 
800—1 500 lei;

@ neadăpostirea, neintre- 
ținerea in stare de funcțio
nare sau blocarea în așa fel 
incit nu pot fi folosite in caz 
de incendiu a instalațiilor, 
mașinilor, utilajelor și mate
rialelor de prevenire și stin
gere a incendiilor, ori exploa
tarea acestora in alte scopuri 
decit cele pentru care sînt 
destinate, se sancționează cu 
amendă de la 800—1 500 lei; 

neorganizarea sau neîn- 
treținerea in bune condițiuni 
a căilor de acces pe terito
riul ce aparține organizației 
socialiste (șantier in cazul de 
față — n. n.) ori blocarea 
căilor de acces in interiorul 
atelierelor, depozitelor și in 
alte asemenea încăperi incit 

poată fi folosite iu 
se sancțio

să nu 
caz de incendiu, 
nează cu amendă de la 200— 
400 lei;
• neexecutarea sati nein 

treținerea in bună stare, po 
trivit normelor in vigoare, a 
bazinelor, ramptlor de aii 
montare, hidranților ori sur 
selor de apă pentru stinge 
rea incendiilor sau blocarea 
acestora in așa fel incit nu 
pot fi folosite in caz de incen 
diu, se sancționează cu amen 
dă de Ia 800—1 500 lei;
• nerespectarea dispoziții 

lor legale referitoare la așe 
zarea, stivuirea sau depozita 
rea materialelor de construc
ție semifabricate sau finite 
ori a combustibilului sau a 
altor asemenea bunuri, care, 
prin modul lor de așezare, 
pot crea pericol de incendiu 
ori împiedica sau ingreuia 
acțiunea de intervenție în caz 
de incendiu, se 
cu amendă de 
lei;
• fumatul in 

raje, magazii sau 
asemenea locuri 
tiere — n. n.) 
pericol de incendiu, în afară 
de spațiile destinate acestui 
scop, se sancționează cu a- 
mendă de la 300—800 Iei.
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Vineri s-a încheiat cea de-a 
doua etapă a convorbirilor 
sovieto-americane privind li
mitarea cursei înarmărilor 
strategice, care s-au desfă
șurat timp de patru luni în 
capitala Austriei. Părțile au 
convenit să reia negocierile 
la 2 noiembrie la Helsinki.

Din 
tarile* 

socialiste
TIRANA 14 (Agerpres). — 

întreprinderile de transpor
turi rutiere din Albania vor 
realiza anul acesta un vo
lum de transporturi cu 41 la 
sută mai mare decît cel al 
primului an al actualului cin
cinal. De asemenea, rețeaua 
feroviară a țării a fost con
siderabil extinsă prin pune
rea In exploatare a căii fe
rate Rogozhina — Fieri, tn 
prezent se lucrează Ia con
struirea liniei Elbasan —• 
Prenajs. Feroviarii albanezi 
au realizat numai în primele 
7 luni ale anului în curs un 
tralic echivalent celui din 
întreg anul 1966. tn sectorul 
transporturilor maritime, la 
stîrșitul anului 1970, navele 
de pe liniile comerciale vor 
realiza un trafic cu 69 la 
.sută mai mare decît cel înre
gistrat In . anul 1966.

BELGRAD 14 (Agerpres). 
— A luat siîrșit construcția 
noii termocentrale din ora
șul iugoslav Sisak. Noul o- 
biectiv energetic va produce 
anual 1 200 000 kWh și va 
aproviziona cu electricitate 
numeroase întreprinderi In
dustriale din Croatia.

to

BRATISLAVA 14 (Ager
pres). — Fabrica de strun
guri din orașul Trehcin este 
una din cele mai mari în
treprinderi industriale din 
Slovacia. Aici se produc 
anual circa 4 000 de strun
guri. In fiecare an, colectivul 
fabricii extinde caoacilatea 
de producție a Întreprinderii, 
tn prezent, la fabrica din 
Trencin se află în faza fi
nală de construcție a mare 
secfie dotată cu utilai mo
dern, care va permite să se 
sporească producția de strun
guri de 1,5 ori.

O
VARȘOVIA 14 (Agerpres). 

— Noul tip de locomotivă de 
1 700 CP, produs la Uzina 
constructoare de mașini gre
le din Poznan, a trecut cu 
succes probele. Locomotiva 
va circula pe principalele
monist rale feroviare ale

’ R. P. Polone.

0
mtnAPESTA 14 (Ager-

oies). — tn localitatea Ba- 
konyszentlaszlo, din vestul 

; R. P. Ungare, a fost con
struită cea mai modernă fa
brică de cărămizi din fard. 
Fabrica are o capacitate de 
54 milioane cărămizi anual.

O

BERLIN 14 (Agerpres). — 
Portul Rostock din Republica 
Democrată Germană este un 
important punct de legătu
ră cu centre comerciale din 
lumea întreagă. Din acest 
port pornesc 16 Unii inter
naționale, deservite de între
prinderea de navigație mari
timă a R.D.G.

De la începutul acestui an, 
prin portul Rostock au fost 
manipulate 6 milioane tone 
de mărfuri, fn luna iulie, eei 
3 000 de lucrători ai portu
lui au încărcat și descărcat 
926 000 tone mărfuri — cifră 
record pentru ultimii 10 ani.

9 Membrii echipajului navei 
spațiale „Apollo-14", care ur
mează să fie lansată la 31 ianua
rie în direcția Lunii, încep săp
tămîna viitoare antrenamentele 
speciale în vederea îndeplinirii 
misiunii. Comandantul navei, 
Alan Shepard, și pilotul modu
lului lunar, Edgar Mitchell, se 
vor antrena marți într-o ca
meră de altitudine. Miercuri, a 
aceste antrenamente se va ală
tura și pilotul modulului de 
comandă, Stewart Roosa. Echi
pajul de rezervă compus din 
Eugene Cernan, Ronald Evans 
și Joe Engle vor efectua antre
namente similare începînd de 
joi.

Tot săptămîna viitoare, teh
nicienii Centrului spațial de la 
Cape Kennedy vor începe ope
rațiunile de verificare și încer
care a rachetei Saturn-5.

® Rezervele de aur și va
lută convertibilă alo Franței 
au crescut cu 98 343 481 franc. 
In prima săptămîna a acestei 
luni, s-a anunțat oficial la 
Paris. Totalul rezervelor Fran
ței se ridică acum la 
83 16),-Li 922 franci.

Itanitetâri tesle Wait «art 
anini eliberării tain

ROMA 14 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor consacra
te zilei de 23 August, în „Pa
vilionul Națiunilor11 al tîrgului 
internațional de la Messina a 
fost amenajat un stand turis
tic românesc. La deschiderea 
tîrgului, standul „România" a 
fost vizitat de ministrul ita
lian al turismului și specta
colelor, Matteo Matteotti.

Cu același prilej, în sala de 
festivități a Bibliotecii Româ
ne din Roma a fost organizată 
o seară de filme românești. Au 
fost prezentate două filme do
cumentare, precum și filmul 
artistic „Valurile Dunării".

Q -
VARȘOVIA 14. — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu. transmite ; Ministrul 
culturii și artei al R. P. Po
lone, Lucjan Motyka, a inau

gurat la Varșovia o interesan
tă expoziție de artă decorati
vă românească. Prilejuită de 
aniversarea eliberării Româ
niei, expoziția prezintă peste 
100 de exponate — lemn, ce
ramică și sticlă —, care per
mit locuitorilor capitalei po
loneze să cunoască o parte din 
tendințele actuale ale artei 
grafice românești.

La vernisaj a fost prezent 
T. Petrescu, ambasadorul Ro
mâniei în Polonia.

O
SYDNEY 14 (Agerpres). — 

Cu prilejul apropiatei aniver
sări a eliberării Ronîlniei, Con
sulatul General român la 
Sydney a organizat o gală de 
film. Au fost prezentate filmelo 
„Excursie în nordul Moldovei", 
„Nicolae Grigorescu" și „Moa
ra cu noroc".

Republica Populară Congo 
la a zecea aniversare

a independenței
La 15 august se împlinesc 

zece ani de la proclamarea in
dependenței Republicii Populare 
Congo (Brazzaville). Tn a- 
ceastă perioadă, tînărul stat 
african a obținut succese im
portante în dezvoltarea sa eco
nomică, în diversificarea pro
ducției și în ridicarea nivelului 
de trai al populației.

Președintele Consiliului de 
Stat și șeful guvernului Repu
blicii Populare Congo, Marian 
N'Gouabi, arată că anul 1970 
constituie „anul dezvoltării e- 
conomice intensive a țării". în 
vederea atingerii acestui obiec
tiv, investițiile de capital în e- 
conomia națională s-au ridicat 
în acest an la 1,5 miliarde 
franci africani, față de 700 mi
lioane în 1969.

O atenție deosebită a fost 
acordată în ultimii ani indus
trializării țării. Importantele re
zerve mineraliere, cuprinzînd 
zăcăminte de fier, cupru, zinc, 
aur, cositor și potasiu, au con
stituit obiectul a numeroase 
studii și prospecțiuni, dintre 
care unele au intrat deja în 
faza exploatării active. Locul 
principal în dezvoltarea econo
mică și socială a națiunii re
vine sectorului de stat, plasat 
sub conducerea Biroului pen
tru crearea, controlul și orienta
rea întreprinderilor de stat 
(B.C.C.O.). Acest organism sta
bilește și planurile de produc
ție ale întreprinderilor.

Politica guvernului congolez 
în domeniul industrializării vi
zează reducerea discrepanței 
dintre regiunile nordice și su
dice, prin crearea de noi obiec
tive economice și prin dezvolta
rea infrastructurii. Regiunile 
din nordul țării dispun de im
portante posibilități, în special

în domeniile agricol și foresti
er. Prin dezvoltarea căilor de 
comunicație se prevede punerea 
în valoare a celor cinci mili
oane de hectare de păduri din 
zona nordică a țării, care cu
prind esențe rare (mahon, tec, 
abanos) deosebit de apreciate 
pe piața mondială. Lemnul re
prezintă, de altfel, 80 la sută 
din exporturile statului congo
lez.

Drumul național Pointe Noire- 
Ouesso (prin Brazzaville), a 
cărui construcție a început în 
anul 1969, este considerat a fi 
o adevărată „coloană verte
brală" a vieții economice con
goleze. El va avea un mare rol 
în facilitarea comerțului intern 
și extern al țării.

Nu departe de calea ferată 
care leagă Congo (B.) de Ocea
nul Atlantic, la 45 km nord-est 
de Pointe Noire, se află mica 
localitate Holle, unde a intrat 
în funcțiune un mare complex 
minier de exploatare a potasiu- 
lui. Zăcămintele de potasiu de 
aici sînt considerate printre 
cele mai bogate din lume. Ele 
au o concentrație de 39 la 
sută, și apropierea lor de su
prafață face posibilă extrage
rea a 2 000 tone pe zi.

Pe plan extern, Republica 
Populară Congo duce o politică 
de pace și colaborare cu alte 
națiuni. Intre România care 
urmărește cu simpatie eforturile 
de dezvoltare economică și so
cială ale tinerelor state africa
ne, și Congo (B.) s-au stabilit 
relații de colaborare prietenești, 
pe baza principiilor suveranită
ții și independentei naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc.

(Agerpres)

Libanul în așteptarea alegerilorI
I
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O activitate febrilă și ne
obișnuită pentru această vre
me a anului se desfășoară la 
Beirut, iar viața politică liba
neză evoluează, in prezent, 
sub amprenta perspectivei a- 
legerilor prezidențiale care 
vor avea loc la 17 august.

Două formațiuni politice 
principal își dispută întiie- 
tatea : pe de o parte, Frontul 
Democratic Parlamentar, cel 
mai important grup din ca
drul Camerei Deputaților din 
Liban, care l-a desemnat pe 
generalul Fouad Chehab drept 
candidat al său, iar pe de 
altă parte, Falangele Libane
ze, Partidul Național Liberal 
și Blocul Național, al căror 
reprezentant unic este Pierre 
Gemayel, ministrul lucrărilor 
publice.

Generalul 
tă de 70 de 
figurile simbolice ale Libanu
lui. Fost președinte în perioa
da 1958—1964, după războiul 
civil ce. divizase țara, el con
tinuă să fie considerat și as
tăzi drept un garant al re
concilierii^ naționale. Proble
ma se complică insă, prin 
faptul că generalul și-a anun
țat intenția de a nu candida; 
cu toate acestea, cu numai 
patru zile înainte de desfă
șurarea alegerilor, liderii Fron
tului. Democratic Parlamentar, 
printre care Rashid Kararne, 
premierul țării, și Sabri Ha- 
made, președintele Camerei 
deputaților, au dat publicită
ții un comunicat prin care

Chehab, in virs- 
ani, este una din

își exprimă hotărârea de a 
menține candidatura genera
lului. Chehab la președinție, 
indiferent de dorința aces
tuia.

Celălalt pretendent la man
datul suprem, Pierre Gema
yel, s-a făcut cunoscut prin 
luările sale de poziție în. mo
mentul conflictului intervenit 
intre oficialitățile libaneze și 
organizațiile palestiniene de 
comando amplasate pe teri
toriul țării.

In afara acestor două cu
rente, conturate in mod clar, 
radiografia politică libaneză 
este împestrițată de fracțiuni 
ale partidelor amintite, opuse 
candidaturii oficiale, precum 
și de alte formațiuni politi
ce, reduse numericește. Exis-

tența acestui adevărat labirint 
politic, caracteristic etapei 
preelectorale libaneze, situea
ză în domeniul hazardului 
chiar și orice tentativă de 
prognoză. Cu atit mai mult, 
cu cit actualele alegeri .pre
zidențiale au loc intr-un mo
ment dificil pentru țară. Con
flictul cu organizațiile pales
tiniene a fost soluționat, dar 
echilibrul este precar, iar po
ziția viitorului șef de stat in 
această problemă are o im
portanță primordială. Pe alt 
plan, relativa lipsă de sta
bilitate internă a afectat în 
mare măsură atit turismul cit 
și depunerile bancare, cele 
două furnizoare de bază ale 
venitului național.

Venera ANGHEL
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Guvernul R. D. Germane salută
tratativele sovieto-vest-germane

BERLIN 14 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane a 
dat publicității vineri o decla
rație în care salută desfășurarea 
cu succes a tratativelor dintre 
guvernele U.R.S.S. și R.F.G., pre
cum și Tratatul încheiat între 
cele două state. După ce cons
tată că tratatul stipulează' res
pectarea deplină a integrității 
teritoriale a R.D.G. și inviolabi
litatea frontierei de stat dintre 
R.D.G. și R.F.G., declarația pre
cizează : „Prin aceasta, norma
lizarea relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G., pe baza egalității, a 
devenit o chestiune care poate 
|i cu adevărat soluționată. Obli- • 
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gațiile incluse în tratatul dintre 
U.R.S.S. și R.F.G. fac necesară 
ca un pas următor stabilirea 
pe viitor a relațiilor diploma
tice normale între R.D.G. și 
R.F.G.".

în încheiere, în declarație 
se arată că, avînd în vedere că 
guvernele S.U.A., Marii Brita
nii și Franței și-au exprimat in 
mod oficial acordul față de ati
tudinea R.F.G. și față de înche
ierea Tratatului de la Moscova, 
este logic ca și aceste stale 
să-și normalizeze relațiile cu 
Republica Democrată Germană 
și să nu mai pună piedici în 
calea primirii R.D.G. în O.N.U.

• Prezența celor 124 de baze militare americane pe te
ritoriul Japoniei îngrijorează profund opinia publică din 
această țară. Astfel, în luna iulie și la începutul lunii au
gust, în regiunea Misawa, lokota, Kitafudzi, unde sînt am
plasate cele mai importante baze americane, au avut loc 
numeroase acțiuni de protest ale maselor populare. Acesta 
este motivul pentru care comandamentul american a hotfi- 
rit efectuarea in secret a manevrelor militare.

Numeroasele acțiuni de protest demonstrează însă că 
această tactică nu poate induce în eroare opinia publică 
din Japonia care se pronunță tot mai hotărît pentru lichi
darea bazelor militare străine de pe teritoriul țării.

Irlanda de nord

AMPLE ACJIUNI
ALE POLITIEI

Vietnam I 
de

BONN 14 (Agerpres). — 
Cancelarul vest-german, Wil
ly Brandt, a declarat în ca
drul unei conferințe de pre
să ținută vineri la Bonn, că 
în opinia sa, după încheierea 
cu succes a convorbirilor de 
la Moscova, normalizarea re
lațiilor R.F.G. cu alte țări 
socialiste europene va deveni 
mal ușoară. în luna septem
brie, a precizat Brandt, gu
vernul federal speră să rea
lizeze „progrese hotărîtoare 
în tratativele cu Republica 
Populară Polonă".

El a subliniat, de asemenea, 
că „o adevărată destindere 
în Europa centrală este ini
maginabilă fără o îmbunătă
țire a relațiilor dintre R. F, 
a Germaniei și R. D. Germa
nă".

sud
SAIGON 14 (Agerpres). — 

în cea mai mare parte a 
Vietnamului de sud continuă 
să lie semnalate lupte deo
sebit de puternice între for
țele patriotice și trupele a- 
mericano-saigoneze. Ciocnirile 
cele' mai violente au loc în 
prezent la est de orașul Hai 
Lang, situat pe drumul națio
nal nr. 7, în apropiere de 
fosta capitală imperială, Hue. 
De asemenea, baza de artile
rie „O'Reilly" continuă să 
fie supusă, de șase zile, unor 
puternice atacuri ale forțelor 
pair iot ice, deși bombardiere
le americane „B-52" au lan
sat asupra regiunii respecti
ve, numai în cursul nopții 
de joi spre vineri, 720 tone 
de bombe. încercînd să stă
vilească atacurile patrioți- 
lor.

Alte angajamente mililare 
au avut loc în apropiere de 
Saigon și în delta fluviului 
Mekong.

BELFAST 14 (Agerpres). — 
Primejdia izbucnirii unei crize 
de guvern . în Irlanda de nord 
a fost deocamdată înlăturată. & 
întîlnire a primului ministru, 
James Chichester-Clark, cu li
derii Partidului unionist a de
curs, joia trecută, într-o atmos
feră destinsă. în ciuda așteptă
rilor, reprezentanții extremiști
lor protestanți nu au depus • 
moțiune de neîncredere împo
triva lui Chichester-Clark. Ad
versarul său. fostul ministru de 
interne, William Craig, nu a 
apărut la această reuniune. Ob
servatorii politici apreciază că 
declarația ministrului britanic 
de interne, Reginald Maudling, 
potrivit căreia Marea Britanie

va instaura un control direct 
asupra Irlandei de nord în ca
zul unor împrejurări excepțio
nale, a contribuit la liniștirea 
spiritelor.

între timp, în Irlanda de 
nord se desfășoară o amplă ac
țiune a poliției pentru urmări
rea atentatorilor care, marți, au 
ucis doi polițiști. Pînă în pre
zent, aceste cercetări nu au 
dus la nici un rezultat. Inciden
tele și actele de violență care 
au avut loc pînă acum în Ir
landa de nord au provocat 
pagube materiale în valoare de 
aproximativ 40 milioane lire 
sterline. Aceste estimări au 
fost făcute de către Camera de 
comerț din Belfast.

PROCESUL SHARON TATE
LOS ANGELES 14 (Agerpres). 

— Linda Kasabian, principalul 
martor al acuzării în procesul 
asasinilor actriței americane 
de cinema Sharon Tate, a tost 
interogată joi de avocatul apă
rării Ronald Hughes și supusă 
unei reaudieri de către procuro
rul districtual adjunct Aaron 
Stovitz, care a încercat să con
tracareze astfel procedeele apă
rării de eludare a principalelor 
capete de acuzare.

Linda Kasabian a fost audiată 
pînă în prezent în 14 ședințe, 
existînd șanse ca interogatoriul 
său să continue și săptămîna 
viitoare. Pusă în libertate, după 
acordarea imunității de către 
instanță pentru faptul că a ac
ceptat să depună mărturie în 
favoarea acuzării, Lindei Kasa

bian i s-a oferit o puternică 
gardă personală datorită ame
nințărilor care au fost formu
late Ia adresa ei. Ea locuiește 
într-un hotel, al cărui nume și 
adresă sînt ținute secret.

în ședința de joi, Charles 
Manson, principalul acuzat la 
proces, a protestat împotriva 
„tratamentului" la care este 
supus în închisoare și a făcut 
obiecții cu privire la procedee
le utilizate de avocatul său 
Irving Kanarek în cursul inte
rogării martorei acuzării Linda 
Kasabian. Manson a recurs de 
altfel săptămîna trecută șl la 
greva foamei, încercînd să-l de
termine, fără succes, pe Kana- 
rck să suspende interogatoriul 
luat martorei.

p
• O dată cu încheierea dezbaterilor asupra declara- 

ției-program a noului guvern și acordarea votului de în
vestitură acestuia. Parlamentul italian (Camera reprezen
tanților și Senatul) a intrat în vacanța de vară.

Membrii parlamentului se vor întruni din nou la 28 
septembrie pentru a adopta măsurile propuse de cabinetul 
prezidat de Emilio Colombo.
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• Camera Reprezentanților 

a respins vetoul opus de pre
ședintele Richard Nixon pro
iectului de lege privind aloca
rea sumei de 4,4 miliarde do
lari pentru finanțarea unor pro
grame școlare.

• Societatea de construcții 
din Madrid a concediat 750 de 
muncitori care declaraseră gre
vă, revendicînd îmbunătățirea 
condițiilor materiale. Agenția 
France Presse informează că în 
semn, de solidaritate cu colegii 
lor concediați, mai multe mii 
de muncitori din Madrid au 
participat la greve de scurtă 
durată.
ț Generalul Saleh Mahdi Am- 

mash, vicepreședinte al Iraku
lui, s-a întors joi seara la 
Bagdad, după o vizită între
prinsă la Damasc. în capitona 
Siriei, vicepreședintele irakian 
a avut convorbiri cu șeful sta
tului și guvernului sirian, dr. 
Noureddine Atassi. Din partea 
siriană, la convorbiri au parti
cipat, de asemenea, generalul 
Hafez Assad, ministrul apărării, 
și Mohamed Rabah Tawil, mi
nistrul afacerilor interne.

• Comisia pentru problemele 
externe a Camerei Reprezentan
ților a adoptat un proiect de 
lege în baza căruia președin
tele S.U.A. este obligat să ex
plice în scris Congresului ori 
de cite ori angajează forțe a- 
mericane în străinătate, fără 
aprobarea prealabilă a organu
lui legislativ. Obligația se ex
tinde și în cazul cînd președin
tele hotărăște trimiterea de tru
pe suplimentare într-o tară sau 
teritoriu în care sînt deja sta
ționate aceste trupe.
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• Un prim bilanț, dat publi
cității joi, arată că în urma 
inundațiilor recente care s-au 
produs în zona orașului brazi
lian Recife cel puțin 180 de 
persoane și-au pierdut viața. 
Acestora li se adaugă un număr 
de 50 de dispăruți. Cercetările 
întreprinse de echipe speciale 
continuă pentru a se putea 
stabili, pe cît posibil de exact, 
un bilanț definitiv al victime
lor și pagubelor provocate de 
recentele inundații.

• Fondul Monetar Internațio
nal exercită presiuni asupra 
guvernului Canadei în vederea 
restabilirii unui curs fix al 
dolarului canadian. După cum 
se știe, în urmă cu cîteva luni 
guvernul canadian a instituit 
un curs flotant al monedei na
ționale, permitînd deci stabili
rea liberă a cursului în funcție 
de cerere și ofertă. Această 
măsură echivalează cu o reeva
luare de facto a dolarului ca
nadian, una dintre cele mai 
puternice monede ale lumii ca
pitaliste.

• La Washington a continuat procesul intentat Penta
gonului de guvernatorul statului Florida, Claude Kirk, in 
legătură cu hotărîrea de scufundare în Oceanul Atlantic a 
unei cantități apreciabile de gaze toxice. In cursul ședinței 
de joi, unul din experții consultați a arătat că există cel 
puțin două modalități de debarasare de gazele toxice, care 
nu prezintă riscurile scufundării in apele oceanului. Pri
ma dintre ele ar consta in introducerea blocurilor de beton 
intr-unui din silozurile pentru rachete devenite disponibile 
și. umplerea acestuia cu o substanță chimică puternic alca
lină. Aceasta ar urma să neutralizeze gazele. Cea de-a doua 
soluție ține seama de actualul stadiu al programului fixat 
de Pentagon și prevede detoxificarea gazelor, cu ajutorul 
aceleiași soluții alcaline, la bordul navei unde sînt în pre
zent încărcate.

R. D. GERMA
NĂ : O vedere 
a Palatului Sann- 
souci din Pots
dam, clădit de 
Frederich al II-lea 

•ai Prusiei între 
anii 1745—1747, 
imitînd palatul și 
parcul de la Ver

sailles

...Și consulul brazilian 
va fi executat ?

Forțe de poliție au fost 
amplasate in jurul ambasa
dei uruguayene din Rio de 
Janeiro pentru a preveni pro
ducerea de incidente, ca ur
mare a valului de nemulțu
miri stîrnit în această țară 
de răpirea consulului brazi
lian la Montevideo, Dias 
Gomides. Pe adresa ambasa
dei uruguayene au sosit în 
ultimele zile scrisori în care 
sint proferate amenințări în 
cazul în care consulul răpit 
va împărtăși soarta consilie
rului american în Uruguay, 
Daniel Anthony Mitrione.

După cum s-a mai anun
țat, autorii organizației ile
gale din Uruguay care și-au 
asumat responsabilitatea re
centelor răpiri de persoane 
străine din această țară, au 
anunțat că Dias Gomides va 
fi executat în momentul 
cînd poliția Va depista locul 
unde el a fost ascuns.

„Criză" de energie 
electrică la New York

Creșterea neobișnuită a 
temperaturii (30—35 grade 
Celsius la umbră) și a gra
dului de umiditale a atmos
ferei a provocat joi cea de-a 
două „criză" de alimentare 
cu energie electrică, resim
țită de marea metropolă ame
ricană New York în mai pu
țin de o lună. „Consolidated 
Edison Co", firmă care asi
gură furnizarea energiei elec
trice necesară orașului, a 
anunțai că a redus cu 5 la 
sută voltajul și a cerut clien- 
ților săi, publici și particulari, 
să reducă voluntar consu
mul de energie electrică.

90 milioane 
arme de foc

Numărul actelor criminale 
au crescut în deceniul trecut 
în Statele Unite cu 148 la 
sută, în timp ce populația 
țării a crescut cu numai 13 
la sulă, se arată in raportul 
anual al Biroului Federal de 
Investigații al S.U.A. (F.B.I.). 
Raportul care, potrivit unei 
precizări exprese, nu consem
nează decît crimele comuni
cate F.B.I. de către organele 
de poliție locale, relevă fap
tul că numai anul trecut, 
cînd s-a Înregistrat o ușoară 
tendință de reducere a valu
lui de criminalitate, s-au înre
gistrat peste 5 milioane de 
acte criminale, dintre care 
655 000 au îmbrăcat forma a- 
sasinatelor, răpirilor și ata
curilor armate asupra unor 
persoane individuale sau in
stituții publice și particulare. 
Numai valoarea bunurilor fu
rate s-a cifrat în 1969 la 
peste 2 miliarde de dolari, fi
ind însă cu 4 la sută mat 
mică decît în anul precedent.

Un fapt deosebit de grav 
consemnat în raport constă 
în aceea că în cursul dece
niului trecut utilizarea arme
lor de foc In scopuri crimi
nale a crescut îngrijorător de 
mult. Două din trei victfme 
înregistrate în anul 1969 au 
constituit obiectul unui ataa 
cu arme de foc, numărul 
persoanelor asasinate ridi- 
cîndu-se la 14 590, dintre care 
86 de polițiști sau membri al 
organelor de anchetă în 
mîini particulare se găsesc 
acum peste 90 milioane arme 
de foc.

Deosebit de îngrijorătoare 
este, după dptecierea rapor
tului, înmulțirea atacurilor 
asupra tortelor de ordine, 
numărul victimelor din rin- 
durile poliției ridieîndu-se în 
deceniul trecut la 561. fn 
plus, 17 din fiecare 100 de 
polițiști din Statele Unite au 
constituit anul trecut obiec
tul unor atacuri ale celor 
certați cu legea.

Soția lui Bobby Moore 
n-a fost răpită

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Timp de 72 de ore fără în
trerupe! e, membri ai Scot
land Yard-ului au păzit lo
cuința celebrului fotbalist 
britanic Bobby Moore, pentru 
a evita o eventuală Mpire. 
Bobby Moore a primit o scri
soare în care esfe amenințat 
că sofia sa va fi răpită și 
că pentru răscumpărarea et 
va trebui să depună suma ie 
10 000 lire sterline. După irei 
zile de așteptare zadarn’că, 
detectivii, care erau ascunși 
pentru a-i prinde pe eventua
lii răpitori, au părăsit locuin
ța lui Moore.

Se crede că scrisoarea a 
lost expediată de cineva care 
a vrut să Iacă o glumă.
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