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La Ambasada
Uniunii Sovietice

din București

Anul 1970 — Anul internațional al Edu- 
oațiej — prilejuiește tuturor cadrelor didac
tice din învățământul de toate gradele, pre
cum și tineretului „în formare", reflecții și 
ambiții emulative — în sensul cel mai ales 
al cuvîntului, cauzate de concepțiile noi, 
moderne despre procesul instruirii, educației. 
Tinerii de azi trebuie să se pregătească de o 
asemenea manieră îneît i...ine să poată face 
față exemplar problemelor complexe și ne
bănuit de subtile ale științei și tehnicii, ale 
economiei în general. Dar o și mai grea sar
cină o au cadrele didactice la care e nece
sar să se vădească o deplină înțelegere, o 
limpede pătrundere a procesului amintit, cu 
atîtea posibile laturi de dezvoltare. Se im
pune, implicit, mult discernămînt, eforturi, 
frămîntări continue, pentru a găsi formule, 
mijloacele și căile cele mai adecvate de îm
plinire frumoasă a acestui deziderat.

Scurta discuție avută recent, pe marginea 
temei care ne interesa, cu tov. ing. Ilie Con- 
stantinescu, prorectorul I.M.P., ne-a luminat 
unele unghiuri mai puțin cunoscute ale 
preocupărilor existente la Institutul de mine 
pentru formarea cadrelor inginerești din in
dustria minieră, la nivelul exigențelor im
puse de trecerea la un nou cincinal.

— Institutul din Petroșani este principalul 
furnizor din România de cadre cu pregătire 
superioară care activează în sau pentru in
dustria minieră. Mulți absolvenți ai ' acestui 
institut ocupă posturi de conducere în în
treprinderile și instituțiile miniere sau în a- 
paratul de stat. Un număr apreciabil de ab
solvenți sînt doctoranzi sau șî-au susținut 
teza de dizertație. In fine, se știe, că o mare 
parte a celor care au frecventat cursurile 
I.M.P. și-au conturat o personalitate tehnică 
și științifică prin elaborarea unor lucrări de 
o reală valoare, impunîndu-se atît în țară cît 
și peste hotare.

— Cum credeți că poate fi păstrat 
acest prestigiu cîștigat ? Mai mult, cum 
vedeți abordarea unor trepte de o și 
mai înaltă amplitudine ?

— In decursul celor 26 de ani de construc
ție socialistă, învățământul superior minier a 
cunoscut o permanentă îmbunătățire struc
turală, organizatorică și de conținut. Se pun 
însă la, ora actuală câteva probleme care se 
cer Rezolvate cu multă luciditate și spirit de 
prevedere. In perioada actuală și de viitor 
are loc introducerea și amplificarea pe o 
scară cuprinzătoare a mecanizării, electrifi
cării, automatizării. Necesitatea reîntregirii 
pregătirii în aceste domenii — fie prin 
cursuri post-universitare, fie prin alte forme 
de reciclare a cunoștințelor — se impune 
cu tot mai multă acuitate.

înființarea secțiilor de subingineri, 
exploatări miniere Și electromecanici 
neri, care pot ocupa posturi pînă Ia 
zone, sectoare (începînd din noul an 
sitar va funcționa la Hunedoara un 
de subingineri în subordinea I.M.P., 
ții de furnale și oțelării, prelucrări 
și tratamente termice și electromecanică me
talurgică, cursuri de zi și serale) impune, 
desigur, probleme de structură nu numai în 
ceea ce privește planurile de învățămînt și 
programele analitice ale subinginerilor, ci 
și ale inginerilor mineri. Substanța planu
rilor și programelor ingineriei a rămas cam 
aceeași 
mineri 
tu'ui — să fie cadre cu formație amplă, de 
concepție și cercetare. Altă pondere se cu
vine. în acest sens, rezervată unor discipline 
ca automatica și telemecanica, radiotehnica și 
televiziunea industrială, -ca să nu mai vor
bim de cercetarea operațională, -calculatoa
rele electronice și programare. Evident, a- 
ceste direcții pot fi aprofundate și în cadrul- 
cursurilor post-univer-sitare. Totuși o mai 
mare atenție trebuie să li se acorde în limi

de 
mi- 

șefi de 
univer- 
institut 
cu sec- 
plastice

deși se cunoaște că viitorii ingineri 
trebuie -— după imperativul prezen-

Convorbire realizata de
Ing. Traian MllLLER

(Continuare în pag. a 3-a)

„Floarea

de colț“
97 de echipaje au împăisn- 

jenit cu itinerariile 
treg cuprinsul țării, 
vîrful Moldoveanu 
în Delta Dunării au 
glasurile zglobii ale 
rilor și școlarilor plecați în 
drumeție. Rînd pe rînd cele 
97 de echipaje își încheie 
itinerariile aducînd cu ele 
jurnale care consemnează 
fidel activitatea exped'liona- 
rilor, impresii de neuitat care 
vor fi povestite ’ părinților, 
fraților, colegilor de școală. 
Turismul va cîștiga noi prie
teni care se vor bucura la

lor în
de pe 
și pînă 
răsunat 
pionie-

FILE
DE

JURNAL
de frumusețile

excursii-
tei de mult 
naturii, de mirajul 
lor

Printre cei care 
rheiat de curînd 
se află și cel de-al I 
echipaj al Văii jiului, 
scris în concurs de către 
Școala generală nr. 4 Luneni 
sub denumirea de „Floarea 
de colț".

Răsfoind filele jurnalului 
se poate lua cunoștință de 
frumoasele zile petrecute în 
expediție de către pionieri 
și se înțelege cu ușurință de 
ce la sfîrșitul excursiei toți 
pionierii au afirmat în cor : 
„La anul, vom 
la drum".

.. Zori de zi. 
toii la școală, 
nimeni, toți s-au trezit 
timp. Dar parcă a 
cineva ? Toți au fost cu gîn- 
dul numai la expediție...

Primul popas îl facem DC 
malul J:ului de vest în ul
tima localitate așezată pe

și-au în- 
i'inerarlul 

treilea 
, în-

pleca din nou

Ne-am adunat 
Nu a întîrziat 

Ia 
dormit

lacob IMLING, 
comandantul expediției

(Continuare In nag. a 3-a)

In zilele de 3 și 4 septembrie 
Partidului Comunist Român a avut 
au participat primii secretari ai comitetelor județene de partid, 
conducerile ministerelor și celorlalte instituții economice centrale, 
șefii secțiilor Comitetului Central și lucrători din aparatul C.C., 
conducători ai organizațiilor de masă și obștești, secretarii cu pro
blemele economice ai comitetelor juițețene de partid și secretarii 
cu problemele agricole — președinți ai uniunilor agricole jude
țene, directorii direcțiilor agricole județene, precum și cadre de 
conducere din presa centrală.

In cadrul dezbaterilor a fost analizată situația îndeplinirii 
planului de stat în industrie pe anul 1970, precum și mersul acti
vității în domeniul realizăr'i investițiKor. S-au discutat, de ase
menea, probleme legate de activitatea și rezultatele obținute în 
agricultură în prima jumătate a anului, precum și sarcinile pri
vind pregătirea și desfășurarea campaniei agricole de toamnă. 
Totodată a fost examinată activitatea pregătitoare în vederea în
ceperii în cele mai bune condițiuni a muncii 
prevederilor planului de stat pe 1971 în toate 
miei naționale.

In încheierea ședinței a luat cuvântul

a. c., la Comitetul Central al 
loc o ședință de lucru la care

pentru realizarea 
sectoarele econo-

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Secretarul general al Partidului Comunist Român a 
făcut o amplă expunere cu privire la sarcinile principale care 
stau în fața economiei noastre în momentul de față, subliniind 
în mod deosebit necesitatea intensificării eforturilor pentsu rea
lizarea obiectivelor planului în toate ramurile și unitățile de pro-

ducție, ridicarea calității produselor la nivelul cerințelor și posi
bilităților economiei noastre, creșterea eficienței producției, pentru 
perfecționarea conducerii și organizării întregii activități econo
mice. In concluziile secretarului general al partidului un accent 
deosebit a fost pus pe necesitatea îmbunătățirii continue a stilu
lui și metodelor de muncă a ministerelor și celorlalte organe eco
nomice centrale, a creșterii răspunderii acestora în executarea 
atribuțiilor ce le revin, precum și pe ridicarea nivelului muncii 
de conducere în cadrul centralelor și combinatelor, al tuturor 
unităților economice.

Vorbitorul a atras atenția asupra unei serii de probleme, de 
importanță stringentă, de soluționarea cărora depinde creșterea 
randamentului muncii în agricultură, sporirea producției agricole, 
satisfacerea în măsură crescîndă a cerințelor de consum ale popu
lației și ale economiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat, de asemenea, sarcinile 
ce revin comitetelor județene, organelor și organizațiilor de partid 
in lupta pentru înfăptuirea programului economic al partidului, 
pentru realizarea prevederilor concrete ale planului de stat în 
toate ramurile economiei naționale.

Secretarul general al partidului a scos în evidență faptul că 
există toate condițiile și posibilitățile pentru ca oamenii muncii 
din industrie și agricultură, comuniștii, întregul nostru popor să 
asigure înfăptuirea cu succes a prevederilor planului pe 1970, a 
tuturor hotărîrilor trasate de Congresul al X-lea al partidului, 
pentru progresul și prosperitatea continuă a României socialiste.

Solemnitatea 
decernării 

medaliei jubiliare
„in cinstea 

aniversării a 100 
de ani de la 
nașterea lui 

VJ. Lemn" unor 
cetățeni români
La Ambasada Uniunii Sovie

tice din București a avut loo 
vineri la amiază solemnitatea 
decernării medaliei jubiliare 
„In cinstea aniversării a 100 de 
ani de la nașterea lui V. I, 
Lenin", conferită de Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
unor cetățeni români — vete
rani ai mișcării muncitorești, 
activiști ai unor organiza ui 
obștești, personalități ale vie
ții publice, oameni de artă 
cultură.

Medalia jubiliară a fost 
mînată de ambasadorul A.

numele C.G. 
al Prezi- 

al 
i-a feli- 
cei deco- 

medalia a- 
centenaru- 

al proleta- 
un simbol 
dezvoltării

și

în- 
V.

ÎN SPRI JINUL
MUNCII POLITICE

MASA
In ultimele zile, organiza

țiilor de partid din unitățile 
economice ale municipiului 
le-au fost repartizate 400 de 
broșuri pe tema „Munca po
litică de masă". Editată de 
Secția de propagandă și ci I- 
tură a Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., lucra
rea prezintă prin intermediul 
unei mese rotunde experien
ța organizației de partid de 
Ia I.C.S. Hunedoara privind 
conținutul, metodele, mijloa
cele și formele muncii poli
tice de masă desfășurată în 
sprijinul realizării sarcinilor 
economice. Studierea și dis
cutarea lucrării în cadrul or
ganizațiilor de partid va de
termina cu siguranță îmbu
nătățirea muncii politice în 
rîndul colectivelor unităților 
economice din municipiu.

[Expoziție de mobilă
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

la Lupeni
Cooperativa meșteșugă

rească „Deservirea" din Lu
peni a organizat o expoziție 
de mobilă pentru contractări 
pe anul 1971, în cadrul că
reia sînt prezentate patru 
prototipuri originale realizate 
de colectivul atelierului de 
tîmplărie condus de Alexan
dru Nagy.

Expoziția, deschisă în ma
gazinul de mobilă din ora
șul Lupeni, demonstrează 
preocuparea conducerii coo
perativei pentru diversilica- 
rea producției și deservirea 
populației cu produse de 
concepție proprie realizate la 
un 
tie.

nivel superior de execu-

; Am coborît joi în 
. adîncurile minei Uri- 
; câni, la orizo'ntul 510, 
■ cu intenția fermă de 

a descoperi cît mai 
multe gînduri și fapte 
care să-mi elucideze 
„miracolul" demaraju
lui impetuos al minei 
în acest început de 
toamnă, după ce luni 
în șir, colectivul aces
tei, cîndva vestite ex
ploatări miniere, s-a 
zbătut în neputința 
îndeplinirii sarcinilor 
de plan.

Nici n-am 
bine în bezna 
pontului, cînd, 
de pe rampa puțului, 
am simțit 
neobișnuită 
lui minei, 
care erau 
excelent 
brigăzilor < 
și galerii, 
s-ar 
mari care 
e și vremea, insucce
sele de pînă 
să dovedească 
lalte colective 
Văii Jiului că 
n-a fost decît un in
cident, că brigăzile, 
minei Uricani sînt la 
fel de dornice, de pri
cepute și hotărîte să 
se integreze armonios 
în marșul minerilor 
din bazin pentru spo
rirea producției de 
cărbune.

Din vorbă-n vorbă, 
inginerul Caraman, 
cafe mă însoțea 
veâindu-se mai 
decît 
juns 
jului 
unde 
condusă 
miner Vasile 
che și unde 
timp înaintea noastră 
poposise un tren de 
goale flămînd de căr
bune, pe care trans
portorul le sătura ic-

intrat 
ori- 

încă

zice

accelerația 
a pulsu- 
puls 11 
conectate 

„motoarele" 
din abataje 
puse cum 
pe fapte 

să dezmintă,

acum, 
celor- 

ale 
totul

volubil, am 
la rolul 
cameră 
lucra 

de

do
mnit 

a- 
abata-

nr. 16, 
brigada 
tînărul 

Manola- 
cu puțin

nind sub greutatea 
diamantului negru. In 
abataj, Florea 
ru, Anastasiu 
Victor Matei, 
Nistor, Victor 
și Iorgu Olăieru, 
mai pridideau cu eva
cuarea belșugului de 
cărbune.

— Pe luna septem- 
plan 
sîn- 
de- 

în 
tone de 
oameni

Chel a -
Pică,

Iorgu
Rînză

nu

brie, avem în 
3 200 tone, dar 
tem hotărîți să-l 
pășim și să dăm 
plus 1 000 de 
cărbune. Am

depun 
efer- 

pentru 
lor să 

,ziuă" cît 
de

tori și vagonetari de 
pe celelalte schmburi, 
gîndesc la fel, 
în același ritm 
turi susținute 
ca din abatajul 
curgă spre
mai multe tone 
cărbune.

Nu departe de aba
tajul lui Manolache, 
ani poposit la brigada 
lui Constantin Cojo- 
caru, care, în galeria 
de transport, bloc IV, 
este hotărîtă, așa 
după cum singur ne-a

care 
nu 
la 

cînd 
sim-

La mina
Uricani

ziua
Și pe celelalte 

avem șl 
cărbune 

totul

buni 
schimburi, 
materiale, 
este, așa că... 
depinde de noi.

Și, după felul 
a vorbit, după 
tatea fiecărei ’ 
nu pot crede că Ma
nolache cu ortacii pe 
care-i conduce nu se va 
tine de cuvînt, nu v-a 
pune o cărămidă la 
redresarea mult aș
teptată a minei. Pen
tru că, loan Lefter, 
Samoilă Lorincz, Du
mitru Nemoianu, loan 
Nichilebea, Cristian 
Rengheș, Petru Matei, 
Gavrilă, mineri aju-

I cum 
greu- 

vorbe,

în

cu 
mult

cu

mal 
bri-

relatat, să obțină 
această lună o înain
tare de 90 metri, 
16 metri mai 
decît planul. Și
ortaci ca Aurel Sosoi, 
Victor Colța, loan 
Rusu, Valentin Iepure, 
Ion Pîrjol și noii an
gajați loan Florescu 
și Ilie Ștefan, nici că 
se poate altfel, 
ales că această
gadă a chemat la în
trecere toate brigăzile 
minei. Și nu se poate 
face de rușine, cu 
atît mai mult, cu cît 
are tot ce-i trebuie.

Același ritm susți
nut, mobilizator, l-am
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remarcat și la briga
da condusă de Carol 
Balij, unde, lucru 
de multă vreme 
s-a mai întîmplat 
Uricani, atunci 
am ajuns noi, se 
țea lipsa goalelor.

Șeful de brigadă 
Miron Năsăleanu, om 
dintr-o bucată, miner 
cu vechi state de ser
viciu, care 
vreo 70 de 
ce lucrează în 
abataje cameră (nr. 10, 
11 și 12, din blocul 
IV), era cam supărat.

— Am prea puține 
goale, tovarășe di
rector, pentru că între 
timp ne-am întîlnit cu 
inginerul Nicolae Nl- 
corici, directorul mi
nei.

— Vin și goalele, 
imediat, i-a spus di
rectorul. Cărbune să 
lie...

—- Avem cărbune 
berechet. Astăzi vrem 
să dăm peste 150 to
ne pe schimb, a com
pletat Năsăleanu pri- 

necaz la 
care se 
trage 'și 
sufletul, 

brigadie- 
Năsălean

conduce 
oameni, 

trei

vind cu 
transportorul 
odihnea. „își 
el o leacă 
părea să zică 
rul". De la 
am mai aflat că, în 
septembrie, vor să 
bată ceva recorduri, 
să dea 9 000 tone de 
cărbune, cu 1 400 
tone mai mult decît 
planul și să ducă pro
ductivitatea către 12 
tone/post. Nu-i pot 
trece cu vederea nici 
rugămintea care a 
adresat-o directorului 
minei, de-ai repartiza 
zece ortaci noi veniți.

se 
to-

„Să-i învăț cum 
lucrează la noi, 
varășe director".

R. SELEJAN

(Cont. în pag. a 3-a)

Basov, care, în 
al P.C.U.S. și 
diului Sovietului Suprem 
Uniunii Sovietice, 
citat călduros pe 
rați, evidențiind că 
cordată cu prilejul 
lui marelui dascăl 
riatului reprezintă 
al consolidării și 
în continuare a prieteniei în
tre popoarele Uniurfii Sovietice 
și poporul român.

Exprimînd mulțumiri în nu
mele celor decorați, tovarășul 
Ilie Rădulescu, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., a arătat că 
înalta distincție reprezintă o 
dovadă a prețuirii față de Par
tidul Comunist Român — aflat) 
în preajma sărbătoririi semi
centenarului — a activități 
sale politice și ideologice D’isJt 
în slujba edificării socialismu
lui în România, 
marilor 
mului 
care a 
Lenin.

După 
a avut 
desfășurat într-o 
caldă, tovărășească.

(Agerpres)

a triumfului 
idealuri ale socialis- 

și comunismului pentru 
luptat Vladimir THci

conferirea distincțiilor, 
loc un cocteil, care s-a 

atmosferă

Gală de filme
pe teme de

protecția muncii
Consiliul municipal al sindi

catelor organizează astăzi du
pă-amiază, la Casa de cultură 
din Petroșani, un ciclu de fil
me documentare pe teme do 
protecția muncii. La realiza
rea acestei interesante gale, 
menite să prezinte spectatori
lor consecințele firești ale ne- 
respectării normelor de tehnica 
securității muncii precum și 
soluțiile cele mai bune pentru 
evitarea accidentelor în indus
tria minieră, un mare merit îl 
au Uniunea sindicatelor minie
re și geologiei și Ministerul 
industriei miniere și geologiei.

La prezentarea filmelor vor 
lua parte cadre din conduce
rea Centralei cărbunelui Pe
troșani, a unităților sale, con
ducători tehnici de la zonele 
și sectoarele exploatărilor mi
niere din Valea Jiului, șefi de 
brigadă, ingineri, maiștri mi
neri și activiști sindicali cu 
probleme de protecția muncii. 
Aceleași filme vor fi prezen
tate și luni după-amiază la 
ora 16.

ARTACULTURA

N I

I

RUGBI
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co-
ca-

• TESTUL NUMĂRUL DOI — Avancronică fotbalistică
• Promptitudine și atitudine civilizată în deservirea popu

lației, cerințe de căpetenie în fata tinerilor din comerț
• VARIETĂȚI

Comitetul de direcție și 
mitetul sindicatului din 
drul Unității de exploatare a 
lemnului Petroșani, organi
zează azi (5 septembrie) la

din- »
ISchimb de experiență la sectorul 

forestier Cîmpu lui Neag

Invitație la o aniversare
Cooperativa meșteșugăreas

că „Retezatul" din Hațeg îm
plinește 15 ani de activitate. 
Cu acest prilej cele două co
operative meșteșugărești din 
Petroșani — „Jiul" și „Uni
rea" — au fost invitate să 
participe Ia sărbătoarea care

avea duminică 6 sep- 
Hațeg. Meșteșu-

loc
la
la Petroșani se voi
la aniversare cu un

va
tembrie 
gării de 
prezenta 
spectacol artistic susținut de
taraful de muzică populară 
cu soliștii vocali : Viorica 
Brîndușan, Constanța Mare,

Antonica Lumînaru și Petre 
Lucaciu, formația de dansuri 
populare și brigada artistică 
cu programul : „Să se știe, 
să se vadă", cu care a luat 
locul I pe județ. E un dar 
pe măsura aniversării.

Cimpu lui Neag un schimb 
de experiență pe tema : „Ex
ploatarea lemnului în trun
chiuri și catarge" susținută 
de, inginerul Sabin Giurgiu. 
La acest interesant și util 
schimb de experiență parti
cipă maiștrii, șefii de sec
toare, inginerii și tehnicienii 
de .exploatare din cadrul u- 
nității. După dezbateri vor fi 
vizitate două parchete de la 
Valea Boului și Gîrbovu con
duse de maiștrii Oprea Va- 
sile și Șotcan Petru unde se 
aplică metoda de exploatare 
dezbătută în cadrul schimbu
lui de experiență.

ceferiști
în ultima săptămînă a 

nii august uteciștii de 
atelierul de zonă și revizia 
de vagoane din cadrul com
plexului C.F.R. Petroșani au 
efectuat peste 200 ore de 
muncă patriotică la lichida
rea urmărilor inundațiilor în 
incinta atelierului de zonă. 
Acțiunea întreprinsă a contri
buit la reluarea activității a- 
telierului la întreaga ei ca
pacitate.

FOTBAL
SPORTIVE

O Știința Petroșani susține 
mîine al doilea meci din noul 
campionat în compania for
mației Minerul Bocșa. Teren 
Petrila, ora 11.
• Mîine începe și campio

natul județean care progra
mează în Valea Jiului urmă
toarele întîlniri : Energia Pa- 
roșeni — Minerul Vulcan și 
Constructorul Lupeni — Con
structorul Hunedoara (în cu
plaj pe terenul din Uricani,

de la ora 9,30). Meciul 
tre Preparatorul Lupeni 
Preparatorul Petrila se 'dis
pută azi după-amiază, la ora 
16,30, tot pe terenul din U- 
ricani.

• Stadionul Jiul găzdu
iește mîine partida de rugbi 
dintre Știința Petroșani și 
Constructorul București. Ora 
de începere : 10.

I
•x

I
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I
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minute
Cîteoa

O CARTEPERPETUARE
Ce -ai cu mine vîntule?
Pe o palmă de țărînăde Coc- 

prilej am 
sa o scur-

Lent m-am desprins din cele nemișcate 
Dator mereu căutătoarei febre
Și erele îmi stau carbonizate 
Strat peste strat mulate in vertebre.

Se zice că trăiesc de la facerea lumii
Că am în vertebre urme de scoici și meduze, 
Că din adîncuri spre cărările lumii
M-am strecurat prin ere ca prin niște ecluze.

Bronzindu-se pe plaja coastei de aur 
din mine.

Personalitate de prim rang 
a teatrului românesc contem
poran, regizoarea Marietta 
Sadova se află de cîteva zi
le în Petroșani unde realizea
ză c-u un grup de actori lo
cali transpunerea scenică a 
pieselor „Avarul" de Moliere 
și „Părinți teribili" 
teau. Cu acest 
purtat cu domnia 
tă convorbire.

— Tn anul 1930 
în Valea Jiului ca interpre
tă în spectacolul „X. V. Z" 
Ce impresie v-a făcut atunci 
această zonă a țării ?

— Nu numai frumusețile 
naturii m-au impresionat în 
ținutul hunedorean. Am le
gat impresiile mele de lumi
nă, de chipurile oamenilor de 
port, de cîntece, de obiceiuri, 
de ritmurile vieții. In Petro
șani, și în general în locurile 
unde oamenilor Ii se cere un 
eroism, un efort 
în fiecare zi, n-am /recut ca 
o simplă actriță venită să 
culeagă aplauzele, ci cu tot 
ce este omenie în mine, pute
re de simpatie și stimă față 
de om.

— Știm că la un moment 
dat ați părăsit actoria pentru 
regie, care v-a prilejuit în
semnate izbînzi pe scenele 
țării. O întrebare oarecum 
indiscretă. Rolului „D-na Dow- 
ey" din „Medaliile bătrînei" 
creat dc dv. în Petroșani în 
1965, ca o revenire tardivă 
la pasiunea actoricească, i s-a 
mai adăugat ulterior vreu
nui ?

— Da „Mama lui Mihai Vi
teazul" din piesa Iui Paul 
Anghel, „Viteazul", montată 
de mine Ia Satu Mare.

descindea ți

neobișnuit

Sub bagheta dv. s-au 
născut la Petroșani primele 
spectacole shakespeariene , 
„Noaptea regilor" și „Măsură 
pentru măsură". Acum ați a- 
les teatrul francez. Ce v-a de
terminat să vă opriți asu
pra lui Moliere și Coeteau ?

— Nu întimplător i-am pre
ferat altora. Adeziunea publi
cului și a cronicarilor mani
festată față de recenta mon
tare a lui „Tartuffe" la Iași 
a dovedit că Moliere e veș
nic tînăr cînd e interpretat 
cu dragoste și pasiune. Pie
sa lui Coeteau aduce și azi 
în discuție acuta problemă a 
orientării tinerilor și a re
educării bătrinilor.

— Ce ne puteți spune des
pre actorii teatrului petro- 
șănean ?

— Numai cuvinte frumoa
se. E aici un mănunchi de 
oameni cu care se poate im
prima un nou suflu de tea
tru, contemporan atît ca in
terpretare, cît și ca reper
toriu. Sînt muncitori și talen- 
tați.

— Constituie un handicap, 
în privința legăturii cu pu
blicul. prezența clădirii tea
trului într-o zonă periferică 
a orașului ?

— Fără îndoială, e un tea
tru profesionist care 
rezumă la experiențe 
perimente artistice, 
actual al teatrului se
de de spectator, nu se află, 
Ia propriu și Ia figurat, in 
centrul vieții spirituale a o- 
rașului, invitînd la participa
re, incitînd la gîndire.

nu se 
și ex- 
Sediul 
ascun-

Convorbire consemnată de
Mircea MUNTEANU

«

Se zice că am strămoși în nervosul pacific 
Și-n a universului fiece zare,
Că și azj consecvent îmi rectific 
Vertebratul meu calcar spre umanizare.

In scoica urechilor mai 
Singelui prim plămădit 
Refluxul și fluxul disputîndu-și femeia

POȘ

pulsează mareea 
la-nceputuri intime.

T A L
tea face comparație în
tre ceea ce scrieți dv. 
și ceea ce au scris alți 
poeți memorabili. Am 
dedus din versificări 
că sînteți un fost com
batant al primului răz
boi mondial; șincere 
felicitări pentru preocu
pările literare de la a- 
ceastă vîrstă. Retrimi- 
teți după o perioadă de 
vreme.

De la facerea lumii a trecut o secundă 
Ca o planetă de gind 
Dar cît de frumos s-a

r
Coloana mea infinită.

prin neanturi rotită, 
smuls

din prima ei undă

Rusalio MUREȘANU

Greu 
singură 
variații

PETRU BABEACOV, 
HAȚEG. Ne rugați ca, 
în caz că lucrările nu 
vor putea vedea „lumi
na tiparului", Să vă 
comunicăm neajunsu
rile. Ne străduim. În
cercările dv. imnice 
sau de inspirație pa
seistă nu au comun cu 
ceea ce numim poezie 
decît forma versificată. 
Aveți, e adevărat, o 
foarte frumoasă inten
ționalitate, însă, deo
camdată, o comunicați 
foarte prozaic. Vă lip
sește cultura poetică,
citiți mai multă poezie' la larg. Deci să 
și, în acest fel, veți pu- însă nu te

I. C., LUPENI. — Ver
surile sînt prea uscate 
și poticnite. Poate că 
in proză te simți mai

N. GHEORGHE, PE
TROȘANI. — Ne-ati 
trimis o nuvelă cu su
biect banal, scrisă 
foarte naiv și împleti
cit. Cîteva indicii ne 
îndeamnă să vă încu
rajăm în continuare. 
Cînd aveți timp, vizi- 
tati-ne pe la redacție, 
să limpezim împreună 
unele chestiuni legate 
de stil și folosirea re
gionalismelor cu valoa
re evocativă.

nu poeziile care încă 
sînt „nepieptănate" (ca 
să folosesc și eu ter
menul dv.). Se pare că 
sînteti elev. De ce tor
turați așa limba româ
nă ? Mai trimiteți, însă 
lucrări scrise 
grijit (și sub 
grafic, și ca 
literară).

mai in- 
aspect 

valoare

PETRO- 
văd pro-

I. CHIRAȘ, 
ȘANI — Se 
grese. Deocamdată am 
reținut doar o strofă. 
Perseverați în conti
nuare, dacă merge tot 
așa în curînd vă 
publica.

definit printr-o 
formulă, cunoscînd 

ce merg de la sim
pla notație descriptivă sau a- 
nalitică și pînă la eseu, proza 
poetică a lui Tudor Arghezi . 
constituie una din cele mai 
bune posibilități pentru înțe
legerea autorului „Cuvintelor 
potrivite" și al „Biletelor de 
papagal".

Cele trei cicluri ale volu
mului „Ce-ai cu mine, vîntule?" 
„Vintule, pămîntule" și „Pe o 
palmă de țărînă" alcătuiesc 
pe o axă lirico-epică, la ni
velul poemului în proză, dar 
ferit de riscurile formulei, un 
univers plin 
lume în care 
miniatural 
gerate cu 
cuvîntului 
servind și 
observă și 
sine.

Primul ciclu e mai interio
rizat, mai intim. Neliniștile 
și întrebările poetului, certi
tudinile sau incertitudinile 
sale, care tind să devină și 
ale condiției umane se diver-

de candoare, o 
trecerile de la 
cosmic sînt su- 
savantă artă a 
poetul care, ob-

la
o 
de 
analizînd lumea, se

se analizează pe

proză la alta,sifică de la o 
rectificînd și refăcînd continuu 
imaginea spirituală a autoru
lui, drama lui interioară. Va
rietatea, bogăția de forme pe 
care le îmbracă viața îi pro
duc poetului o permanentă 
mirare și încîntarc : nimic nu 
e de disprețuit, totul 
văzut, auzit, simțit,
— spune Arghezi — 
fiind în noi, dai1 mai 
afara noastră. Sub 
pect o mare parte 
mele sale în proză 
vărate elogii aduse 
lor mai mici sau 
sub care se înfățișează exis
tența. In fața vieții, a taine
lor ci, arta cu pretențiile ei 
îi apare poetului ca o joacă 
de copii vanitoși, cea mai u- 
milă vietate părîndu-i-se su
perioară însăilărilor orgolioa
se ale artei.

De la mirare și pînă la 
extaz, poetul e traversat de 
o mulțime de stări ce se nu
anțează în funcție de locul 
în care se situează ochiul în 
raport cu viața care-1 încon
joară de pretutindeni și în

trebuie 
meditat 

poezia 
ales în 

acest as- 
din poe- 
sînt ade- 
miracole- 

mai mari

funcție de timpul cînd se pro
duce contemplația, meditația, 
descripția sau evocarea. Sen
sibil la cele mai mici variații 
interioare sau exterioare, Ar
ghezi se obiectivează liric, în- 
cercînd să fixeze din fluxul 
nesfîrșit al vieții imaginile cele 
mai vii, cele mai izbitoare, 
pe acelea care l-au impresio
nat cel mai mult.

O anumită fervoare ce a- 
mintește de Andră Gide din 
„Fructele pămîntului" pare să 
se degaje din poemele în 
ză ale lui Arghezi, dar 
voarea argheziană, spre 
sebire de cea gidiană, se 
te dintr-o perfectă fuziune a 
omului cu natura, dintr-o co
muniune organică a poetului ' 
cu pămîntul natal. ’

Scrise într-o limbă de o 
deosebită bogăție și totuși de 
o . extremă condensare, aceste 
poeme în proză constituie a- 
lături de poezie încă una din 
marile reușite ale creației ar
gheziene.

pro- 
fer- 
deo- 
naș-

E. PARASCHIVOIU

Pe urmele lui

BRÂNCUȘI
la Petroșani

Lunile trecute, Muzeul de 
artă din București a găzduit 
prima retrospectivă europeană 
a operei marelui Constantin 
Brâncuși. Cele peste 40 de lu- 
orări, selecționate din patri
moniul unor celebre muzee și 
colecționari particulari din ța
ră și străinătate, au realizat 
un amplu tablou al etapelor 
parcurse de arta lui Brâncuși 
de-a lungul deceniilor de cău
tări și izbînzi fără precedent.

Prin forța lucrurilor, una 
din capodoperele artei moder
ne „Coloana fără sfîrșit" a 
fost reprezentată în expoziție 
doar cu ajutorul unor mache
te și fotografii... Cei care au 
văzut-o în complexul monu
mental de la Tg. Jiu, zbuc- 
nind impetuos din netezimea 
pămîntului, vor fi urmăriți 
pentru totdeauna de tulbură
toarea și strania ei frumuse
țe, Enormă clepsidră sprijinită 
de ceruri, măsurînd timpul 
fără margini al omului de pe 
plaiurile mioritice, coloana lui 
Brâncuși se înalță ca un 
memento al geniului româ
nesc strigat lumii întregi.

Puțini știu că realizarea a- 
cestui monument unic în is
toria artelor a prins contur 
în Petroșani. Pentru noi. pe- 
troșănenii, coloana are în fe- 
Iul acesta o semnificație 
plus, decurgînd 
neîntreruptă de 
românii de aici 
celălalt versant 
lor. Ecourile 
consumat cu mai bine de trei 
decenii în urmă rtu s-au stins 
nici pînă astăzi, oferind celui 
dornic să-l reconstituie dovezi 
materiale și mărturii intere
sante.

Să vedem ce l-a determi
nai pe Brâncuși să-.și mate
rializeze proiectul în Petro
șani ? Evident, mai întîi apro
pierea geografică a celor două 
orașe, fapt care facilita mult 
greutățile de transport ale 
pieselor imensului monument. 
Apoi, faptul că la Atelierele 
centrale din Petroșani (actua
lul U.U.M.P.) lucra Ștefan 
Georgescu-Gorjan, fiul unui 
bun prieten și sprijinitor din 
copilărie al sculptorului. Ște
fan Georgescu-Gorjan, inginer 
cu solide studii în străinăta
te, discutase 
afirmație — 
brie 1936 cu 
ris, detaliile 
Ioanei. In iulie 1937, Brâncuși 
a venit în orașul nostru și 
timp de o lună a urmărit ii 
de zi etapele de execuție alo 
monumentului în cadrul Ate-

în 
din legătura 
secole dintre 
și cei de pe 
al Carpați- 

evenimentuiui

— după propria 
încă din decem- 
Brâncuși la Pa- 

matcrializăriî co-

lierelor Centrale Petroșani, 
atent la fiecare amănunt, o- 
ferind explicațiile ouvenite și 
cumpănind detaliile tehnica 
privitoare la structura de re
zistență, la materialele nece
sare etc.

Printr-o fericită întîmplare, 
în rafturile serviciului „Con
structor șef" de la U.U.M.P. 
(fost A.C.P.) s-au păstrat pînă 
astăzi planurile originale du
pă care a fost ridicată co
loana. Le despăturim cu gri
jă și cu emoție, dornici să 
descifrăm fiecare linie, fiecare 
segment. Iată planul fundației 
coloanei. In indicatorul din 
dreapta jos se află specificate 
necesarul de materiale (șuru
buri, tablă, fier de diferite 
dimensiuni), data și semnătu
ra proiectantului, semnătura 
celui care a aprobat planul. 
De aici reiese că desenul a 
fost întocmit în 27 septembrie 
1937, dată evident eronată în 
raport cu afirmațiile amintite 
mai sus ale inginerului Geor
gescu-Gorjan. Se pare că e 
vorba doar de o datare tar
divă a planului. Numele pro
iectantului îl descifrăm după 
semnătură : G. Somlo. Un a- 
mănunt interesant, este sin
gurul plan care poartă sem
nătura proiectantului, fapt ne
obișnuit în asemenea ocazii. 
Desenul prezintă o secțiune 
prin planul fundației din care 
deducem că lucrarea era pre
văzută la partea inferioară cu 
asamblări trainice din fier 
profilat U și cornier. Aceste 
asamblări proeminente contri
buie la rigidizarea coloanei 
în fundația de beton. Ele sînt 
fixate prin nituire și sudură 
pe construcția de încastrare 
care are o dimensiune de 
5 m. Fotografia nr. 1 surprin
de tocmai această construcție 
de încastrare în blocul de fun
dație în timpul montării. A 
doua fotografie prezintă un 
alt moment al acestei opera
țiuni de mare importanță 
pentru stabilitatea ulterioară 
a coloanei. După cum ne-a 
declarat V. Perini, care a par
ticipat la realizarea fundației 
în calitate de maistru prin
cipal, firma ing. D. Wildmann 
a fost aceea care a executat 
lucrările în acest domeniu.

Al doilea plan reprezintă 
semielementul inferior și cel 
superior al Coloanei, precum 
și două elemente întregi. Indi
catorul specifică faptul că 
monumentul este constituit 
din 15 elemente de cîte 565 
kg fiecare (în total avînd 
greutatea de 8 475 kg) precum

*

o
ro-

T. S.

munca mea și Brân-

«

un regizor 
filmul dl-

i

greșeală, 
strună.
3 se 

elemente

au fost împărțite 
obținîndu-se astfel 
segmente. Cu mî- 
a tras linii ușor

mare subtilitate, 
ză pe angoasatul 
cui Joseph K. 
este, de altfel. 
Orson Welles

AUREL I. F„ LUPENI 
— Reținem doar inten
țiile dv. poetice,

ar
ii n 

Pe- 
cinematograful

UN FILM

și-a mutat sediu!

C. P.

de 
de 
fie
in

ană- 
exîs- 
total. 
forță

palul-tron al avoca- 
Acuzatii îmbătrînlti, 

în așteptare, mai 
capete un răspuns 

vechiul cli-

să nu fie și ea 
se mută ; la ban-

se 
o 

de birou.

doi ani la 
înființat — pe

și din două semielcmente în 
greutate totală de 566 kg.

Este interesant felul în ca
re a fost realizat modelul brut 
al elementului tronconic al 
Coloanei, care a fost cioplit 
din lemn de tei sub directa 
îndrumare a lui Brâncuși, de 
către echipa de tîmplari de 
mpdele alcătuită, după cum 
scrie inginerul Ge.orgescu-Gor- 
jan, din maistrul Carol Flisec, 
muncitorul modelier Oa-ncea și 
un ajutor. Investigațiile noas
tre ne-au pus în legătură cu 
modelorul Gurca Francisc ca
re ne-a relatat pe larg rea
lizarea acestui prototip de e- 
lement din lemn. „Intr-o zi 
din vara lui 1937, povestește 
F. Gurca, am fost chemat la 
biroul inginerului Georgescu- 
Gorjan. Acolo se afla și u.n 
domn cu o barbă mare și pă
lărie cu boruri largi. Dacă-mi 
amintesc bine, avea la buzu
narul de la vestă un ceas cu 
lanț lung de aur. I-am fost 
prezentat, aflînd cu acest pri
lej că este un mare sculptor 
oare vrea să realizeze la noi 
o lucrare de artă la care mi 
se cere și mie concursul. A- 
poi, cei doi au început să dis
cute franțuzește.

Peste cîteva zile, am primit 
la maistrul Carol Flisecde

un loc în laboratorul fitingă- 
riei care atunci se amenaja. 
Am obținut sculele și mate
rialele necesare, așteptînd șă 
încep lucrul.

Cînd a venit prima zi în a- 
telier, Brâncuși a cerut o'foaie 
de placaj de 2/1,25 m pe care 
a sprijinit-o de perete și a 
început să deseneze pe ea un 
element. A împărțit cu .creta 
albă foaia de placaj în patru 
părți egale. Segmentele de sus 
și de jos 
din nou, 
cîte patru 
na liberă 
curbate între cele patru punc
te marcate sus și jos și punc
tele de la mijlocul foii ob-, 
ținînd elementul necesar. Mi-a 
spus că datoria mea este de 
a realiza, după acest desen, 
un model din lemn. Brâncuși 
mi-a dat din cînd în cînd 
barda sa care avea un tăiș 
foarte lat și coadă scurtă, 
puțin curbată. El ținea foarte 
mult la scula aceasta. Am lu- . 
crat cu barda un model du
pă indicațiile sale care cereau 
săT* se vadă urmele ciopliturii. 
Pînă la urmă însă, el: a re
nunțat la aceasta fiindcă la 
turnare nu se puteau re liza 
urmele dorite. Trei să 1" ■ mi 
a durat

cuși s-a declarat, pînă la ur
mă, satisfăcut Modelul a ser
vit la turnătorie atît pentru 
realizare? elementelor cît și 
a semieJementelor".

înălțimea unui element este 
de 1 800 cm și a unui semi- 
element de 900 cm. La capete 
fiecare element are latura de 
460 cm (cu excepția ultimu
lui cu o latură de numai 455 
cm), iar în punctul cel mai 
proeminent latura este de 900 
cm. Toate clementele sînt e- 
xecutate din fontă cu o gro
sime de 15 mm, în turnătoria 
A.C.P. Despre turnarea ele
mentelor maistrul Carol Fli
sec îi relata inginerului Geor
gescu-Gorjan : „...în turnătorie 
s-au ivit și cîteva greutăți 
dar au fost înlăturate ime
diat. Primul și al doilea ele
ment au ieșit cu cîte două 
crăpături la ambele capete — 
din neglijența maiștrilor tur
nători; armătura fiind prea 
lată nu a permis contracția 
normală și a produs crăpă
turi de cîte 100 milimetri. E- 
vitîndu-se această 
lucrarea a mers 
In fotografia nr. 
văd clar mai multe 
ale Coloanei după turnare, în 
incinta atelierului.

Constantin I’ASCU

într-o dimineață, Joseph K. 
proctirist la o bancă, se tre
zește în camera sa cu doi In
divizi care-1 anunță că se 
găsește sub stare de arest șl 
că, pînă la proces, se va bu
cura de o libertate provizo
rie. Știindu-se nevinovat. 
Joseps K. este surprins, 
indignează, crede că e 
farsă a colegilor 
Cuprins de neliniște încearcă 
să afle ce autoritate îl acuză 
și pentru ce. Schimbările din 
comportarea celor din jur 11 
neliniștesc și mai mult : ve
cina lui, domnișoara Burștner, 
temîndu-se 
amestecată, 
că, șeful îl privește cu suspi
ciune.

Joseph K. va trebui să fie 
la dispoziția judecătorilor și 
să aștepte convocările capri
cioase care-i vor fi trimise 
de o instanță misterioasă. 
Uluit de absurditatea situa
ției, el încearcă să dezvăluie 
enigma arestării sale, să pă
trundă în angrenajul aparatu
lui judiciar pentru a se 
ra. Din acest moment 
tenta lui se transformă 
fiind dependentă de o 
arbitrară. Treptat, universul 
lui Joseph K. devine un labi-

rint halucinant pe care-1 stră
bate amețit : edificiul sordid 
al justiției, interminabilele 
culoare, săli imense ca niște 
hangare, 
tului etc. 
resemnați 
speră să 
la cererile lor ;
ent al avocatului doarme în 
casa apărătorului său așlep- 
tînd să fie primit; Leni, se- 
cretara-infirmieră. se oferă 
tuturor clientilor avocatului, 
tn această lume de umbre 
lucrurile par să aibă ajfă
semnificație decît cea inie-’,
diată, un sens ascuns inacce
sibil lui Joseph K. Contactul 
cu lumea terifiantă al aces
tei stranii justiții declan
șează în el panica, sentimen
tul că e victima unui complot, 
înțelege că omul pătruns în 
labirintul legii e condamnat 
dinainte. Tribunalul nu este 
o instanță obișnuită : judecă
tori bizari dau sentință după 
o procedură obscură și in
comprehensibilă. inculpații 
nu-și cunosc vina. Este o socie
tate monstruoasă cu care Jo
seph K. va renunța să mai 
lupte, conștient de neputința 
lui. Singura ieșire e moartea.

Romanul „Procesul" (1924) 
al lui Franz Kafka și-a găsit

în Orson Welles 
genial chiar dacă 
feră în cîteva puncte de ro
man (slîrșitul, de pildă : 1n 
roman protagonistul este asa
sinat, în film este executat), 
el nu trebuie considerat s 
ilustrație, ci o interpretare a 
„Procesului". Orson Welles a 
căutat să fie fidel spiritului 
lui Kafka, a încercat să im
prime filmului un suflu con 
temporari, a tradus opera
tulburătoare a lui Franz
Kafka prin imagine și punere 
în scenă cu o exemplară pro
bitate intelectuală, s-a expri
mat pe sine însuși total, cu 
forța unei personalități excep
ționale.

Anthony Perkins, actor de 
interpretea- 
și dramati- 
Distributia 
strălucită : 
(avocatul). 

Janne t'-reau, Romy Schnei
der, Elsa Martinolii, Madeleine 
Robinson și alți actori în 
luri episodice.

„Procesul" este un film 
tistic de excepție după 
roman celebru. Rulează în 
troșani la 
„Republica".

La clubul 
din Petrîla

Astăzi, începînd de la ora 
19, la clubul sindicatelor din 
Petrîla este organizată o seară 
distractivă pentru tineret cu 
concursul formației „Tinere 
speranțe". Participanților le va 
fi oferit un concurs de mu
zică ușoară cu surprize, care 
va colora această manifestare 
specific tinerească.

tn urmă cu 
Lupeni s-a 
lingă clubul sindicatelor — 
cercul literar „Lira", condus 
cu multă pasiune și compe
tentă de profesorul Corne- 
liu Rădulescu. Reunind o 
serie de tineri ta/entați, In
tre care s-au distins Valeria 
Zamfir, Ion Gîf-Deac, Paul 
Șomăcescu, cercul „Lira" s-a 
manifestat ca o prezență ac
tivă și de prestigiu în pei
sajul cultural al Văii Jiului. 
De altfel, paginile ziarului 
nostru au găzduit nu o dată 
creațiile entuziaștilor iubitori 
ai literaturii din Lupeni, 
membri ai acestui cerc.

De aproximativ cinci luni 
însă, cercul „Lira" nu mai 
activează în cadrul clubului 
sindicatelor așa cum ar fi 
firesc, ci in incinta... fabricii 
„Viscoza" care i-a oferit cu 
multă înțelegere găzduirea. 
Intrigați de această stare de 
lucruri am cerut lămuriri to
varășului Dumitru Făiniș, di
rectorul clubului.

Membrii cercului
mai venit 

spunînd 
rost să 
literar 
din Petroșani, 

beneficiază de

te condițiile necesare desfă
șurării lucrărilor cercului și 
nu pot înțelege atitudinea 
lor din ultimele luni.

— Știați că ei au găsii 
găzduire la Viscoza ?

— Nu, sint surprins.
Se pare că interlocutorul 

nostru, așa cum am aflat din 
discuțiile purtate cu tovară
șii' Dobrițoiu, Șomăcescu și 
alți membri ai cenaclului, 
nu este lotuși străin de 
cauzele aceslei strămutări 
neobișnuite. Atitudinea sa 
lipsită de înțelegere, de în
curajare, cuvintele dure a- 
dresate, uneori, membrilor 
cercului i-a depărtai pe a- 
ceșlia de club făcîndu-i să 
accepte actuala soluție de 
compromis care Insă nu poa
te fi perpetuată. Așteptăm 
ca cercul „Lira" să fie re
pus in drepturile sale pentru 
ca rezultatele deosebit 
bune obținute pînă nu 
mult de membrii săi să 
perpetuate și amplificate
viilor. Așteptăm de aseme
nea ca directorul clubului 
din Lupeni să-și verifice ati
tudinea pentru a nu îndepăr
ta din club și pe alți mem
bri de la celelalte cercuri 
care activează aici de ani 
și ani.

„Lira" 
de mult pe 

că nu are 
concureze 
„Meșterul 

care 
alte 
Noi 
toa

la club 
nici un 
cenaclul 
Manole" 
oricum 
posibilități de afirmare, 
le-am pus Ia dispoziție



Modernizarea

SÎMBAtA 5 SEPTEMBRIE 1970

superior minier
învătămintului

posibilă și necesară !
(Urmare din pug. 1)

crea . și întele „posibilităților" care se pot 
institutul nostru.

— întrezăriți vreo modalitate de so
luționare concretă, eficace în această 
privință ?

— Pentru a face loc- în planurile de în
vățământ disciplinelor nroderne sus-mențio- 
nate se impune cu stringență utilizarea ma
tematicilor superioare, de „ultimă oră și 
inginerești, la toate disciplinele, concentra
rea, suprimarea sau comasarea cursurilor de
pășite, „prăfuite**, și înlăturarea părților pui 
descriptive, anoste, din prelegerile predate 
inginerilor de concepție. Sub acest aspect, un 
rol important revine modernizării procesu
lui instructiv-educativ, reorganizării activită
ții de cercetare științifică a studenților._

— Totuși, aș insista să-mi dezvăluiți 
opinia dumneavoastră în legătură cu 
perspectiva „familiarizării" pe plan lo
cal — să zic așa — cu procedeele mo
derne ale cercetării operaționale și 
programării la calculatoare electro
nice... .

_  „Simțim" că discipline de specialitate 
ca teoria informației, teoria codurilor,, 
ria siguranței în funcționare, nu mai 
lipsi din pregătirea unui inginer miner 
electromecanic. Predarea Ș> însușirea 
presupune însă, cunoștințe de algebră^ 
babilități și statistică matematică, 
la noi cursuri ca electrotehnică. _ 
industrială, teoria mecanismelor, constructn 
etc., în cuprinsul cărora sînt incluse cap.t-ili- 
care se pot expune prin folosirea metodelor 
cercetării operaționale, obținîndu-se astfel 
avantaje certe. Inginerul pe care-1 pregătim 
trebuie să dea soluții optime problemelor 
tehnice, deci fără a deține „instrumentul", 
cine poate să., opereze ? Dar. utilizarea a- 
cestor metode necesită, ca clement indepen
dent calculatorul electronic. Totodată, nu se 
mai pot ignora prezența și efectele echipamen
telor de calcul in activitatea inginerului. Nu 
văd cum ar fi posibil ca un absolvent din 
1975 al I.M.P. să nu aibă cunoștințe mai 
aprofundate despre folosirea calculatoarelor. 
Țara noastră va deveni producătoarea unor 
astfel de echipamente, așa că intenționăm 
să facem totul pentru a obține tot ceea ce 
avem nevoie în această direcție. Asta nu în
seamnă că vom pierde din vedere discip.i- 
neje — așa-numite — „tradiționale**...

— Cum at' formula criteriul de baia 
al modernizării învătămintului supe
rior minier ?

— A stabili o pondere corespunzătoare 
grupelor de discipline, după specific, în an
samblul procesului de învățământ : de cul
tură generală, de cultură tehnică generală, 
de spe-ialitaie și auxil'ar. Găsirea unui e- 
chilibru rațional ■ între aceste grupe trebuie

tea
pot 
sau 
lor, 

pro- 
Există și 
geodezia

să formeze obiectul unor analize adinei care 
să țină seama de specificul fiecărei secții în 
parte, în baza respectării principiului selec
ției noțiunilor. învățământul superior minier 
necesită și unele îmbunătățiri și perfecțio
nări sub raportul predării, utilizindu-se pen
tru atingerea scopului ca atare mijloacele 
moderne de percepere și metode capabile să 
sporească eficiența de gândire, capacitatea de 
înțelegere și însușire a noțiunilor vehiculate. 
Fiecare cadru didactic are menirea să-și per
fecționeze metoda de predare pe fundamen
tul experienței acumulate, să-și impună un 
control și autocontrol permanent, exigent 
asi*pra«jiivelului de pătrundere în esența 
proceselor și fenomenelor. Altfel, totul devi
ne inutil. Intre efortul de cercetare Și cei 
didactic trebuie să existe o interacțiune re
ciprocă. să se formeze un „cuplu” perfect.

— Prin urmare, preocupare conti
nuă pentru o formare profesională 
complexă a viitorului specialist mi
nier...

— Da, în predarea cursurilor de specia
litate se cuvine să-și găsească locul cuvenit, 
pe lîngă exploatarea cărbunilor, și exploata
rea celorlalte resurse ale țării. Asimilarea cu
noștințelor despre mașinile, combinele, agre
gatele, complexele care se studiază la dis
ciplinele de profil trebuie să țină seama de 
domeniul concret de aplicare a acestora, de 
specificul „adoptării”... E necesar să se a- 
corde o atenție mai mare pregătirii econo
mice a inginerilor mineri de mîine. Posturile 
de conducere în care vor fi plasați cer rea
lizarea acestei cerințe. îndeplinirea sarcinilor 
viitoare este condiționată ătît de. competența 
tehnică, cit și de însușirile de gospodar, de 
pregătirea economică, adecvată specificului 
întreprinderilor noastre. Cum însă, un con
ducător de colectiv lucrează cu oamenii, iar 
in minerit 
morală între 
litatea unită 
tul special, supunem atenției Ministerului 
Invățămîntului — măcar ca o problemă de 
perspectivă — introducerea în planurile de 
învățământ a unui curs de psihologie a mun
cii și de legislație, axat cu preponderență 
pe particularitățile activității in minerit. 
O latură esențială a formației inginerești 
este și însușirea tehnicii securității muncii. 
In acest sens, predarea cursurilor de teh
nologie, utilaje etc. poate fi mult îmbunătă
țită. Aspectul educativ al procesului didac
tic este mereu perfectibil. Organizarea mai 
multor excursii studențești în centrele mi
niere, a întâlnirilor cu vechi specialiști în 
acest domeniu și alte acțiuni asemănătoare, 
pot și trebuie să dezvolte dragostea și mân
dria tinerilor de a activa cu tot sufletul în 
interiorul nobilei profesiuni pentru care-i 
pregătește institutul nostru.

coeziunea colectivului, sudura 
tovarășii de muncă, principia- 
cu prietenia au un rol cu to

„Relicva fenomenală'1
De curând, o echipă de oa

meni de știință care făceau 
cercetări in legătură cu mon
strul de la Loch Ness a pri
mit din partea unor cetățeni 
„un os enorm al unui ani
mal necunoscut încă", relicvă 
care ulterior avea să-și tră
deze adevărata identitate.

Colin Simms, cercetător la 
Departamentul do istorie na
turală a muzeului din York, 
după ce a văzut în cadrul

electronic prezentat la o ex
poziție din Hamburg (R.F.G.) 
rezolvă toarte simplu acest 
lucru. Aparatul este conec
tat la leagăn, intrând în 
funcțiune la orice semn de 
nemulțumire al copilului. O 
sonerie pune în funcțiune 
un mic motor care mișcă lea
gănul, apoi se aprinde o lam
pă de noptieră și declanșea
ză o bandă de 
cu un cîntec de 
pă trei minute, 
oprește .automat. 
Iul continuă să

magnetofon 
leagăn. Du- 
aparatul se 
Dacă copi- 
plingă.

(Urmare din pag. 1)

Revenim din 
pe galeria de 
sport unde șeful sec
torului, Victor Radu, 
furios că un vagonet 
căzut de pe linie î-a 
încurcat 
dirija mersul 
tivelor, care 
conduse de 
Lungu, loan 
Traian Tulbure, 
gau către puț , 
mati la zeci de 
ne", de unde 
aducea brigăzilor 
le".

Am ieșit din 
impresionat de atmos
fera febrilă în care-și

nou 
tran-

transportul, 
locomo- 

dibaci 
Minai 

Grigore, 
aler- 

„înhă- 
- „pli- 

apoi, 
„gda-

Steagul roșu

TESTUL NUMĂRUL
Ora debuturilor s-a consu- 
at. I-a urmat ora primelor i 

constatări, primelor reflecții, 
primelor măsuri. înarmate cu 
promisiuni și speranțe, cele 
„16“ se află din nou mîine 
față în față, „Amabilele** gaz
de din prima etapă su=tin 
partide dificile în deplasare. 
Dar să le trecem în revistă 
pe toate cele opt confruntări.

DINAMO BACĂU - 
TROLUL. în ambele 
continuă infuzia de 
care bate insistent la 
consacrării. Și asta e 
înseamnă - că fotbalul 
înmugurește în fiecare 
Intîlnirea de la Bacău, prac
tic, nu poate fi câștigată de 
Petrolul cu toate că gazdele 
joacă din nou fără omul lor- 
numărul unu, E.

U.T.A. — 
Campionii și-au 
ce li se cuvine 
— 1 — chiar din 
cind i-au prins pe picior gre
șit pe jiuliștii petroșăneni’ 
Cu bancarii ei au mîine meci 
ușor, îneît își vor mențire' 
moralul ridicat pentru partida 
cu Feijenoordul — echipa iui 
Kindval pe care-1 vom vedea 
miercuri seara pe micul e- 
cran.

,U“ CRAIOVA - F. C. AR
GEȘ. Universitarii evoluează 
pe teren propriu, aureolați de 
victoria obținută duminică 
în deplasare în „fieful" cefe-»

■ PE\ echipe»' 
tineret 
por î> le 

bine.
nostru 
sezon.

Dembrovschi. 
PROGRESUL, 
reluat locul' 

în clasament 
prima etapă,.

riștilor timișoreni. Se află 
din nou față în față princi
palii" candidați la titlul de 
golgeter din acel palpitant 
meci de la Pitești din 22 iu
lie, cind Dobrin și Oblemen- 
co au înscris golurile,, pentru 
echipele lor, craioveanul de
venind golgeterul campiona
tului. împăcat cu sine și cu 
oltenii, Coidum a pornit pine 
și, mîine, în a doua etspă

adulat care este Dumitriu II. 
a doua acasă, discutabil, în 
fața Stelei, grație unui nou 
puncheur al diviziei A, care 
este Caraman. Brașovenii 
sînt nerăbdători să-și vadă 
favbriții în galop, .să le a- 
plaude succesul la ei acasă, 
să salute reintrarea în formă 
a ex-gi.uleșteanului Dumitriu 
II, în care își pun atâtea 
speranțe. Rrobabil, speranțele

Avancronică fotbalistică

DINAMO 
de 

colli
de 

pro- 
ccin-

a campionatului, va obține a 
doua victorie. Pentru că bine 
a pornit, mai ales, Oblemen- 
co-golgeterul.

C.F.R. CLUJ
BUCUREȘTI. Diferența 
valoare între cele două 
pe este categorică, dar 
multe ori atuul terenului 
ptiu • și al spectatorilor
pens’ează această departajare 
calitativă. In cazul unei echi
pe ca Dinamo însă aceste a- 
vantaje nu prea au multă 
valoare. De aceea, încerc să 
cred că " bucureștenii sînt 
mii favoriți la victorie, 
ceferiștii ar putea spera 
t)n meci egal.

STEAGUL ROȘU — FARUL. 
Două învingătoare merituoase 
în prima etapă : prima în de
plasare, gratie acelui jucător

pn- 
iar 
la

le vor fi răsplătite.
STEAUA — „U“ CLUJ. Noul 

vai stelist curge năvalnic 
spre consacrare. Duminică, 
la Constanța, a cules unanime 
aprecieri. La rîndul lor, stu
denții clujeni au intrat pre
gătit: în campionat și vor da 
o replică dîrză ’adversarului. 
„U“ Cluj a făcut întotdeauna 
meciuri frumoase la Bucu
rești, meciuri bune cu Steaua. 
Dar învingătoare le văd pe 
qazde. Au toate atuurile pen
tru aceasta.

POLITEHNICA — C. F. R. 
TIMIȘOARA. Se întîlnesc 
două învinse din prima etapă: 
Politehnica la Ploiești, C.F.R. 
acasă, cu „U“ Craiova. Asu
pra victoriei ieșenilor în me
ciul de mîine nu încap dis
cuții chiar dacă timișorenii

merg cu speranțe la „remi
ză". Gil Mărdărescu conduce 
o ambarcațiune remaniată, 
cu toate pînzele sus. Ceferiș
tilor timișoreni le trebuie 
cițiva oameni care... să schim
be acele. Altfel, linia pe care 
au pornit-o. ar putea să se 
termine după 30 de halte.

RAPID — JIUL. Alte două 
echipe care mîine încep de la 
zero puncte. Știm că Rapidul 
a pierdut duminică prin golul 
lui Adam la Cluj. Am văzut 
că Jiul n-a rezistat țesăturii 
de pase a textiliștilor ară- 
dani. Mai știm că în toamna 
trecută Jiul a făcut un joc 
foarte bun în Ciulești dar a 
pierdut la limită prin hat- 
trick-ul fundașului central 
Lupescu. Am mai văzut 
în 1 
trece 
(cînd 
dida 
Ce va fi mîine ? 
bycureșteni asn’.ră 
Victorie. Dar Jiul 
aspira oare la o 
Înfrîngcrea d:n nrima 
acasă nu i-a diminuat 
nimic forța, capacitatea 
luptă, asa cS nu pierdem 
mic dacă sperăm. Chiar 
un meci egal ar fi onorab’l.

Dar dacă toate ar fi așa. undp 
mai punem surprizele? Cine 
a văzut fotbal fără «■"’-nri-re ? 
Noi nu nrea...

Dumitru GHEONEA
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17,00

18,00

18,45

cS 
iulie a.c. Jiul n-a putut 
de Rapid la Petroșani 
Rapidul încă mai car

ia titlul de campioană). 
Feroviari 
primii la 
nu poate 
revanșă ? 

etaoă
"U 
de 
ni-

19,15
19,20
19,30
20,00

22,00

22,50

23,00

23,30

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.
Bună seara, fete 1 Bună 
seara, băieți !“.
Campionatele interna
ționale ale României la 
lupte libere și greco-ro- 
mane — finala.
Anunțuri — publicitate. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Deschiderea celui de al 
V-lea Concurs și Festi
val internațional „Geor
ge Enescu". Transmisiu
ne din Sala Mare a Pa
latului R. S. România. 
In pauză: Reportaj 
TV: „Ștafeta în văz
duh".
Film serial : „1 
bilii" : „Domnul 
Divertisment în 
jor...
Telejurnalul de 
Sport.
închiderea emisiunii.

Incorupti- 
Mooa". 
Do ma-

noapte.

continuă
sezonul

Mica
publicitate

De ia nitsu spre M vidra
VJND Moskvici 408, str. 

23 August, 33. Telefon 157, 
Lupeni.

strand
V

Asociația sportivă „Pre
paratorul" Lupeni ne anunță 
că ștrandul pe care-1 tute
lează își menține deschise 
porțile și în lunile septem
brie și octombrie. Deci, în 
zilele cu soare cald ale toam
nei, la Lupeni se va putea 
face baie în apa termoficată 
la 23—26° a ștrandului din 
localitate.

PETROȘANI 7 Noiem
brie: Marele semn albastru 
(7—9 septembrie); Republica: 
Acțiunea Vulturul (7—9 sep
tembrie); LONEA — Mine
rul: Lovitură puternică (7—9 
septembrie); AJdlNOASA: 
Explozie în munți (8—9 sep
tembrie); BĂRBĂTEN1 : O- 
mul pe care îl iubesc (8—9 
septembrie); VULCAN : Sher
lock Holmes (7—9 septem
brie); LUPENI — Muncito
resc : Omul cu ordin de re
partiție (8—9 septembrie).

Doriți
1

cafea ?
Aduceți
zahăr
de acasă !

Ultima inovație in materie 
de... artă culinară se expe
rimentează de ieri la coje- 
tăria „Favorit" din Petro
șani; cafeaua fără zahăr. A, 
veți zice, poate e vorba de 
preferințele unora de a bea 
cafeaua amară. Nu, nu e 
vorba de aceștia, ci de fap
tul că toți cei care doresc 
să soarbă reconfortanta bău
tură trebuie să-și aducă za
hăr de acasă pentru că la 
cofetărie nu se găsește acest 
banal produs, de care nu ne 
putem lipsi ca de piine.

Pe cind o nouă experiență : 
zahăr fără cafea ?

C. P.

activitatea 
din acel 

știind de 
care-i secretul

desfășoară 
brigăzile 
schimb, 
acum
saltului producției mi
nei, de la 1 500 tone/ 
zi, în lunile 
dente, la 
tone/zi 
început 
tembrie. 
felul în 
colectiv 
ția, cu

prece- 
2 000 
acest
sep- 

văzut 
acest 

i iner-

peste 
în 
de

Am
care 

luptă cu 
neajunsurile, 

care în mare parte au 
început să fie extir
pate, lăcînd loc unui 
climat de muncă bun, 
propriu unor realizări 
valoroase. Cele 6 336 
tone extrase în prime
le trei zile, cu o pro-

în scopul îmbunătățirii ac
tivității profesionale a tinerilor ■ 
din unitățile O.C.L. produse in
dustriale, O.C.L. Alimentara și 
TA.P.L., comisia economică de 
pe lîngă Comitetul municipal- 
U.T.C. din Petroșani a organi
zat o dezbatere cu 
din aceste organizații, 
tîndu-se despre modul 
tinerii își îndeplinesc 
profesionale a fost 
aportul lor la rezultatele 
ținute de colectivele celor trei 
organizații comerciale, relevîn- 
du-se faptul că marea majori
tate a lucrătorilor tineri din 
comerț desfășoară o activitate 
rodnică.

Pentru responsabilitatea de 
care au dat dovadă în îndepli
nirea sarcinilor profesionale, 
în desfacerea mărfurilor, au 
fost evidențiați tinerii Vaier 
Necș, Gheorghe Cojocaru,

tineretul 
Discu- 

în care 
sarcinile 
subliniat 

ob-

St FACE ZIUĂ

Zina Pop, Ana Bălan, Estera 
Varga, Elena Pavelescu, Mar
gareta Ni cu La.

în cadrul discuțiilor purtate, 
uteciștii au dezvăluit carențele 
care mai persistă în activitatea 
profesională a unor tineri, a 
unor organizații U.T.C. S-a ară
tat, bunăoară, că nu sînt rare 
cazurile unor tineri, chiar ute- 
ciști, care nu sînt punctuali la 
serviciu, manifestă o atitudine 
necuviincioasă față de cumpă
rători, nu recomandă mărfurile 
existente în unități etc. în a- 
cest sens au fost criticați tine
rii loan Ginia și Ioan Popes
cu de Ia bufetul 3 „Jiul", 
M. Niță, de la restaurantul, nr. 
36, Elena Astaloș, bufet 63 
hale, Maria Ceuță, grădina de 
vară nr. 66 — „Constructorul", 
Dana Ștefan, de la restaurantul 
„Minerul" din Petroșani. Ieșit 
din ' comun este cazul tinerei 
Livia Popescu de la magazi
nul 13 Petroșani care a fost gă
sită vînzînd cu suprapreț mar
fa oferită cumpărătorilor ca 
și a tinerei Ileana Mill de la

la 
a 

nu

magazinul 18 Petroșani, căreia 
pentru comportare necivilizată 
și absentări repetate de la 
serviciu i s-a desfăcut con
tractul de muncă.

Relerindu-se la activitate? 
comitetelor U.T.C. din cadiul 
celor trei organizații comercia
le, tov Pavel Haiduci, secreta
rul comitetului U.T.C. de 
O.C.L. produse industriale 
arătat că aceste comitete
au acționat cu suficientă promp
titudine și nu au întreprins ac
țiuni concrete pentru combate
rea indolenței unor tineri față 
de sarcinile

Subliniind 
preocupări 
îmbogățirea 
fesionale ale tinerilor, uUcîsta 
Maria Elekeș, de la magazinul 
nr. 1 Petroșani, care a obținut 
premiul I la faza județeană a 
concursului „Buna servire* a 
sugerat ideea organizării unui 
concurs pe aceeași temă între 
tinerii din cele trei organizații 
comerciale.

Pentru continua perfecționat-» 
a activității profesionale a

profesionale, 
necesitatea unei 
continue pentru 
cunoștințelor pro-

de 1,960ductivitate 
tone/post sînt de fapt 
argumentul forte care 
susține cele spuse mai 
sus. Desigur, faptele 
sint cele care vor
besc, faptele sînt do
vezile clare care sus
țin activitatea 
colectiv. In 
sens, credem 
brigăzile minei 
câni nu vor dezmin
ți, că optimismul care 
le domină, a desțele
nit, în sfîrșit, terenul 
fertil pentru ca re
dresarea minei, rein
trarea ei în cadrul 
colectivelor mature ale 
Văii Jiului, să devină 
o realitate zilei.

unui 
acest 

Că, 
U ri-

Modul 
marat 
rile acestor prime zi
le ale lunii septembrie 
ne îndreptățesc să fim 
optimiști în această 
privință. Urmează ca, 
în continuare, fiecare 
brigadă, întregul 
lectiv al minei, 
confirme.

în care a do
mina, realiză „Floarea de coif1

(Urmare din pag. 1)

in cadrul
P. Dombi,

tinerilor, 
discuțiilor 
secretara comitetului U.T.C. de 
la T.A.P.L. este necesară cu
noașterea de către vînzător a 
psihologiei clientului, stăpâni
rea manierelor alese și pline 
de politețe în relațiile cu cum
părătorii.

în atenția organizațiilor 
U.T.C, a fiecărui tînăr In par
te trebuie să stea permanent, 
a arătat tov. Gheorghe Săcăluș, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal U.T.C Petroșani, 
sarcina perfecționării pregătirii 
profesionale, combaterea arte
lor de indisciplină, de necinste, 
a mentalității de a nu respecta 
întrutotul normele de deser
vire promptă și civilizată. d- 
tivarea spiritului de răspunde
re astfel 
rilor la 
din care 
continuu.

sublinia 
Iov.

Incit contribuția t;ne- 
realizăriie colectivelor 
fac parte să sporească

loan BARB, 
șeful comisiei economice 
a Comitetului municipal 

U.T.C. Petroșani

Pele va continua
să joace fotbal

RIO DE JANEIRO 4 (A- 
gerpres). — Revista brazilia
nă „Manchete** din Rio de 
Janeiro publică un intervii 
în care celebru] fotbalist Pole 
răspunde unor întrebări puse 
de diferiți specialiști și co
mentatori sportivi. Astfel ci
titorii revistei au aflat că 
Pele intenționează să-și mo
difice planurile sale privind 
retragerea din activitatea 
competițională. In acest sens 
„Perla neagră* a precizai -ă 
el dorește să participe și la 
campionatul mondial de fot
bal din anul 1974 în R. F. a 
Germaniei. In altă ordine de 
idei Pele a declarat că in 
actualul deceniu ar fi posi
bil ca Africa să devină o 
forță a fotbalului mondial.

abia reușim să-l lăudăm pe 
bucătarul nostru pentru o- 
cana de bureți cu mămâii- 
guță pe care ne-a oferit-o...

Oboseala drumului dispare 
treptat în 
rul căruia 
tru a ne 
culese în 
pă și pentru a asculta fru
moasele povestiri ale 
cioban întîlnit în 
poieniță.

...Iată-ne 
De acum 
materialul 
la București. Și cite 
frumoase nu avem 1 
mai frumoase sînt 
rile noastre care - 
pe colegi...

Expediția a luat 
acești minunați copii 
de vise nu vor uita 
frumoasa drumeție.

cursul lui superior, la Cîmpu 
lui Neag. Sarcinile expedi- 
tionarilor sînt anunțate de 
„căpitanul" Gheorghe Dum
bravă ți în scurtă vreme 
corturile sînt gata să ne 
adăpostească. In jurul focu
lui grupa de serviciu pre
gătește masa în timp ce f")l- 
cloristul, etnograful, geogra
ful și naturalistul expediție' 
pornesc la drum.

...Pornim spre cabana Zlata 
(775 m) urmînd traseul vîr- 
ful Judele (2 400 m). vârful 
Șesele (2 328 m), popas la 
Iacul Zănoaga, Culmea Ro- 
deșului (l 453 m). înregistrăm 
două maxime : popas pe ma
lurile celui mai adine lac 
și cea mai lungă și obosi
toare coborîre de la 1 453 m 
la 775 m. Frîați de oboseală

din
au 
de

ca
să

mină

O obstetriciană asistă
la naștere o... viperă

DUMINICĂ 6 SEPTEMBRIE

Pentru liniștirea suga

pricina, 
parc. Un 

David Ja- 
echipei a- 
de cerce-

paratul intră 
funcțiune pînă la 
copilului.

rilor și a... părinților program 
presei;

I : 6,05 Con- 
7,00 Radio- 

la munte la 
muzical; 8,00 

8,10 Avan-
cotidiană; 8,22 De 
la mare (continua- 

Radiomagazinul fe-
Tinerii căsătoriți care nu 

au cine să le cieas -ă copiii 
pot fi liniștiți i un aparat

unui interviu televizat 
licva” rară, a declarat 
aceasta seamănă perfect 
o... vechitură din parcul său. 
Era vorba despre un os de 
balenă care fusese scos din 
muzeu cu câțiva ani in ur
mă. Cu cîteva săptămîni îna
inte de interviul cu 
osul dispăruse din 
alt om de știință, 
mes, conducătorul 
mericano-britanice 
țări de la Loch Ness, a afir
mat, la rîndul său, că „osul 
nu prezintă nici un interes**.

Și astfel, după o efemeră 
„existență" ca relicvă feno
menală, banalul os de ba
lenă a fost rcturnat „desco- 
oeritoriloi ” săi.

no 11
liniștirea

La Caldarola (Italia) a a- 
vut loc un fapt neobișnuit : 
o obstetriciană a asistat la 
naștere... o viperă. Șarpele 
se afla în atelierul unui fri
zer, mare iubitor de anima
le. El fusese prins de un vâ
nător de prin partea locului. 
Câteva zile, vipera a stat li
niștită, apoi a început să se 
agite : se împlinise sorocul 
să nască. Și Intr-adevăr, a 
născut opt -0Ă1Î, dar nașterea 
ultimului s-a dovedit a fi mai 

dificilă. Din întîmplare, în 
frizerie se afla și o tânără 
obstetriciană, care nu a e- 
zitât să intervină, ușurînd 
venirea pe lume a celui de-al 
optulea pui- Mama și cei opt 
„micuți" se simt excelent.

P.S. La ieșirea 
schimb, brigăzile 
fost întâmpinate 
fanfară și pionieri 
care au înmînat flori 
brigadierilor care au 
dat producție sporită. 
Încă un semn de pre
țuire a vredniciei.

tala focului în ju- 
ne-am adunat pen- 
așeza materialele 
această lungă eta-

din nou 
pregătim 
pentru a-1

unui 
această

acasă, 
întreg 

expedia 
lucruri 

Dar cele 
novesti- 

ultni'r

• *^*£t ' -
iș.-'ș-T.'ii

PROGRAMUL 
certul dimineții; 
jurnal; 7,15 De 
mare — 
Sumarul 
premiera
la munte 
re); 9,00 
meilor; 9,30 Ora satului; 10,00

sTîr.șil. 
plini 

curînd

Cavalcada ritmurilor. Revistă 
radiofonică de .muzică ușoară;
11.15 întâlnire cu melodia 
populară și inLerprctul prefe
rat; 12,00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal. Sport; 13,15 
De toate pentru toți... turiștii; 
13,45 Noutățile săptăminii — 
muzică ușoară; 14,00 Unda 
veselă; 14,30 Șlagăre de ieri 
și de azi; 15,00 Caravana fan
teziei (emisiune pentru tine-

15,45 Sport și muzică;
18.15 Melodii populare inter
pretate de Nic-olae Sabău și 
Ilie Udilă; 18,30 Parada so
liștilor și orchestrelor, de mu
zică ușoară; 19.00 Gazeta ra
dio; 19,20 Un cîntec drag —

rei);

muzică ușoară; 19,35 Din cele 
mai cunoscute melodii popu
lare; 20,05 Teatru scurt : 
„Veciniada" de lo-n Băieșu; 
20,35 Pagini de mare popu
laritate din operete; 21,00 Zece 
melodii preferate; 21,35 Ro
manțe de Alexandru Leori, 
Ionel Băjescu-Oardă și Mi- 
hăilescu Toscani; 22,00 Radio
jurnal; 22,10 Panoramic spor
tiv; 22,20 Tangouri celebre; 
22,30 Cîntă Adriano Celenta- 
no; 22,50 Moment poetic. De 
dragoste. Lirică japoneză. Tăl
măciri de Violeta Zamfirescu; 
23,00 Dansați în ritmul pre
ferat; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
înalt a ță- 

Organizației 
Pe ordinea 
au fost în-

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). 
— Timp de patru zile „Casa 
Africii" din capitala Etiopiei a 
găzduit lucrările celei de-a 7-a 
conferințe la nivel 
riloi membre ale 
Unității Africane, 
de zi a conferinței
scrise probleme actuale legate 
de decolonizare, lupta împotri
va neocolonialismului și a dis
criminării rasiale, întărirea co
laborării dintre statele Africii 
în domeniile politic, economic 
și social, 
șurat 
rare, 
re rea 
ment 
lațiilor 
pan ții 
cordul 
tiopiei 
lațiilor 
ria. 
de Fildeș și 
teriorate ca 
noașterii de 
urmă a fostei provincii sece
sioniste

Un 
lizat 
dării 
lui și 
problemele cardinale ale con
tinentului. Rezoluția cu privire

Sesiunea s-a desfă- 
într-un climat de coope- 

ce a marcat — după pă- 
observatorilor — un mo- 
deosebit în evoluția re- 

interafricane. Partici- 
la lucrări au salutat a- 
realizat în capitala E- 
privind restabilirea rc- 
diplomatice între Nige- 

Zambia, Tanzania, Coasta 
Gabon, relații de- 
urmare a recu- 

către acestea din

Biafra.
acord unanim a fost rea- 
asupra necesității lichi- 
definitive a colonialismu- 
rasismului — una dintre

la decolonizare condamnă răz- i 
boiul dus de colonialiștii por- j 
tughezi împotriva popoarelor 
din Angola, Mozambic. Gui
neea (Bissau) și sprijinul acor
dat guvernului de la Lisabona 
de partenerii săi din N.A.T.O.

Conferința a lansat un apel 
tuturor statelor membre pentru 
sprijinirea eforturilor de me
diere ale lui Gunnar Jarring 
în Orientul Apropiat și pentru 
reglementarea 
baza rezoluției 
Securitate din

Referindu-se 
actualei 
Tanzaniei, 
apreciat că „ea va 
babil în istoria O.U.A. ca se
siunea solidarității și a recon
cilierii". „Ceea ce este impor
tant, a adăugat Julius Nyerere, 
este să uităm trecutul și să 
acționăm în perspectiva viito
rului".

împăratul Etiopiei, Haile Se
lassie. a subliniat, în cadrul 
ședinței de închidere, că „de
plina reconciliere a țărilor a- 
fricane și solidaritatea pe care 
au dovedit-o constituie un c- 
xemplu pentru viitor".

Viitoarea reuniune O.U.A. la 
nivel înalt va avea loc în ca
pitala Ugandei — Kampala.

conflictului pe 
Consiliului .de 

noiembrie 1967. 
la 

sesiuni, 
Julius

rezultatele 
președintele 
Nyerere, a 
rămîne pro-

T2Z

Vizita delegației militare

BERLIN 4 (Agerpres). — Joi 
seara, ministrul apărării națio
nale al R. D. Germane, gene
ral de armată Heinz Hoffmann, 
a oferit o recepție în cinstea 
delegației militare române, con
duse 
mate, 
niță.

Au
Wolfgang, 
Consiliului
R.D.G., Hans Rietz, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Gunter Jahn, prim-secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German, ad- 
juncți ai ministrului apărării 
naționale, generali și ofițeri su
periori, membri ai corpului di
plomatic acreditați la Berlin} 

A fost, de asemenea, prezent.

de ministrul forțelor ar- 
general colonel Ion Io-

Rauchfuss
al 
al

participat 
vicepreședinte 
de Miniștri

HM

Dezvoltare economică egipteano-sudaneză
CAIRO 4 (Agerpres). — 

în capitala Republicii Arabe 
Unite au început lucrările 
Comitetului mixt egipteano- 
sudanez pentru dezvoltarea 
colaborării economice și i 
schimburilor comerciale in
tre cele două țări. Delega
țiile prezente sînt conduse

de miniștrii economiei din 
R.A.U. și Sudan.

Potrivit aprecierilor agen
ției M.E.N., în cadrul primei 
ședințe au fost abordate 
probleme legate de coordo
narea eforturilor celor două 
state vecine în domeniile 
agriculturii, industriei și

comerțului, precum și cele 
legate de dezvoltarea trans
porturilor și căilor de comu
nicație. în cercurile econo
mice din capitala Republicii 
Arabe Unite se apreciază că 
schimburile de mărfuri din
tre cele două țări vor spori 
anul acesta cu aproape 15 

la sută.

B. 0. t.
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Berlin, Nicolae 
Ghenea.

In toastul rostit, Heinz Hof
fmann a subliniat satisfacția 
militarilor, a populației R.D.G. 
față de vizita delegației româ
ne. El a spus : „Dorim, scumpi 
tovarăși români, ca vizita dv. 
să contribuie ca relațiile din
tre popoarele și armatele noas
tre să se întărească și să se 
aprofundeze. Vizita dv. să con
tribuie la întărirea unității și 
coeziunii familiei noastre socia
liste, să întărească certitudinea 
dv. că în R. D. Germană aveți 
prieteni credincioși, tovarăși de 
arme vigilenți și aliați devo
tați".

In cuvîntul său, Ion Ioniță, 
exprimînd sentimentele de prie
tenie pe care oamenii muncii 
și militarii României socialiste 
le nutresc față de poporul R.D. 
Germane și armata sa, a spus : 
„Poporul român își exprimă sa
tisfacția față de dezvoltarea 
legăturilor prietenești interna
ționaliste și de colaborare to
vărășească, față de cursul as
cendent al relațiilor pe plan 
economic, politic, cultural, teh- 
nico-științific și în alte dome
nii dintre Republica Socialistă 
România și R.D. Germană, față 
de continua întărire a frăției 
dintre armatele noastre".

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Ziua României 
la tîrgul 

din Budapesta
BUDAPESTA 4 — Coies- 

pondentul Agerpres, Alexan
dru Pinlea, transmite: La
expoziția și tîrgul agroali- 
mentar de la Budapesta a 
fost organizată vineri „Ziua 
Republicii Socialiste Româ
nia". Cu acest prilej, pavili
onul României a fost vizi'at 
de Timar Matyas, vicepre
ședinte al Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, Benkei Andras, 
ministrul afacerilor interne, 
și de alte persoane oficiale, 
care au fost întîmpinați de 
directorul pavilionului româ
nesc, Nicolae Stan. Totodată, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, Teodor Marian, direc
tor în Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, a vorbit re
prezentanților presei ungare 
și străine din Budapesta des
pre rezultatele obținute în 
dezvoltarea agriculturii țării 
noastre în anii construcției 
socialiste.

A fost organizată și o gală 
de filme documentare româ
nești.

In aceeași zi, pavilionul 
României a fost vizitat de 
mai multe mii de persoane, 
produsele expuse bucurîn- 
du-se de un larg interes.

Geneva
• ••

li FaPful
i I
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Vizitele președintelui 
Japonia

să viziteze R. P. Chineză și 
R. D Vietnam în fruntea unei 
delegații oficiale a partidului. 

După cum s-a anunțat, in 
luna august două delegații ale 
P. S. din Japonia, conduse de 
Kazo Sasaki, fost președinte al 
partidului, și de deputatul so
cialist Hisao Kuroda, au făcut 
vizite în R. P. Chineză.

P. S. din
TOKIO 4 (Agerpres). —- 

Președintele Partidului Socia
list din Japonia, Tomomi 
Narita, a prezentat Comitetului 
Executiv al partidului un ra
port cu privire la recenta sa 
vizită întreprinsă în R.P.D. Co
reeană. Cu această ocazie, Na
rita a declarat Că, intenționează

farfuriile zburătoare
din nou ta orizont

Centenarul

GENEVA 4 (Agerpres). — 
La Palatul Națiunilor din Ge
neva a luat sfîrșit cea de-a 
doua sesiune din acest an a 
Comitetului pentru dezarmare, 
în cadrul ultimei ședințe a fost 
adoptat, în unanimitate, ra
portul Comitetului, ce • va fi 
prezentat celei de-a 25-a sesi
uni a Adunării Generale a 
O.N.U. Documentul reprezintă o 
sinteză a negocierilor de des
fășurare din acest an, care au 
durat peste 5 luni. Acesta cu
prinde și pozițiile expuse de 
diferitele delegații în problema 
dezarmării generale și totale. 
Raportul conține, de asemenea, 
o anexă privind „Proiectul do 
tratat cu privire la interzicerea 
amplasării de arme nucleare și 
alte arme de distrugere în 
masă pe teritoriile submarine 
și suboceanice și în subsolul 
acestora", document elaborat 
în urma negocierilor din cadrul 
Comitetului în anii 1969—1970.

După cum se știe, România 
s-a declarat în mod constant

în favoarea interzicerii tuturor 
activităților militare în terito
riile submarine. Cu prilejul 
discuțiilor care au avut loc 
în cadrul Comitetului pe mar
ginea acestei probleme, dele
gația română s-a pronunțat în 
favoarea includerii în acest 
proiect de tratat a unei pre
vederi care să precizeze scopul 
final al 
tarizarea 
jamentul 
cu bună 
această
mențiunea că nici una din pre
vederile acestui 
tat nu poate și 
aducă atingere, 
fel, drepturilor 
noscute de 
nai, asupra 
a platoului

Lucrările 
dezarmare 
fi reluate în cursul anului 1971, 
la o dată ce va fi stabilită de 
comun acord de către statele 
participante la negocieri.

tratativelor — demiii- 
completă — și anga- 
părților de a continua 
credință eforturile în 

direcție, precum și

proiect de tra- 
nu trebuie să 
în nici un 

statelor, recu- 
dreptul internațio- 
mării teritoriale și 
continental. ' 
Comitetului pentru 

de la Geneva vor

Experiență
subacvatică

Șeful statului nigerian
la Cairo

cu o ase- 
iariurie în cursul 

din nopțile trecute, 
timp 

a vă-

După o absență de cileva 
luni de zile, iaimoasele „iar- 
iurii zburătoare" sînt semna
late din nou pe meleagurile 
sud-americane. Potrivit unor 
știri apărute in presa brazi
liană, un paznic de noapte, 
Almiro Martins de Freităs, a 
„iacul cunoștință 
menea 
uneia
Almiro susține că în 
ce își. tăcea rondul, 
zut un obiect portocaliu, lu
minos, atlat în curtea ta- 
bricii la care este angajat. 
Intrigat, și-a scos pistolul 
și, cu oarecari precauții, s-a 
apropiat de misteriosul 
trus". La. un moment 
alirmă paznicul, a auzit 
zgomot asemănător 
tăcut de un motor de < 
cu reacție. Almiro a 
trei locuri în direcția 
datei apariții, tn lața acestui 
gest „războinic", portocaliul 
obiect a răspuns cu o pu
ternică și orbitoare emisie 
luminoasă. Tot ziarele brazi
liene afirmă că celălalt paz
nic care era de serviciu cu 
Almiro l-a dus pe acesta la 
un spital, unde primește în
grijiri în secția' de oftalmo
logie. Interogați, ceilalți paz
nici de noapte au declarat 
că nu au sesizat nici un o- 
biect sau fenomen deosebit 
în cursul nopții în cauză, cu 
excepția unei zone circulare, 
uscate, din curtea fabricii, 
în ciuda faptului că în noap
tea cu pricina a plouat.

„Farfuriile zburătoare", sau 
„obiectele zburătoare neiden
tificate", cum au fost denu
mite oficial, și-au făcut apa
riția cu mulți ani în urmă. 
Aviatori, marinari, șoferi sau 
alte categorii de cetățeni, 
uneori chiar politicieni de

Republicii Franceze
PARIS 4 — Coresponden- 

dentul Agerpres, Georges 
Dascal, transmite: în cadrul 
festivităților prilejuite de 
centenarul întemeierii Repu
blicii Franceze, Georges 
Pompidou, președintele re
publicii, a inaugurat vineri, 
la Primăria centrală a Pari
sului, expoziția intitulată 
„100 de ani de republică". 
Expoziția prezintă numeroa
se documente și mărturii in 
legătură cu evenimentele 
de la 4 septembrie 1870.

cje- 
so- 
vi- 
zi, 
cu

CAIRO 4 (Agerpres). — Șeful 
statului federal nigerian, 
neralul Yakubu Gowon, a 
sit vineri la Cairo, într-o 
zită oficială. în aceeași 
Gowon a avut convorbiri
președintele R.A.U. Gamal 
Abdel Nasser, în legătură cu 
posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor 
țări și cu o 
majore ale 
naționale și, 
ale situației

Remarcînd 
la Cairo a șefului statului ni
gerian are loc imediat după 
conferința la nivel înalt de 
la Addis Abeba a țărilor mem-

dintre cele două 
serie de probleme 
actualității inter- 
în mod special, 
din Africa.
faptul că vizita

bre ale Organizației Unității 
Africane, observatorii poliției 
subliniază, de asemenea, că 
ea se încadrează în activitate! 
diplomatică intensă inițiată de 
Nigeria după reglementarea 
crizei interne, prin care a 
cut timp de aproape doi 
și jumătate.

Sînt amintite în acest 
text consultările care au 
la soluționarea ultimelor
rende dintre Nigeria și statele 
africane care recunoscuseră 
fosta Biafră, precum și acțiu
nile întreprinse de guvernul de 
la Lagos în vederea intensifi
cării relațiilor de cooperare cu 
celelalte țări din Africa.

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
— Studentul Serghei Hațet) 
din Kiev a petrecut sub apă 
38 de ore într-un costum de 
scafandru autonom. Potrivit 
programului, el a efectuat în 
acest timp exerciții de gim
nastică și a dormit de două 
ori cite șase ore. Acvana ■’ 
tul s-a alimentat din tir « 
speciale, pe care le-a pri
mit de la suprafață.

Scopul experienței a con
stat în stabilirea posibilită
ților omului de a se afla 
timp îndelungat sub apă fără 
să fie îmbrăcat în costum 
de scafandru rigid.

Examinator
tre- 
anl

con
dus 

dife-

electronic

1 „in- 
dat, 

t un 
celui 

avion 
tras 
ciu-

caie 
unor 

de

prestigiu, au declarat că au 
fost martorii oculari ai unor 
asemenea fenomene. Intr-un 
trecut nu prea îndepărtat, 
„tariuriile zburătoare" deve
niseră un fenomen foarte 
frecvent, căruia i se acorda 
o atenție deosebită. Pentago
nul avea chiar o comisie 
specială care se ocupa cu 
studierea acestei probleme 
După aproximativ 20 de uni 
de activitate, această comi
sie a fost desființată ța în
ceputul anului 19Tb, după pu
blicarea unui raport 
demonstra, pe baza 
statistici riguroase, că.
fapt „farfuriile zburătoare" 
nu sînt altceva decît feno
mene optice sau meteorolo
gice produse în condiții spe
ciale. Astfel, multe din a- 
ceste „farfurii" s-au dovedit 
a fi nori lenticulari, imagini 
refractate ale unor avioane 
aflate dincolo de linia ori
zontului etc. Mai mult chiar, 
o serie de fotografii, docu
mente „indubitabile" privind 
existența „farfuriilor zbură
toare", s-au dovedit a fi in 
realitate niște trucaje 
unor banale farfurii, cjt 
poate de terestre, sau ale ți 
altor obiecte ce nu au ni- ?i 
mic comun cu vreo misteri- h 
oasă civilizație extragalacti- 
că. O dată cu desființarea Ș( 
amintitei comisii se părea , 
că discuțiile în jurul acestei , i 
probleme s-au încheiat și că i 
viitorul nu mai are ce i 
aduce nou. Iată însă că pă- i 
țania paznicului brazilian i 
vine să readucă în actuali- ( 
tate mult controversatele < 
„farfurii zburătoare" și diver- < 
sele teorii privitoare la na- I 
tura și originea lor. I

(P£ SCURT
K~*-*~*vț. „ T wVî

h

lordq- 
scurtă 
radio

ale 
se .
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B Regele Hussein al 
niei a rostit joi seara o 
cuvîntare la postul de 
Amman, în cadrul căreia a a- 
nunțat 
să ia 
pentru 
treaga 
atît primul ministru, cabinetul 
pe care îl conduce, cît și șeful 
statului major și armata vor 
face față sarcinilor care le re
vin în aceste momente", a spus 
șeful statului iordanian.

că a cerut guvernului 
toate măsurile necesare 
asigurarea ordinii în în- 
țară. „Sînt convins că

B In mai multe regiuni ale 
Vietnamului de sud, forțele pa
triotice au lansat în noaptea de 
joi spre vineri puternice ata
curi împotriva unor obiective 
ale trupelor americano-saigone- 
ze. Au fost bombardate, între 
altele, două cartiere generale 
ale diviziilor americane din re
giunea Saigonului. Alte 30 de 
obiective au fost atinse de ti
rul artileriei forțelor patriotice. 
Lupte au avut loc joi în trei 
din cele patru regiuni militare 
din Vietnamul de sud.
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Capitala Etiopiei, Addis 
Abeba, a devenit în ultimele 
zile gazda 
reuniuni 
Unității 
menite să ..
cadru al principalelor coordo
nate de dezvoltare a tinere
lor state africane, precum și 
stadiul luptei popoarelor care 
se află încă sub jugul colo
nial.

Aceste reuniuni au început 
prin lucrările Comitetul ii de 
Eliberare, cărora le-a succe
dat sesiunea Consiliului Mi
nisterial, iar aceasta va fi 
urmată de conferința la nivel 
înalt a țărilor membre ale 
O.U.A. Din dezbaterile de 
piuă acum a reieșit cu și mai 
multă pregnanță hotărîrea 
tuturor țărilor O.U.A de a 
continua și extinde lupta 
pentru eliberarea def’iitivă 
a continentului, de a acorda 
în continuare tot sprijinul 
material și moral mișcărilor 
de eliberare națională în lup
ta lor împotriva regimurilor 
colonialiste și rasiste.

Făcînd un tur de orizont 
al problemelor cu care sînt 
confruntate țările africane, 
împăratul Etiopiei, Haile Se-

unor importante 
ale Organizației 

Africane, reuniuni 
analizeze actualul

atras 
con- 
avea 
către

lassie, sublinia în declarația 
sa la deschiderea lucrărilor 
Consiliului Ministerial al 
O.U.A. necesitatea imperioa
să a eliberării teritoriilor a- 
flate sub administrația unor 
regimuri rasiste sau coloni
ale. In acest sens, el a 
atenția asupra gravelor 
secințe pe care le poate 
livrarea de arme
R.S.A., sau sprijinirea. în a- 
celași mod, a forțelor portu
gheze colonialiste de către 
diverse țări ale N.A.T.O.

Problema centrală a actu
alelor dezbateri din cadrul 
reuniunii Consiliului Ministe
rial al O.U.A. o constituie 
posibila reluare a vînzărilor 
de arme britanice către Pre
toria. Comitetul Eliberării a 
propus în documentele adop- 

. tate crearea unui organism 
special, alcătuit din patru 
membri, care să acționeze pe 
lîngă Organizația Națiunilor 
Unite pentru ca embargoul 
asupra vînzărilor de arme că
tre Africa de sud să fie res
pectat.

Lupta de eliberare capătă 
în prezent dimensiuni noi, 
în special în Africa centrală, 
unde aproape 37 de milioane 
de oameni mai suferă încă

urma dominației colo- 
„Izbucnită în iunie

de pe 
niale.
1961 în Angola, apoi în Mo- 
zambic și Guineea (Bisau), 
lupta de eliberare din Africa 
australă și coloniile portu
gheze — scrie „Afrique Nou- 
velle" — a intrat astăzi într-o 
fază decisivă. Pe frontul a-

Comentariu
frican înfruntarea devine tot 
mai strînsă, ritmul victoriilor 
mișcărilor de partizani se ac
celerează, una după alta regi
unile din colonii scapă con
trolului portughez".

In Guineea (Bissau), care a 
devenit, potrivit aprecierilor 
presei occidentale, cel mai 
fierbinte punct al Africii, pa- 
trioții conduși de Partidul 
African al Independenței din 
Guineea și Insulele Capului 
Verde au reușit să elibereze 
pînă în prezent jumătate din 
teritoriul țării. In Angola, cea 
mai bogată colonie portughe
ză, peste o treime din terito
riu a fost eliberat de către 
forțele patriotice ; deși efec
tivul trupelor colonialiste a 
crescut de la 30 000 în 1961

la aproape 100 000 în prezent, 
forțele mișcării populare 
pentru eliberarea Angolei eu 
reușit nu numai să elibereze 
o zonă de 800 000 km2,eu o 
populație de 2 milioane de 
locuitori, dar să și instituie 
o administrație proprie, de- 
punînd eforturi pentru dez
voltarea economică, socială 
și culturală a regiunilor res
pective. Lupta de eliberare 
s-a intensificat și în Mozam- 
bic, unde peste o treime din 
teritoriul țării se află sub 
controlul Frontului de Elibe
rare din Mozambic (F.R.E.L.I. 
M.O.), care strînge în jurul 
său toate forțele populare, dis
pun în d de o armată de 
15 000 de oameni. Una din 
marile victorii ale F.R.E.L.I.
M. O. este reorganizarea eco- 
nomică-administrativă a zo
nelor eliberate.

Printre obiectivele actuale 
ale O.U.A. se află examinarea 
celor mai eficiente măsuri 
care să ducă la frînarea. spri
jinului acordat de țările
N. A ,T .O. colonialismului 
portughez. Este un fapt cu
noscut că fără sprijinul finan
ciar al monopolurilor inter
naționale, precum și ăl re
gimurilor rasiste de la Sa-

lisbury și Pretoria, războiul 
portughezilor s-ar fi încheiat 
de mult. Interesele economi
ce ale Portugaliei în colonii 
se întrepătrund în tot mai 
mare măsură cu cele ale ca
pitalurilor occidentale. Miza 
cea mai mare a războiului 
colonial, scrie „La Stampa", 
e Angola, bogată în fier și 
foarte bogată în petrol.

In acest context, problema 
majoră a actualelor dezbateri 
de la Addis Abeba o con
stituie decolonizarea, întru- 
cît divergențele și litigiile 
dintre diferite țări africane, 
care au făcut obiectul discu
țiilor în anii trecuți, 
au trecut pe plan secun
dar. Este pentru prima dată 
de la crearea organizației 
cînd instanțele politice supre
me ale O.U.A. își desfășoară 
lucrările în absența oricărei 
crize acute pe continent. Lup
ta popoarelor africane pentru 
libertate capătă 
noi dimensiuni, 
strînd hotărîrea 
lui continent de 
anacronicele regimuri coloni
ale și rasiste de pe pămîn
tul Africii.

în

a

prezent 
demon- 

întregu- 
lichida
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B Avionul supersonic de pa
sageri „Concorde-()01“ își va 
relua zborurile de încercare 
săptămîna viitoare. Dacă condi
țiile atmosferice vor fi bune 
prototipul francez, dotat cu 
motoare mai puternice decît 
cel britanic, va încerca să de
pășească viteza de 2 mach. Zbo
rurile de încercare vor da po
sibilitatea, totodată, să se sta
bilească consumul de combus
tibil al reactoarelor și să se 
determine încărcătura utilă, La 
Toulouse construcția celui de-al 
doilea avion „Concorde” se află 
într-o fază avansată iar primele 
piese alo aparatului de serie 
sînt în curs de realizare.

B Centrala nucleară brita
nică de la Cumberland a fost 
parțial oprită în urma detec
tării unor radiații peste nive
lul normal, s-a anunțat joi 
seara la Londra. A început o 
anchetă pentru a determina 
cauzele acestui fenomen.

SOFIA 4 (Agerpres). — La 
ultimul examen de electro
tehnică, susținut în cadrul 
Institutului de tehnologie 
din Burgas, examinator a 
fost... o mașină electronică 
de calcul — „ME-70", reali
zată de industria electronică 
bulgară. Programarea func
ționării acestei mașini este 
foarte simplă, iar deciziile 
pe care le dă sînt absolut 
obiective. Memoria examina
torului electronic permite 
verificarea exactității răspun
surilor la examene în numai 
cîteva secunde.

Urmările
ploilor musonice

B In perioada 28 august — 
1 septembrie, în accidente de 
circulație și-au pierdut viața 
211 persoane, iar alte 5 978 au 
fost rănite.

Pe de altă parte, în Italia în 
luna august au avut loc 29 447 
de accidente de circulație sol
date cu moartea a 953 de per
soane și rănirea altor 23 027.

B Intr-un raport al Fondu
lui Monetar Internațional, dat 
publicității la Washington, se 
arată că volumul exporturilor 
țărilor membre a crescut în 
cel de-al doilea trimestru al 
anului în curs cu 13 la sută. 
Raportul 
„grupului 
fac parte 
nanciare
— au cunoscut o creștere de 15 
la sută.

relevă că exporturile 
celor 10“ — din care 
principalele puteri fi- 
ale lumii occidentale

B O capsulă experimentală 
lansată în cadrul programului 
spațial american „Apollo", care 
a fost recuperată în Golful Bis
caya de un echipaj de pescuit 
sovietic, va fi transmisă repre
zentanților S.U.A., relatează 
genția TASS. In acest scop, 
portul sovietic Murmansk 
sosi o navă americană.

a-
în
va

B Primul ministru al guver
nului israelian, Golda Meir, va 
face o vizită oficială în Statele 
Unite ale Americii, în a doua 
jumătate a lunii septembrie, 
s-a anunțat la Tel Aviv, In 
cursul convorbirilor pe care 
le va avea cu președintele Ni
xon. Golda Meir va expune 
poziția Israelului față de ulti
mele evoluții ale situației din 
Orientul Apropiat.

B Primul ministru al statu
lui Singapore, Lee Kuan Yew, 
și-a încheiat vizita la Delhi, 
plecînd spre Dar Es Salaam. 
El a avut convorbiri cu primul 
ministru al Indiei, Indira 
Gandhi. în legătură cu pers
pectivele relațiilor economice și 
culturale dintre cele două țări 
și cu o serie de probleme ma
jore ale situației din Asia.

B Un avion de tip „Phan
tom" aparținînd forțelor ame
ricane. a explodat joi la baza 
aeriană de la Da Nang, anunță 
agenția UPI. Trei militari ame
ricani au fost uciși, iar alți 14 
grav răniți. Au fost distruse, 
totodată, mai 
de la această

multe instalații 
bază.

la Montevideo aB Situația 
devenit încordată după ce gru
puri ale unei organizații clan
destine au atacat cu bombe și 
focuri de armă sediile unor in
stituții și ale unor societăți co
merciale.

Se crede că aceste atentate 
sînt opera aceleiași organizații 
care și-a asumat responsabili
tatea' răpirii diplomatului bra
zilian Gomide și a specialistu
lui american Claude Fly.

Președintele Indoneziei
/v • • j oin vizita la Bonn

4 (Agerpres). — Pre- 
Indoneziei, generalul 
a sosit vineri li 

Bonn într-o vizită o- 
două zile. Președiri-

BONN 
ședințele 
Suharto, 
amiază la 
ficială de 
tele Indoneziei s-a întîlnit îu 
aceeași zi cu președintele R. F. 
a Germaniei., Gustav Heine- 
man, și cu cancelarul Willy

Brandt. în același timp, minis
trul de externe al Indoneziei, 
Adam Malik, a avut întrevederi 
cu colegul său vest-german, 
Walter Scheel.

în timpul întîlnirilor au (ost 
evocate o serie de probleme 
politice și economice care in
teresează cele două țări.

Cei răpifi în Uruguay
sînt sănătoși

MONTEVIDEO 4 (Agerpres^ 
— După o vizită făcută tn 
capitala uruguayană, ziaristul 
spaniol Enrique Zabala Cua- 
drado a declarat unui cores
pondent al agenției U.P.I. că 
s-a întîlnit cu lideri ai organi
zației clandestine care și-au 
asumat responsabilitatea răpi-

rii consulului brazilian, Dias 
Gomide și a funcționarului a- 
merican Claude Fly. Ziaristul 
spaniol afirmă că, 
clarațiilor liderilor 
amintite, cei doi 
sînt sănătoși și ar 
eliberați în curînd.

potrivit de- 
organizațiel 
sechestrați 

urma să fie

DELHI 4 (Agerpres). — 
Peste 60 de persoane și-au 
pierdut viata ca urmare a 

produs 
ploilor 
sezon, 

de

inundațiilor ce s-au 
în India din cauza 
musonice din acest 
Cel mai mult au avut 
suferit locuitorii din statele 
Bihar, Assam, Andes Pra
desh și Maharashtra, unde 
zeci de mii de case au fost , 
distruse, iar culturile agricole 
în mare parte compromise. 
Daurple materiale provocate 
de inundații se ridică la 
peste 300 milioane de rupii.

Expoziție de artă
în aer liber

FLORENȚA 4 (Agerpres). 
— După o întrerupere de 
patru ani, datorită inundații
lor care s-au abătut în 19^6 
asupra Florenței, soldate cu 
consecințe grave asupra pa
trimoniului cultural și artis
tic al orașului, anul acesta 
va fi deschisă d,n nou tra
diționala „Expoziție de artă 
în aer liber", organizată de 
„Grupul Donatello". Expozi
ția va fi inaugurată la 12 
septembrie, in Piazza Savo
narola, urmînd ca cel mai bun 
tablou să fie dăruit Galeriei 
de artă modernă din Floren
ța, iar cea mai bună sculp
tură să fie situată într-o 
piață din oraș.

Cimitir de mamuți
MOSCOVA 4 (Agerpres). 

— Zgomotul tractoarelor si 
buldozerelor a trezit din 
somnul multimilenar un ci- 
mi! ir de mamuți, situat pe o 
întindere de cltevg zeci de 
kilometri în nordul Iakuției. 
Cu ajutorul unor jeturi pu
ternice de apă pămîntul În
ghețat este îndepărtat de pe 
rămășițele uriașelor mami
fere care au trăit în această 
zonă în urmă cu 9—10 mii 
de ani.

tn același loc, oamenii de 
știință au descoperit rămă
șițele unor așezări omenești.

LOTO
extrase la tra- 
septembrie 1970 :
1: 20 6 68

Numerele
gerea din 4

Extragerea
4 54 73 80 37

Fond de premii 483 549
Extragerea a Il-a s 62

41 71 70 46 58
Fond de premii 446 165
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