
iiiiSIșșînSihKz’iif'iniȘHiî

ANUL XXVII
Nr. 6 506

JOI

1
octombrie 1970

4 pagini 30 bani

&M. Stengul roșu
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIJI-VA I

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R, $1 AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane : redactor șef - 1638 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221) ; viața de partid 
— interior 71 ; socială — interior 74 ; 
economică — interior 53 ; cultură-învă- 
țămint — interior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
259. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

CONSILIUL DE STAT A RATIFICAT 
TRATATUL ROMÂNO-SOVIETIC

CU SARCINILE DE PLAN 
ÎNDEPLINITE EXEMPLAR

Sure cărbunele orizontului XI
In ziua do 30 septembrie 

1970 a avut loc la Palatul Re
publicii ședința Consiliului de 
Stat prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat.

In afara membrilor Consiliu
lui de Stat, la ședință au luat 
parte tovarășul Ion Ghcorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, miniștri, președinți 
ai unor comisii permanente ale

Cuvîntarea tovarășului
MCOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.

Ratificarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală încheiat recent in
tre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste de către Con
siliul de Stat, reprezintă un 
moment important și corespun
de năzuințelor și dorinței po
porului nostru.

Semnarea la București a a- 
cestui Tratat constituie un e- 
veniinent de seamă in evolu
ția ascendentă a relațiilor de 
colaborare multilaterală dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
în întărirea prieteniei româno- 
sovietice. Avind la bază princi
piile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, 
actualizind în condițiuniie de 
astăzi prevederile vechiului tra
tat — care a constituit temelia 
trainică a legăturilor rodnice 
de alianță și prietenie dintre 
România și Uniunea Sovietică 
— actualul Tratat stabilește pe 
o lungă perioadă de timp. 20 
de ani, cadrul colaborării mul
tilaterale dintre cele două țări, 
în spiritul egalității depline in 
drepturi, respectării suveranită
ții și independenței naționale, 
neamestecului in treburile in
terne, întrajutorării frățești și 
avantajului reciproc.

Tratatul de prietenie româno- 
sovietic se fundamentează pe 
îndelungatele tradiții de priete
nie și solidaritate dintre cele 
două popoare — prietenie ci
mentată prin lupta comună îm

Cuvîntarea tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER

Stimate tovarășe președinte. 
Tovarăși,

Guvernul Republicii Socialiste 
România prezintă Consiliului 
de Stat spre adoptare proiectul 
de decret pentru ratificarea 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între 
•Republica Socialistă România 
și Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste.

Semnat la 7 iulie 1970, la 
București, in timpul vizitei în 
țara noastră a delegației de 
pârtie și guvernamentale a 
U.R.S.S., tratatul constituie un

Delegația 
de partid și de stat 

a Republicii 
Socialiste România 
a plecat la Cairo

Miercuri a părăsit Capitala, 
pleeînd. la Cairo, delegația de 
partid și de Stat a Republicii 
Socialiste România, care va 
participa la funeraliile lui Ga
mal Abdel Nasser, președintele 
Republicii Arabe Unite, preșe
dinte al Uniunii Socialiste A- 
rabc.

Delegația este condusă de to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
membi u al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România. Din de
legație fac parte tovarășii Du
mitra Popescu, membru al Co
mitetului Executiv. secretar al 
C.C. al P.C.R,, George Maeo- 
vescu. membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Titus Sinu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România in R.A.U.

Marii Adunări Naționale, re
prezentanți ai presei.

Tovarășul Ion Ghcorghe Mau
rer a prezentat spre adoptare 
proiectul de decret pentru ra
tificarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală intre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste.

Din însărcinarea Consiliului 
de Stat proiectul de decret a 
fost examinat in prealabil de 

potriva fascismului și ridicată 
pe un plan superior în condi
țiile construirii socialismului și 
comunismului; legăturile traini
ce care ne unesc iși găsesc pu
ternice resurse în comunitatea 
orînduirii sociale, a aspirațiilor 
fundamentale și țelurilor ‘supre
me care animă cele două țări. 

Tratatul deschide, totodată, 
largi perspective de viitor, 
creează un cadru propice pen
tru intensificarea și amplifi
carea continuă a colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice 
reciproc avantajoase, a coope
rării in producție și in alte do
menii dintre România și Uniu
nea Sovietică. Progresele pe 
care le obțin țările noastre in 
dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a societății, în înflorirea 
științei și culturii constituie 
premise deosebit de favorabile 
pentru lărgirea și diversifica
rea schimburilor, a colaborării 
și a cooperării in toate sec
toarele de activitate.

Tratatul consemnează voința 
celor două state de a acționa 
în continuare pentru întărirea 
unității și coeziunii statelor so
cialiste, pornind de la convin
gerea că aceasta constituie iz
vorul principal al tăriei și in
vincibilității sistemului socialist 
mondial. Prevederile Tratatului 
dau, totodată, expresie hotări- 
rii României și Uniunii Sovie
tice de a promova cu consec
vență în viața internațională 
politica coexistenței pașnice, de 
a milita cu perseverență pentru 
preîntîmpinarea unui nou răz

document de o deosebită im
portanță.

El reflectă stadiul actual al 
relațiilor dintre cele două țări 
socialiste vecine și dă, totoda
tă, expresie voinței lor de a 
întări și in viitor, în spiritul 
internaționalismului socialist, 
prietenia și alianța dintre po
poarele român și sovietic, de a 
dezvolta colaborarea multilate
rală dintre România și Uniunea 
Sovietică, pe baza respectării 
suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, in 
interesul ambelor popoare, al

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Gheorghe Rădules- 
cu, Ilic Verdeț. Emil Drăgă- 
ncscu, Janos Eazekas, Leonte 
Râutu, Iosif Banc, Vasile Pati- 
lineț, Mihai Marinescu, Ion 
Pâțan, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne.

A fost de față Ibrahim Yo- 
ssri, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Arabe 
Unite in țara noastră.

O
La amiază, delegația a sosit 

la Cairo, unde a fost întimpi- 
nată de reprezentanți ai pre
ședintelui interimar al R.A.U.. 
Anvar Sadat, și alte oficiali
tăți din R.A.U,

____ (Agerpics) 

Comisiile pentru politică exter
nă, pentru problemele de apăra
re și juridică ale Marii Adunări 
Naționale care l-au avizat fa
vorabil, propunind adoptarea 
lui.

La dezbaterea privind ratifi
carea Tratatului au luat cuvin- 
tul tovarășii Constantin Daico- 
viciu, Ion Spătărelu, Carol Ki- 
ralv, Aurel Bozgan, Ion Coman 
și Ludovic Takacs, care și-au 
exprimat deplinul acord in le

boi mondial, pentru rezolvarea 
marilor probleme care stau in 
fața omenirii contemporane 
prin mijloace pașnice, pe calea 
tratativelor, pentru salvgarda
rea păcii popoarelor.

Unul din obiectivele impor
tante ale politicii celor două 
țări, înscrise in Tratat, este 
lupta pentru îmbunătățirea at
mosferei in Europa, pentru în
făptuirea securității europene și 
întronarea in viața popoarelor 
de pe acest continent, atit de 
dureros încercat de-a lungul is
toriei, a unui climat de pace 
și încredere, de prietenie și 
colaborare intre națiuni.

Militind pentru dezarmarea 
generală și totală. România și 
Uniunea Sovietică iși exprimă 
totodată hotărîrea de a respecta 
obligațiile asumate in cadrul 
Tratatului de la Varșovia a că
rui existență o considerăm ne
cesară atita timp cit se va men
ține Pactul Nord-Atlantic.

încheierea și ratificarea nou
lui Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
dintre țara noastră și Uniunea 
Sovietică. întărirea continuă a 
solidarității, alianței și priete
niei româno-sovietice se înscriu 
la loc central în politica de 
stat a României socialiste, con
stituie parte integrantă a acti
vității internaționaliste desfășu
rate de partidul și guvernul 
țării noastre pentru dezvolta
rea relațiilor de colaborare fră
țească cu toate țările socialiste, 
pentru creșterea continuă a for
ței și unității întregului sistem 

cauze: socialismului, păcii și co
laborării internaționale.

In Tratat este reafirmată, de 
asemenea, hotărîrea înaltelor 
părți contractante de a contri
bui la întărirea unității țărilor 
socialiste, de a dezvolta cola
borarea cu toate statele, indi
ferent de orînduire socială, de 
a milita pentru înfăptuirea se
curității în Europa și in întrea
ga lume.

Apreciind că prevederile Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală intre Ro
mânia și Uniunea Sovietică co
respund întrutotul principiilor 
de bază ale politicii externe a

CONCURS
RECREAȚIE NHZKALÂ

în cinstea sărbătoririi a 50 de ani de la 
înființarea Partidului Comunist Român

.1 Sărbătorirea a 50 de ani 
(' de la înființarea Partidului Co- 
/ munist Român va constitui și 
• pentru compozitori, ca pentru
I , toți oamenii de artă, un inăl- 
' , țător moment de efervescență

creatoare. In scopul de a sti
mula apariția unor lucrări mu- 

’i zicale cit mai valoroase, me
nite să îmbogățească reperto- 

I riul formațiilor corole, al soliș- 
i tiior vocali și instrumentali, al 
I orchestrelor și fanfarelor din 
i întreaga țară, Comitetul de 

, ’ Stat pentru Cultură și Artă, 
.1 împreună cu Uniunea Compo-
II zitorilor, organizează un „Con- 
! 1 curs de creație muzicală" la 
(1 care sint chemați să participe, 
11 cu lucrări inedite, compozitori 
11 și poeți, membri ai Uniunilor 
11 de creație.

La concurs se vor prezenta 
(' cintece de masă, lucrări co- 

' rale, piese vocale cu acompa
niament de pian, precum și 
piese instrumentale scurte 
pentru : vioară solo, vioară cu 
acompaniament de pian, vio- 

gătură cu ratificarea Tratatului, 
apreciindu-1 ca o contribuție de 
seamă la întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării între 
cele două popoare, la cauza so
cialismului, păcii și colaborării 
internaționale.

Consiliul de Stat a adoptat 
apoi in unanimitate Decretul 
pentru ratificarea Tratatului.

După ratificare, a luat cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

socialist mondial. Acționînd ast
fel, partidul și poporul nostru 
iși îndeplinesc una din înaltele 
lor obligații internaționale, iși 
aduc contribuția la cauza gene
rală a socialismului și păcii in 
lume.

Totodată, consecventă princi
piilor coexistenței pașnice, Ro
mânia militează pentru lărgi
rea relațiilor de colaborare cu 
toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, 
pentru destindere internațio
nală.

Luptăm, împreună cu cele
lalte popoare iubitoare de pa
ce, pentru zădărnicirea politicii 
imperialiste agresive, pentru a 
se pune capăt folosirii forței 
și dictatului în viața interna
țională, împotriva oricărui a- 
mestec străin în viața statelor, 
pentru respectarea dreptului sa
cru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, pentru in
staurarea în relațiile dintre țări 
a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalită
ții in drepturi a tuturor națiu
nilor.

Consider că ratificarea in u- 
nanimitate de către Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România a Tratatului româno- 
sovietic corespunde pe deplin in
tereselor poporului nostru, ale 
întăririi prieteniei și alianței 
dintre România și Uniunea So
vietică, dintre popoarele noas
tre vecine, cauzei generale a 
socialismului și păcii in lume.

partidului și statului nostru, in
tereselor fundamentale ale po
porului român, iar obligațiile 
asumate nu contravin tratate
lor internaționale în vigoare, 
propun adoptarea proiectului de 
decret pentru ratificarea lui.

Proiectul de decret a fost e- 
xaminat și avizat favorabil de 
comisiile pentru politică exter
nă, pentru problemele de apă
rare ,și juridică ale Marii Adu
nări Naționale.

Tot astăzi, Tratatul româno- 
sovietic urmează să fie ratifi
cat de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

loncel solo, violoncel cu 
acompaniament de pian, 
pian solo, orchestre sim
fonice și fanfare. Se recoman
dă ca aceste piese, atit cele 
vocale cit și cele instrumenta
le, să aibă un caracter lo.g 
accesibil.

Partiturile, purtind un 
„moto" și fiind însoțite de un 
plic închis cuprinzind numele 
și adresele autorilor, vor fi 
trimise pină cel tirziu la 31 
decembrie 1970, pe adresa : 
„Comitetul de Stat pentru Cul- 
tuiă și Artă" - Direcția Mu
zicii - București, Piața Scin- 
teii nr. 1 cu mențiunea „pen
tru concursul de creație mu
zicală".

De asemenea, o dată cu 
partiturile se vor trimite și 
textele literare (versurile) dac
tilografiate in cite 3 exempla
re.

Juriul, alcătuit din persona- 

(Continuare in pag. a 3 a)

i

La început de an universitar

RESPONSABILITATE 
$1 EXIGENTA 

în formarea 
specialiștilor minieri

Tradițional, astăzi Alma .Mater iși redeschide porțile. 
E un moment sărbătoresc dar și simbolic, totodată, pentru 
locul de cinste rezervat învățămintului superior în societa
tea noastră socialistă, pentru constanta preocupare a parti
dului și statului de a oferi tineretului cele mai prielnice 
condiții de afirmare și dezvoltare armonioasă a personali
tății prin studiu complex, situat in cel mai autentic spirit 
universitar.

Institutul de mine din Petroșani intră in cel de al 23-lea 
an de existență. Absolvenții sint acum un contingent de 
peste 3 000 ingineri care aplică in producția exploatărilor 
miniere de pe întinsul țării noastre cunoștințele acumulate 
in amfiteatrele și laboratoarele institutului. Cei peste 1200 
de studenți iși ocupă azi locurile in amfiteatru.

Studențimea noastră este beneficiara unui invățămint 
total gratuit, a unui număr an de an crescut de cămine și 
cantine, a numeroase burse, a corpului nostru didactic uni
versitar care dă noi străluciri făcliei școlii și științei româ
nești, asigură desfășurarea procesului instructiv-educativ pe 
măsura exigențelor actuale ale societății noastre socialiste, 
cil și a măsurilor adoptate, din inițiativa conducerii de 
partid și de stat, in vederea modernizării învățămintului 
și, implicit, a pregătirii specialistului care să se adapteze 
ferm la cerințele concrete ale producției, la noile cuceriri 
ale științei și tehnicii. Extinderea învățămintului superior 
tehnic hotăritâ de Congresul al X-lea al P.C.K. se înscrie 
in același context major a întăririi funcției sociale a școlii, 
înființarea din această toamnă a Institutului de subingineri 
metalurgiști de la Hunedoara, cea mai tînără instituție de 
invățămînt superior din țară, este încă o concretizare a po
liticii înțelepte a partidului și statului.

Caracteristic pentru tineretul universitar din Valea 
Jiului — format din fii de muncitori, țărani și intelectuali 
— este angajarea lor activă în lupta pentru transpunerea 
in fapte a hotăririlor partidului, care a generat și gene
rează certitudini ale studenținiii. Participarea studenților din 
Petroșani la munca de lichidare a pagubelor pricinuite de 
calamitățile naturale care au lovit o parte din regiunile 
țării in acest an, este o mărturie vie și emoționantă a in
tegrării lor in viața trepidantă a țării, paralel cu munca 
spirituală necesară pătrunderii în tainele științei și tehnicii. 
Studenții posedă conștiința că societatea socialistă are ne- 
voie să se aplice în practică cele ce se învață pe băncile 
școlii și in amfiteatrele universitare, ei au certitudinea că 
la absolvire vor ocupa un loc de muncă ce corespunde pre
gătirii lor. E firesc, așadar, ca aceste convingeri să deter
mine o responsabilitate matură față de învățătură, față de 
pregătirea profesională și politico-ideologică, e firesc ca 
studenții să aibă o conduită înaintată pretutindeni, in viața 
studențească și obștească.

După o perioadă de practică in producție, menită să 
familiarizeze studentul cu cerințele producției, și după o 
binemeritată vacanță petrecută in tabere de odihnă, studen
ții urcă din nou panta domoalâ spre acest veritabil creier 
al mineritului românesc care este Institutul de mine din 
Petroșani. Aniversarea semicentenarului înființării P.C.R. 
prilejuiește cadrelor didactice universitare și studenților o 
reîmprospătare a hotăririî de a se pregăti temeinic și sus
ținut in vederea modernizării mineritului în țara noastră, 
de a participa activ la viața socială a Văii Jiului.

Invățămîntul nostru superior se redeschide astăzi. E un 
moment solemn, un îndemn de analiză retrospectiva și de 
șerutare temerară a perspectivelor științei și tehnicii mi
niere din tara noastră. Urăm valorosului corp profesoral, 
care se consacră cu generozitate științei și educației tinere
tului. succes deplin in strădaniile sale. Urăm studenților 
muncă rodnică în noul an universitar.

Pregătirile de iarnă pe agenda de lucru

TIMPUL FRIGUROS
nu va „îngheța" ritmul de lucru 

pe șantierele T.C.M.M. din Valea Jiului
Ing. Virgil TEODORESCU, 

inginer șef
al Șantierului „Valea Jiului" 

al T.C. M. M.

zate vor marca îndeplinirea inte
grală a planului pe acest an și 
asigurarea unui demaraj cores
punzător pentru primul an al cin
cinalului viitor — nu se va putea 
realiza fără efectuarea unor pre
gătiri corespunzătoare pentru pe
rioada de iarnă. Conștienți de im
portanța acestui lucru, în cadrul 
șantierului nostru a lost întocmit 
un plan de măsuri tehnico-org ini- 
zatorice privind asigurarea execu
ției lucrărilor pe perioada timpu
lui friguros, care o dată aprobat 
de forul tutelar va fi pus în apli
care începînd din a doua jumăta
te a lunii octombrie Prin realiza
rea integrala a prevederilor aces 
tuia se va asigura desfășurarea 
normală a lucrului și realizarea ca
lității proiectate la întregul vo'. iri 
al lucrărilor ce se precuni/eaa 
se executa. Conform plamihil 
de măsuri amintit, în peri
oada de iarnă se va 
lucra în condiții norma’e la 
un -umăr de 25 obkxthc id - 
triale de suprafața din cadrJ a

La mina Aninoasa au început 
noi lucrări pentru deschidere?, 
orizontului XI, in blocul 2 și 3 
din cadrul sectorului IlI-Pist i 
și IV-Priboi. Pină in prezci '. 
in cin uitul puțului orb nr. 
de unde s-a pornit la lucru, au 
fost executați 5 ml de săpare 
de către destoinicii mineri din 
brigada condusă de Alcxandr î 
Gaboș.

Perioada tranzitorie dintre 
trimestrul III și ultima etapă 
a anului 1970 — menită să în
cununeze cu realizări de presti
giu actualul cincinal — a fost 
marcată, și la E. M. Dilja. de 
bune rezultate in activitatea de 
extracție a cărbunelui depusă 
zi .de zi de către harnicul co
lectiv mineresc de aici.

Cunoscuta brigadă a lui Ște
fan Ghioc, de la abatajul ca
meră nr. 3, din blocul 3. dove
dind abnegație, dăruire plenar-â 
pe frontul adincului, încheie 
trimestrul cu un plus de- peste 
2 900 tone de cărbune. ueea cu 
reprezintă un spor procentual 
de 27,7 la sulă. Este demnă de 
a fi reținută realizarea medie 
la productivitatea muncii de* * 
8,07 tone, post, o depășire prin 
urmate a acestui indicatoi du 
peste- 1 tonă pe post, adică 18,o 
la sută.

Pe șantiere, ca niciunde altun
deva, munca și procesele tehnolo
gice sînt condiționate, în norma
la lor desfășurare, de... vremea 
bună. Ploile ori arșița ii „chinuic“ 
de primăvara pînă toamna pe 
constructori. Dar edificiile se 
înalță în ciuda acestor obstacole 
naturale și cotele lor înaintează 
pe verticala prin hărnicia oameni
lor de pe șantiere ; iar iarna, in 
cel mai vitreg anotimp al anului, 
parcă ncținind seama de ger, de 
viscol și de zăpezi. construcțiile 
își sporesc dimensiunile, își în
frumusețează fața. Și pentru ca 
într-adevăr șantierele să-și trăias
că din plin viața creatoare și în 
perioada timpului friguros („le
giferată" între 15 noiembrie și 
15 martie a fiecărui an) sînt ne
cesare pregătiri corespunzătoare, 
temeinice și efectuate oportun.

★
Desfășurarea normală a lucrări

lor de construcții montaj in peri
oada timpului friguros reclama 
luarea unor măsuri eficace, care 
sa concretizeze condiții corespun
zătoare de producție.

Volumul mare de lucrări ce 
sînt planificate a se executa de 
cat;-- șantierul nostru în irimes- 
trui IV 19'0 și in trimestrul 1 
19'1, in valoare de circa 32 mi
lioane lei — și care o dată leali-

.A .inul" de la .camera" nr. 
2 a aceluiași bloc, experimen
tatul miner Petru Scredeanu, 
mobilizindu-și cu însuflețire or
tacii, indrumîndu-i cu compe
tența cuvenită, deține la finele 
lunii septembrie un spor tri

edetio ilăți pion lp re ș 
a d e eon te oir^te / 

și opțiuniior copiii i
In complexul de influențe sistematice care se indi 

spre elev, cu scopul unic de a-1 forma și pregăti sub 
intelectual, moral și fizic organizația de pionieri r u 
prim loc. Dacă in școală se realizează o pregătii £Uj- 
derent teoretică, prin activități pionierești, dirijate"-,-, 
vegheate tot de cadre didactice, cunoștințele se ap 
dează, se conștientizează; elevii le aplică in mod ci 
li se dezvoltă sentimentul colectivității, patriotismul 
ponsabilitatea, profilului lor moral i se adaugă noi trâ 
specifice omului contemporan.

O dată cu noul an școlar în
cepe o nouă etapă și in munca 
pionierească. La școlile din Va
lea Jiului se desfășoară alege
rile pionierești (importante pen
tru valoarea stimulativă pri
vind spiritul de autocontrol și 
autoconduccre), are loc ceremo
nialul primirii in rindurile Orga
nizației pionierilor a elev 
mici, se programează activități
le pentru tot anul, respectîndu- 
se preferințele și opțiunile co
piilor (în prealabil a avut Ioc 
un sondaj de opinii), respec- 
tîndu-se particularitățile de 
v-îrstâ și gradul de accesibili
tate. In anul școlar precedent

S exploatări miniere, dintre care 
pe cele mai importante le nomina
lizăm :
• la E. M. Dilja, se vor mnnu

(Continuare in pag a 3-a)

Jn.'r ' V P.

Colectivelor de minei i ale 
sectoarelor III și IV li se pre- 
gâtes astfel condiții propice 
pentru a da in exploatare, îna
inte de termen, noile capaci
tăți de producție din straiele 
III, IV, V. VI și VII—VIII—IX, 
necesare îndeplinirii exen”?1 —n 
a sarcinilor de plan s: 
pentru anii ce urmează.

Vecinii în întreceri
mestrial de producție de 
tone, obținut cu o depăși 
randamentului de 7,5 la 
Iată, deci, încă o dovadă i 
terenul fertil al întreceri 
stimulului reciproc se 
roade dintre cele mai frun 

Ambele brigăzi fac part- 
cadrul sectorului II, care . 
mulat, pe cele trei luni la 
ne referim, un plus de api 
3 000 tone de cărbune, 
gindu-1 pe cel de la ince 
anului curent (7 700 tone) 
rezultat meritoriu, care on 
ză cârtea de vizită a co 
'.ului vrednic, capabil al r 
Dilja. O contribuție de s 
in obținerea lui și-au a 
atit i-.ginerii sectorului în 
ză. ii și maiștrii mineri 
Laszlo și Constantin Cort

Accentul principal în a 
tatea colectivului diljean 
pus. in perioada următoar 
darea in folosință a pt 
principal de extracție. Prb 
deplinirea acestui obiecti’ 
treaga producție a minei 
concentrată la orizontul 4-

T. Mt'LL

ingeniozitatea și fantezia 
nizatorică au fost apreci: 
elevi, probă concludentă 
pârtii iparea lor numeroas 
tivitâțile de cerc — care 
stituie posibilități de ta 
a înclinațiilor și aptitud 
deci sc realizează o mur 
preorientare profesională 
pe lingă casele pionicrili 
din școli, au fost rodnice 
curile de meteorologie (' 
generală nr. 1 Vulcan), . 
ci lor mineri (Școala ge 
nr. 1 Petrila), electrot 
(Școab generală nr. 6 
șani), foto (Liceul Vulc 
multe altele au fost ap 
pentru seriozitatea cerce 
și rezultatele meritorii ob 

încă din acest an, așr
ne spunea profesorul 
Iațenco, președintele Cons 
municipal al Organizație 
nierilor, copiii se pregătes 
tru intimpinarea unui 
ment cu rezonanțe am 
adinei in inimile lor: si. 
firea a 50 de ani de la ir 
rea P.C.R. Pionierii vor 
periodic, in fiecare șcc 
revistă, tipărită sau ser 
mină, vor participa, ca și ui 
alti ani. la activități social- 
utilc (.50 de ani de luptă pen
tru fei ici rea popo: ului“ — con
curs gen ..Cine știe, ciștigă" cu 
faze pe detașamente, unități, 
localități și municipiu, întîlniri 
cu activiști de partid, expoziții

T SrÂTARV

(Cont'nuare in pa<j a 3 a)
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Interviu cu scriitorul Mircea Vaida

Pe tinărul și foarte înzestratul scriitor clujean Mircea 
Vaida l-am intilnit in zilele comemorării color 150 de ani de 
la moartea marelui fiu al plaiurilor hunedorene, Ion Budai- 
Deleanu. Intr-un moment de răgaz, a avut bunăvoința să 
răspundă la citeva întrebări pentru cititorii paginii noastre 
de „cultură-artă".

— Ți-am urmărit eseurile in revista „Tribuna" apoi 
le-am recitit in volumul „Ospățul lui Trimalchio". De fapt, 
ce înseamnă pentru tine eseul ?

— îndeobște criticii eu fost tentați să-mi aprecieze vo
lumul „Ospățul ii Trimalchio" ca o riguroasă investigație 
critică. Dacă es prin definiția sa. are mai multă libertate 
decit studiul critic eca ce înțeleg prin aceste «ospețe" este 
de fapt o încerca c de a intra din beletristică în critică și 
nu invers. Mai mult încă, adeseori critica e numai un pre
text. Cei ' are au urmărit alenți „Ospățul lui Trimalchio' 
și-au putut da seama că autorul privește faptele cu un su- 
ris și e tentat să creadă în adevărul farsei. In orice caz, 
personal nu pot crede decit in critica înțeleasă drept crea
ție. Un eseu trebuie să fie rotund, să reziste prin sine, la 
fel ca o poezie, o nuvelă sau un roman. Nu cred într-o cri
tică pur literară. Ea trebuie integrată faptelor și adevăruri
lor vieții. Nu există critic autentic fără voluptăți.

— O parte din critică ți-a fost net favorabilă, a existat 
insă și un glas prestigios din orașul unde activezi, care a ne
gat orice valoare a volumului tău de eseuri. Sjnt curios să 
știu care au fost yîndurile ce le-au frămintat cind ai citit 
aprecierile la care m-am referit.

; — Reacția lui Adrian Marino, pentru că de el este vorba,
o așteptam ca orice lucru cit se poate de explicabil. De fapt, 
o replică rostită în același ton lipsit de urbanitate este aceea 
pe care sirguinviosul scotocitor o dă recentei cărți a lui Ni- 
colae Manolescu «Contradicția lui Maiorcscu". Vorba lui Al. 
Ivasiuc, regretăm cu toții că „metoda" sa polemică e „insul
ta". Pe de altă parte, reacția sa e cît se poate de semnifi
cativă, fiind atitudinea tipică a criticii necreatoare..

— A'u e prea mult spus ?
! — ... in față cu ceea ce depășește imaginația puțină a

spiritului geometric.
' — S-a afirmat că eseurile tale sint cu „cheie". E ade

vărat ?
j — Depinde ce înțelegem prin ..cheie". Nu poți scrie ceva

fără a te încălzi de un foc polemic... In orice caz eu unul 
nu m-am gindit, cum ar putea crede unii, la A. M. atunci 
cind am dat chip personajului hilar Hadrianus, gladiator 
roman care sfirșește lamentabil înecat cu un os de pește.

' — Știu că pregătești o monografie Sextil Pușcariu. Ce
laturi te-au atras îndeosebi din plurivalenta activitate a a- 
cestui mare cărturar transilvan ?

— Sextil Pușcariu e cunoscut mai mult ca lingvist. In 
ceea ce privește Transilvania, istoria literară nu citează a- 
proape nici un înaintaș în domeniul criticii literare. Am im
presiei că monografia mea «Sextil Pușcariu, istoric și critic 
literar" (in curs de apariție la editura „Dacia" din Cluj), va 
reuși să pună în lumină, prin activitatea lui Pușcariu, exis
tența unei veritabile tradiții critice in Transilvania.

— O dovadă de intuiție critică excepțională a lui Puș
cariu este descoperirea și aprecierea începuturilor lirice ale 
lui Blaga...

! — Da. și aș mai aminti in această privință contribuția
sa, încă puțin cunoscută, la interpretarea operei lui Ibsen. 
Scris la ’-’0 de ani, studiul despre tulburătorul dramaturg 
norvegian surprinde și azi prin finețea și profunzimea obser
vațiilor, prin siguranța cu care tinărul critic sesizează sem
nificațiile interioare ale pieselor.

— Critic și istoric literar, eseist, iată doar citeva preocu
pări în care te-ai ilustrat cu egal succes. Am încercat o sur
prindere și o bucurie crescindă parcurgind poeziile volu
mului tău „Cenușa verde" apărut anul trecut. Vorbește-mi 
despre poezia ta.

— Așadar mă bănuiai „baroc" citindu-mi materialele. Poe
zia e intr-adevăr o stare de excepție, o clipă rară pe care nu 
îndrăznesc s-o ating decit in momentele de mare sinceritate. 
Critică pot scrie din imboldurile logicii, fascinat de jocul no
țiunilor și al relațiilor de idei, dar poezia... e o prisosință, 
ceva care inUece măsura obișnuită a stării afective. Dacă 
mă poți înțelege exact, deși poezia nu poate fi definită pen
tru mine ca rămine in clipele sărbătorești. Trebuie să fie o 
plasmă de suflet și, așa cum o înțeleg eu, o aspirație de a 
crea entități și o mitologie pe care caut s-o prelungesc din 
trăirile cele mai sincere, într-un spațiu la care mă reîntorc 
mereu : Munții Apuseni sau. așa cum îmi place să-i denu
mesc Munții din Apus.

— O întrebare, nelipsită dintr-un interviu cu un crea
tor : ce ai pe masa de lucru ?

— Îngrijesc o ediție de opere ale lui Ion Vinea (prima 
lui ediție), impreună cu cercetătorul Gheorghe Sprințeroiu. 
Scriu, de asemenea, studiul introductiv și notele critice ale 
acestei ediții care va apare la editura „Dacia" în șase vo
lume. Am scris și o monografie despre opera acestui scri
itor atit de mare și atit de puțin cunoscut încă. Și în fine, 
desigur, poezia...

— ln încheierea interviului nostru ce întrebare ai pre
fera să-fi adresez ?

‘ — Știu eu ? Poate despre mult discutata problemă a
deceniului al șaptelea in literatura noastră.

— De acord, cu atit mai mult cu cit cele ce-mi vei 
spune completează observațiile pe aceeași temă pe care le-ai 
publicat in „Luceafărul" de săptămina trecuta. Așadar, des
pre deceniul al șaptelea.

— Cum arătam și în lăspunsul la ancheta revistei „Lu
ceafărul", înțelegind partea de arbitrar a oricărei periodi
zări, doresc să cred că in anii l'Jol)—1970 a început „despi
cai ea apelor", ascunsa circulație intre două structuri lite
rare, una \ cehe de esență interbelică și alta care se naște 
azi și se va încheia poale intr-un amurg din pragul anului 
2000. Liteialuia nu poale li o galerie de fantome. .Structura 
artei <a-e se njș.e sub o«h:i noștri exprimă alte lapte, iși 
modi li ă abisaL esența. După cum sublinia tovarășul Nicolae 

; Ccaușes î, de la înalta tribună a Cojigresuluj al X-lea, crea- 
i torn valoriloi artistice, scriitorii trebuie să pătrundă „in 

adincul existenței poporului și înțelegind năzuințele sale, 
eforturile și lupta sa să înfățișeze grandioasa frescă
a României socialiste".

If

O instituție teatrală prinsă 
în febra pregătirilor in vede
rea deschiderii stagiunii, sea
mănă cu un șantier aparte, 
unde in cele trei schimburi - a- 
par aceiași oameni...

Una dintre cele pătau piese 
ce vor fi prezentate in luna 
octombrie pe scena Teatrului 
.Valea Jiului" este «Părinți 
teribili’ de Jean Cocleau.

Producțiile dramatice ale lui 
Jean Cocteau — personalitate 
proeminentă a unei epoci tu
multuoase din viața literelor 
și artei franceze a acestui se
col — au trecut examenul tim
pului. înscriind u-se ca opere 
fundamentale ale teatrului con
temporan. Dramaturgia lui 
Cocteau, printre ale cărei vîr- 
furi se numără și -Părinți te
ribili", — alături de : «Mașina 
infernală", „Monștrii sacri’, 
«Vocea omenească". -Cavalerii 
mesei rotunde", «Mașina de 
scris" etc. — ni se înfățișează 
ca un produs al prodigioasei 
sale personalități, filtrat de ca
priciile modei. Autorul rămine 
însă în umbră în dramele in
spirate din contemporaneitate, 
împingînd în prim plan perso
najele ce-și susțin cu succes 
confruntarea cu modelele vii.

Intriga vodcvilescă a dramei 
„Părinți teribili", abundind în e- 
lemenle tragicomice, ii furni
zează autorului, după cum măr
turisește el însuși, plăcerea de 
a-și aduce personajele in «si
tuații comparabile cu Învălmă
șeala dintr-un incendiu cînd fie
care dă buzna spre ieșire".

Drama este aceea a unei ma
me înrobite unei covîrșitoare 
dragoste față de fiul ei. care 
se simte de prisos atunci cînd 
fiul, ajuns om in toată firea, 
se sustrage exacerbatei afec
țiuni materne ca să-și găsească 
locul lingă o tinără pe care o 
iubește.

Intre drama scrisă și cea 
exprimată scenic se interpune 
viziunea regizorală care 
măccște textul, dîndu-i 
pirație, punîndu-i suflet, 
de zi, sub ochii noștri se să- 
vîrșește acest miracol. Și nu 
putem fi decit optimiști atunci 
cînd bagheta regizorală se află 
in mîinile pline de har ale unei 
mari artiste ca Marietta Sa
dova. Vasta-i erudiție teatrală, 
sfredelitoarea-i luciditate dez
văluie profunzimi nebănuite ale 
subtextului, relevă momentele 
cheie ale rolurilor.

încă de la primele repetiții, 
marile resurse ale talentului E- 
lisabetei Belba și-au găsit to
nul adecvat partiturii excepțio
nale a rolului Yvonne, exal
tata mamă.

O tentație similară în ce pri
vește posibilitățile interpretati
ve oferă rolul mătușei Leonie, 
fată bătrână care și-a ratat cînd
va fericirea — rol încredințat 
actriței Aurora Novăcescu.

tăl-
res-

Zi

a-.Actorul Costin Iliescu își 
daptează uneltele psiho-lehnicii 
pentru a-1 întruchipa cil mai 
credibil pe Georges, tatăl care 
nu e Și el decit un copil mare, 
obtuz și meschin.

Apoi e Michel, ix>l pe care, 
in treacăt fie zis, Codeau l-a 
scris pentru celebrul actor Jean 
Marais — de-o tinerețe strălu
citoare pe atunci, desigur —

împrejurare care l-ar putea 
handicapa pc Mihai Clita, dacă 
ar avea cultul vedetelor. Se 
cuvine spus că autorul a îm
prumutat acestui personaj ceva 
din suavitatea sufletului său, 
pecetluit cu epitetul de adoles
centin pînă la moarte. Tot ati- 
tea circumstanțe pentru ca ceî 
doi interpreți ai lui Michel — 
mai e și Constantin Dumitra 
— să-și împartă emoțiile, po
vara rămînind întreagă totuși 
pe umerii fiecăruia.

Se spune că Cocteau a res
taurat domnia inimii pe scenă. 
Personajul Madeleine, tînăra 
care a cucerit pe rînd dragos
tea lui Georges și a lui Michel, 
pledează pentru o atare afirma
ție. E portretul atrăgător de 
autentic al unei tinere, portret 
schițat cu un vibrant lirism, 
cu insistentă duioșie de către 
autor, 'creionat acum cu migală 
de cele două interprete : Pau
lina Co'dreanu și Ruxandra Pe
tru.

Toate căile repetițiilor duc 
spre profunzimile universului 
lăuntric al personajelor. Și nici 
nu s-ar putea altfel : maestra 
Sadova cunoaște bine acele 
drumuri, le-a străbătut in timp 
cu pasiune nedezmințită,
jalonat și pentru alții și n-a 
obosit niciodată. Fiecare repeti
ție este o lecție magistrală, o 
nepregetată dăruire a tot ce a 
agonisit in viața sa închinată 
Artei, este o bucurie plină de 
făgăduința succesului. In munca 
cu actorul, regizoarea-pedagog 
îi călăuzește truda, il învață 
să-și disciplineze avintul, să-și 
antreneze mintea și trupul în 
contact cu rolul.

Unde se termină 
unde începe creația 
să, in ce moment

le-*

efortul §i 
propriu-zi- 
actorul își

POMUL LAUDAT
Cu repertoriul lor binecunoscut 

membrii formației „Mondial" ou 
dovedit in codrul recentului tur
neu in Petroșani că sint virtuoși 
autentici ai instrumentelor elec
tronice. Am mai reținut din con
certul lor câ în tot ceea ce se 
realizează un rol principal il are 
inginerul de sunet și... cam

Cu toate menționările de 
începutul spectacolului că unele 
melodii sint în primă audiție și 
că sint împrumutate din reperto
riul ex-faimoosei formații 
Beatles", concertul cu 
„Mondialul" a plecat în turneu 
prin țoră nu aduce nimic in 
plus transpunerilor reușite, dar mult 
prea mult cunoscute, din emisiu-

atit. 
la

„The
care

nile de televiziune și radio (gen 
„o melodie pe adresa dumnea
voastră"). Dar de la (cu adevă
rat) primele audiții de succes 
cu aceste melodii și pină in pre
zent a trecut ceva timp in caie 
„Mondialul" nu a mai lansat ni
mic nou in afara faptului că a 
mărit considerabil debitul ampli
ficatoarelor.

Dacă formația ne-o prezentat 
întreg repertoriul care a dus-o 
la consacrare, a uitat într-un 
mod cu totul regretabil să vină 
de acasă cu inventarul vestimen
tar absolut indispensabil apari
ției pe scenă, indiferent în ce 
codru, in fața unui auditoriu 
care, pe lingă faptul că iși ma
nifestă dorința să participe la 
un oct de cultură, ia parte con
cretă la susținerea materială a 
acestui oct prin suma pe care o 
lasă la casieria sălii de concert. 
Apariția în fața publicului in ți
nută neglijentă (cămăși în caro
uri, de cele mai diferite culori, 
pantaloni de strodă) a determi
nat publicul petroșănean să pă
răsească sala de concerte cu 
rezerve în ceea ce privește bu
nele intenții ale formației față 
de cei în fața căruia s-a produs.

Nici momentele vesele susți
nute de Mircea Ene nu au reu
șit să scoată spectacolul din 
făgașul său anost (cu tot zgo
motul orchestrei). La ieșirea din 
sală, de la matineu, niște ti
neri afirmau că „La pomul lău
dat..." Părere la care subscriem 
întru totul.

T. K.

B

leapâdă identitatea spre 
stările personajului, iată 
burătoare taină...

Tirziu, după repetiție, 
najul îl însoțește pe interpret 
acasă, cu sirguința unei um
bre, i se strecoară în suflet, iar 
cind puștoaica actorului-tată îl 
incită la joacă, el uită pentru 
o singură clipă să-l joace pe 
..părintele teribil". E o sustra
gere de moment de sub obse
sia personajului, un mic popas 
in cadrul familial... A doua zi 
din nou...

Doar maestra Marietta Sado
va nu cunoaște răgazul. Cu 
adevărat neobosită după mai 
bine de o jumătate de secol 
în slujba scenei, străbate țara 
de la o așezare teatrală la alta, 
făcînd breasla să salte, îmbol
dind talente, durînd spectacole, 
sădind idei, trăind pe rînd fie
care rol, investind suflet, foar
te mult suflet...

Zenobia 1LIEȘ
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DIN LIPSA DE INTERES SI PASIUNE
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Cimpu lui Neag a 
luat naștere în secolul al Al -lea, 
fiind atestată de diferite docu
mente care menționează citeva 
așezări omenești ce existau in 
acea vreme in Valea Jiului. 
Natura din această regiune mun
toasă este una dintre cele mai 
pitorești din [ara noastră. Istoria 
acestor părnînturi din timpurile 
străvechi e prezentă în ființa 
oamenilor, in tradițiile folcloru
lui local. însuși întemeietorul a- 
cesiei așezări, haiducul Neag, 
fugit din Țara Românca-iă, îm
preună cu tovarășii săi, Hamzu, 
Mojoaică, Dumi trese, Stanei ș.a 
— după cum spune legenda — 
ai căror urmași se mai găsesc și 
astăzi, au înscris nenumărate 
fapte de vitejie împotriva asupri
torilor feudali. Loc de liniște fi 
izolare în inima munților, răs
cruce de drumuri între Banat, 
Mehedinți și Țara Hațegului, în
tre Valea Jiului și părțile Sebe
șului. Orăștiei și Sibiului, aproa
pe inaccesibil în acele timpuri. 
Cimpu lui Neag a fost leagănul 
durerilor străbune, popasul oieri
lor (in Cimpușel și Cimpul Mie
lului, etc.) și vatra tuturor celor 
năpăstuiți. Toponimia locului 
(Piatra Iorgovanului) și legendele 
orale care mai circulă și astăzi, 
dovedesc cu prisosință acest ade
văr precum și integrarea perfectă 
a locului într-o bogată arie fol
clorică și etnografica. Aici, în 
Cimpu lui Neag, ca de altfel 
fi în alte părți ale regiunii, întîl- 
nim și azi arhitectura de lemn 
care grupează toate construcțiile 
într-un singur loc, în formă de 
cetate. Este o arhitectură impu ă 
de nevoia omului izolat, de a se 
apăra cît mai bine împotriva 
dușmanilor și a animalelor 
batice. In același timp această 
modalitate de construcție este 
economicoasă și funcțională. Nit 
înlîmplător atenția oamenilor de 
știință și a specialiștilor a fost 
atrasă sure aceste locuri unde 
veacurile mai erau prezente pe 
bîrnele caselor, pe șindrila aco-

O CASA

MONUMENT

D E

ARHITECTURA

S E

PRĂBUȘEȘTE I
fost transportate fi reconstruite 
la Muzeul salului din București., 
Altele au pierit din cauza intem
periilor și a neglijenței oameni
lor. Doar una veche, cunoscută de 
un secol și ceva, a scăpat in for
ma ci inițială. Este casa lui
Stanei Niculae, un descendent
din familia lui Stanei, care l-a
însoțit pe haiducul Neag șt s-a
stabilit in Cimp. Casa de locuit 
este construită din birne de lemn, 
are două încăperi și este acope-

făcut nenumărate intervenții 
forurile competente, inclusiv 
Direcția Monumentelor Istorice 
din Bucuiești pentru restaurarea 
sau mutarea ci la Mtlzeul satu
lui. pînă în prezent nu s-a pri
mit nici un răspuns, iar organele 
județene n-au întreprins nimic 
pentru repararea și salvarea ei. 
In luna martie 1970 o comisie 
municipală, la cererea proprieta
rului care solicita mutarea ca-.'i 
la București sau aprobarea de
molării, — s-a deplasat la Cimpu 
lui Neag.

L

pe in întregime căzută 
dcaua dîn seîndură complet 
trezită. Tavanul este dislru 
înăuntru plouă peste tot. Comi
sii. ținînd seama de importanța 
pe care o aie un asemenea obiec
tiv istoric pentru Valea fiului a 
înaintat propuneri concrete pun 
care se solicita alocarea fonduri
lor necesare pentru restaurarea 
întregii coii'trucții sau transfera
rea clădirii la Muzeul satului 
din București. Cu toate că de la 
ultima intervenție au trecut șa*e  
luni, nici im organ superioi nu 
a ră'puns și nu a dai nici o so
luție în rezolvarea acestei pro
bleme Casa din Cimpu lui Neag 
continuă <-S se prezinte în aceeași 
stare ialnică fiindcă nici proprie
tarul nu poate să-i Iacă repara
ții'? necesare. In lu-ut iulie a.C. 
din proprie inițiativă Stanei 
Niculae a intervenit din nou 1i 
DMI dar răspunsul înlîrzic să 
sorească. Atunci bătrînul Niculae 
Slanei a început din nou să umble 
pe drumuri... Nimeni însă mi i 
ajută să rezolve problema. Oare 
nu există un loc pentru casa a- 
ceasta la muzeu ? Cîndva. s-a. 
propus înființarea ținui muzeu 
etnografic în municipiul Petro
șani. s-a indicat și locul în Iscroni 
unde existau premisele înființă
rii unei asemenea instituții. Pro
punerea a rămas numai în stadiul 
unei idei. $i aceasta în condițiile 
cri tentei unui muzeu în Petro
șani Ne gîndim cu regret la fap- 
tu1 că de-a lungul anilor au pie
lii mu'te relicve ale trecutului 
acestor meleaguri îndelung fră- 
mimafe de istoric, tocmai din 
auri ignorantei, sau a unei 
coi' bvnnahile lipse de interes si

C.c-ar fi rămas oare din toate 
dovezile existenței noastre dacă 
și înaintașii ar fi adoptat această 
atitudine? .-1»; mai putea noi <ă 
ne mîndrim cu trecutul nulcnai 
și începuturile existenței pe aces
te meleaguri ? A lăsa totul 'ă 
piară fără urmă este foarte ușor.

H 
E

perișorilor, și pe fundațiile pietre rită cu șindrilă. In interior este Cu acest prilej s-a constatat că zi pastra însă ceea ce a rămas
lor spălate de lacrimile atîtor tcncuilă cu pămînt. Situată pe starea de întreținere a dădirii de la moșii și strămoșii noștri este
generații. Aici mai stăteau fi actuala stradă Manolcști, la nr. în prezent este foarte slabă în- o datorie sacră. După ce a di<-
continuă să stea în picioare casc 93 casa a fost cumpărată de la velitoarea din șindrilă este peste părut un obiect este foarte greu
seculare, care prin simplitatea Niculae Șerban mb numele că- 80 % degradată, unele piestt din să nun convingi pe cinei a că ■:!
construcției și modestia arhitectu ruia figurează in lista monu- șarpantă dnt putrezite, din pe- a existat. Reflectăm la toate a-
rii, prin frumusețea bătrîneții lor mentelor istorice de arhitectură reții casei primele grinzi de bază cest ca in timp cc la Cimpu lui
în care s-au născut și s-au stins cu nr. 1471 conjorm ll.C.M. sînt de asemenea putrezite. din o casă care poartă pe bir-
atîtea familii, impresionează pe 661/1935 și a ordinului circular cauza situării lor pe lundaț.ia de nete >ei pulberea celor pene IOC
cel care se apropie cu înțelegere nr. 56,487/1963 al Consiliului de piatră de riu îngropată în pk- de ai ii de existență se prâbufeș-
și venerație pentru trecut. înfio- Miniștri. Cu toate ca actualul mint. Tencuiala de pămint din te.
rîndud. Două din aceste c<oe au proprictar. Stanei Niculae, a interiorul camerelor este apioa- Cornel HOGMAN
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Bourvil — acest „enoriaș 
ciudat", cu ochi de viezure și 
mimică hazlie, cu gesturi slin-, 
gace, cel care atunci cind il 
priveam pe ecran ne făcea să 
uităm de multe griji — a în
cetat din viață.

...Primul rol in film ii este 
oferit de Jean Dre viile. Este 
un rol potrivit firii debutan
tului : retras, aproape timid. 
După debutul in cinematogra
fie, urmează cel in operetă: 
„Maharadjahul", „Dl. Nadar", 
„Drumul înflorit" și multe al
tele.

In 1946 turnează primul 
film in care deține rolul prin
cipal. In 1949, Clouzot ii pro- 
pund un rol de îndrăgostit ti
mid in „Margareta și mama 
sa". alături de Jouvet și Da
nielle Delorme. De acum îna
inte Bourvil va face afiș ală
turi de nume sonore ca : Jean 
Gabin in „Traversind Parisul", 
pentru care obține premiul 
pentru interpretare la Fes>.i.'-a- 
lul filmului de la Veneția in

1956, și „Mizerabilii", Louis de 
Funes in „Prostănacul", Jean 
Marais in „Cocoțatul" și „Că
pitanul", Louis Mariano in 
„Cintâreful mexican", Michel 
Morgan in „Oglinda cu două

tura sa, Bourvil se bucura îm
preună cu sala de succesul lui, 
ceea ce sporea și mai mult 
plăcerea publicului. Bourvil a- 
muza și se amuza, conjugind 
in numeroase filme aceste atit

Ln omagiu lui
B 0 U R V I L

fețe" și lista poale continua 
pe pagini întregi.

Actor de mare sensibilitate, 
a creat pe scenă și pe ecran 
deopotrivă, personaje pe care 
cu greu le-ar mai putea relua 
cineva vreodată. însuși Du
mas, dacă ar fi trăit nu și-ar 
fi putut, eu siguranță alege 
un interpret mai potrivit pen
tru Planchet al său.

Optimist șt glumeț prin na-

de rare calități. Marele actor 
scotea din cel mai banal fapt 
efectele cele mai sigure. O sim
plă mișcare din sprincenele-i 
arcuite sau visul său ușor as
cuțit și nazal, amestecind blin- 
dețea eu gluma bună, aveau e- 
fecte neașteptate asupra publi
cului. Moartea l-a smuls pe 
Bourvil proiectelor de viitor. 
Cu regizorul Gerard (him. sub 
a cărui conducere a turnat

„Prostănacul" și alte trei fil
me, urma să înceapă un al 
patrulea, „Nebunia mărilor", 
iar „Peretele Atlanticului", sub 
regia lui Marcel Camus, a ră
mas neterminat. Iarna aceasta 
proiectase, împreună cu Brună 
Coquatrix să apară pe scena 
„Olympiei".

Calitățile sale de om ii com
pletau pe deplin personalita
tea de actor Era retras și ii 
displăcea indiscreția. „Era 
gentilețea personificată" — a 
spus întristat Ferruindel, a- 
jlind vestea marții aceluia ce 
fusese marele său prieten. An
dre Cayatte-, sub regia căruia 
a turnat „Oglinda cu două fe
țe", spunea, la rindul său : 
„El nu era numai un actor 
excepțional ci un om bun. de
licios, sensibil. Singura vedetă 
al cărei succes nu suscita nici 
gelozie, nici invidie a fost ne
uitatul nostru Bourvil".

Ileana DUMITRESCU
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l'a fi restabilită disciplina in cadrul
al I. G. L Petroșani ?

1-,
producție socialiste munca se
ii :• i .tcă unu: sistem de nor-
mc morale■, dc ,-egul. de om-
portare socială care apără,
deopotrivă. interesele intreprin-
dorii -i al e fiecărui salariat.
Acesta este, de fapt, și sensut
noii legi cu privire la orga-
nizarea si disriplina mun. ii in
i ftițile s □rialiste dc stat. In-
Uri rea diseiplinei în mun*  ă.
| ■ ' • •. -. rea organizării acti-
vi lății din unitățile economice.
contribuie la folosirea superi-
oară a potențialului malerial 
*■> uman, la realizarea tuturor 
indicatorilor din programul sta
bilit

Analizând., prin prisma inte
reselor generale, modul cum 
au fost respectate normele dis
cipline: so ialiste a munci în 
cadrul sectorului II a’ 1 G.L. 
Petroșani, pornind de la re
zultatele obținute in îndepli
nirea sarcinilor de producție 
și de ta nivelul -alitativ al 
activității depuse in (ele 10 
luni ale anului 1970, ajungem 
la concluzii edificatoare.

Raportând, în cadrul adună
rii generale pentru dare de 
scamă și alegeri, unele rezul
tate bune obținute la întreți
nerea fondului locativ, lucrări 
pentru întreprinderi, reparații 
capitale, terți și încasări de 
chirii, unde cifrele realizate 
depășesc pe cele preliminare, 
darea de seamă a subliniat 
faptul că anumiți indicatori 
importanți cum sint : lucrări 
pentru populație, reparații ca
pitale proprii coșerit ș. a. nu 
au fost reaFzați f'auzelc care 
au determinat neîndcplinirea 
sarcinilor dc olan la toți indi
catorii se datores< faptului că 
în rindul salariaților acestui 
sector se manifestă multă in- 
di’w'iplină. In d ez ha terii c pur
tate, pe marginea documente
lor prezentate, comuniștii Cos- 
tea BHea. Sobactian Brândușa, 
lanos P m'an. Constantin Vîl- 
rranu. Ton Banu. Vasilc Mă- 
lâescu ș a au arătat că în 
activitatea sectorului există 
multe deficiențe și acte de in
disciplină care au influențai 
în mod negativ rezultatele ob- 
tirute și realizarea planului 
pe rele 10 luni. O mare vină 
fn arest sens o poartă < on du
rerea sectorului care nu a ur- 

- mărit cu simt de răspundere 
consecvență respectarea pro

S1MBĂTĂ 31 OCTOMBRIE

14.30 Deschiderea emisiunii. 

gramului dc lucru și folosirea 
integrali a timpului de mun
că pentru îndeplinirea obliga
țiilor de serviciu din partea 
fiecărui salariat. Slabă preocu
pare a manifestat conducerea 
și in direcția însușirii și res
pectării procesului tehnologic.

în folosirea intensă a tuturor 
mijloacelor de muncă, in uti
lizarea raționala a materiale
lor și in ridicarea necontenită 
a nivelului profesional, in îm
bunătățirea continuă a calității 
lucrărilor.

In cuvintul lor. comuniștii 
au criticat și lipsurile din ac
tivitatea biroului organizației 
de bază, care s-a preocupai în 
prea mică măsură dc educarea 
membrilor de partid, de coor
donare și îndrumare a orga
nizației dc tineret și sindicat. 
A lipsit in această perioadă 
spiritul critic și autocritic, 
combativitatea față de mani
festările necorespunzătoarc. iar 
în cadrul vieții de organiza
ție nu s-a acționat suficient in 
spiritul atitudinii comuniste 
f iță de muncă și societate. 
Din această cauză au apărut

Fotbal : Dinamo Bucu
rești — U.T.A. (Divi
zia națională A). Trans
misiune de la Stadio
nul Dinamo. U.R.S.S. 
— Iugoslavia (repriza 
a 11-a — înregistrare). 

17.00 Emisiune în limba' ger
mană.

18.15 Ocolul tării in opt luni. 
1'9,30 1 001 de,seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 O misiune a păcii. Re- 

acte de indisciplină chiar în 
rindul membrilor dc partid ca
re nu au respectat regimul dc 
mun- â stabilit, au avut aba
teri de la normele etice și 
profesionale, consumă băuturi 
alcoolice în timpul serviciului 
etc.

Privind întreaga activitate 
sub raportul necesității deser
virii populației, constatăm o 
condamnabilă lipsă de con
știință profesională din partea 
maiștrilor și a șefilor de e- 
chipe. care n-au îndrumat și 
supravegheat executarea lucră
rilor. nu au controlat calita
tea lor. fapt care a determi
nat beneficiarii să-și exprime 
nemulțumirile și să reclame 
diverselor organe această si
tuație. Sint multe instalații 
prost executate, tencuieli și zi
dărie neterminate, acoperișuri 
nereparate, materiale risipite, 
unelte și scule pierdute. Tn- 
tirzierea lucrărilor este urma
tă de o imensă murdărie lă
sată la locul de muncă. Perso
nalul tehnico-administrati'- ma
nifestă formalism în muncă, 
superficialitate și neglijentă. 
Mul ți salariați absentează ne
motivat și întârzie de la ser
viciu.

Adunarea generală a hotă- 
iit ca noul birou al organiza
tei de bază să traducă in via
tă cu toată fermitatea o se
rie de măsuri care să restabi
lească disciplina în rindul 
membrilor do partid și a tu
turor salariaților. să depună o 
susținută muncă de educație 
politică, să cultive spiritul cri
tic și autocritic, să fie intran- 
«■.gcn’ fa*ă  de linguri.

Conducerea sectorului II al
I.G.I.  Petroșani trebuie să ur
mărească cu toată răspunde
re -i îndeplinirea planului pe 
1970 la toți indicatorii și să 
treacă de pe acum la repar
tizarea sarcinilor pe anul 1971. 
stabilind măsuri concrete pen
tru fiecare salariat. Ținînd sea
ma do aceste propuneri făcute 
în cadrul adunării generale, 
organizația de partid va tre
bui să întîmpine cu întregul 
potential și elan de muncă cea 
de-a 50-a aniversare a înfiin
țării P.CR. îndeplinind și de
pășind țoale sarcinile care stau 
in fața acestei unități pentru 
deservirea populației.

Cornel HOGMAN

portajul filmat al parti
cipării președintelui
Consiliului de Stal al
Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușes- 
cu. la sesiunea jubilia-
râ O.N.U. șii al vizitei
neoficiale in S.U.A.

21.30 Tineri poeți cintă pa-
tria.

21.45 Film serial : 
lâbilii".

„Tnc.oriip-

22.35 Tele-recital 
trescu.

Gică l’e-

23,25 Telejurnalul de noapte.

HANUL BUCURA (Hațeg)

DUMINICĂ 1 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,05 Con
certul dimineții; 7.00 Radio
jurnal: 7.35 Din cele mai cu
noscute melodii populare: 
3.22 Ilustrate muzicale: 9.00 
Radiomagazinul femeilor; 
9.30 Ora satului: 10.00 Caval
cada ritmurilor; 11.15 întâl

'jrru^j

J33EC^S2X
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Mayerling. seria I și II 
(29 octombrie — 1 noiem
brie); PETRILA : Fecioara 
care-mi place (28—30 octom
brie); LONEA — 7 Noiem

nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13.30 Unda veselă; 
14.15 Sport și muzică; 16.45 
Sini și astăzi melodiile dv. 
îndrăgite: 17,15 Caravana fan
teziei; 10,00 Cîntece popu
lare: 18,20 Parada succeselor 
de muzică ușoară; 19.00 Ga
zeta radio: 19,30 Concert de 
muzică populară: 20.05 Tea
tru scurt; 21.00 Zece melodii 
preferate: 21.35 Romanic;
22.00 Radiojurnal; 22.10 Pa
noramic sportiv; 22,30 Muzi
că de dans; 22,50 Moment 
poetic: 23.00 Concertul scrii; 
0.03—5,00 Estrada nocturnă.

brie: In umbra coltului (29 
—31 octombrie); Minerul: 
Misteriosul X din Cosmos 
(29 octombrie—1 noiembrie): 
VULCAN : O nuntă cum n-a 
mai fost (30 octombrie — 1 
noiembrie); LUPENI — Cul
tural : Tiffany memorandum 
(27—31 octombrie); URI- 
CANI : Don Juan fără voie 
(30—31 octombrie).

Conferința
Asociației 
stnăenților 

din I. M. P.
(Urmare din pag 1)

patriotică la care au contribuit 
studenții.

I.uînd cuvintul. tov. prof. dr. 
ing.. Aro'n Popa a amintit că 
societatea actuală, cu exigențe 
sporite. . impune polispecializa- 
rea omului pentru a face față 
complexității vieții. In acest 
imperativ se află rațiunea 
căutărilor actuale orientate 
spre îmbunătățirea structurii 
și conținutului procesului de 
învățămînt universitar, necesi
tatea introducerii unor disci
pline la alegere care să fio ur
mate de student din pasiune 
pentru studiu, garanție a asi
milării profunde. „Asociația 
studenților — a spus tov. prof, 
dr. ing. Aron Popa — trebuie 
să înțeleasă 'ă are un rol ac
tiv în institut, -ea participă e- 
fectiv la conducerea lui. .Aso
ciația cunoaște problematica 
studentului și arc datoria să o 
facă cunoscută".

In încheierea conferinței, 
tovarășul loachim Moga, 
prim-secrctar al Comitetului 
județean de partid, a apre
ciat nota dc responsabili
tate ce a caracterizat darea de 
seamă și discuțiile, a recoman
dat ca dialogul profesor-stu- 
dent să fie mai strîns și să aibă 
un caracter permanent. în orice 
domeniu, nu numai cel profe
sional. Cercetarea științifică, a 
spus vorbitorul, este necesar 
să fie strîns legată de reali
tate. să fie stimulată dc Aso
ciația studenților în paralel 
cu o muncă de educare in spi
ritul educației comunisto, rea
lizată prin dezbateri pe teme 
politice, etice, ideologice. To
varășul loachim Moga a urat 
noului consiliu al A.S.. corpu
lui profesoral, tuturor studen
ților. mult succes in activitatea 
de zi cu zi.

A fost ales apoi noul con
siliu al Asociației studenților 
d:n Institutul de mine din Pe
troșani.

Mîine, pe arenele sportive
(Urmare din pag. 1) 

mișoara, din cadrul campio
natului diviziei B.

BASCHET
Divizionara B, Știința Pe

troșani, joacă din nou acasă. 
La ora .10, ea întîlnește în 
sala I.M.P. pe Voința Tg. 
Mureș.

VOLEI
Campionatul municipal 

programează, in etapa a Vl-a, 
următoarele intilniri : Liceul 
Vulcan — Energia Paroșeni; 
Jiul I Petroșani — Liceul 
Urioami; Știința Petroșani — 
Preparația Coroești; Parin- 
gul Lonea — Constructorul 
Valea Jiului; Minerul Lupeni 
— Paringul Petroșani.

în jumătatea 
a doua

(Urmare din pag. /)

CLUJ. La Bacău reintră fot
balistul cu viitoare statuie 
în Mexic — Emeric Dcm- 
brovschi. Dc la Bacău oas
peții se vor întoarce cu sa
coșa plină dc goluri. Bă
căuanii n-au primit în trei 
etape disputate acasă nici 
unul. Ene Daniel luptă pen
tru un loc sigur sub soarele 
naționalei.

C.F.R. TIMIȘOARA — 
RAPID. Timișorenii au garat 
dc multă vreme pe un loc pe 
caro cu greu l-ar mai putea 
coda altcuiva. Drumul lor 
dc reîntoarcere spre B. se 
pare că e liber. Dar să nu 
anticipăm. In fotbal sint a- 
titea minuni... In meciul cu 
giuleștenii. gazdele au mii- 
nc prima șansă. Dc se va 
intimpla însă ca victoria să 
revină bucureșlenîlor, eu 
n-am nici o vină

PROGRESUL - PETRO
LUL. Găzarii s-au răcorit 
duminică in mc-iul cu Stea
gul roșu la Ploiești. Ban
carii. in schimb, cămin a- 
cceași echipă modestă din- 
totdeaunn care pufăie greu 
prin părțile esențiale. Cele 
citeva tinere valori nu au 
forța sâ ridice prea mult 
cota acestei echipe. Văd un 
meci de ni’el mediu și un 
scor strîns in favoarea gaz
delor.

STEAGUL ROȘU — JIUL. 
Echipa lui Valentin Slănes- 
cu nu mai are parcă vigoa
rea din primele etape. Dacă 
miine ca joacă la fel ca du
minică la Ploiești, iar Jiul 
joacă la fel ca duminică cu 
F. C. Argeș, pe Jiu vor pi
cura lacrimi de bucurie. In
tervine insă acest „dacă", pe 
care gazdele s-ar putea să-l 
suprime cu ușurință și să nu 
lase speranțe băieților noștri. 
Normal, meciul este al bra
șovenilor dar Jiul a mai a- 
dos puncte de la poalele 
Timpeî...

Intîlniri pasionante se dis
pută și în campionatul mu
nicipal al școlilor generale 
(fete): Școala nr. 5 Petrila 
— Școala nr. 4 Petroșani; 
Școala nr. 6 Petroșani — 
Școala nr. 2 Petroșani; Școa
la comercială — Școala nr. 
5 Petroșani.

HANDBAL
Minerul Lupeni primește 

replica Constructorului Hu
nedoara intr-un meci con- 
tind pentru campionatul ju
dețean. iar partidele : Școala 
nr. 6 — Școala nr. 4: Școala 
nr. 1 — Școala nr. 5 (toate 
din Petroșani) și Școala nr. 
2 Petroșani — Școala Ani- 
noasa se dispută in cadrul 
campionatului municipal al 
școlilor generale.

Uite, mă pun chezaș și ac
cept sâ fiu alungat cu pietre dacă 
cei ce nu vin duminică la der
biul diviziei A de rugby nu vor 
regreta I

Campionii „en titre" vin la
Petroșani privind cu invidie la
locul și punctele studențiloi. Mai
mult, eu pun mina in foc dacă 
nu și cu intenția sâ forțeze o
rocadă...

Cred că e prima dată and 
bucureșlenii grivițeni ne vizitează 
de pe... poziția a doua, privind 
clasamentul de jos in sus. Să nu 
uităm insă că vine Grivița roșie 
si asta înseamnă Demian, Pop, om
Irimescu, piese de primă mărime, 
care la Rovigo s-au „distrat” cu 
ambițioșii „azzuri".

Totdeauna valoroasa ecnipâ 
bucureșteană a oferit spectacole 
care au rămas etalon de frumu
sețe pentru sportul cu balonul 
oval. Și dacă în momentul de 
față oaspeții trec printr-o perioa
dă mai grea, nu trebuie să ne 
liniștim pentru că reabilitarea nu 
va intirzia. Să trecem la Știința. 
Ai noștrii ca brazii sint din ce 
in ce mai bravi și mai siguri de 
ei. Cei care, la Timișoara, ne-au 
umplut inimile de bucurie, dove
dind valoare și excelentă pregă
tire in confruntarea cu Universi
tatea, revelația primei părți a 
campionatului, vor trebui să dea 
totul pentru victorie, vor încerca 
să demonstreze prin aceasta tu
turor că, la Petroșani, a apăiut 
o nouă constelație a sportului, o 
echipă care rivnește titlul de 
campioană.

Sintem siguri că veți fi la înăl
țimea așteptărilor noastre.

Ce zici, Dinule ? Ce zici, Mari- 
nescule ? Ce ziceți voi, Bărgău- 
naș, Moromete, Crăciunescu ? 
Vom fi alături de voi. Vă vom 
susține. E momentul să zvicniți 
acolo sus, sus de tot, in viiful 
piramidei. Ajunși acolo, vă vom 
iubi mai mult, vâ vom adula. 
Promitem.

V. SOTIR

-----*------

Pronosticul 
nostru 

la concursul 
PRONOSPORT 

nr. 44
din 1 noiembrie 

1970
1. F.C. Argeș — Farul 1
2. C.F.R. Cluj —Politehnica X
3. S.C. Bacău — ,U“ Cluj 1
4. C.F.R. Tmș. — Rapid 2
5. Steagul roșu — Jiul X-
6. Progresul — Petrolul 1
7. Brescia — Atalanta 1
8. Catanzaro — Palermo 1
9. Livorno — Perugia 1

10. Man Iova — Reggin a 1
11. Massese — Pisa X
12. Modena — Novara X
13. Monza — Taranto X

In aplicarea normelor de prevenirea incendiilor la unitățile C. C. P,

Jumătățile de măsură nu trebuie să mulțumească
Deși în ultimul timp in ca

drul unităților din Centrala căr
bunelui, activitatea pe linia 
prevenirii și combaterii incen
diilor s-a îmbunătățit, totuși 
mai persistă unele nereguli 
care, neremediate la vremea 
cuvenită, pot da naștere la in
cendii așa <um de fapt s-a in- 
timplat la preparațiile Coroești 
și Petrila. Nu toate comisiile 
tehnice de prevenire și stinge
re a incendiilor, nu toate for
mațiile civile de pompieri au 
tras învățăminte din cele ce li 
s-a întimplat altora pentru a 
lua măsuri urgente de reme
diere a lipsurilor proprii ce le 
au pe această linie. Cu ocazia 
controalelor făcute de organele 
P.C.I. s-au găsit o serie de de
ficiențe la unele locuri de 
muncă. De exemplu, la ate
lierul mecanic al exploatării 
miniere Uricani. al cărui șef 
este tov. Ștefan Nan. organi
zarea P.C.I. este făcută forma), 
personalul ce încadrează echi
pele de primă intervenție la 
incendiu nu cunoaște ce are 
de făcut. Mai mult decit atât, 
sini salariați '•are figurează în 
aceste echipe, dar practic unii 
d.n ei sint in concediu iar alții 
bolnavi. Hidranții de incendiu 
din •'adrul secției sint dete
riorați. descompletați, lipsin- 
dv-lp furtunurile, țevile.

In depozitul de bușteni și 
cherestea al minei, unde exis- 
lent , acestui material combus
tibil prezintă un permanent 
peri<o| dc incendiu, o p-irte 
din instalația electrică se ex
ploatează contrar normelor in 
•vigoare. mulți muncitori nu 
sini instruiti pe linia pazei 
rontra incendiilor (necunos-ind 
ni< i măcar minuirca stingă- 
1 oarelor din dotare), iar pro- 
paginda P.C.I, vizuaJă nu cores
punde specificului a'-estui loc 
<9 muncă Oare tov. Constantin 
P'-itoa. șeful depozitului, nu 
■ ■ noaște instrucțiunile M.A.I. 
362/63 c,j instrucțiunile de ră
ni ;;~ă 819/1968 conform cărora

' de organizarea pazei 
contra :n endiilor la locul de 
m'in ă? Dră nu. îi amintim 
noi -ă. pentru neîndcplinirea 

ini. poat f .

de pom

1 io; H < -p-, form H C.M. 2 ■J .5 1969
amendă de la 300 la 3 000

! De existența defir’iențelor
P- P.C.T. s ’ ic vino-
vaț i si tov. Ioan Popescu, to
fu] servi'-: ului adminii strati v.
imț:runâ cu Cornel Cioară.

pieri, precum și tov. ing. Ioan

Darie caic, in calitate de pre
ședinte al comisiei tehnice 
P.C.I. nu a luat toate măsu
rile de eliminare a acestor acte 
de încălcare a normelor P.C.I.

O situație asemănătoare este 
și la E. M. Lupeni, unde p re
ședințe al comisiei tehnice P.C.I. 
este tov. ing. Iulian Coslcscu. 
Aici organizarea activității 
P.C.T. la locurile de muncă este 
formală, tineri care sint ple
cați in armată figurează cum 
că... acționează în caz de in
cendiu în echipele de la lo
curile de muncă; nu toți sala- 
riații sint instruiți pentru a 
cunoaște ce au de făcut intr-un 
eventual incendiu, necunoscînd 
nici măcar minuirea unui stin
gă tor.

In nenumărate rânduri s-a 
atras atenția asupra acestor în

Reportaj publicitar
datoriri de serviciu tovarășilor 
Gligor Goanță, șeful depozitu
lui de cherestea, Nicolae Cin- 
da, șeful atelierului mecanic, 
că răspund de organizarea ac
tivității P.C.I. la locurile de 
muncă. Sperăm că aceasta este 
ultima atenționare și cei in 
drept vor lua act de ele nedind 
ocazia de a se trece la apli
carea H.C.M. 2 285/69 împotri
va lor.

Mai grav este faptul că la 
această exploatare, in ultimul 
timp, nici pompierii angajați 
in frunte cu șeful formației, 
Mihai Moisescu. nu-și îndepli
nesc atribuțiile dc serviciu, 
neexeculînd serviciul de rond 
de citeva luni. Ce se mai poa
te spune în acest caz despre 
sprijinul pe caic el trebuie 
să-l dea la locurile dc muncă ? 
Ca urmare a neîndeplinirii a- 
tribuțiilor de serviciu, au fost 
luate măsuri de către condu
cerea exploatării ea toți pom
pierii angajați să fie penalizați 
cu 5 la sută din salariu. Poate 
că vor trage astfel învățămin
te ți ceilalți pompieri angajați 
din toate unitățile C.C.P. care 
nu-'i fac serviciul conștiincios.

Neregulile semnalate nu sint 
mari, insă dacă remedierea lor 
se amină de pe o zi pe alta se 
pot produ-c incendii, fără pu
tința de a se inter, eni și fo- 

. utila
jele de stingere a incendiilor. 

De aceea este necesar ca mem
brii comisiilor tehnice să în
treprindă imediat măsuri con
crete și eficiente pentru ca nor
mele de prevenire a incendii
lor să se respecte întocmai la 
toate obiectivele din cadrul 
Centralei, nepermițindu-se re
zolvarea lor numai pe jumă
tate sau formal.

CE TREBUIE SA ȘTIE UN 
ȘEF DE SECȚIE, ATELIER, 

DEPOZIT

Conform actelor normative 
sint investiți cu următoarele 
responsabilități :
• organizarea și pregătirea 

personalului din punct de ve
dere al pazei contra incendi
ilor la locurile de muncă;

© la fiecare secție, atelier, 
depozit etc. organizarea din 
personalul existent pentru fie
care schimb de lucru a uneia 
sau mai multor echipe pentru 
paza contra incendiilor, in 
funcție de numărul salariați- 
lor și utilajului de stingere 
din dotare;
• respectarea instrucțiunilor 

pe linie de prevenire și stin
gere a incendiilor. elaborate 
pentru fiecare loc de muncă 
de către conducerea obiectivu
lui :
• menținerea in perfectă 

stare de funcționare a mate
rialelor și instalațiilor de stin
gere a incendiilor din dotare;
• respectarea regulilor de 

prevenire a incendiilor din 
secția, atelierul, depozitul in 
subordine.

NU UITAȚI CÂ :

încălcarea prevederilor H.C.M. 
2 285/1969 atrage după sine 
sancțiuni materiale. Redăm mai 
jos, pentru a Împrospăta cu
noștințele celor care răspund 
de asigurarea respectării regu
lilor de prevenire a incendi
ilor, citeva din prevederile a- 
ccstei hotăiîri și modul de 
sancționare a abaterilor :

Q nerespectarea normelor 
de pi t venii e și stingere a in
cendiilor stabilite prin instruc
țiuni emise de ministere și 

celelalte organe centrale, se 
sancționează cu amendă dc la 
î 000 la 3 000 lei:

® neadăpostirea, neintreți- 
nerea in stare de funcționare 
sau blocare în așa fel 'incit să 
nu poală fi folosite în caz de 
incendiu a instalațiilor, mași
nilor. utilajului și materiale
lor de prevenire și stingere a 
incendiilor, ori exploatarea a- 
cestora în alte scopuri decit 
cele pentru care sint destinate, 
se sancționează cu amendă de 
la 800 la 1 000 lei:

neexecutarea sau neîntre-\ 
ținerea în buna stare, potrivit 
normelor in vigoare, a bazine
lor, rampelor de alimentare, 
hidranților ori surselor de apă 
pentru stingerea incendiilor sau 
blocarea acestora în așa fel 
incit nu pot fi folosite în caz 
de incendiu, se sancționează 
cu amendă de la 800 la 1 500 
lei;

© neinstruirea întregului 
personal din obiective cu pri
vire la normele de prevenire 
și stingere a incendiilor, se 
sancționează cu amendă de la 
300 la 800 lei;

neîntocmirea sau neafi- 
șarea la locuri vizibile in fie
care secție, atelier, depozit sau 
alt Ioc de muncă din organi
zațiile socialiste a modului de 
prevenire și stingere a incen
diilor, stabilite in instrucțiu
nile de prevenire și stingere 
a incendiilor emise de minis
tere sau- alte organe centrale, 
se sancționează cu amendă de 
la 200 la 400 lei;
• folosirea instalațiilor sau 

aparatelor de încălzit, iluminat 
sau forță motrică cum sint in
stalațiile de gaze naturale sau 
gaze lichefiate (aragaze). re- 
șouri și fiare de călcat, radia
toare sau mașini electrice de 
gătit ori de încălzii sau alte 
asemenea aparate dacă sint 
defecte și prezintă pericol de 
incendiu, se sancționează cu a- 
mendă de la 100 la 300 lei: 

fumatul in depozite, ga
raje, grajduri, poduri, maga
zii, săli de spectacole sau in 
orice alte asemenea locuri, un
de există pericol de incendiu, 
in afara spațiilor destinate a- 
cesțui scop, se sancționează cu 
amendă dc la 300 la 800 lei.

Maior Corneliu COJOCAKU
din lipul de pompieri al 

județului Hunedoara

PETROȘANI
Șantierul Valea Jiului

ATRAGE ATENȚIA LUCRĂTORILOR DE PE ȘANTIERE ȘI LOTURI DE A RESPECTA 
CU STRICTEȚE INSTRUCȚIUNILE P.C.I. ȘI DE A LUA TOATE MĂSURILE CE SE IM
PUN PENTRU A NU FAVORIZA PRODUCEREA DE INCENDII.

Cauzele care ar putea duce la producerea incendiilor:
• SE EXECUTĂ SUDURA FĂRĂ RESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR P.C.I.;
• NU SE ȚINE SEAMA DE DISTANȚA DINTRE GENERATOR, TUBUL DE OXI

GEN ȘI LOCUL DE SUDURA;
• SE FAC INSTALAȚII ELECTRICE PROVIZORII NECORESPUNZĂTOARE ;
• SE ÎNCALCĂ DISPOZIȚIILE REFERITOARE LA FUMAT, ARUNCÎNDU-SE 

RESTURI DE ȚIGĂRI APRINSE LA ÎNTÎMPLARE ;
• SE MENȚIN ÎN FUNCȚIUNE SOBE DETERIORATE SAU SE LASĂ FOCUL 

NESUPRAVEGHEAT;
• SE BLOCHEAZĂ CĂILE DE ACCES CU DIFERITE MATERIALE ÎNGRE- 

UNÎND EVENTUALE INTERVENȚII ÎN CAZ DE INCENDII;
• SE TOPEȘTE BITUMUL ÎN APROPIEREA MATERIALELOR INFLAMABILE;
• SE INSTALEAZĂ REȘOURI IMPROVIZATE ÎN ÎNCĂPERI ȘI IN VAGOA

NELE DE DORMIT;
• SE LASĂ CUPLATE BATERIILE DE LA ACUMULATORI LA MAȘINI;
• SE FAC FOCURI PE ȘANTIERE ÎN APROPIEREA MATERIALELOR INFLA

MABILE ȘI SE LAȘA NESUPRAVEGHEATE;
• SE DEPOZITEAZĂ CARBID LA LOCUL DE MUNCA, MAI MULT DECÎT 

ESTE NECESAR PENTRU O ZI.

Măsuri ce se impun a fi luate pe șantiere și loturi
• INSTRUIREA LUCRĂTORILOR DE LA LOCUL DE MUNCĂ CONFORM DIS- 

POZIȚIUNILOR DATE;
• COMISIILE TEHNICE SĂ-ȘI DESFĂȘOARE ACTIVITATEA ÎN MOD 

CONCRET;
• SA SE APLICE NORMATIVE REPUBLICANE PENTRU PROIECTAREA ȘI 

EXECUTAREA CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL 
PREVENIRII INCENDIILOR.

Respectînd instrucțiunile P.C.I., contribuim la apărarea avutului obstesc.



A Steagul roșu SOMATA 31 OCTOMBRIE 1970

al Forțelor Armate Unite si a

armatele statelor participante
la Tratatul de la Varșovia

VARNA 30 (Agerpies). — Po
trivit planului Comandamentului 
Forțelor Armate Unite, in perioa
da 27—30 octombrie 1970, in Re
publica Populară Bulgaria — 
orașul Vorna - a avui loc ședin
ța Consiliului nrlitar al Foițelor 
Armale Unite și a cadreloi de 
conducere din armatele statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Ședința a fost prezidată de 
Comandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite, Mareșalul Uniunii 
Sovietice I. I. lakubovski. In ca-

drul ședinței s-au discutai proble
me privind capacitatea și pre
gătirea operativă și de luptă a 
Forțelor Armate Unite ale țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Discuția s-a desfășurat inti-o 
atmosferă prietenească și in spi- 
litul ințelegerii reciproce.

Membrii Consiliului Militar și 
cadrele de conducere din arma
tele aliate au asistat la aplicații 
și exerciții prezentate de trupe 
din Armata populară bulgară.

Conferința
Uniunii Comuniștilor

din Iugoslavia
BELGR.AD 30 (Agerpres). — 

La Belgrad continuă lucrările 
primei conferințe a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Au avut loc discuții pe mar
ginea expunerii prezentate dc 
Krste Trvenkovski, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I.. cu privire la actuala 
situație politică din Iugosla
via și sarcinile Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. Au 
luat

politică 
sarcinile 

din Iugoslavia, 
cuvîntul Mitia Ribicici,

membru al Prezidiului U.C.I., 
președintele Vccei Executive 
Federale a R.S.F.I., Mirko Te- 
pavaț, membru al Prezidiului 
U.C.I.. secretar de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F.I.. și 
alții.

In deschiderea dezbaterilor 
consacrate politicii agrare, Ste- 
van Doronski, membru al Pre
zidiului U.C.I., președintele Co
misiei provizorii a Prezidiului 
U.C.I. pentru politica agrară, 
a prezentat o expunere.

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Sesiunea Adunării Generale a O N U

a-

Se caută încă autorii
răpirii lui SandovalIORDANIAN

situația se menține 
CO

DECLARAȚIILE NOULUI PREMIER

sincere
statele arabe, în

NAȚIUNILE UNITE 30. — 
Trimisul special Agerpres, A- 
drian Ionescu, transmite: Ac
tivitatea Comitetului special al 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru definirea agresiunii este 
in prezent examinată în cadrul 
Sesiunii Adunării Generale a 
ONU.

Exprimind punctele dc vede
re și concepțiile juridice ale 
diferitelor state în problema 
definirii agresiunii, raportul a- 
cestui organism al O.N.U.,
flat in dezbaterea Comitetului 
pentru probleme juridice al A- 
dunării Generale, reflectă spre 
deosebire de anii trccqți, o 
convergență mai mare a pozi
țiilor față de numeroasele as
pecte pe care le implică for
mularea juridică cit mai cu
prinzătoare a actelor de agre
siune și a responsabilităților 
ce revin autorilor unor astfel 
de acțiuni. Acest fapt și-a gă
sit expresia > și in luările de 
cuvînt de pină acum, pe mar
ginea raportului. Discuțiile ge
nerale au evidențiat în ansam
blul lor. în pofida unor note 
discordante, -necesitatea urgen
ței definirii agresiunii, preci
zarea actelor constitutive ale 
agresiunii, cu toate consecințe
le juridice și politice, puțind 
contribui la promovarea guver
nării dreptului in relațiile in
ternaționale, la orientarea ac-

ti vi tații organelor competente 
ale O.N.U., in așa le) incit să 
se faciliteze constatarea actu
lui dc agresiune, determinarea 
autorilor ei și. totodată, luarea 
unor măsuri echitabile in ve
derea restabilirii păcii.

Elaborarea unei definiții a 
agresiunii — sublinia in cursul 
dezbaterilor generale delegatul 
țării noastre, Gh. Sccarin — 
se integrează eforturilor conti
nue ale comunității națiunilor 
consacrate întăririi securității 
lumii, este strîns legată dc o- 
biectivul central al vieții in
ternaționale a zilelor noastre 
care vizează să pună capăt 
războaielor și conflictelor ar
mate intre state, tuturor acte
lor dc agresiune și- ingerință 
in treburile interne ale altor 
țări și să asigure respectarea 
integrală a dreptului popoare
lor de a dispune de ele insele. 
Securitatea trebuie să consti
tuie pentru fiecare popor ga
rantarea faptului că nici o da
tă și nici o împrejurare, ori
care ar fi ea. nu va fi obiec
tul unui act de forță sau ame
nințare împotriva libertății și 
independenței sale, contra drep
turilor și intereselor sale le
gitime.

Reprezentantul țării noastre 
a expus o serie de consideren
te asupra unor aspecte pe care 
le incumbă, sub aspect juri-

die, precizarea clară a acte
lor de agresiune. El s-a pro
nunțat, printre altele, in fa
voarea declarării agresiunii, a 
conducerii, pregătirii și declan
șării sau continuării unui răz
boi de agresiune, drept o cri
mă internațională dintre colo 
mai grave. Insistind pentru in
criminarea juridică și politică 
a actelor de agresiune, el a 
cerut ca în definirea agresiu
nii să se prevadă expres că 
folosirea forței armate este per
misă doar in exercitarea drep
tului de legitimă apărare a 
statelor contra unei agresiuni 
armate și in lupta popoarelor 
împotriva dominației coloniale 
sau pentru dreptul de a dis
pune de ele insele, conform 
principiului autodeterminării 
consacrat în Cartă.

SANTIAGO DE CHILE 30 (A- 
gerpres). - In cadrul anchetei 
desfășurate pentru descoperi
rea și arestarea autorilor a- 
tentatului comis soptămîna tre
cută împotriva fostului coman
dant ol armatei chiliene, ge
neralul Rene Schneider, a 
fost arestat un nou suspect, 
vinzătorul de fructe Carlos 
Silva Donoso.

Poliția a anunțat câ se află 
pe urmele a incă doi suspecți'. 
Continuă, în același timp, in
terogarea generalului Roberto 
Vieux și a celorlalți arestați. 
La Santiago de Chile s-a a- 
nunțat că intre președintele 
Eduardo Frei și președintele 
ales Salvador Allende a avut 
loc o întilnire in cursul cărei 
o fost examinat mod 
desfășoară oncheta.

Alegeri

Tanzania
DAR ES SALAAM 30 (Ager

pres). — In Tanzania au început 
vineri alegeri prezidențiale, parla
mentare și pentru consiliile regio
nale. Pentru funcția de președinte 
al țării candidează actualul șei al 
statului tanzanian, Julius Nyerere. 
Noua confruntare electorală este 
a doua organizată in Tanzania de 
la cucerirea independenței, in anul 
1961. Față de alegerile din anul 
1965, numărul alegătorilor este de 
data aceasta aproape dublu 
ca 5 milioane ca urmare 
amendament constitution! in 
tea căruia limita minimă a 
cetățenilor cu drept de vot 
stabilită la 18 ani.

Alegerile au fost precedate de o 
imensa campanie electorală.

Inundații mari 
în Columbia

de tensiune in
Irlanda de nord

QUITO 30 (Agerpres). - In 
Ecuador, 
încordată după răpirea 
mandantului șef al forțelor ae
riene, generalul Cesar Rohn 
Sandoval, și măsurile de stric
tă securitate adoptate de pie- 
ședintele Velasco Ibarra. Pe 
întreg teritoriul țării și in spe
cial la Quito și Guayaquil - 
cel mai mare oraș ecuadorian 
— poliția și armata continuă 
cercetările in vederea desco
peririi autorilor răpirii. Opera
țiunea este supravegheată de 
ministrul apărării, generalul 
Jorge Acosta Velasco, care a 
fost rechemat in acest scop de 
la Madrid, unde efectua o vi
zită oficială. Cercetările nu 
s-au soldat pină in prezent cu 
vreun rezultat.

Presa a publicat textele unor 
mesaje adresate autorităților 
de autorii răpirii, conținind 
condițiile puse pentru elibera
rea generalului Sandoval. Prin
tre ele figurează eliberarea 
tuturor deținuților politici, de
miterea ministrului apărării, 
generalul Jorge Acosta Velasco, 
și redeschiderea universităților. 
Autenticitatea mesajelor este 
pusă la îndoială însă de auto
rități.

AMMAN 30 (Agerpres). — 
„Iordania va menține rela
țiile sale strînse și 
cu toate 
special cu Republica Arabă 
Unită11, a declarat în cadrul 
unui interviu acordat cores
pondentului la Amman al 
agenției MEN, noul premier 
iordanian, Wasfi Tall. Pri
mul ministru al Iordaniei a 
menționat că, in curind, va colaborare cu forțele pales- 
face o vizită la Cairo, unde 
va discuta cu oficialitățile e- 
giptene probleme legate de 
dezvoltarea cooperării bilate
rale.

Referindu-se la relațiile

dintre guvernul de la Am
man și forțele de rezistență 
palestiniene, Wasfi Tall a a- 
rătat că noul cabinet va a- 
corda prioritate punerii în a- 
plicarc 
zate la 
li za rea 
Pentru 
nat el, 
să promoveze

rma convorbirilor desfă
șurate la Moscova între o delega
ție sovietică, condusă de V. Ko
telnikov, vicepreședinte al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., și o 
delegație suedeză, condusă de S. 
Brochult, directorul Academiei re
gale suedeze, a fost semnat un 
protocol cu privire la colaborarea 
dintre cele două instituții științi
fice, informează agenția TASS.

a acordurilor reali- 
Cairo privind norma- 
vieții in Iordania, 
aceasta, a mențio- 
guvernul își propune 

o politică deBOGOTA 30 (Agerpres). - 
Ploile torențiale din ultimele 
zile au produs mari inundații 
în nord-vestul Columbiei. Ape
le fluviului Sucio au devastat 
mai multe localități din depar
tamentul Antioquia. Mai multe 
persoane și-ou pierdut viața, 
iar peste 2 000 de familii ou 
rămas fără adăpost.

tiniene. Noul premier a ară
tat, de asemenea, că preco
nizează unele transformări 
ce vizează înlăturarea ur
mărilor ciocnirilor armate ca
re au avut loc în țară.

®. Președintele Boumediene 
rostit la Conferința națională 
cadrelor civile și militare ce 
avut loc la Alger, o amplă ci 
tare.

a
a

BELFAST 30 (Agerpres). — 
Capitala Irlandei de nord, Bel
fast, a cunoscut in noaptea de 
joi spre vineri noi momente 
de tensiune care au antrenat 
intervenția trupelor britanice. 
Ca deobicei, incidentele au iz
bucnit între grupuri de tineri 
manifestanți catolici și protes
tanți. Intervenția trupelor bri
tanice a imprimat ciocnirilor 
o violență deosebită, inciden
tele soldindu-se cu rănirea a 
șapte persoane. Pentru a-i îm
prăștia pe manifestanți armata 
a folosit gaze vomitive și fur
tunuri de apă.

Joi seara, tot la Belfast s-a 
produs și un atentat asupra lo
calului companiei de transpor
turi aeriene din Republica Ir
landa. „Aer Lingus“. încărcă
tura explozivă a provocat ră
nirea a patru persoane. In zo
rii zilei de vineri, o altă bom
bă a fost aruncată dintr-un 
automobil asupra unui comisa
riat de poliție din capitala 
nord-irlandeză. în urma explo
ziei un polițist a fost rănit.

Agenția Associated Press con
sideră câ evenimentele din 
noaptea de joi spre vineri au 
fost cele mai grave înregistra
te în cursul ultimelor săptă- 
mini la Belfast.

In urma tratativelor pur- 
dc delegațiile Comitetelor 

știință și tehnică 
R. P. Polonă și Uniunea 
vietică, la Varșovia a fost 
publicității un comunicat

G 
tate 
pentru 
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PARIS 30 (Agerpres). — Un comunicat oficial publicat 
la Paris anunță că ministrul afacerilor externe al Franței. 
Mauriche Schumann, va face intre 17 și 19 decembrie o 
vizită oficială în Maroc la invitația ministrului de externe 
marocan, Youssef Bel Abbes.

PARIS 
ministrului

-t ud icre 
a revis

nate 
vind 
științifică polono-japoneză 
anii 1971—1972, relatează agen
ția PAP.

30 (Agerpres). — Adam Willmann, adjunct al 
afacerilor externe al R. P. Polone, șeful dele-

PRAGA 30 (Agerpj-.es). — Agenția CTK anunță că Jan 
Marko, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, a 
plecat spre Havana pentru o vizită ofioiala, la invitația 
omologului

La Varșovia au fost sem- 
vineri două acorduri pri- 
colaborarea culturală și

Pe

„Cosmos- 
, La bor- 
ă aparate 
explorării 

pro-

@ Criza de cabinet din Ar
gentina a luat sfîrșit prin nu
mirea comandantului forțelor 
aeriene, Arturo Cordon, în 
funcția de ministru de interne.

B

In cadrul celui de-al 5-!ea 
Congres al Partidului democrat din 
Coasta de Fildeș, șeful statui ui, 
Felix Houppouet-Boigny, a fost de
semnat candidat al partidului pen
tru alegerile prezidențiale de la 
29 noiembrie, 
este președintele 
de la. cucerirea 
anul I960.

<© Comandanții celor două re
gimente care s-au opus instalării la 
putere, la începutul lunii octombrie, 
a președintelui Boli viei, generalul 
Joan Jose Torres, au fost îndepăr
tați din posturile lor. a anunțat 
ministrul apărării. generalul Lui; 
Requc Teran.

prezidențiale
Houpheu. t -Boigny 

.■le Coastei de Fildeș 
independenței. în

6 La Hanoi a fost semnat 
un acord cu privire la ajuto
rul economic pe care guvernul 
R. P. Albania îl va acorda 
R. D. Vietnam in 1971, anun
ță agenția ATA.

AGtNDA DIPLOMATICA
din 
So- 
dat 

în 
care se arată că cele două părți 
au pus de acord principalele 
probleme ce decurg din cola
borarea tehnico-științifică pe 
perioada 1971—1975 și au a- 
doptat un plan de colaborare 
a celor două cornițele pe peri
oada 1971—1972.

FRANKFURT PE MAIN 30 
(Agerpres). — Vineri a sosit la 
Frankfurt pe Main Andrei Gro
miko. ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice. El 
a avut convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, Walter Scheel. A- 
genția T.ASS precizează că in 
timpul convorbirii dintre cei 
doi miniștri, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de lucru, 
au fost abordate probleme de 
interes comun.

Potrivit agenției vest-germa- 
ne de presă DPA, convorbirile 
au durat aproximativ patru ore. 
Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.F.G. — relatează DPA — a 
declarat că tema centrală a 
schimbului de păreri a consti
tuit-o situația din Europa.

In seara aceleiași zile, minis
trul afacerilor externe al U- 
niunii Sovietice, Andrei Gro
miko, s-a întors la Moscova.

P■
gației țării sale la consultările politice cu reprezentanții 
Ministerului dc Externe al Franței, a fost primit de șeful 
diplomației franceze, Maurice Schumann.

După cum anunță agenția PAP, Adam Willmann a 
avut întrevederi cu Jacques de Beaumarchais, directorul 
general al Departamentului politic din M.A.E. al Franței 
cu privire la principalele probleme internaționale, și în 
primul rînd cu privire la securitatea și colaborarea in Eu
ropa. De asemenea, părțile au discutat în legătură cu apro
piata vizită in Polonia a primului ministru francez, Jacques 
Chaban-Delmas, și a ministrului dc externe, Maurice Schu
mann.

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — Joi a sosit la Budapest 
Gerhard Schroder, președintele comisiei de politică externă 
a Bundestagului. El este însoțit de Hermann Jung, secre
tar ai comisiei. Vizita lui Gerhard Schroder la Budapesta 
va prilejui convorbiri eu oficialități ungare asupra relații
lor bilaterale, precum și in legătură cu principalele proble
me internaționale actuale.

Menținer
„legii dc război", promulgată 
guvernul canadian la 16 octom
brie a.c. in urma răpirilor efectua
te de către membrii organizației 
separatiste Frontul pentru Elibera
rea Quebecului, este determinată 
dc descoperirea de către poliție a 
unui plan terorist prevăzînd noi 
atentate politice — a declarat ia 
o conferință de presă primul mi
nistru al provinciei Quebec, Robert 
Bourassa.’

® Guvernul statului indian 
Kerala a hotărît să confiște și 
să împartă țăranilor fără pă- 
mint latifundiile aparținînd fos
tului maharajah și altor mari 
moșieri din acest stat, anunță 
agenția „Trust Press Of India".

® Ministrul român al agri
culturii și silviculturii. Angelo 
Miculescu, care se află în Iran, 
a vizitat complexul agricol-in- 
dustrial din apropiere de 
Rasht. importantă unitate eco
nomică a planului iranian de 
dezvoltare economică, construi
tă în cooperare cu țara noastră.

Nou satelit științific
american

curs de experimentare metoda d; 
exploatare cu front lung pe stra
tul 18, blocul V/l, cu susținere 
metalică. In baza cercetărilor fina
lizate se extrage separat razors a 
stratului 18, față de situația din 
alte zone unde straiele 17 și 18 se 
exploatează cu abataje cameră, si
multan cu mtercalațiă. S-a realizat 
în septembrie un consum de lemn 
de 5,5 mc/1 000 tone, in raport . i 
33 mc/1 CCC tone, media realizări
lor în „camere".

— In prezent...
— ...efectuăm studii referi?) .re 

la metode de exploatare cu ban. 
subminat, aut pentru straiul 5, cit 
și pentru stratul 3. din Valea Jiu
lui. Se preconizează folosiri 
nului metalic flexibil, cu 
de rezistență. In raport cu 
rile din abataje cameră, pr 
o reducere cu IC—20 
a consumului specific

cazul unei avizări favorabile, in
tenționăm îndeplinirea oportună a 
progr<imului de experimentare sciii- 
țat pentru 1971.

Cunoșteam, in prealabil, faptul 
că secția cercetare a I.C.P.M H 
își coordonează activitatea în direc
ția căutării unor soluții eficace 
care să conducă neapărat la a':n- 
gerea obiectivului major al scăderii 
la maximum a consumului de lemn 
dc mină.

Discuția purtată cu iov. ing. Avram 
Edelstein, proiectant, ne-a relevat 
faptul că prin rezolvarea stud'ilor 
telinico-economice întocmite în ul
tima vreme pentru unitățile miniere 
Vulcan, Uricani, Dîlja și Bărbăieni 
s-a urmărit înlocuirea „camereloi" 
cu abataje frontale susținute meta
lic, eliminarea totală a susținerii 
in lemn la lucrările miniere dc pre
gătire, înlocuirea bandajelor '' 
cherestea cu bandaje metalice.

— Se întrevede o scăderea 
consumului de lemn pe mină, p

în 1975, de la 7—8 mc/1 000 tone 
la Uricani și Bărbateni, la 14—15 
mc/1 000 tone, la exploatările mai 
vechi Vulcan și Dîlja. La finele 
cincinalului viitor, oricum, consu
mul de cherestea nu va depăși 6 
mc/1 000 tone.

Vom întocmi in trimestrul I 1971 
studiul tehnico-economic, cu țeluri 
similare, pentru E.M. Paroșcni, 
unde consumul actual de lemn de 
mină trebuie să scadă de la 22,5 

30 tone, pină la sub 14 
30 tone, în 1975. Se va a- 

junge, aici, la un consum 'pecilic 
de cherestea de numai 2,7 mc/1 000 
tone.

— Și în
— ...va 

cca. 3 ani 
realizarea t 
ție, fundamentate 
studiilor executate, 
zelor de studiu 
certitudine i 
propuse.

continuare ?
urma o perioadă de 
în care se va trece la 
proiectelor de exec u- 

pe concluzile 
Corelarea la

și execuție ne Tă 
finalizării obiectivelor
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tarul acestora s-ar mări, chiai, 
m dauna altor forme de invâț.î- 
mint" este dc părere loan Gă
inarii, absolvent al secției elec
tromecanice.

Rezultatele strădaniei lor o. 
deciiTid celor trei luni de muncă 
<int concretizate în participarea 
efectivă la elaborarea unor teme 
alături de colectivul stației. Ion 
Păuna a efectuat măsurători prac
tice pentru tema .Profile mini
male la lucrările principale de 
deschidere și pregătire in Valea 
fiului", iar loan Căprarii a făcut 
calculul cuplajelor in cadrul te
mei „Cuplaje hidraulice1-. Gbeor- 
ghe Manolea a participat la mă
surători in cadrul laboratorului 
dc aparataj electric, iar Iulian 
tjizâr era plecat pe teren pentru 
a culege probe în vederea con
turării unor zone de degazare la 
un strat de cărbune prevăzut a 
intra in .exploatare.

Toc in munca de cercetare, dar 
la 1 .C.P.M.H.. lucrează și Ferenc 
Koronka. Participă și e! efectiv 

elaborare, teme im fi

MO colectiv cc-l ari 
frunte pe Nicolae Hîndore 
șeful laboratorului de mecanizare 
și automatizare. Pentru o mai ra
pidă conturare a metodologiei de 
lucru, în vederea realizării temei 
propune, a apelat la experiența

cercetători
colectivului catedrei dc Mașini 
miniere din l.M.P. Iată, deci, o 
colaborare pe plan superior, în
tre studentul dc iert și foștii săi 
magi șt ri I

M-am adresat apoi cercetătoru
lui principal Constantin Marian 
dc la SC.S.M. Șl ing. I'asile Ca
ramele șeful secției de cercetare 
de la I.C.P.M.11.. pentru a afla 
opinia dumnealor cu privire hi 
activitatea tinerilor cercetători.

obsenat la absolvenți o

pregătire teoretică, 
a dus la îndeplinirea sarenutor 
trasate. Este pentru prima dată 
ci nd primim cadre direct de pe 
băncile școlii. Cei ce aspiră spre 
munca de cercetător, ar trebu 
acorde o mai mare atenție a 
dării lucrărilor științifice, 
ales în ultimii ani de studii, pentru 
a se familiariza cu aceste pro
bleme

— Ce recomandați 
mai mici, care se află 
băncile facultății, i-am 
pe foștii studenți ?

— O mai profundă 
a bibliografiei indicate și 
telor tehnice de specialitate. Este 
condiția neapărată pentru a de
veni buni ingineri. Apoi să nu 
neglijeze limbile străine de cir
culație internațională, fiind ab 
solul necesare in documentarei 
ulterioară.

l-am lăsat să pescuiască, mai 
departe, cifre și litere de 
fundul călimării, convins 
că acestea vor naște noi formule 
care, unite într-o geneză cu per 
severența, vor triumfa

SOFIA 30 (Agerpres). — Ambasadorul itinerant al Fin
landei in Europa, Ralph Enckell, și-a încheiat vizita la So
fia. El a avut convorbiri cu reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Bulgaria in probleme privind 
securitatea și colaborarea in Europa.

Ralph Enckell a fost primit de Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe al Bulgariei.

BONN 30. — Corespondentul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite : Guvernul federal vest-german a aprobat joi 
propunerile prezeniate de ministrul de externe, Walter 
Scheel, privind convorbirile finale polono-vest-germanc. 
Aceste convorbiri vor începe la 3 noiembrie, la Varșovia, 
cu partidparea Ivi Walter Scheel și a ministrului polone, 
al afacerilor externe, Stefan Jedrychotvski.

Un comunicat dat publicității la Bonn arata că guver
nul R. F .a Germaniei .vede in încheierea unui tratat cu 
Republica Populară Polonă o posibilitate de a așeza rela
țiile dintre osie două state pe un nou fundament, de a con
tribui la reconcilierea dintre cele două popoare și de a 
aduce un aport important la cauza destinderii in Europa".
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® In Uniunea Sovietică au 
fost lansați vineri sateliții ar
tificiali ai Pămintului ~ 
375" și „Cosmos-376". 
dul sateliților se afli 
destinate continuării 
spațiului cosmic, potrivit 
gramului anunțat.

CAPE KENNEDY 30 (Ager
pres). — Un puternic telescop 
va fi lansat la 23 noiembrie 
de la Cape Kennedy la bordul 
unui observator astronomic 
orbital - OAO. NASA a preci
zat că noul satelit științific va 
cîntări 2 110 kilograme și va 
avea forma unui tub prevă
zut cu două aripi, care vor ti 
acoperite cu celule fotoelec- 
trice ce vor furniza energia 
electrică necesară.

Observatorul va furniza date 
științifice privind nașterea ste
lelor și viitorul galaxiei noastre.

Primul obsen/otor de acest 
gen OAO-1, o fost lansat in 
1966, dar o defecțiune ivită 
la bordul său o compromis :n- 
treaga misiune. OAO-2, lansat 
doi ani mei tirziu, continuă 
și in prezent să furnizeze date 
importante pentru astronomie.

Reuniune a
miniștrilor sănătății

(£>• Cosmonauții sovietici Andrian Nikolaev și Vitali 
Sevastianov și-au încheiat vizita in Statele Unite. Timp de 
zece zile, ei au fost oaspeții unor mari orașe americane și 
au vizitat Centrul spațial de la Houston. Nikolaev și Se
vastianov au avut intîlniri cu conducători ai Administrației 
naționale pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) au discutat cu tehnicieni și oameni de știință, 

uat cunoștință de programul de pregătire a astronauți- 
amcricani.

O Ad/nijustr/jfia națională a S.U.A. pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic — N.A.S.A. — 
a anunțat dispariția a două colete conținind mostre de sol 
selenar, aduse de .,Apollo-12“. Caietele s-au pierdut in vre
me ce erau transportate prin poștă spre laboratorul geolo
gic din Nete York și Ambasada americană din Arabia Sau-

In legătura cu aceste dispariții neobișnuite au lost ope- 
ri seri le iile poștale din Washing-

RABAT 30 (Agerpres). - In 
capitala Marocului sa în
cheiat reuniunea miniștrilor 
sănătății din Algeria, Maroc, 
Mauritania, Senegal și Tuni
sia, consacrată, studierii mă
surilor de protecție împotriva 
holerei. Cei cinci miniștri ou 
elaborct o serie de recoman
dări ce urmează a fi prezen
tate guvernelor țărilor partici
pante la reuniune.

„Papillon"
PARIS 30 (Agerpres). 

Henri Chorriere, fostul deținut 
care a devenit unul dintre cei 
mai citiți autori de romane 
din Franța, a fost grațiat de 
guvernul francez, astfel incit 
i s-a permis să se înapoieze 
la Paris. Charriere a fost găsit 
vinovat in anul 1938 de a fi 
ucis pe șeful unei bande de 
spărgători, fiind condamnat la 
deportare pe viață in colonia 
penală din Guyana franceză. 
La a zecea tentativă de eva
dare el a reușit să ajungă in 
Venezuela, unde a obținut ce
tățenia venezueleană. Cartea 
de succes a lui Charriere este 
intitulată „Papillon".

Autostradă de

1 100 km
PARIS 30 (Agerpres). 

Președintele Franței, Georges 
Pompidou, care efectuează o 
vizită de două zile prin mai 
multe departamente din >ud- 
estul țării, a participat joi 'a 
Lavigny-Les-Beaune Io inau
gurarea ultimului tronson 
al autostrăzii Lille - Paris - 
Lyon - Marseille, important ox 
rutier lung de 1 100 km, care 
traversează Franța in dimen
siunea sa cea mai mare.
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