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râ cu piesa ..Părinți 

................ E- 
Novăcescu, Paulina

Miine. la ora 19, in 
spectacolul-prcmii 

de Jean Cocleau. In distribuție : 
Bel ba, Aurora

Codreanu, Ruxandra Petru. Costin Iliescu, 
Mihai Clita, Constantin Dumitra. Scenogra
fia aparține lui Aurel Florea iar regia artis
tică e semnată de Marietta Sado’

Exprimindu-ne la modul sim
bolic, și pentru mina Uricani, 
la început de toamnă, a răsărit 
soarele.1 Cele mai mult de 1300 
tone date peste plan, la pro
ducția netă, de către colectivul 
de aici — se vede, pus pe fapte 
mari — încălzesc inimile oame
nilor din adîncuri, care au pus 
umărul să le extragă, și ne 
bucură in același timp și pe noi. 
E primul spor de „diamante 
negre", după o succesiune de 
luni cu alarmante restanțe. In
gineri și tehnicieni — unii cu 
mai multă, alții cu mai puțină 
experiență, dar cu toții entu
ziaști, cu sufletul tînăr și în- 
fierbintat —, mineri vrednici, 
comuniști încercați, obișnuiți să 
învingă obstacolele — oricit de 
dificile — și-au unit eforturile 
și... speranțele și... au reușit! 
Orice început e greu. Strădanii
le, însă, dau rod bogat, cind 
omul știe ce vrea. Și omul U- 
ricaniului, colectivul minei adi
că, a dovedit că-și cunoaște bi
ne țelul.

lată cițiva indicatori realizați 
in luna trecută, care grăiesc 
prin ei înșiși: producția marfă 
îndeplinită in proporție de 107,1 
la sută, productivitatea muncii 
pe mină depășită cu 26 kg/post, 
producția onorată in raport de

La mina Dilja va intra in 
curînd în funcțiune foreza pen
tru suitori in cărbune S.B.M.-3 
U, adusă din import. Dacă prin 
forare manuală se realiza, pînă 
acum, în medie, doar un avans 
de 2,2 m/zi, noul utilaj va per-

SA LUPȚI

102,4 la sută. In 
derii tehnicii noi, 
țirii tehnologiei 
s-au introdus, de 
combine de abataj 2 K 52 la 
frontalele din blocul V/l. De 
remarcat, asimilarea rapidă a 
tehnologiei de lucru de către 
brigada minerului loan Petrea- 
nu.

Să facem și cuvenitele evi
dențieri. , Brigada condusă de 
Mihai Ceucă, de la abatajul ca
meră 9 F/580, a atins in sep
tembrie o productivitate de 8,39 
tone/post, ceea ce a adus după 
sine și un ciștig pe măsură: 
178 lei/post de miner.

Brigăzile conduse de Traian 
Pop, de la abatajul cameră 1 a 
— 1 b, loan Dinu, de la pre
gătiri. Nicolae Mirza, de la in
vestiții, au obținut depășiri sub
stanțiale ale normei încredin
țate: între 13 și 20 la sută. Ul
tima a realizat 120 metri avan
sare intr-o galerie in pilier!

In luna octombrie colectivul 
mineresc al Uricaniului este de
cis să cumuleze un spor și mai 
bogat de cărbune.

Ce să le urăm decit 
îndeplinească dorința !

• La Combinatul dc pre
lucrare a lemnului din Re
ghin s-a realizat o nouă fa
milie de instrumente muzi
cale cu arcuș — .viodele'4. 
Concepute de prof. univ. I. 
Delu, dc-a lungul a patru de
cenii, cele 20 de viode con
struite pină acum îmbogățesc 
varietatea instrumentelor mu
zicale cu arcuș, precum și 
paleta sonoră

municipiului 
Brăila intre Dunăre și plat
forma celor două combinate 
chimice — de celuloză și hir- 
tie și de fibre artificiale — 
a început construcția uneia 
dintre cele mai mari și mo
derne centrale termoelectrice 
din țară, care în final va 
funcționa la o putere de 1 800 
megawați.

Tr. MULLER

mite obținerea unor viteze de 
avans de 20—^24 m/zi, perfo- 
rindu-se suitori cu un diametru 
de 300—800 mm și lungimi de 
pînă la 60 m, ceea ce va con
tribui la creșterea productivi
tății muncii.

Ministerul Sănătății informea
ză că evoluția stării de sănă
tate a tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, a înregistrat, in 
ultimele 48 de ore, o îmbună-

lățire apreciabilă. Starea de șoc 
a fost înlăturată. Continuă a- 
plicarea tratamentului medical 
corespunzător, în vederea în
depărtării consecințelor poli- 
traumatismului suferit.

In urma tratativelor purtate 
la București intre delegațiile 
Ministerului Comerțului Exte
rior al Republicii Socialiste Ro
mânia, și Ministerul Comerțului 
din guvernul Republicii Islami
ce Pakistan, joi s-a semnat un 
protocol comercial pe perioada 
1971—1972. privind schimbul dc 
mărfuri între cele două țări și 
listele dc mărfuri pe anul 1971.

Documentul prevede livrarea 
de către România dc mașini și 
utilaje printre care instalații

dc foraj, echipament pentru 
construcții rutiere și civile, ma- 
șini-unelte, echipament electric, 
precum și rulmenți, produse 
chimice și farmaceutice, uleiuri 
minerale și unele produse lami
nate.

Partea pakistaneză va livra 
iută și produse din iută, fire 
din bumbac, diferite țesături 
textile, covoare și alte produse 
manufacturate, precum și piei 
și zahăr.

S-a vorbit și se vorbește 
mult, in Valea Jiului, printre 
mineri, despre recorduri. Re
cordul ca act de excepție, ca 
act maior de muncă și de 
creaț:e, singularizat intre cele
lalte fapte de muncă, purtind 
— pregnant — amprenta uni
cității.

Definiția recordului e limpe
de, tot atît de limpede ca și 
iscusința, inteligența, fermita
tea de gind și faptă a ajutorului 
sau autorilor lor. Mai puțin lim
pezi, ajungind la conștiința 
noastră pe căi adesea subtile, 
adesea indescifrabile, sint ele- 
mente'e care-1 compun, datele 
pe care el se așează.

Cum poți ajunge să dobin- 
dești un record ? Ce calități 
ți se cer ? Care este raportul 
intre însușirile și talentul nativ 
și însușirile pe care le poți 
dob:ndi sau educa ?

întrebările acestea le-am 
pus, cum era și firesc ... unui 
auto; de recorduri. Mumele lui 
e cunoscut, a apărut nu o da
tă pe panourile fruntașilor in 
întrecere din Valea Jiului. Se 
ru*rește Costică Mitrea, lucrea
ză la mina Petrila ca șef de 
brigadă, iar brigada condusă 
de el a obținut, în vara acea
sta, in luna iunie, un record 
ale cărui ecouri sint încă vii. 
Faptele s-au petrecut la fron
tul in trepte răsturnate al pa-

a 
lll-a. In cursul amintitei luni, 
brigada lui Costică Mitrea a 
realizat, la acest front, o viteză 
de înaintare de 72 metri, de- 
pășindu-se — pentru prima oa
ră in Valea Jiului - viteza de 
70 m la un astfel de abataj, 
cifră care părea multora in
tangibilă, tot atît de îndepăr
tată ca și un miraj.

Costică Mitrea mi-a 
puns.. . Mi-a vorbit 
organizarea severă, la k. 
me'ru", a locului muncii și a 
muncii in abataj, despre exi
gentele aorovizinnării Ia timo 
și din plin, astfel ca nici o 
oră să nu se piardă, despre 
conștiința misiunii înalte a 
muncii, a imoortantei acestei 
munci pentru prezentul și viito
rul patriei, despre pasiunea 
și indirjirea cu care fiecare 
ortac s-a înscris în asaltul cu 
orele, cu minutele, cu secun
dele. Am notat cu fidelitate 
toate aceste lucruri, dar cu 
convingerea - nimic mai fi
resc ! - că „secretul" încă îmi 
S'apă. depărt:ndu-se in acea 
cortină de ceață pe care voi- 
sem s-o dau la o parte. Pasi
une. conștiință, organizare Cl
ientă 
pentru 
pentru fructificarea la maxi
mum a timpului — acest nrim 
si principal capitol al oricărei

acțiuni 
te care 
ția a numeroase brigăzi 
mineri, fărâ ca ele să dobin- 
dească trofeul recordului.

Am repetat întrebarea, adre- 
sind-o unui alt autor de re
corduri. Am adresat-o unui 
bâtrin miner, pensionarului 
Carol Golgoțiu, care a muncit 
in minele Văii Jiului vreme de 
47 de ani și ale cărui recor
duri constituie - după mărtu
riile celor care l-au cunoscut 
- un adevărat ,.lanț cu verigi 
de aur" - din care e greu să 
izolezi piese singure, separate, 
fă-ă riscul d^ a strica frumu- 
se‘ea ansamblului. Vom cita, 
toiusi. o singură faptă, sufici
entă nentru a lumina întregul. 
In ultimul său an de muncă 
in m:nă. Carol Golqoțiu, împre
ună cu inginerul Ekart, a izbu
tit să găsească metodele pen
tru stingerea unui foc de mină 
care seca, de mai bine de o 
jumăta’e de veac, aurul negru 
dintr-unul din cele mai gene
roase straturi ale Vulcanului. 
Un veritabil record, cu tot 
ceea ce acest termen implică, 
ca act eroic și de excepție.

Răspunsul vechiului miner 
a fost — intr-o variantă in care

(Continuare in pag. a 3-a)

Din inițiativa Comitetului U.T.C. de la șantierul 1 con
strucții Petroșani, joi 7 octombrie a. c. a fost organizată 
o acțiune dc muncă voluntar-patriotică in incinta șantieru
lui. In cadrul acestei acțiuni, la care au participat peste 20 
de tineri uteci-ști, s-a colectat cantitatea de 875 kilograme 
fier vechi.

EXCURSIE
Recepfionărs

Pentru cei pasionați, dor
nici să cunoască frumusețile 
județului, sezonul turistic nu 
s-a încheiat. Un exemplu ni-1 
oferă cercul de turism pentru 
tineret al Liceului din Lupeni 
care organizează pentru 40 de 
elevi o interesantă excursie 
pe traseul Petroșani — Hațeg 
— Sarmizegetusa — Deva

Hunedoara. Elevii vor vizita 
obiective industriale și mo
numente istorice, îmbogățin- 
du-și astfel cunoștințele des
pre trecutul și prezentul pa
triei.

Plecarea in excursie va a- 
vea loc duminică, 11 octom-

Constructorii de pe șantie
rul Aeroport 5 extindere se 
mîndresc cu realizările din 
ultimele zile, recepționate de 
comisie. Printre aceste obiec
tive se numără blocul D 2/1 
cu 30 de apartamente, con
struit din panouri mari pre
fabricate și fațada blocului 
B 2/11. Pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie, se vor preda alte 
obiective printre care blocul

D 1/1II, rețelele termice 
utilizările pluviale. In pi
șe montează piesele mari din 
prefabricate la blocul D 1/IV, 
etajul II. De asemenea, se 
lucrează la fundația blocului 
E 13 cu 4 etaje și 20 de apar
tamente. Pină la sfîrșitul tri
mestrului, constructorii vor 
mai da în folosință blocul 
D l/l și D 1/11.

ASIGURAREA RESPECTĂRII
NORMELOR DE PROTECȚIA 

MUNCII ÎN SUBTERAN

Amploarea tot mai mare pe 
care o ia mineritul din Ro
mânia impune perfecționarea 
continuă a cadrelor superioare 
de specialiști ce activează in 
sectorul minier și utilizarea cit 
mai rațională a acestora.

In cei 23 de ani de cind func
ționează, Institutul de mine din 
Petroșani a reușii să formeze 
peste 3 000 de ingineri — un 
eșalon bogat de cadre superioa
re — -are aplică in practică, 
in unitățile miniere din țară, 
cunoștințele asimilate cu rivnă 
in amfiteatre și laboratoare. 
Marea majoritate a acestor in
gineri. receptivi la tot ceea ce 
este nou și înaintat in mineritul 
mondial, se dovedesc factori de 
bază la locurile de mun<ă un
de sint repaitizați.

Experen'.a industriei noastre 
miniere a arătat, insă, că ingi
nerii sint nu o dată nevoiți să 
îndeplinească o serie de atribu
ții, situat ■. oricum, sub nivelul 
lor de gr- ■.ttire. perioadele de 
școlarizare >i întreținere, care 
însumează 5 ani. devenind, ast
fel fără acoperire. In raport cu 
cerințele ca atare, s-a luat ini-

țiativa înființării, in cadrul In
stitutului de 
șani, a secției 
începere din 
1968—1969.

Recent, și-a 
cel mai tînăr 
țămint superior din țară — In
stitutul de subingineri din Hu
nedoara. Faptul memorabil vi
ne să întregească tabloul reali
zărilor frumoase ale județului 
nostru și evidențiază grija deo
sebită a conducerii de partid 
și dc stat pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor regiunilor 
țării.

Durata dc pregătire a subin- 
ginerului — 2 ani și jumătate 
— este destul de restrînsă și 
cum direcția aplicativă, specia
lizarea temeinică, definitivează 
profilul formației sale, trebuie 
să se acorde o atenție precumpă
nitoare disciplinelor de specia
litate din punctele de vedere 
ale ponderii, delimitării, apro
fundării. Subinginerii posedă, 
fără îndoială, o pregătire prac
tică mai cuprinzătoare, mai

completă, dar nu este cazul ‘să 
se pună un accent exclusiv pe 
această latură, in detrimentul 
cunoștințelor teoretice. Pregăti
rea sa teoretică de bază nu 
trebuie să sufere căci, nu înca
pe dubiu, aceasta stă la teme
lia asimilării și înțelegerii cit 
mai depline a esențelor specia
lității, încadrată în teritoriul li
mitat al domeniului in care va 
activa.

Subinginerul de astăzi este 
un specialist cu pregătire teh
nică superioară, menit unei ac
tivități independente. El nu este 
un simplu cadru auxiliar dc le
gătură funcțională între două 
nivele de pregătire, ci specia
list cu sarcini și atribuții bine 
precizate, care astăzi ’ sint aco-

? necorespunzător atit în 
ce privește pregătirea, cit 

și folosirea rațională a cadrelor 
noastre de specialitate. Afirma
ția ca atare își are rostul ei, 
deoarece poziția subinginerului 
nu este lipsită de riscul unor 
eventuale confuzii. Că subingi- 
ncria ar fi o profesie anexă, au
xiliară de care să fugă tinerii, 
apreciind-o în mod preconceput 
(și denumirea, noțiunea respec
tivă, își are partea ei de vină, 
ea nu reflectă suficient de exact 
rolul, rostul meseriei) ca fără 
indeajunsă prestanță, constituie 
o categorisire greșită. Subingi
nerul e menit să reprezinte un 
specialist de superioară califi
care tehnică, cu independență 
în activitate, factor decisiv in 
conducerea, organizarea ariei de 
producție în care acționează. EI 
trebuie să preia din sarcinile 
inginerului — și acest lucru se 
impune a fi. în primul rind, 
înțeles —, permițînd celui din 
urmă să se consacre cu mai 
multă eficiență laturii creative, 
activității de concepție. Cadru, 
prin excelență dinamic, plasat 
in punctele-cheie ale fluxului

productiv, subinginerul răspun
de de realizarea planului, se 
situează, adică in inima acțiu
nii de producere a valorilor ma
teriale. De aici se dirijează și 
se controlează „debitul" cărbu
nilor, al minereurilor... Evident, 
aportul lui pe linia creației, a 
îmbunătățirii tehnologiei de ex
tracție, se poate face simțit din 
plin. Zestrea dc cunoștințe prac
tice avansate constituie un iz
vor nesecat de inovații și ra
ționalizări, o sursă de noi, și 
moderne procese tehnologice a- 
plicabilc în minerit, atît la ex
tragerea cit și la prepararea 
substanțelor minerale utile. 
Subinginerul electromecanic mi
nier i.și poate aduce contribu
ția în' exploatarea, proiectarea 
și montarea unor instalații e- 
nergcticc tot mai complexe, ca 
Si in munca de cercetare a con
dițiilor de introducere a uti
lajelor de marc productivitate 
in fluxurile de producție ale 
exploatărilor miniere. Previzibi
lul dispecerat de miine îl va 
coopta cu siguranță.

(Continuare în nag. a 3-a)

aLimbela CBeLba

SFIDAREA
TIMPULUI
..învăluitoare ca o relaxantă 

liniște patriarhală — in amurg 
de vară, coborind peste vechiul 
han și pilcul dc sa ici mi megieș, 
deasupra cireșilor ninși de pe 
buza șanțului și-a răzoarelor 
cîntînd imn de bucurie 
pline — vibrindă, ca 
despletită, sub mantia 
toare a firescului, lipsit 
afectare și încăpățînat in 
ință, sobră, ca o legendă, 
di nd timpul, marele dușman al 
actorului — din culise venea, 
atunci, spre mine Adela Cosim- 

Adela, da, Adela, dacti- 
din „Sfinții Mitică Bla- 
Atunci, demult, am vă- 

zut-o pentru prima oară jucind 
pe actrița Elisabeta Belba. 
Atunci, demult, am înțeles încă 
o dată cum un rol scenic — ca 
produs de artă — se poate topi 

stența intimă a spectato-

n uitat, apoi — cind mă 
entuziasmam descoperind uri uni
vers. cu cîntece și par fumuri, de 
adîncă discreție și deosebită 
acuratețe, și ...... „
(a nuanțelor, a tăcerilor și 
șoaptelor", despre rolul 
din „Făt-Frumosul* lui 
Furtună — de.
nepretențioasa „Adunare a le- 
meilor". Și-am uitat, apoi, și de 
„coana Veta“ cea fără de somn, 
indiferentă la gura lumii și... 
statuară la pretenții de onoare 
că'cată, cind i-ani urmărit pașii 
Catarinei Bragadini strecurîn- 
du-sc printre stridențe și replici 
declamatorii, emfatice ; siguri, 
prcciși, deciși... Oare am uitat ?

I? fi vrut s-o întreb pe Eli- 
sabeta Belba dacă se mai recu
noaște — firește, pînă la un 
anume punct — în rolurile că
rora. le-a întins de-a lungul

discreție fi
și scriam despre „știin- 

a 
mamei 
Floria 

.. Prexagora din 

.Adunare

anilor 
Și ni 
pentrt 
— fi si 
rolurile actriței Belba, în tota
litate, s-au determinat reciproc. 
Mutual, s-au determinat... Am 
întrebat-o. în schimb, dacă a 
ajuns vreodată, dc cind apare 
pe scena teatrului din Petroșani, 
să joace roluri care o tentau. 
..O să vi se pară curios, po.i.e, 
dar nu mi-am dorit niciodată 
să joc un rol anume. Am jucat 
lot ce mi s-a oferit. Pe unele 
le-ani iubit de la prima... ve
dere, pe altele pe parcurs. 
Ulterior". Le-a iubit, atît. Le-a 
iubit! In fond, credeți că a spus 
to'ul ? Nu. Elisabeta Belba. în 
toate rolurile în care a fost dis
tribuită. a pus ceva din ea, din 
ființa ci sensibilă. Și nu ne-a 
dezamăgit. Nu putea să ne 
dezamăgească. Pentru că Elisa- 
beta Belba ne-a propus mereu, 
cu fiecare piesă, imagini ale 
unui talent matur care. totuși, 
creștea, creștea, creștea... Pentru 
acest lucru, poate numai pentru 
această vizibilă ascendență, cu 
dezvăluiri treptate, ne-am lăsat 
duși... dc mină, cu ochii închiși, 
înspre piesele pe care le onora 
cu prezența sa integră, comple
tă !
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înainte de a trece la dezvol
tarea și argumentarea ideii din 
titlu

irgu
zcotcsc semnificativ 

citeva extrase din 
; diferitelor dări de 

seamă, controale, cercetarea 
a c.dentelor, care scot in evi
dentă menținerea unor deficien
țe la susținerea lucrărilor mi
niere. deficiențe care în unele 
cazuri au ia urmare accidente 
umane, seoțind din cîmpul 
muncii oameni pe anumite pe
rioade sau chiar definitiv in 
urma pierderilor de vieți.

. Numărul accidentelor provo
cate de surpări fi căderi de 
roci, in special cele mortale, se 
menține ridicat.^

...Cele mai multe deficiențe 
se coastaM la susținerea fi în
treținerea lucrărilor miniere. „ 

. .Deficiențele constatate nu 
sint de concepție sau gindire 
tehnică, ele sint de natura ne- 
respectării programelor de lu
cru și a tehnologiei fixate pen
tru executarea lucrărilor .

MajorHatea deficiențelor *int 
Ia nivelul șefului de schimb, 
al șefului de brigadă și al per
sonalului t°hnic mediu de con
trol...

..Nu s-a respectat monografia 
de armare...

- Nu s-a respectat succesiu
nea de lucru...

S-a lucrat sub tavan neasi
gurat..

Asemenea deficiențe au fost 
foarte mult discutate atît in ca
drul unităților miniere it și in 
presă, dar rezultate concrete, sa
tisfăcătoare. privind reducerea 
numărului de accidente nu au 
fost obținute.

In cele ce urmează vom relua 
firul defi' icnțelor care s-au con
statat. cu scopul de a atrage 
încă o dată in plus atenția per
sonalului care lucrează în sub
teran asupra pericolului la care 
se expune prin nerespectarea 
procesulu: tehnologic și a acte
lor normative în vigoare, insis- 
tindu-se în special asupra dis- 
. iplinei în cîmpul muticii.

Există încă destul de mulți 
angajați ai unităților miniere 
din Valea Jiului care conside
ră că prezentarea la serviciu 
și efectuarea unor operații de 
lucru in subteran, care au a- 
vut ca rezultat descătușarea căr- 
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INDISCIPLINA
la executarea

susținerii,
sursă de avarii

si accidente
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bunului din-adinuuri sau execu
tarea ailor lucrări sint sufi
ciente pentru a considera da
toria împlinită și disciplina de 
muncă respectată, fără a ține 
seama dacă s-au respectat toate 
măsurile de siguranță cerute de 
procesul de producție și nor
mele de protecție a muncii. De 
asemenea, mai există mulți an
gajați care consideră că, exe- 
cutind toate lucrările conform 
programelor și instrucțiunilor 
de lucru, se pierde producție 
sau că. respectind toate aceste 
prevederi, planul de producție 
sau realizarea normelor ar fi 
periclitate.

Afirmațiile de mai sus se ba
zează pe constatări făcute la 
locul de muncă, din care a re
ieșit că. marea majoritate a ce
lor cu care s-a discutat, cu
noșteau instrucțiunile de- lucru 
insă nu le respectau. Ori, toc
mai aceste constatări scot in 
evidentă starea de indisciplină, 
poate uneori inconștientă, care 
se mai manifestă în unele ca
zuri. De pildă poate pretinde 
personalul de control, șefii de 
s'himb și șefii de brigadă de la 
abatajul nr. 1 din stratul 5. blocul
I din cadrul E. M. Aninoasa că 
și-au făcut datoria și că au 
respectat disciplina in muncă 
prin faptul că au produs căr
bune fără să ia măsuri de exc

itare a susținerii, fapt ce a fă-
cut posibilă producerea unei 
surpări in ziua de 11 august 
a c. ? Oare monografia de ar
mare nu era întocmită pentru 
a fi resoectată in măsura in 
■are se realiza avansarea fron
tului ? Ne respecta rea ei. lipsa 
de control, controlul superficial, 
lucrul făcut la întîmplare și 
de mire fală, au determinat 
producerea acelei surpări cu 

cidente umane. Sau alt exem
plu rare îndeamnă la reflerții. 
’’••rsonalul de control de la a- 
batajul frontal din stratul 15 nr. 
•» 159 E. M. Paroșeni și șeful de 
s himb de la acest abataj din 
ziua de 3 septembrie, schimbul
II nu au știut oare că ridicarea 
grinzilor se fare succesiv din 
aproape in aproape și din spa
țiul deja susținut? Desigur ră 
au știut, dar nu au respectat 
i este prevederi și drept urma

re s-a produs o surpare cu ac
cidente umane.

Asemenea exemple mai pot fi 
arătate de la E. M. Vulcan. 
E. M. Lonea și E. M. Uricani 
unde, tot din cauza nerespec- 
tării procesului tehnologic, au 
avut lor accidente umane sau 
surpări.

Urmările indisciplinei mani
festată prin nerespectarea teh
nologiei de lucru au întotdeau
na Ca rezultat pierderi de pro- 
â . avarii -i a identi 
mane.

și a avariilor.

Ing. Ion ILEANU, 
șeful serviciului aeraj 
și protecția muncii din 

Centrala cărbunelui Petroșani

respectă teh- 
ritmul de a- 
inst rucțiunile 
rezultate bu- 
mare și cîș- 

fără accidente

exp uneori i plă
cută ...umulată la unitățile mi
niere sc impune o intensify are 
a muncii cu personalul de exe
cuție și cu personalul mediu 
tehr,; de control, deoarece, așa 
cum reiese din constatările pe 
teren, in general, la nivelul a- 
cestui personal, problemele teh
nice sint rezolvate prin progra
mele și instrucțiunile de lucru. 
Problemele tehnice la abatajele 
și lucrările miniere din deschi
dere și pregătire au fost rezol
vate pe baza experienței in 
timp și verificate prin studiile 
realizate de unitățile speciali
zate. Personalul de execuție și 
control trebuie numai să le 
respecte și să urmărească rea
lizarea lor întocmai.

Este lucru constatat că. la a- 
batajele unde se 
nologia de lucru, 
vansare și toate 
de lucru, se obțin 
ne. productivitate 
figuri ridicate 
așa cum a obținut brigada con
dusă dc Petre Constantin de la 
E. M. Lupeni.

Secretul realizărilor bune — 
fără accidente — este menține
rea componenței brigăzilor pe 
perioade cit mai lungi, specia
lizarea pe operații la abatajele 
frontale și instruirea temeinică 
a muncitorilor de către maiștri 
mineri.

Trebuie renunțat definitiv la 
instruirea formală teoretică și 
trebuie trecut cu fermitate la 
executarea instruirii la frontul 
de lucru cu exemple practice, 
știut fiind că. atunci cind cel 
instruit efectuează operațiile co
rect in fața instructorului re
zultatele sint mult mai bune. 
Că instruirea temeinică dă roa
de bune în scurt timp s-a do
vedit și la E. M. Paroșeni un
de susținerea cu cadre pășitoa- 
re dc tipul O.M.K.T. a fost în
sușită intr-un timp scurt cu re
zultate foarte bune (26.5 to
ne post productivitatea muncii), 
deși nu a mai fost folosită 
Valea Jiului.

Dar deficiențele pe linie 
susținere nu trebuie să fie 
tribuite numai personalului 
execuție și a celui mediu teh
nic de control. La aceasta a 
contribuit și stilul de lucru de

în
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fectuos al conducerii , fostelor 
zone și raioane, cure nu a ur
mărit modul cum personalul 
subteran se achită de sarcinile 
fixate pe linie de protecție a 
muncii.

Acum cind zonele de produc
ție au fost înlocuite cu sectoare, 
se atrage atenția conducerii a- 
cestora asupra urmăririi pro
blemelor de protecție a mun
cii, deoarece simpla măsură de 
reorganizare nu le va rezolva. 
Este necesar să se organizeze și 
sâ se urmărească instruirea per
sonalului de execuție de către 
maiștri iar aceștia, Ia rindul 
lor, să fie obligați să urmă
rească executarea operațiilor 
așa cum prevăd actele norma
tive. Personalul ingineresc din 
cadrul sectoarelor și serviciilor 
operative trebuie să verifice, 

sondaj, modul cum au 
înțelese instrucțiunile la 

lucru de către personalul de 
execuție.

Personalul tchnico-ingineresc 
de control trebuie să fie foarte 
exigent, să nu permită conți
nu.ircj lucrului in condițiile in 
care există pericol de surpări 
și căderi de roci, insistînd in 
special asupra :

3 copturirii locurilor de 
muncă la intrarea in schimb, 
după executarea tăierii și în 
timpul lucrului după condițiile 
locale:

3 respectării densității stil- 
pilor de susținere;

3 montarea corectă a grin
zilor după tăiere;

3 respectarea succesiunii o- 
peruțiilor la susținere și în
cărcare;

3 bandajarea frontului de 
lucru dacă condițiile locale o 
impun;

> intensificarea circulației și 
lucrului în spații nesusținute;

3 oprirea lucrărilor de avan
sare a frontului cind se con
stată ceva deosebit sau lipsesc 
materialele de susținere.

Practica a dovedit că, atunci 
cind s-a insistat asupra unor 
probleme, ele au fost întot
deauna bine rezolvate și de 
aceea și asupra problemelor de 
susținere și a întregii activități 
de protecție a muncii trebuie 
insistat de către fiecare mun
citor, inginer și tehnician mi
nier la locul de muncă și la 
nivelul funcției pe care o are. 
Numai prin insistență și com
petență se vor obține rezultate 
bune pe linie de protecție a 
muncii, materializate prin re
ducerea numărului de acciden
te

RESPECTĂRII
NORMELOR

DE

ÎN SUBTERAN

ASIGURAREA
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Pe plan egal cu preocupările majore

PROTECȚIA MUNCII

• MAIȘTRI MINERI I Efec
tuați instructajul muncitorilor 
numai la locul de muncă, cu 
exemplificări practice, continu
ați instruirea pină ce opera
țiile se execută corect ;

g MINERI I La intrarea la 
frontul de lucru verificați sus
ținerea și copturiți locul de 
muncă. Executați copturirea și 
verificarea susținerii ori de 
cite ori constatați ceva deo
sebit ;

@ ARTIFICIERI I Nu începeți 
operația de pușcare dacă sus
ținerea nu corespunde mono
grafiei de armare, nu incărcați 
găurile forate in apropierea 
tavanului, a zonelor friabile 
și a zonelor cu deranjamente 
tectonice care ar putea pro
voca surpări ;

Q Nu circulați și nu lucrați 
în spațiile neasigurate sau in 
cele in care susținerea nu 
este corespunzătoare ;

0 Executați lucrările de sus
ținere din spații asigurate și 
in ordinea in care sint | 
văzute in instrucțiunile de 
cru sau in monografia de 
mare ;

pre-
Iu-

> ar-

dei 3 Nu executați lucrări 
excavare dacă nu aveți asigu
rate materialele de susținere ;

Reflecții 
de la

pe marginea unei abateri 
monografia de armare

ÎN (E A C0NSI1I GREȘEALA ?
Grcșelilc la executarea lucră

rilor din subteran au, in multe 
cazuri, urmări grave lie pentru 
cei care le comit, fie pentru alții. 
Așa s-a întîmplat la E. M. Pa
roșeni, la stratul 18 blocul II 
cu minerul O. Z. care, la exe
cutarea unei nișe pentru combi
nă, nu a respectat normele dc 
lucru și a fost accidentat mor
tal.

In ce a constat greșeala mi
nerului O. Z. ? A perforat găuri 
mai lungi decît prevedea mono
grafia de armare și artificierul 
Ie-a pușcat. După ce s-a în
cărcat o parte din cărbune de 
la front și se electua montanca 
grinzii, s-a produs o dislocare 
a rocilor din acoperiș care l-a 
accidentat pe miner. In această 
situație este vinovat oare numai 
minerul sau și personalul de 
control și supraveghere care a

PENTRU ÎMPROSPĂTAREA CUNOȘTINȚELOR PROFESIONALE
Examinarea artificierilor

In ultimul timp, la exploatările miniere din bazin s-au 
înmulțit neregulile in activitatea artificierilor, un număr 
însemnat din rindul acestora săvirșind abateri grave și re
petate de la normele dc tehnica securității și protecției 
muncii la lucrările de pușcare in subteran. Indisciplina în 
muncă, dar și necunoașterea au fost sursele încălcărilor 
N.T.S. Această stare de lucruri a constituit un semnal de 
alarmă pentru organele de resort atrăgindu-le atenția că in 
bagajul cunoștințelor profesionale ale artificierilor există se
rioase lacune.

Iată de ce Inspectoratul de protecția muncii, împreună 
cu organele serviciului dc aeraj și protecția muncii din Cen
trala cărbunelui, au luat hotărîrea de a organiza examinarea 
tuturor artificierilor de Ia exploatările miniere. Examinarea 
are loc începind de la 20 octombrie a. c.

In prealabil examinării, la exploatări sint organizate, 
zilele acestea «cursuri scurte de pregătire și semi narii cu 
artificierii. Accentul principal, in cadrul pregătirii, ca și la 
examinări, este pus pe :

• cunoașterea regulamentului de_funcționare și legisla
ției privind activitatea artificierilor;

• cunoașterea și stăpinirea temeinică a tehnologiei lu
crărilor de pușcare in subteran, a măsurilor de securitate a 
muncii ce se impun respectate : asigurarea locului de muncă

conform monografiei de armare, combaterea prafului de 
cărbune și a acumulărilor de metan, a prafului silicogen 
etc.;

3 verificarea cunoștințelor de aritmetică, absolut nece
sare artificierului pentru ținerea corectă a evidenței explo
zivilor.

Examinarea artificierilor constituie o acțiune binevenită, 
deosebit de utilă pentru împrospătarea cunoștințelor lor pro
fesionale, pentru efectuarea de către ei, cu cea mai mare 
corectitudine, a lucrărilor de pușcare la locurile de muncă 
din subteran unde tăierea se efectuează cu ajutorul explo- ‘ 
zivilor. lată de ce este de datoria comitetelor de direcție de 

' la exploatări dc a acorda toată atenția pregătirii artificie
rilor.

Reinstruirea personalului
de întreținere 
a metanometrelor

Zilele trecute, la laboratorul metrologic al Uzinei de 
utilaj minier din Petroșani au semnat de prezență toți teh-

nicienii responsabili de menținerea în permanență și per
fectă stare dc funcționare a modernului apaiataj dc detec
tare și măsurare a metanului in subteran, aflat in dotarea 
nunelor. A avut loc reinstruirea periodică anuală a perso
nalului de întreținere a metanometrelor.

Reinstruirea a constat din teste privind modul de re
glare precisă a metanometrelor față de metanul etalon, per
sonalului de întreținere oferindu-i-se prilejul de a-și reîm
prospăta cunoștințele despic funcționarea metanometrelor 
și reparațiile care se pot face ia acestea în condițiile tehnice 
existente la unitățile miniere.

Acțiunea de reinstruire, ca atare, servește asigurării 
unei bune întrețineri și exploatări a metanometrelor, prin 
reîmprospătarea și completarea cunoștințelor de speciali
tate ale personalului de întreținere a acestor sensibile apa
rate — adevărați „ochi" de veghe la securitatea muncitori
lor din subteran, neprețuit aliat al minerului in lupta sa îm
potriva acumulării gazului metan din adincul minelor.

Pagină realizată la cererea 
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI

Q La executarea lucrărilor 
de prăbușire a abatajelor ve
rificați dacă închiderea spa
țiului exploatat s-a făcut com
plet ; orice gol rămas in fe
lia superioară este o sursă de 
surpări in felia inferioară ;

@ Executarea lucrărilor de 
dirijare a acoperișului la aba
tajele frontale se va face nu

AFIȘIER

mai din zona susținută avind 
in spate spațiul liber de re
tragere in caz de pericol ;

3 La susținerea abatajelor 
frontale folosiți materiale o- 
mogene cu aceeași portanță ;

0 MUNCITORI I La consta
tarea unor deranjamente in 
susținere, pe care nu le pu
teți remedia, anunțați imediat 
maistrul miner și retrageți tot 
personalul din zona pericu
loasă ;

permis desfășurarea lucrului Jn 
condiții periculoase? Trebuie 
spus că prevederile monogra
fiei de armare nu au fost res
pectate nici la cimpurile ante
rioare, ceea ce demonstrează su
perficialitate din partea perso
nalului tehnic de control și în
crederea în lucru făcut dc min- 
tuiâlă de către miner.

MINERI ȘI MAIȘTRI MI
NERI ! Trageți concluziile care 
se cuvin din fapte regretabile 
de genul celei mai sus relatate, 
înainte de a executa... incorect 
sau înainte de a permite lucrul 
in condiții pericu'oase, gindiți-vă 
că vă puneți propria viață in 
pericol ! In asemenea momen
te, gîndiți-vă ca aveți I amilii 
care vă așteaptă acasă și că o 
nesăbuință vă poate duce aco'.o 
incit să lăsați copii orfani.

® MAIȘTRI MINERI, 
NERI I Nu permiteți muncito
rilor necalificați să execute 
lucrări periculoase necorespun
zătoare cunoștințelor 
le posedă ;

pe care

intersec- 
lucrârile 
compor-

@ La susținerea 
țiilor abatajelor cu 
de pregătire, urmăriți 
tarea rocilor deranjate și luați 
măsuri de îndepărtare a blo
curilor de rocă ce reprezintă 
tendință de desprindere din 
tavanul și frontul lucrărilor mi
niere, care ar putea cădea și 
produce accidente ;

© La folosirea materialului 
de susținere 
luați măsuri 
cîmpurilor ;

subdimensionat, 
de micșorare a

a preveni acei-@ Pentru
dente’e provocate de căderile 
de roci și surpări la felia in
ferioară. executați corect po- 

1- direa feliei în lucru. Orice 
zonă rămasă nepodită să fie 
anunțata Dentru a fi trecută 
pe hartă. Denivelările de vatră 
vor fi de asemenea trecute pe 
hărțile miniere pentru a fi cu
noscute la felia următoare. In 
apropierea zonelor nepodite 
și a denivelărilor sub podi- 
tură vor fi puse semne care 
să atragă atenția la felia in
ferioară că se apropie o zonă 
care reclamă măsuri suplimen
tare de susținere.

...S-a înumplat un accident, 
se caută vinovați, se stabile < 
cauze, se preconizează măsuri. 
Măsurile sînt bune dacă vor fi 
respectate, pentru a preveni alte 
accidente dar pentru cei care 
le-au suferit sînt deja lîrzii. Unii 
au suferit dureri, alții rămin in
valizi, iar alții nu mai sînt în 
viață și lasă în urmă orfani, 
văduve sau părinți îndoliați.

MUNCITORI, MAIȘTRI, IN
GINERI ! înainte de a încep.- 
lucrul, înainte de a permite lu
crul, gîndiți-vă că aveți obliga
ția să luați toate masurile pre
ventive pentru înlăturarea cau
zelor care generează accidente.

Gîndiți-vă că acest lucru este 
nu numai posibil, este absolut 
necesar !

> «Si

In abatajul frontal de la mina Paroșeni. al brigăzii frontalistului Costache Zaliaria, teh
nica m nieră de prim rang își spune cuv imul in afirma, a unei siguranțe desăvîrșite la fron
tul de lucru, prin utilizarea cadrelor pășitoare ale modernului complex de abataj O.M K.T. Fo
losită cu deplin succes, mecanizarea susținerii (ca și mecanizarea celorlalte operații : tăierea 
fîșiei, ii par ea transportorului la front) conferă o perfectă protecție minerilor mecanizatori im- l 
potriva căderilor de rocă.

Consemnăm si... avertizăm
Armarea nu-i de dragul armării...

La E. M. Lupeni, un control 
pe linie de protecție a muncii 
a constatat, in prima jumătate 
a lunii trecute, că modul in 
care era executată susținerea 
metalică individuală la abata
jele frontale nr. 1 est și 2 vest, 
stratul 3, blocul IV, stratul 15. 
blocul VI și stratul 5, blocul 
II, ntb»corespundea, in nici un 
caz, normelor dc securitate mi
nieră. Distanța intre stîlpî — 1.2 
chiar 1.4 metri — se situa cu 
mult peste interspațiul dc 0.8 
metri, prevăzut prin monogra
fiile de armare. Sint prescripții

Profile „miniUi ... De ce ?!

nord de,, la mina 
lucrează brigada 
Nicolae Scorpie), 
circula, să te fi

La finele lunii septembrie, 
pe galeria de cap — refugiu — 
a abatajului frontal din stratul 
18, blocul 11 
Uricani (aici 
condusă de 
nu se putea 
făcut luntre și punte ’...

Secțiunea respectivei lucrări 
era excesiv de micșorată pe o 
lungime apreciabilă (8—10 me-

Locomotivă minieră pe... patine
Nu știm -dacă mecanicii de 

locomotivă llie Tănase și Lau- 
rențiu Ciocan de la mina Lu- 
peni sint amatori ai sportului 
pe patine ori de aventuri de 
domeniul științifico-fantastic. 
In schimb se știe — s-a con
statat la un control inopinat — 
că tare le place sus-numiților 
să se simtă patinind cu loco
motiva pe șinele liniei ferate 
subterane, in porțiunile de tra
seu cu mai multe profile (in- 

bine stabilite, cu rost conce
pute, clar și precis materiali
zate in (if re. schițe, planșe pe 
care unii le consideră — pe 
nedrept și de atâtea ori cu con
secințe dezastruoase — ca su
perflue...

Mai mult, la fronturile de 
lucru sus-menționate lipsea 
zerva de 10 la sută a stilp 
metalici de susținere.

Evident, procesul de aba 
a fost oprit... Cum să ingi 
să se continue munca sul 
boltă rezemată precar? Ai 
tea iocui sub un acoperiș care 

re-

tri). Datorită acestei situații nu 
numai că exista inconvenientul 
trecerii extrem dc dificile prin 
porțiunea respectivă, dar s-au 
mai favorizat și acumulări pri
mejdioase de metan, de 1—1.3 
la sută, pe întreg profilul ga
leriei in zona circulabilă.

...Și aici activitatea a fost sis
tată de către organele Inspec
toratului pentru protecția mun- 

clinarca liniei). Mai ști. poate 
in călătoriile lor prin labirin
tul galeriilor subterane, cei doi 
„visează cu ochii deschiși* la 
vreo invenție a secolului : lo- 

.comotiva de mină pe... patine.
Cert este că eroii rândurilor 
noastre au făcut „experimente’4 
pe locomotivele de mină obiș
nuite pe care le au in primi
re, cireulind cu ele fără ca ni- 
siparele să fie in funcțiune. No
rocul că au fost opriți la timp ! 

amenință să-ți cadă in cap ? 
In nici un caz! Deci, pină la 
remedierea deficiențelor. lucrul 
a fost oprit...

Cum să facem să... oprim, in
să. pe maiștrii principali și pe 
conducătorul tehnic a] sectoru
lui respectiv, Grigore Popescu, 
să procedeze într-o asemenea 
manieră ? Dinșii nu văd. nu ur
măresc. nu controlează, nu trag 
la răspundere 
se joacă de-a 
se complac în 
de nepăsare ?
terminăm să 
realitate? Ar 

pe oamenii care 
N.TS.-nl? De ce 
această atitudine 
Ce-ar fi să-i de
se trezească la 
fi !...

cii. piuă la înlăturarea lipsuri
lor grave constatate la fața 
locului.

Dar aparatul propriu de con
trol — de la măsurătorii de ga
ze pină la factorii de conduce) 
ai sectorului — n-are nimic de 
spus... pentru remontarea au
torității știrbite? Sau se cu
fundă in indiferență și... uita
re ? N-ar fi comportarea cea 
mai indicată...

Altfel nu-și dădeau seama de 
pericolul de accidente la care 
se expuneau, că locomotiva nu 
putea fi oprită cînd era ne
voie, că nu puteau fi evitate 
patinârile locomotivei, că mași
na in acest caz era forțată și 
supusă la uzură prematură, că 
nn dădea randament în trans
portul țugurilor cu cărbune și 
vagonete goale.

Mai sint amatori de atari 
năzbitii ?
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Steagul roșu

1

MBIM.nTRII
t vp.nn-ra subing.ne~.o

r . -i ilvenții liercl

1 c> de
diplomă de

profil min
’.iitură gener

Irîi proveni
li „le x
Ai-cșt... nu

ți din liceele 
o’.i’e medii ti
trebuie sâ .

n>l>: gineric un fii ira idor
d. .. «v; c„ p snre ingini d li
pâ n n. doi — jm si. 
întimplă. din pă ..te; sie 
ccsai „ ci să se dedice ' . 
și <u.rli; nit se ici pentru

ma i

trup 
care

au optat. Altfel, toiul nu e 
dc il c risipă :• e.-:p. rai'iiâ de 
timp. irosire A importante 
valori >. •..-.vesta ții maiori..Ie pe 
cm-c statul nostru ie f. e pen
tru im. âtămint.

Iu !'.! 1’. se intră în al l vik\. 
r.n de existență .. sc.țiilo? de 
subingineri — exploatări mi
niere. ursi:-: de s ra ale, 
topografie mimciă < . ie :. cm. - 
răniră minieră. arsuri d( 
De-a 1 mgul '.st inerva! de 
fun-ționarc — ct înființare 
pînă în prezent —. a noii for
me de invătămint. activitatea 
dida ti. j desfășurată pe făga
șul creșterii adie'.or sub jgi- 
ncrești a fost continuu in aten
ția consiliului profesoral. Cu 
toate îmbunătățirile aduse pla
nului de invătămint in a ..stă 
dire ’.ie. ia sugestiile și p-vpu- 
tierilc comisiilor de specialitate, 
flctii 'totca secțiilor de subir.ci- 
nerj e capabilă de perfecfioâă- 

re Există r'zerve de a meii /ra

re a programelor analitice, a 
nivelului de predare, a semi

narizării Ac. E necesar să se 

desăvârșească corelarea intre 
■d: stei rlin ele de enf’.ură con 'raid, 

cultură teăn;r~i generală și de 

specialiste, Mm re v nderca o-

- : d. j--.'dc:c ;/■ a cek>r a- 

yheurae. Cadrele didactice sint 

turc'na c’mplc; . <i parak'hsTHt’-
• in; anumite capitule de ,’j 

diferite discipline. Zj elimina req 

ii.'iee care nu-> neapărat nece
sare f irma1, iei subinfincru.’ui. 

5.- impune Zirgirea ji aprtfun- 
•’arca prob.maticii cu atribute 

aplicativi ș- economico-Organi- 

zatorice in așa fel incit si. n;n- 
rib format s.; ><- det c dea.scd 
•" ...'.cu ■ ewu inieă . ■ -

cbitire tehnică, capabil să coor- 

a .ere fi sâ dirișece procesul 
de producție minier imediat du

pă ab> Ivire.

Lucrările de laborator ale 
S'ibingincrului trebuie să se 

râmvnicze pe u.'țiuiica insis- 
t ■: :ă de ".moaștere a utilaje
lor. instalațiilor, a ara icristi- 
ilor onstru'tive și parametri

lor t m. ționali. «Se cuvine ca 

P' -. .te.’e d;> an fs,-muleze 

int.stdeauna tem.- care să rjx- 
p-T.dâ nevoilor aplicării teoriei 

.'Ușile anterior, iar ce/.- de di

plomă să t at --.’, fără excepție, 

subiecte c '.-•'-r și sa le rezol
ve sub t^-xjtc aspectele.

O preocupare permanenta ia

■ rar sj <r ’-ădeascâ fi în ceea 

ce privește editarea tuturor 

cursurilor, manualelor, îndrep

tarelor, culegerilor de probleme 

necesare pregătirii studentului 

su ruuiner. O sarcină urgentă 

o constituie definitivarea pro

gramelor analitice. îmbunătăți

rea conținutului cursurilor ia 

disciplinele de profil.

De o atenție specială trebuie 
să se bucure și practica stu
dentului subingincr. In perioa-

d.. pr.rairii, subingir.c: ui t.-e- 
l tic să ia conta t u instala
bile industriale, sâ . unească 
mașinile și utilajele pe .arc le 
va intilni in activitatea viitoa
re.

Apr. iem că or fi binevenită 

; .. ...■taica aupajarii studen
tă c. subit: :i-;er pe parcursul 

practicii de rara, oca ce pre
supune găsirea urai ăi legate in 
...-castă privință. .4'.- tajarea face 
<a studentul subi-;pi.-.,-r să ia cem- 
tact direct cu î-itrc- ul flux teh

nologic. să fie rus in situații 
sâ rezolve. să afle soluții ime

diate problemelor ivite. E o 

ț. sala dură, dar indispensabilă 

verificării potenția'ului specia

listului de miine.

Pentru îndeplinirea atribuții- 
loi de mare răspundere ale sub- 
i c n. ’-uliii este necesar să asi
gurăm i.> nou? institut de care 

am vorbi: o pregătire temeini
ca teoretică fi practici., să folo
sim din plin dotarea institutului 
și vastul laborator, pe carc-1 
: prezintă in toate verigile sale. 
Uz nclc siderurgice din Hune
doara. precum și experiența ca
drelor didactice alo Institutului, 
adre x.iloroase, cu îndelungată 

experiență didacti ă și de pro
ducție.

Dispunind do toate condițiile 
materiale de studiu ne expri
mam convingerea că studenții 
noului institut, animați de do
rința desăvirșirii pregătirii lor 
profes;onale. vor ști sâ profite 
de aceste condiții și să le răs
plătească prin setea lor do cu
noaștere. de permanentă cău
tare. pentru a putea, la rindul 
lor. face un pas înainte pe 
drumul cunoașterii și progresu
lui.

Vl.XERI D OCTOMBRIE

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Sumarul serii. La volan 
— emisiune pentru con
ducătorii auto.

18.20 Căminul.

19.15 Anunțuri — publicitate.

19.20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de scară.

20.00 Film artistic : ..Tinerețe 
fără bătrinețe' — film 
românesc.

21.35 15 minute cu Joan Baez.

21.50 Mai aveți o întrebare ? 
Știm să ne creștem co
piii ?

22.50 Telejurnalul de noapte.

23.00 închiderea emisiunii.

I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I
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I 
I
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

țwgș/; _ KULrffKKJL DÎMAD: 14-0
Campionatul diviziei A de 

rugbî și-a programat .ca dc-a 
V-a etapă miercuri după-a- 
miază. Știința Petroșani a ju
cat acasă... la Lonea. avind ca 
partener pe Rulmentul Bi; Iad. 
Se intilncau, așadar, două în
vinse de duminică : Știința la 
Cluj, dc către Agronomia, Rul
mentul in Capitală, dc către 
Rapid. Deși diferența Jinlre 
Știința și Rulmentul era. in 
clasament, de numai un loc. ca 
a fost netă pe teren, in favoa
rea studenților. Din prim-.il și 
pină in ultimul minut dc joc. 
Știința a dominat copios, reu
șind să înscrie 14 puncte față 
dc... nici unul al adversarului. 
S o-.ul este, se poate spune, 
blird. față de ocaziile numeroa
se pe care localnicii 
ratind cu seninătate 
tre ele.

In prima repriză,
bine conduși in teren de antre
norul lor. Teodor Radulescu 
i-au jocul pe cont propriu, ini
țiază atacuri susținute la mină, 
obțin o lovitură de pedeapsă 
pe care Crăciuneseu o transfor
mă și 3—0 pentru Știința. Nu 
tre e mult timp și Iarob uică 
S orul la 6—0 pi intr-o lovitură

prima
rezultatul 
gazdcloi.
a meciului este

le-au avut, 
multe din-

studenții

repriză
de

trec mai 
dc teren a 

rind 
Stu- 

i'tigă 
linie 
mai

mi- 
un

d iminică la Cluj. Jucind fără 
maeștrii sportului Rusu și Dinu, 
care au privit meciul din tribu
nă. Știința s-a impus lotuși in 
fața unui adversar tenace și 
ambițios, dar dezavantajat de 
lipsa a patru titulari din for
mație : Pătrăhău .și Burghclea 
(accidentați), Manaz și 
rozsnai (eliminați după 
de duminică, cu Rapid 
rești). Au jucat, in 
turi de elevii lor, 
celor două c hipe : 
dulescu (Știința) și Viorel Călin 
(Rulmentul) reușind să imprime

Zada- 
mcciu)
Bucu- 

schimb. ală- 
antrenorii 

Teodor Ră-

un plus de tehnicitate pi: 
de forță și cursivitate.

Antrenorul Viorel Călin 
ce acord că elevii săi au 
foarte slab și nu acorda cir> um- 
slanțc nici unuia dintre ci. De 
la Știința s-au remarcat M iri- 
nescu (cel mai hun de pe te
ren), Domișan, Lomolă, Moro- 
mele. A arbitrat bine Florian 
Tudorache din București. Du
minică Știința are o intilnire 
dificilă la Timișoara, cu forma
ția Politehnica.

idei,

SFIDAREA TIMPULUI
(Lrmare din pag. I;

— Sjumefi-mi, ce i>-. eu aveți 

dogre re; ertoTiiii >uiu.i.ci sia- 

' .? oier:, e. dup., p.ire-

acum. Rolul e interesant... De 
ce, insă nu mâ lăsați sâ-l 
exprim prin mine nu să-l ex
plic ?

— .\m :ă cer .’cc’Els-

varecai-o, : ; l ineiJ
xje, , t i .. .i'aci.i

B.lba.

- eiie mi se pare cestui de 
bine aicatuit. Cu rezerva a 
două piese.

— Care?
— Sâ lăsăm 1... Și sint con

vinsa câ va prilejui mu.tor ac
tori colegi posibilitatea unor 
bune creații artistice.
- Ce -a i/ițeZeg pwz... 

niHUOr ?
- Doar nu mă credeți pre

zicătoare ?
— Au
— Atunci ?!
Zimbim. Imcrlocutckirca aș- 

teaprâ altceva. încerc:

- Ce rol vă ațtcaptă pentru

:v ?

- A ! Așa da ! Fenlru in-
cepuL- Da. Sint bucuroasă.
Am fericirea, marea fericire, 
de a lucra sub bagheta, cum 
spuneți dumneavoastră, cro
nicarii, minunatei regizoare și 
artiste, minunatului om, Ma
rietta Sadova. Am rolul 
Yvonnei, rolul mamei opace, 
inflexibile, intolerante, extre
miste. Rolul mamei care nu
trește o dragoste bolnăvicioa
să fiului ei MicheL Un ado
lescent...

— Cum vâ apropiați de 

) vonn.t ?

- Cu sfială. Și cu teamă, la 
început. N-o prea înțelegeam 
pe această Yvonne. Am înțe
les insă bine piesa lui Coc
leau. Mai bine zis, i-am pri
ceput pe acei „părinți teribili" 
și, intr-un fel, o ințeleg, acum, 
foarte bine și pe Yvonna. Dar 
n-o pot accepta. E un rol de 
factură nouă, deosebit de cele 
pe care le-am interpretat pină

- Foarte b ne ! Mie, perso- 
na ul mi se relevă treptat. Ei 
si naște, in toată complexita
tea lui, oe scenă, in cadrul și- 
costumul respectiv, in legătură 
cu reacții'e partenerilor. E, in 
o ce interpretare, un inefabil...

D.t. dar ralului îi vgi la 

viață scenică!

— Sigur ! Aș vrea să știti că 
pregătirea mea nu e specială, 
pentru fiecare rol, e cont.nuă, 
in sensu' unei permanente an
trenări fiz:ce si psihice. Mie 
mi se pare că principala*, in 
jocu! actoricesc, e te determ - 
nat de "’e1 element care es e 
pS:j.:-,,i r c--' --*e animă
o mișcare, un gest...

■- • • dc hu r;t

din :r.:'ru. acum, in idiune’c 

'.’.urc' dinaintea -‘tartidui 1

— Dacă mă refer doar ia 
„șantierul" „Părinților teribili" 
pot să spun că există, de la 
prima lectură, o muncă de 
studio pro.oriu-zisă. E un lucru 
pe care il fac si il facem cu 
o deosebită plăcere și trage
re de in’mâ. Dimineața, a’- 
teat reoet'tia, cind se termina, 
îmi pc'e rău. dar la qîndul 
că a doua zi vai repeta din 
nou, s'nt fericită I

— Ati fost, de mu’te cn. 
în atenția cronicarilor tcairait. 

\r-au rni'țînnit aprecierile cri

ticii ?

- Da ! Chiar si atunci cind 
am fost ridiculizată de... 
Viorel Teodorescu. duoă „So
sesc deseară" de Muxatescu.

— Vh avut deloc drep
tate7 Spun'!t-mi de<cl'i< ?

— N-as vrea să cred că sin- 
teti convins de un lucru !

— Care ?

— Că eu as ignora acele 
cuvinte cu pretenție de Drinci- 
piu : „E loc pentru moi bine 1"

— .V.’ri nu m-am gitidit...

— Dar cum ! Mulțumindu-vă 
să criticați fără să ne dați so
luții de rezolvare ?

— Errare bxmanum că 1

- Da. Dar... strică. Și de
rutează. Nu e vorba numai de 
nemulțumirea noastră. Sper să 
fiu Înțeleasă !

Eh aixta Belba speră să lie 

bine ințclcasă. Reputata actriță 

petro<olteană, proa ț’ăta ca dură 

:m <onin sănăto.-. in gesturi mi

mică ți expresii cu apreciabile 

doze de caldă camaraderie pro

prie car a. torului ci sincer ți. 

tc.tuți. parcă, gata de a inccpe 

din vru 'n.-td pe care l-a pă- 

râdt. ieri. in... amurg. ține 

săt-ți exprim.- un gind. l’n gind 

de iitcrcdcre in adevăr. W-c de 

a’:ie! greu ă ntl-r încl-’i <i gin- 

d n ■’ altiel. Cu explozia ei dc 

viață, de autentic, cu dă-u rca, 

marca ci dăruire tota’ă artei tea- 

ira’c. nu poate să suporte— pu - 

tiurilc din interpretări ți nici... 

greșe: le cicatriza'c.

Cineva spunea că actorul e 

ca o plau'ă se"<'b;ia. 11 

comparația Elisabetci ftclbt. 

M:-o refuză. Imi t'rtmcitc doar 

accepția cealaltă, dacă există 

— si cred că da — a disponi- 

b'd’i.i’dor dc... -c: “. dc clorol’dă 

7<-..■'<• ‘ă-i lase deschisă 
o-’ra (pT/. uoi crca'i' v ’o oase 

('“-'■mi doresc ? Doresc să fiu 
s-nHoasă I Doresc să iucăm 
in săli pline, pline...).

...1 im prez*ntat-o pe Elisa- 
beta Belba ? Xu. Prrz^-'tarr.i 

apreciatei actri'c petroțănene mi 

e necesară. \ u era necesară 

Cine n-o cunoaște' î’-am enun

țat o fisă grea, care să con

vingă 7 \:ci atît. Ir fi fost 
prea cmezătoare î• rrcp-'nderea 

autorului acestor rîndu-i. \tunci7 

\'-am redat, pur si simplu, un 

crîmpci dintr-o discuție, am. 

transmis aici un mănunchi de 

ginduri in prag de nouă sta

giune. Poate e mult, poate c 

puțin—

(L'rmare din pag. lj 

modificările țineau a’oar de 
nuanța și de exemple — ace
lași cu cel pe care l-am re
produs mat sus, dooindit a'e 
la m.nerui din Petrila.

Aceeaș. întrebare a.n adre
sat o șefului de brigadă loan 
Solomon, ae ia Lupent, criga- 
dâ care in luna trecuta a rea-
1 zat 44 ml in abatajul frontal
2 vest din stratul 3, blocul IV. 
Și răspunsul a fost aceiași...

N-am mar căutat acesi răs
puns. .. Dar un alt răspuns — 
ia o întrebare pe care nici mă
car nu cm pus-o - l-am cules, 
ca pe un bun prețios, tangent 
ideii de care ne ocupăm, de 
la un tinăr. Un tinăr care n-a 
dob.nd t, niciodată, nici un re
cord. Un tinăr miner pe care 
mi l-a scos in cale intimplarea.

Eiam tot la Petrila, intr-un 
abataj al aceleiași zone a 
lll-a, la panoul B, in care lu
cra brigada de 30 de ortaci 
a fruntașului in întrecere 
Mihai ‘o^eru in virstă de nu- 
md 32 de ani. In întrecere 
strinsă cu brigoda lui Mitred,~ 
minerii de la panoul vecin do-' 
bindiseră rezultate care, la uri’ 
momen riat era t gata-gata' 
să atingă acel „70", acea 
cifră fatidică pe care mulți o 
crezuseră de neatins. Dar bri
gada lui Mihai Țigăeru - bri
gadă care o dat, în primele 8 
luni a’e anului, peste 950 tone 
de cărbune peste prevederile 
planului - a trecut ae linqă 
„praau!" recordului fără să-l 
poală atinge, deri distanta 
care o desoărtea de el era 
minimă. S: atunci, in ziua în 
care s-nu comunicat rezultatele 
întrecerii, l-am aurit De tinărul 
nvr>er _ membru al brigăzii 
'u: Tqo«tu — exclamînd cu ciu
dă :

- Se vede treaba că nu toti 
sintem in stare să facem re
corduri !

...Pentru ca în clipa urmă
toare, exact in clipa care a 
urmat exclamației de năduf, 
tot el să exclame, insă de da
ta aceasta pe un altfel de ton, 
cu o pasiune care-i ilumina 
fața și glasul :

— ...Dar merită să lupți 
pentru asta I

dc pi ior căzută. Oaspeții ripos
tează anemii- și 
se încheie cu 
(■—0 in favoarea

Partea a doua
maj disputata. Oaspeții au o pe
rioadă de revenire, 
des in jumătatea 
gazdelor dar ratează pe
prin Stoica. Bitu. Călin, 
denții iși revin repede. < 
majoritatea baloanelor la 
și la grămadă și reușesc să 
realizeze opt puncte.

După o excelentă șarjă ia 
nă. Marinescu realizează
eseu pe care I.icob il ratează. 
După citcva minute, umorile de 
durități ale gazdelor, Ortclc- 
an reușește un frumos eseu, 

Crăciuneseu il transformă și 
s orul devine 14—0 pentru 
Știința. Oaspeții ad total, dar 
rezultatul rămine neschimbat 
pină in final.

A fost o partidă dinamică, 
deși a stat lot timpul sub sem
nul dominării gazdelor. Studen
ții au jucat aproape la valoarea 
lor. au vrut să ciștige, s-au bă
tut mai mult pentru balon, 
le-au reușit multe acțiuni fru
moase. au ștei-s întrurîiva din 
umbra înfrângerii severe suferite

Dumitru GHEONEA

Pronosticul nostru la concursul Pronosport 
nr. 41 din 11 octombrie 1970

1. România (A)
2. Finlanda (tiu.)
3. Bologna
•1. Cagliari
5. Catania
6. Milan
7. Napoli
8. Roma
9. Torino

Verona 
Metalul Tirg. 
Știința Bacău
Gloria Bistrița

b

' * i

10. 
11.
12.
13.

— Finlanda (A)
— România (tin.) .
— Intcrnazionale
— Varese
— Fiorentina
— Sampdoria
— Foggia
— Lancrossi
— Lazio
— Juventus
— A.S.A. Tg. Mureș
— Sp. Studențesc
— Minerul Baia Marc

1
o

1
X

1 I
1
1
1

X
1
2

X

SA OCROTIM 
PESCUITUL SI 

SPORTIVVÎNATUL
In cadrul Filialei dc vinătoarc 

și pescuit sportiv din Lupeni 
s-au înscris in acest an peste 
400 de amatori. Marea lor ma
jor.late se conformează instruc
țiunilor după care se călăuzește 
acest frumos sport care este 
vinatul și pescuitul. De aseme
nea. ei răspund acțiunilor vo- 
luntaic ora iri’zale pentru ame
najări de canale și loplițe pe 
anumite piraie. in interesul o- 
crolirii fondului piscicol. înțe
leg p'-seuitul • a o destindere, ca 
un idevărat sport.

Există însă și alții care încal
că instrucțiunile acestui sport. 
A'rind cu orice preț să prindă 
pește, pescuiesc in ape oprite, 
in zile nepermise. cu momeală 
interzisă de lege. Ei știu că a- 
cestc abateri onstifrac ■ ontrj- 
venții și se pedepsesc cu amen
dă de ia 100 
merg la risc, 
de la Cîmpu 
Taranciuc și
la C.S.A. Valea dc Pești. Geza 
Matoîaș do la l.F. A'alea de 
Pești. Ghoorghc Cialany. din 
Petroșani au fost găsiți încâl
cind de două ori în același timp 
legea : o dată pentru că pescu-

la 1 Obf) lei. dar... 
Nîcolae Munteanu 
iui Ncag. Andru 
Vasile Jcrca. do

tau cu momeală naturală, a 
doua oară pentru că pescuiau 
in zilele oprite. Alți pescari 
sportivi ca Ioan Rădulea. Ște
fan Nagy, de la Cîmpu lui 
Neag. Ioan Barbu, din Uricani, 
Ștefan Hampii, din Lupeni, deși 
au pescuit in zilele admise, au 
încălcat legea prin ao-ea că au 
folesit momeală naturală. Prinși 
asupra faptului de către Ionel 
Manolescu Vasile Laizum și 
Șt fan Ursache, membri ai fili- 

noastre, s-a discutat cu eon- 
travenienții. li s-au explicat încă 
o dată legile pescuitului spor- 
t .. consecințele pe care le ge
nerează încălcarea lor.

Este inadmisibilă nu doar ne- 
r- spociarea legislației pescuitu
lui și vinatului sportiv, ci și ati
tudinea de ..cumsecădenie" a u- 
nor membri ai filialei noastre 
care ..nu au nimic cu nimeni", 
înlesnind .astfel contravențiile.

Facem apel și la conducerea 
șantierului ..Valea de Pești" să-i 
tragă la răspundere pe salaria- 
ții săi care pescuiesc fără per
mise și chiar in timpul serviciu
lui Același apel il adresăm u- 
nor locuitori din Uricani ai că
ror copii stau toată ziua pe -Jiu 
la pescuit.

A’inatul și pescuitul sint ocro
tite de lege. Să respectăm cu 
toții legea, să formăm opinie 
puternică, combativă împotriva 
răuvoitorilor.

Condițiile ingrate 
de lupta

|F

(V)

loan POPESCU, 
președintele Filialei de vînă- 

ioare și pescuit sportiv Lujxr.l

Neto și ceilalți din jurul 
său sint sinceri in ce privește 
dificultățile lor, care nu sint 
nici pe departe mici. Ei con
duc mișcarea unei populații 
rurale care, în proporție de 99 
la sută, este „preindustrială'1 
și a cărej capacitate de orga
nizare riguroasă este relativ’ 
redusă. Sint lipsiți de materia
le de aprovizionare elementa
re. l-am găsit extrem de ne
îndestulător echipați pentru 
frigul pătrunzător al nopților 
de pe platou. Eu unul abia 
puteam dormi, deși îmi per
misesem luxul a două pături. 
Multi luptători patrioți sint 
in zdrențe. .Asistența medicală 
est? rudimentară. Hrana nor
mală constă dintr-o singu ă 
masă sărăcăcioasă pe zi — 
mei pisat, îndulcit cu micro 
de pădure. O excepție ne-a o- 
feri; ziua in care grupul nos
tru a vînat o antilopă.

Forțele 
probleme 
proporții 
interior.
realiza este transportul cu a-

jutorul unui fel dc cărucioare 
pe două roți. In exterior, for
țele patriotice trebuie să-și a- 
sigure aprovizionarea peste O- 
ceanul Indian 
a mii de mile 
dea un a in mod 
in secret. .Cu
mi-a spus Neto cu obișnuita 
și aparenta sa blindețe. îi vom 
infringe pe portughezi. Și por
tughezii știu asta".

și de-a lungul 
de șosele, tot- 
diserei, uneori 
toate acestea,

Ei cîștigă în lupta 
pentru o cauză dreaptă

patriotice au. apoi, 
de intendență de 
insurmontabile. In 

maximum cc-1 pot

Este aceasta o mișcare intr-a
devăr independentă ? Eu cred 
că da. Neto a precizat : ,.Sin- 
te:n o mișcare cu caracter na
țional. ou oameni de diferite 
opinii. Vrem să construim o 
națiune, dar una independen
tă. Nu • xistă altă calc pentru 
a ne salva oamenii*.

l-am cerut părerea despre 
revoluție. „Noi încercăm să 
eliberăm și să mod mizăm pe 
omeni; noștri printr-a dublă 
revoluție — împotriva struc-

turilor lor tradiționale, care 
nu-i mai pot servi, și împotri
va dominației coloniale*. Și 
după aceea ? ..Noi nu sintem 
o mișcare multi rasială. Avem 
in rândurile noastre metiși, 
bărbați și femei de cultură 
din Angola, al căror ajutor 
il prețuim. Avem chiar co
loniști portughezi care ne spri
jină in secret. .Mișcarea noas
tră este pentru toți angolezii".

Recenta vizită a lui Neto 
la Papa nu a fost, fără îndo
ială. un simplu gest protoco
lar. Deși dc formație protes
tantă, Neto este în mod vădit 
conștient de necesitatea dc a 
ciștiga simpatia catolicilor atit 
din Portugalia, cit și din An
gola. In timp ce Portugalia se 
află intr-o dependență critică 
dc Franța și dc alte puteri oc
cidentale in privința livrărilor 
dc arme, Neto 
de luptă sint 
este timpul ca 
tală sâ treacă
rare a cauzei lor. Faptul că oi 
ciștiga acest lung război de
monstrează. da ă nu alt era, 
cel puțin că luptă pentru o 
cauză dreaptă.

Si-MBĂTA 10 OCTOMBRIE

și tovarășii săi 
încredințați că 
lumea occidcn- 
la o reconside-

(Sfirșit)

PROGRAMUL I : 5,05—6.00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7.00 Ra
diojurnal; 9,30 Miorița; 10.05 
Muzică instrumentală; 10.30 Din 
țările socialiste; 11.05 Actorii 
cintâ; 11,45 Sfatul medicului; 
12.00 Recital Elisabeth Schwarz
kopf; 12,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 13 22 
Muzică ușoară; 13,30 Radioclub 
turistic; 13,50 Muzică populară; 
14,3? Melodii de Vasile V. Va- 
sîlache: 1-1.50 Jocuri populare; 
15,00 De la 3 la 7. Emisiune 
dc divertisment muzical; 16.00 
Radiojurnal: 19,00 Gazeta ra
dio; 19.30 Cintece de nuntă și 
jocuri populare; 20.05 Tableta 
de seară; 20.10 In duet; 20.20 
Argheziană; 20.25 Zece melodii 
preferate; 21.00 In jurul globu
lui; 21.20 Muzică ușoară 
Moment poetic; 
serii : 
jurnal; 
că dc 
lodii; 
turnă.

! 30
21.35 Solistul 

Al Bano; 22.00 Radio- 
22.20 Sport; 22,30 M ;zi- 
dans; 23.00 Expres m.e- 
0.05—6.00 Estrada noa-

PROGRAMUL

PENTRU 
SĂPTĂMÎNA 

VIITOARE

DUMINICĂ 11 OCTOMBRIE

9—ă DcycJ.'idcrea i' m.

!ă.ăă 1 ia a satului.
II.Ii la re.nare, ia ecrerea

tele>pci lat' rilor. Oa-ii

ai cântecului romanesc.

12dă De strajă patriei.

12.iâ Matineu in: icjic.

iJ.15 Emisiune in .'baba "u- 

gbiară.

lidS l OI H 17..- România — 
I in'anda. Transmisiune de 

!a stadionul .21 August", 

rdi: Box.

7S.CC Pat-ium C.vnicn. T.>m-
siune concurs).

19.15 Depene animate. 

/9.»e Telejurnalul de -cară. 
22.OC ^ă <o;i ca tar,ele din joc 

— film artistic cu Ginger 

Rogers și Edtvard G. Ro

binson.

2IAZ Intilnire la Copou. \'a- 
rictâți mu zic.i.'-coregra/ice.

23,10 Telejurnalul de noapte. 

Sport.

LUNI 12 OC1OMBR:E

1S.CC Deschiderea emisiunii. 

Micioavanprcmicră.

1\.Z5 Diminețile șantierului.

18.25 De cr.e animate.

ls.sf Performanțele ‘tiințițiic 

ale secolului A.V. Plane
tele in... laborator.

79.ee l.'ualitatc.t in econom c.

19.15 .1 niuițur:—publicitate.
192e 1 eei de cri.

19Telejurnalul de -cară.

2e.ee Agenda politică.

Ze.ie Roman foileton: Punct și 

contrapunct f/l
2e,55 l tide-i g’C;ea.'a ? I.misiunc- 

concurș de cultură genera

lă. Transmisiune din 

București.

21,55 Teleglob. Tananarive.

22.25 Telejurnalul dc noapte.

22,-tZ Rampa. Cronica stagiunii 

teatrale bucureștene. Din 

lumea jibnului.

23,IC închiderea emisiunii.

MARȚI 13 OCTOMBRIE

ix.CC Deschiderea emisiunii. 

Microavanprcmicră.

1X.C5 Ce știți despre viitoarea 

profesiune ?

18.42 Cronica literară.

18.55 I iața muzicsilâ. Ce aduce 

noua stagiune de operă.

19.15 A•nn'.ur.—publicitate.

19,20 1 221 de seri.

1932 Telejurnalul dc .cară.

22.22 Rc' ec.or

22.15 Seară dc teatru : Schimbul 

de Paul C'.audcl.

22.25 Reportaj 7 I’.
22.25 Telejurnalul de noapte.

22.42 Ecouri. .1/ l -iea ! esti

val internațional „George 

Enescu". Actul al 11-lea 

din baletul Giselle de A. 

Adam, (jragmenl).

23.15 închiderea emisiunii.

MIERCURI 14 OCTOMBRIE

18.22 Desshtderca emisiunii. 

Microavanprcmicră.

18.25 Universal șotron — enci

clopedie pentru copii.

18.32 Cabinetul economic TU. 

Instrumentele moderne ale 

plant licării.

19.15 bumf uri—publicitate.

1932 1221 de seri.

19.52 Telejurnalul dc earâ.

22.22 Reflector.

22.15 1 ele-cinanatcca. Comoara 

din Sierra Madre.

2222 Cărți și idei.

22.52 Telejurnalul de noapte.

23.22 închiderea emisiunii.

JOI 15 OCTOMBRIE

1~32 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune in limba maghia

ră.

18.22 Mult e dulce și frumoasă.

18,25 Cadran internațional.

19.15 Anunțuri — publicitate.

19.22 1221 de seri.

19,30 Telejurnalul dc scară. 

22,02 / ibn serial. „Noi/c agen

turi ale lui Huckleberry 

Hnn".

2232 Teatru scurt. Autostop — 

de losif Naghiu.

2122 Rapsodia roivAnâ. la por

țile dorului.. 1 ersuri. 
cintece și dansuri popu

lare.

21.-15 Prim plan. Artistul po

porului Alexandru Giu- 

garu.
22.15 Posta TV.

2232 Bucuriile muzicii. Recital 

\ladimir Horowitz.

22.50 Telejurnalul dc noapte. 

23,00 Închiderea emisiunii.

VINERI 16 OCTOMBRIE

18,22 Deschiderea emisiunii. Mi

croavanprcmicră. La volan 

— emisiune pentru condu

cătorii auto.

18,22 Căminul, „Copilul ți bu

getul familiei" etc. Emi

siune de Ana Bertcanu.

19.15 Anunțuri—pu bl ici ta te. 

1920 1201 de seri.

19,32 Telejurnalul dc seară.

20.X Reflector.

22.15 1 ilm artistic: Preludiu.

Ecranizare după nuvelele 

„\alia" ți „Volodea" de 

1 era Panova.

21,52 Mai aveți o întrebare? 

Monumente fi construcții 

celebre.

22,50 Telejurnalul dc noapte 

23,02 închiderea emisiunii.

i
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
MOSCOVA 8 v.Xgeipres). — 

Cea de-a treia zi a vizitei ofi
ciale pe care președintele Fran
ței. Georges Pompidou, o între
prinde in Uniunea Sovietică, a 
fost consacrată unei călătorii 
prin țară.

In cursul vizitelor efectuate 
joi. președintele Pompidou și 
celelalte personalități nu au 
fost însoțiți de ziariști. Se re
levă că in programul oficial 
al zilei era prevăzută și o vi
zită a oaspetelui francez la cos- 
modromul de la Baikonur.

EVENIMENTELE
DIN BOLIVIA

LA PAZ 8 (Agerpres). — Du
pă. instalarea la palatul prezi
dențial Quemado, generalul 
Juan Jose Torres a depus ju- 
rămîntul ca președinte al Boli- 
viei. Adresindu-se mulțimii ca
re manifesta pe străzile din ju
rul palatului, generalul Torres 
a declarat că va trece în curînd 
la formarea unui guvern popu
lar al cărui scop principal va 
consta în ridicarea nivelului 
de viață al bolivienilor.

Centrala muncitorească boli
viana. cea mai puternică .orga
nizație sindicală dispunind de 
o influență politică deosebită 
în țară, care și-a declarat spri
jinul în cursul recentelor eve
nimente pentru generalul Tor
res. a prezentat acestuia un do
cument intitulat: ..Mandatul 
forțelor populare’*. Documentul 
cuprinde sintetizate în 20 de 
puncte principalele propuneri 
formulate de această organiza
ție sindicală pentru a fi inclu
se în viitorul program de gu
vernare. Printre acestea se nu
mără anularea hotăririi de a i- 
corda despăgubiri societății 
nord-americane .Gulf Oil* pen
tru bunurile naționalizate anul 
trecut la instaurarea regimului 
fostului președinte Ovando Can- 
dia, promovarea unei politici 
externe independente și a unor 
relații normale cu toate sta
tele, inclusiv cu cele socialiste.

După cum transmit agențiile 
de presă, in capitala boliviana, 
La Paz. a fost restabilită or
dine.!. Populația continuă să 
manifeste pe străzi în spriji
nul Guvernului Revoluționar 
promis de Torres, care va fi 
format, potrivit declarațiilor fă
cute miercuri de acesta, din 
.militari revoluționari, munci
tori și reprezentanți ai studen
ților". Gărzi muncitorești, țără
nești și studențești înarmate, 
venite din diverse regiuni ale 
țării, și militari ai unităților

GUVERN DE STINGĂ
//V BOLIVIA

Aniversarea unui an de la 
animarea puterii în Bolivia (26 
septembrie 1969) de către Alfre
do Ovando Candia nu a fost de 
bun augur pentru fostul preșe
dinte, forțat zilele trecute să 
demisioneze.

Sub impulsul acțiunii maselor 
populare în sprijinul unor ma
suri menite să asigure dezvolta
rea țării prin restabilirea con
trolului național asupra bogății
lor naturale și democratizarea 
vieții interne, guvernul lui Can
dia a întreprins, după cum se 
știe, acțiuni care și-au cîștiga:

&&ULeidarLu
o largă popularitate. Intre aces
tea se înscriu naționalizarea so
cietății nord-americane „Gul I 
Oil“, retragerea controlului mi
litar din zona nunelor de cosi
tor, liberalizarea activității poli
tice fi sindicale, elaborarea unui 
program de măsuri cu caracter 
economic, vizirul, totodată, re
ducerea șomajului. Aplicarea 
acestor măsuri însă nu a fost 
făcută cu consecventă, Candia 
cedînd treptat în fata presiuni
lor cercurilor de dreapta dm 
armară, legate de anumite iute 
re se străine. Timp de un
cit fostul președinte s-a aflat 
la conducere. viafa politică boli
viana a reflectat înfruntarea din
tre tendințele progresiste de' re
novare politică fi economică fi 
cele care se opuneau acestui 
curs. Pierzând teren, forțele de 
dreapta au apelat la exponen- 
fii săi din armată, inițiind o 
lovitură de stat militară. Pentru 
populația capitalei boliviene, 
rebeliunea militarilor de dreap
ta. soldată cu înlăturarea
Ovando Candia. a însemnat zile 
de tensiune fi incertitudini. Pe
ricolul pe care îl reprezenta re
venirea la putere a cercurilor 
cele mai reacționare a provocat 
o reacție neașteptată. Elementele 
progresiste dm armată sprijinite 
de detașamente înarmate ale 
muncitorilor, țăranilor fi stu-

an.

T

I

lui

După cum se știe. în timpul 
călătoriei sale in Uniunea So
vietică din 1^66 și președintele 
Charles de Gaulle a fost oas
petele specialiștilor și cosmo- 
nauților de la Baikonur.

Vizita lui Georges Pompidou 
in Uniunea Sovietică continuă 
să se afle în atenția presei 
franceze. ..Franța, scrie oficio
sul .La Nation11, s-a declarat 
în mod oficial favorabilă con
ferinței general-europene in 
pioblema securității...*.

fidele noului președinte asigură 
liniștea capitalei. Se anunță 
că in capitală a luat ființă «Co
mitetul popular pentru apăra
rea muncitorilor". Formațiunile 
înarmate ale comitetului au o- 
cupat sediile a trei importante 
ziare boliviene cunoscute pen
tru orientarea lor de dreapta 
— .El Diario“ și „Hoy* d:n La 
Paz și ,,Los Tiempos" din 
Cochabamba, cerînd suspenda
rea apariției lor și constituirea 
unei cooperative a ziariștilor 
progresiști, care să reflecte și 
să apere în presă interesele po
porului. Formațiunile comitetu
lui au efectuat, de asemenea, 
descinderi la domiciliile unor 
personalități politice boliviene 
de dreapta.

Agențiile de presă transmit 
că situația din celelalte orașe 
boliviene și provincii este în 
general calmă. Singurul inci
dent mai important, produs in 
cursul nopții de miercuri spre 
joi. s-a înregistrat in localita
tea minieră Oruru. situată ia 
aproximativ 250 km sud de 
capitală. Unitățile militare ale 
garnizoanei locale, comandate 
de ofițeri rebeli, au deschis fo
cul asupra unor coloane de 
muncitori și studenți care or
ganizaseră o demonstrație de 
sprijinire a regimului genera
lului Torres. Potrivit primelor 
informații șapte demonstranți 
au fost uciși și cîteva zeci au 
fost răniți. Generalul Torres, 
înștiințat ce aceste incidente, 
l-a convocat de urgență pe co
mandantul garnizoanei din O- 
ruru. Potrivit unor informații 
neconfirmate oficial, comandan
tul garnizoanei ar fi fost des
tituit de către noul președinte.

Ultimele știri sosite joi seara 
din La Paz informează că ge
neralul Rogclio Miranda, ini
țiatorul loviturii militare de 
stat de dreapta, s-ar fi refu
giat împreună cu alți ofițeri la 
o ambasadă din La Paz.

dențtlor s-au regrupat in jurul 
generalului Juan Jose Torres, 
Jost comandant al statului major 
al armatei, înlăturînd junta mi
litară ce fusese impusă mărfi 
de autorii loviturii de stat. 
T rtipele rămase fidele regimu
lui. nn rol important jucind 
forțele aeriene grupate la baza 
„El Alto" din La Paz, au insta
lat în func(ia de președinte al 
țării pe generalul Torres, care 
a promis crearea „unui guvern 
revoluționar capabil să pună în 
aplicare măsurile de care are 
nevoie poporul". „Singura garan-

i
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(ie a promovării unei astfel de 
politici, a spus Torres în prima 
declarație făcută la preluarea 
președinției, este ca guvernul să 
fie constituit din militari revo
luționari. muncitori și reprezen
tanți ai studenților".

Noul lider militar din Boli
via este sprijinit de puternica 
organizație sindicală Confedera
ția lucrătorilor bolivieni, de h- 
deri sindicali in fluent i ca luan 
Lechin fi Nulfo Chavez Ortiz, 
de personalități politice marcan
te, între care și fostul președin
te Hernan Sites Suazo, precum 
și de miniștrii civili din guver
nul lui Candia. La acest spri
jin se adaugă detașamentele înar
mate ale țăranilor, în rîndul că
rora fostul președinte demisio
nat se bucura de o largă popu
laritate.

Preluarea puterii în Bolivia 
de către generalul Torres în a- 
ceste zile de incertitudini care 
au urmat demisiei fostului pre
ședinte, Alfredo Ovando Candia, 
reflectă procesul de activizare 
a maselor care a făcut posibilă 
deju car ea manevrelor 
Evenimentele din 
trează, totodată, 
mai largi pături 
de a se continua 
calea procesului de reforme 
țiat in urmă cu un an.

I
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dreptei. 
Bolivia Uns- 
dorința celor 
ale populației 
consecvent pe

Ion PATRAȘCU

CAIRO

Declarațiile 
președintelui 

MAR 
SADAT

CAIRO 8 (Agerpres). — 
După ce Adunarea Națională 
a R.A.U. a aprobat propune
rea Comitetului Executiv Su
prem al Uniunii Socialiste 
Arabe ca Anwar Sadat să fie 
președinte al țării pe urmă
torii șase ani (propunere care 
urmează să fie confirmată în 
cadrul unui referendum na
țional), noul candidat la pos
tul de președinte a expus li
niile generale ale politicii pe 
care o va urma Egiptul.

Menționind hotărîrea sa de 
a urma, in acest domeniu, 
politica inițiată de fostul pre
ședinte Gamal Abdel Nasser, 
Anwar Sadat a precizat că 
lupta pentru eliberarea tu
turor teritoriilor arabe ocu
pate, precum și pentru asi
gurarea drepturilor populației 
palestiniene, constituie un o- 
biectiv de bază al politicii 
externe a R.A.U. De aseme
nea, el s-a pronunțat pentru 
unitatea tuturor țărilor arabe.

Exprimînd adeziunea țării 
sale la politica de nealiniere. 
Anwar Sadat a precizat că 
pentru R.A.U. aceasta în
seamnă ..o aliniere la inde
pendență. libertate, pace și 
progres, lupta împotriva tutu
ror color ce amenință aceste 
valori, precum și prietenia 
cu Uniunea Sovietică și cu 
țările socialiste11.

„COSMOS-368"
MOSCOVA 8 (Agerpres). 

— In Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntuluj „Cosmos-368", 
destinat cercetărilor biologi
ce. La bordul lui este insta
lat aparataj științific pen
tru încercarea sistemelor ex
perimentale de asigurare a 
activității vitale a animale
lor de laborator, precum și
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R. P. CHINEZA : O dată cu venirea toamnei se slringe 
recolta și se predă statului. In foto: Aspect de la descărca
rea și cintărirea sacilor cu cereale în comuna populară Wan- 
glou, provincia Honan.

In dezbaterea parlamentului danez...
COPENHAGA 8 (Agerpres). 

— Expunind in parlament pro
gramul guvernamental pentru 
prevenirea crizei economice, 
premierul danez Iiilmar Bauns- 
gaard a declarat că Danemarca 
se află in fața unui „Ultima
tum economic". Ca urmare, na
țiunea va trebui să-și impună 
restricții la cheltuieli, să dimi
nueze volumul achizițiilor și să 
renunțe momentan la sporiri 
mai însemnate de salarii.

Actualele greutăți economice, 
cu tendințe de accentuare, pun

Dezbaterile din Comitetul 
pentru probleme juridice al 
Adunării Generale a O.N.U.

Intervenție românească
NEW YORK 8 - Trimisul 

special Agerpres, Adrian Iones- 
cu, transmite: Comitetul pentru 
probleme juridice al Adunării 
Generale a O.N.U. examinează in 
prezent raportul Comisiei de drept 
internațional asupra activității de 
elaborare a proiectelor de articole
— 116 la număr pînă in prezent
— ale unei convenții privind re
lațiile dintre state și organizațiile 
internaționale sau conferințele cu 
caracter internațional organizate 
sub egida acestora.

Organ subsidiar al Adunării Ge
nerale, comisia este alcătuită din 
juriști reprezentând 25 de țări, 
aleși de plenul delegațiilor state
lor membre ale O.N.U. Activitatea 
acestui organism deriva din atri
buția organizației de a încuraja 
dezvoltarea progresivă a dreptu
lui internațional și codificarea 
lui, pentru a-1 transforma intr-un

Congresul Partidului conservator britanic
BLACKPOOL 8 (Agerpres). — 

Proiectul unei noi legislații a 
muncii a constituit tema prin
cipală a dezbaterilor de mier
curi la Congresul Partidului 
conservator, care își desfășoară 
lucrările la Blackpool. Robert 
Carr, ministrul forței de mun
că și al productivității, a ex
pus liniile principale ale aces
tui proiect. El a declarat că 
guvernul conservator ar fi gata 
să înceapă ..consultări construc

aparataj pentru studierea in
fluenței factorilor zborului 
cosmic asupra organismelor 
vii. Satelitul va continua tot
odată cercetarea caracteristi
cilor fizice ale spațiului cos
mic.

Aparatajul instalat pe sate
lit funcționează normal, pre
cizează agenția TASS.

coaliția guvernamentală intr-o 
poziție cu atit mai dificilă, cu 
cit in anul viitor vor avea loc 
noi alegeri, termenul de un an 
fiind prea scurt pentru rezol
varea lor. Potrivit observatori
lor politici, aceasta ar putea 
spori sensibil șansele Partidului 
Social Democrat de a prelua 
din nou puterea.

Guvernul danez și-a făcut cu
noscute intențiile ca, paralel cu 
eforturile pentru aderarea Da
nemarcei ia Piața comună, să 
intensifice colaborarea cu ță

instrument eficace în serviciul pă
cii și securității internaționale, al 
relațiilor prietenești și cooperării 
între națiunile lumii.

La dezbaterile din Comitet au 
luat cuvîntul reprezentanții Bra
ziliei, Franței, Austriei, U.R.S.S., 
Nigeriei, Ciprului, Ugandei, Tan
zaniei. Poloniei și altor țări. Ex
primînd punctul de vedere al 
țării noastre, delegatul român 
Gheorghc Secarin a prezentat o 
serie de considerații, îndeosebi cu 
privire la necesitatea ca elabora
rea normelor juridice ale relațiilor 
dintre state și organizațiile inter
naționale trebuie sa se bazeze în 
permanență pe principiul universa
lității acestora din urmă, așa cum 
prevăd insăși actele lor constitu
tive. Delegația română împărtășeș
te totodată punctul de vedere, evi
dențiat în cursul lucrărilor Comite

tive" cu sindicatele și patrona
tul, dar a subliniat că nu se 
pune problema unor modificări 
importante ale prevederilor 
proiectului de lege. Acesta ur
mează să fie prezentat în par
lament la sfîrșitul anului. Du
pă cum se știe, dispozițiunile 
sale principale au fost date pu
blicității luni, sub forma unui 
„document consultativ11.

Ploi torențiale
GENOVA 8 (Agerpres). 

Ploile torențiale care s-au a- 
bătut miercuri asupra Geno- 
vei și a localităților din îm
prejurimi au continuat în tot 
cursul zilei de joi provocind 
inundații catastrofale. Străzi
le Genovei și ale localităților 
din jur — Acquasanta, Voltri, 
Varazzc, Pra și Pegli — sînt 
invadate de torente de apă 
și noroi. Nivelul apelor a a- 
tins în unele zone înălțimea 
de doi metri.

A

BONN 8 (Agerpres). — La 7 
octombrie, Iii Bonn s-au în
cheiat la Ministerul Afacerilor 
Externe al R. F. a German ei 
Convorbirile dintre delegația gu
vernamentală poloneza, condusă 
de Jozef Wtniewicz, adjunct al 
ministrului de externe, și delega
ția guvernamentală vest-germa- 
nă, condusă de Georg Ferdinand 
Duckwitz, secretar de stat la 
M.A.E. Delegațiile au făcut un 
schimb de păreri în probleme de 
interes reciproc și au continuat 
activitatea în direcția alcătu
irii unui proiect de acord pri
vind bazele normalizării relații
lor dintre Republica Populară 
Polonă si R. F. a Germanici.

Avindu-sc in vedere progresul 
înregistrat in cursul convorbiri
lor, relatează agenția P.A.P., 
s-a confirmat că miniștrii de 
externe ai celor două țări se vor 
întîlni în primele zile ale lunii 
noiembrie la Varșovia. Sosirea 
lui Walter Scheel, ministrul afa
cerilor externe al R. F. a Ger
maniei, în capitala poloneză 
este prevăzută pentru 2 noiem
brie 1970.

rile nordice. Se presupune, de 
altfel, că una din temele prin
cipale ale convorbirilor ce vor 
avea loc între premierul danez 
și premierul suedez, Olof Pal
me, in cursul vizitei oficiale pe 
care Baunsgaard urmează să o 
facă zilele următoare în Suedia, 
o va constitui tocmai această 
colaborare. Ea va fi abordată, 
de asemenea, cu prilejul reu
niunii premierilor țărilor nor
dice, ce va avea loc la 2 no
iembrie, la Copenhaga. 

tului, favorabil stabilirii reguli
lor care trebuie să conducă orga
nizațiile internaționale în rapor
turile lor cu diferite țări pe baza 
strictă a egalității suverane a 
statelor, a dreptului lor inaliena
bil de a-și exercita prerogativele 
naționale, a principiilor Cartei 
O.N.U. O altă recomandare a de
legatului român privește extinderea 
în practica activității Comisiei 
pentru dreptul internațional a se- 
minariilor în problemele care pot 
contribui, de o manieră substan
țială, la procesul pozitiv de pro
movare a regulilor de drept și la 
respectarea lor în raporturile din
tre națiuni.

Raportul Comisiei de drept in
ternațional, însoțit de recomandă
rile și observațiile Comitetului 
pentru probleme juridice, urmează 
a fi supus ulterior Adunării Gene
rale a O.N.U.

Carr a încercat să prezinte 
sub o lumină favorabilă docu
mentul. Observatorii de presă 
remarcă că el a ocolit aspectul 
punitiv al proiectului care pre
vede amenzi pentru contrave- 
nienți. El a lăsat însă să se 
înțeleagă că guvernul ar putea 
să ia măsuri împotriva celor 
care declară greve fără a res
pecta prevederile legii, in spe
cial retrăgîndu-le anumite a- 
vantaje in domeniul social.

• Ryszard Karski, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior al R. P. Polone, și-a în
cheiat vizita efectuată in Bel
gia, la invitația ministrului co
merțului exterior, Henry Fayat, 
și in Olanda, la invitația lui 
Roelf Nelissen. ministrul pen
tru problemele economice.

© Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chine
ze, a primit delegația Asocia
ției de schimburi culturale Ja- 
ponia-China, condusă de Kenzoo 
Nakajima și a avut o convor
bire cordială, prietenească cu 
membrii delegației, informează 
agenția China Nouă.

© După cum informează a- 
genția ADN, ambasadorul Uniu
nii Sovietice în R. D. Germa
nă, Piotr Abrassimov, a făcut 
miercuri o vizită lui Klaus 
Schutz, primarul Berlinului oc
cidental, la invitația acestuia. 
Convorbirile ce au avut Ioc cu 
acest prilej, menționează agen
ția citată, s-au referit la pro
bleme de interes bilateral.

© Aproximativ 6,5 milioane 
de belgieni, printre care pen
tru prima oară și cei care au 
împlinit 18 ani, vor alege du
minică reprezentanții lor în 
consiliile municipale și comu
nale.

® In Iugoslavia Se află în 
vizită o delegație de reprezen
tanți ai industriei siderurgice 
japoneze, informează agenția 
Taniug. Delegația niponă, care 
studiază posibilitățile încheierii 
unor tranzacții privind vînza-. 
rea și achiziționarea de produ
se siderurgice în Iugoslavia, 
poartă, totodată, cu reprezen
tanții iugoslavi convorbiri in 
probleme legate de colaborarea 
industrială.

© La Bonn au început trata
tivele în vederea stabilirii pro
gramului de colaborare tehnico- 
științifică între R.S.F. .Iugosla
via și R. F. a Germaniei pe 
următorii doi ani, anunță a- 
genția Taniug. Tratativele au 
loc în baza acordului cu pri

Greva celor SO OOO...
LONDRA 8 (Agerpres). — 

Greva muncitorilor din servi
ciile de salubritate din Marca 
Britanic a intrat joi în cea de-a 
10-a zi de la declanșarea ei. 
Urmările acestei acțiuni au deve
nit îngrijorătoare pentru autori
tățile de la Londra. Cantități u- 
riașe de gunoi s-au strîns pe 
străzile orașelor, izbucnirea unei 
epidemii a devenit iminentă, mai 
multe rîuri sînt poluate, întrucit 
stațiile de pompare și uzinele 
de tratare a gunoaielor sînt 
oprite. După cum precizează mai

In cadrul lucrărilor celei 
de-a 58-a conferințe a Uniunii 
interparlamentare, desfășura
te sub președinția conducăto
rului delegației române, Mi
hail Levente, vicepreședinte 
al sesiunii, delegații au luat 
în discuție proiectul de re
zoluție intitulat „Contribuția 
parlamentelor la întărirea se
curității pe plan regional și 
mondial", prezentat de dele
gatul finlandez J. Virolainen, 
și proiectul de rezoluție „Par
lamentul și cooperarea eco
nomică regională'* 1 * * *, prezentat 
de delegatul român Tudor 
Drăganu.

NEW YORK 8. - Trimisul 
special Agerpres, Adrian lo- 
nescu, transmite : Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
a inminat reprezentantului per
manent al României la Națiu
nile Unite, ambasadorul Gheor
ghe Diaconescu, un cec repre- 
zentind valoarea contribu
ției personalului secretaria
tului O. N. U. in spriji
nul populației acelor localități 
din țara noastră care au fost 
afectate de inundații. In 
cursul scurtei ceremonii care 
a avut loc cu această ocazie, 
U Thant a declarat că aceasta 
reprezintă „o contribuție sim
bolică. dind expresie sentimen
telor de compasiune ale per
sonalului secretariatului O.N.U. 
fată de cei care au avut de 
suferit, precum și dorinței or
ganizației de a sprijini efortu
rile poporului român pentru 
in'ăturarea paqubelor prici
nuite de calamități".

vire la colaborarea științilico- 
culturală dintre cele două țări, 
intrat în vigoare în luna iulie 
1969.

© Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, l-a pri
mit la Bruxelles pe ambasado
rul Statelor Unite în Belgia, 
John Eisenhower, la cererea a- 
cestuia.

Cu acest prilej, relatează a- 
genția Taniug, ambasadorul a- 
merican a inminat președinte
lui Iugoslaviei un mesaj perso
nal din partea președintelui 
S.U.A.. Richard Nixon.

© Ministrul italian al co
merțului exterior. Mario Zagari, 
a declarat că „tendințele pro- 
tecționiste care se intensifică în 
ultimul timp în S.U.A. repre
zintă o problemă grea, care ar 
putea să provoace consecințe 
grave pentru comerțul mon
dial*.

© Agenția Taniug informea
ză din Bruxelles că președin
tele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, se va întîlni și va a- 
vea convorbiri cu cancelarul 
R. F. a Germaniei. Willy 
Brandt, la 11 octombrie a. c., 
la întoarcerea din vizita oficia
lă pe care o face în Luxem
burg.

© Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. l-a numit pe
Vladimir Vinogradov adjunct al 
ministrului de externe, amba
sador al Uniunii Sovietice în 
Republica Arabă Unită, infor
mează agenția TASS.

© Camera inferioară a Par
lamentului elvețian a hotărît, 
cu 98 de voturi contra 2. să 
acorde guvernului dreptul de a 
modifica paritatea francului el
vețian.

© La apelul Uniunii națio
nale a muncitorilor din Nor
vegia, toți membrii acestei or
ganizații au participat miercuri 
la greve de scurtă durată. Ac
țiunea are sensul unui prim 
protest al sindicatelor față de 
intențiile guvernului de a a- 
dopta măsuri fiscale restrictive.

multe agenții de presă, Tantisa 
este amenințată de cea mai se
rioasa poluare din ultimii 25 
de ani. rîul fiind contaminat pe 
o lungime de peste 20 de kilo
metri, punînd în pericol atît 
populația localităților riverane, 
cît și viața faunei subacvatice.

Greva celor 50 000 de sala- 
riați din serviciile de salubritate 
este sprijinită prin acțiuni si
milare de către șoferii de pe 
ambulanțele sanitare și de către 
personalul de serviciu din multe 
alte domenii de activitate.

La acest punct al ordinei 
de zi a luat cuvîntul delega
tul român Ilie Rădulescu. 
Vorbitorul a declarat că, du
pă părerea delegației româ
ne, Uniunea interparlamenta
ră, parlamentarii tuturor ță
rilor ar putea să aducă o 
contribuție mult mai activă 
la respectarea în relațiile din
tre state a principiului drep
tului internațional, la pro
movarea metodelor politice 
în soluționarea problemelor 
litigioase.

T

Cel mai lung pod 

din Europa
STOCKHOLM 8 (Agerpres). 

— Cunoscuta firmă suedeză 
„Skanska Cementgjuteriet" con
struiește cel mai lung pod în Eu
ropa, de 6 070 m. El va face 
legătura peste Marea Bal
tică între Insula Oland șt 
Suedia continentală. Construcția 
acestui uriaș pod se află în pre
zent în Ir-o fază avansată. Lu
crările au început in ianuarie 
1968 și vor lua sjîrșit in toam
na anului 1972. Insula Oland. 
renumită pentru flora sa rară, 
atrage în fiecare an un număr 
sporit de turiști. In 1969, de 
pi'dă, această insulă a fost vi
zitată de 1.8 milioane turiști

322 390 accidente !
LONDRA 8 (Agerpres). - 

Intr-un raport oficial publicat 
la Londra se arată că in 1969 
s-au înregistrat în Marea 
Britanie 322 390 accidente în 
producție din care 649 mor
tale. Din cauza organizării de
fectuoase a securității mun
cii au avut de suferit 15 000 
de tineri și tinere in virstă de 
pînă la 18 ani.

Grave inundații
în Porto Rico

SAN JUAN 8 (Agerpres). — 
După trei zile de ploi torențiale 
neîntrerupte, în Porto Rico s-au 
înregistrat grave inundații care 
au provocat moartea a 6 per
soane. Pagubele materiale sînt 
evaluate la peste 23 milioane 
dolari, iar un număr de 3 000 
de familii au rămas fără adă
post. Mijloacele de comunicații 
pe insulă au fost practic între
rupte.

Guvernatorul din Porto Rico 
a cerut președintelui Nixon să 
declare insula regiune sinistrată 
și să acorde sprijin federal pen
tru ajutorarea sinistraților și 
refacerea obiectivelor distruse.

„Concorde" va intra în 

exploatare în... 1974
PARIS 8 (Agerpres). — La 

sfîrșitul acestui an. constructorii 
avionului supersonic de pasa
geri „Concorde* vor fi în po
sesia datelor necesare determi
nării rentabilității acestuia, fac
tor principal al succesului său 
comercial pe lîngă companiile 
aeriene. După cum a declarat 
într-o conferință de presă ținută 
la Paris, Henri Ziegler, preșe
dintele societății aerospațiale din 
Franța, „Concorde" va trebui 
sa atingă în cele din urmă o vi
teză de doi mach (un mach este 
egal cu viteza sunetului). In 
acest scop, prototipul francez va 
efectua pînă la sfîrșitul acestui 
an încă 8 sau 10 zboruri. Pri
mele aparate „Concorde" vor 
intra în exploatare la începutul 
anului 1974. După cum se știe, 
acest avion este realizat în co
mun de Marea Britanie și 
Franța.

„Dragon 111“
PARIS 8 (Agerpres). — La 

centrul spațial de la Lances a 
fost lansată o sondă spațială 
franceză, de lipul „Dragon 111", 
destinată cercetării temperaturii 
lonosfcrci și densității sale elec
tronice, In viitoarele zece zile, 
o nouă rachetă-sondă „Dragon* 
va fi lansată.

Ceață deasă...
VJ/tfOW.4 8 (Agerpres). — 

O ceafă extrem de deasa a îm
piedicat joi dimineața, timp de 
două ore și jumătate, decolarea 
avioanelor de pe aeroportul din 
capitala R. P. Polone. De ase
menea, miercuri noaptea, na
vele din portul Szczecin nu au 
putut pleca în cursă. Cea(a — 
precizează agenția P.A.P. — a 
început să se ridice abia către 
ora prînzului.
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