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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in întreprinderi industriale din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre

ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a făcut ieri o vizită de 
lucru în întreprinderi industriale ale Capitalei, însoțit de tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv, prim-secretar al Co
mitetului municipal București al P.C.R.

La sfîrșilul lunii septem
brie cantina E. M. Dilja s-a 
mutat intr-un nou și modern 
local, situat în imediata a- 
propiere a căminului de ne- 
familiști și a administrației 
exploatării.

Condițiile optime create 
prin dotarea cu tot ce este 
necesar pentru prepararea a- 
limentelor, preocuparea față 
de calitatea și varietatea me
niurilor, manifestate de ad
ministratoarea Eugenia Gro- 
su și bucătăreasa Aurelia

Cantina E M. Dîlja intr-un local modern

Oamenii muncii din două im- 
porîante unități economice ale 
Capitalei. Uzina de cinescoape 
și întreprinderea Optica Româ
nă. precum și cercetătorii Insti
tutului de mecanica fluidelor și 
construcții aerospațiale. au avut 
ieri bucuria de a prim: in mij
locul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — prilej de a rapor
ta succesele dobîndite in înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin in 
actualul cincinal, temelie trai
nică pentru viitorul plan de 
dezvoltare economică a patriei, 
de a-și exprima, totodată, ho- 
tărîrea fermă de a-și aduce o 
contribuție cit mai importantă 
la sporirea zestrei industriale 
a țării. Ca in atitea rinduri, ca

0 premieră
Primul obiectiv vizitat este 

Uzina de cinescoape. Situată in 
partea de nord-est a orașului, 
în • zona industrială Pipera, u- 
zina este unul din obiectivele 
importante ale platformei in
dustriei electronice ce se con
struiește aici, al acestei ramuri 

•de bază pentru asigurarea pro
gresului tehnic, a modernizării 

■gntinue a întregii noastre eco- 
Wfbmii.

Alături de Fabrica de ele
mente pentru automatizare, ale 
cărei realizări sînt bine cunos
cute, Uzina de cinescoape — 
întreprindere dotată cu insta
lații de mare tehnicitate, la ni
velul celor mai recente cuceriri 
pe plan mondial — a intrat de 
curind in funcțiune. Acest tî- 
năr 'lăstar al industriei noas
tre electronice, al cărui proiec
tant general este Institutul de 
proiectări uzinale și instalații 
pentru industria electrotehnică 
al M.I.C.M.. face dovada con
cretă a consecvenței cu care se 
aplică in viață hotăririle parti
dului de ridicare a nivelului 
tehnic al industriei noastre. Pi
lonii de beton, plantați in cim- 
pie. anticipează viitoarea Fabri
că de calculatoare electronice. 
De asemenea, sînt in curs de e- 
xecuție și alte unități indus
triale. în așa fel incit cele 140 
ha, îmbogățite cu siluetele pu
ternice ale unor moderne fa
brici șî prestigioase institute de 
cercetări vor consacra această 
parte a Capitalei ca un adevă
rat centru al industriei electro
nice românești.

Strâbătînd platforma indus
trială de la Pipera, oaspeții sînt 
salutați cu căldură de munci-, 
torii uzinei. La intrarea in în
treprindere tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i 5e face o primire 
entuziastă. Se scandează „P.C.R.- 
Ceaușescu-. Răsună puternic o- 
vații. se aplaudă îndelung. Au 
venit in întimpinarc ing. Ion 
Avram. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor 
industriale. Dumitru Apostola- 
che, directorul uzinei, secretari 
ai Comitetului municipal de 
partid, membri ai conduce! ii ti
zi nei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
esu invitat să viziteze uzina. 
In fața unei machete, se dau 
explicații cu privire Ia activi
tatea productivă a uzinei, care, 
in etapa finală de dezvoltare, 
se va întinde pe o suprafață 
de peste 12 ha.

Directorul tehnic al uzinei, 
D::.u Savopol. exprimă mulțu
mirile întregului colectiv de 
mum itori pentru realizarea a- 
cestui modern obiectiv al in
dustriei electronice românești. 
Uzina de cinescoape cumulea
ză cele mai interesante tehnici 
din acest domeniu, produce sti
cla specială din care sc fabri
că ' inescoapele. asigură și par
tea de asamblare, de tehnica 
vidului și electronică optică, cit 
și partea de fabricație a siste
melor electronice in sine, par
tea de tehnică electronică. Toa
te aceste tehnici au o sub- 
stru tură deosebit de complexă, 
asigu: ind producția proprie de 
oxigen, înnobilarea de nisip, e- 
purarea complexă a apelor, pro
ducția de gaze deosebite etc.

Se vizitează apoi Fabrica de 
sticlă Se străbate secția de 
preparare a nisipului și ames
tecului. unde nisipul bogat in 
silicaț: este furnizat de cariera 
de la Miorcani unde există o 
bogată bază de aprovizionare 
cu a-eastă materie primă, sec- 

in toate vizitele întreprinse de 
conducătorul partidului și sta
tului, care poartă pecetea sti
lului de muncă propriu secre
tarului general de a analiza la 
fața locului problemele concre
te ale procesului de producție, 
de a se sfătui cu muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, cu cercetă
torii și oamenii de știință asu
pra sarcinilor actuale și de 
perspectivă ale construcției so
cialismului, și de data aceasta 
s-au examinat îndeaproape pro
blemele actuale din fiecare uni
tate. soluții care, prin introdu
cerea celor mai avansate cuce
riri ale științei și tehnicii mo
derne. să contribuie Ia înflori
rea economiei noastre naționale.

industrială
ția cuptoarelor de topit, secția 
de polizare a ecranelor. Insta
lația principală a sticlăriei este 
cuptorul de topit sticlă, o insta
lație ultramodernă, com
plet automatizată. La cuptorul 
de topire, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ii sînt prezentate 
înaltele caracteristici ale aces
tuia. Se arată că pentru asi
gurarea unei bune funcționări 
a cuptorului au fost făcute, îm
preună cu specialiști americani, 
probe tehnologice timp de trei 
luni de zile.

Oaspeții zăbovesc îndelung in 
fața presei pentru ecrane și a 
centrifugei pentru conuri, care 
impresionează prin complexita
te și tehnicitate, a căror func
ționare este și ea complet auto
matizată.

In continuare se vizitează sec
ția de piese pentru asamblare, 
dotată, de asemenea, cu utilaje 
de mare finețe, majoritatea pie
selor executindu-se sub micros
cop. Tovarășul Ceaușescu este 
invitat să privească prin mi
croscop una din aceste piese. 
Secretarul general al partidu
lui apreciază că cei care lu
crează într-o asemenea secție 
trebuie să posede o înaltă- in- 
deminare și calificare profesio
nală. Prin gradul de calificare, 
muncitorii și specialiștii uzinei 
trebuie să valorifice din plin 
aceste instalații cu caracteristici 
tehnice la nivel mondial.

Sint prezentate apoi o serie 
de faze de tratare a tuburilor 
electronice : grafitare, alumini- 
zare, vidare și reglare a echi
pamentului electronic, operații 
care se fac automatizat. Ală
turi de specialiștii uzinei, oferă 
explicații ing. Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini. Cornel Mihulecea, 
adjunct al ministrului.

După ce sint prezentate o se
rie de instalații de verificare și 
finisare a echipamentelor elec
tronice ale tuburilor de televi
zor. tovarășul Nit olae Ceaușes
cu. ceilalți condu-ători de partid 
și de stat, asistă la etapa fi
nală la rare este supus un tub 
cinescop. primul produs al u- 
zinei.

Este un moment emoționant. 
9 octombrie 1970. la ora 12 și 
55 primul tub cinescop trece 
cu succes examenul ultim, des- 
chizind astfel producția de sc
rie a uzinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să semneze pe pri
mul tub cinescop. această pro
bă concretă a inteligenței teh
nice. a capacității de creație a 
colectivului de muncitori și 
specialiști.

Se vizitează apoi secția tun- 
electronic în care se execută 
lucrări de mecanică extrafină. 
fiecare piesă fiind proiectată și 
mărită pe un ecran de 100—200 
de ori. .Aici sortarea pieselor 
se face automat.

Pretutindeni în uzină, în a- 
cest veritabil palat al tehnicii, 
dotat cu aparataj din S.U.A., 
R- F. a Germaniei, ca și din 
producție proprie (se remarcă, 
printre altele, prezența utilaje
lor furnizate de F.M.U.A. din 
Capitală), se dau ample expli
cații. Secretarul general al 
partidului se interesează îndea
proape de organizarea procesu
lui de producție, de eficiența 
utilajelor acestei uzine a cărei 
capacitate va fi de 500 mii de 
tuburi cinescoape cu echipa
ment electronic pe an și 800 000 
baloane de sticlă pentru tu
buri.

La încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu adresea
ză felicitări colectivului uzinei 
pentru frumoasele sale reali
zări.

La ieșire, muncitorii fac o 
puternică manifestare de sim
patie secretarului general al 
partidului.

Pe întregul traseu, pînă la 
următorul obiectiv al vizitei — 
întreprinderea Optica Română

Noile tradiții
ate unui colectiv harnic

In fața clădirii principale a 
întreprinderii Optică Română, 
sute de muncitori, ingineri și 
tehnicieni fac o entuziastă pri
mire secretarului general al 
partidului. Ion Rentea, direc
torul întreprinderii adresează 
oaspeților, in numele întregu
lui colectiv, un călduros bun 
venit.

I.O.R.-ul și-a dobîndit în dllî- 
inii ani un binemeritat prestigiu 
printre unitățile industriei con
structoare de mașini, prin calitatea 
și complexitatea celor peste 120 
de produse- asimilate, între care se 
află aparatură' medicală, de cer
cetare științifică, cinematografică 
și alte tipuri de aparate și dispo
zitive optice. Directorul întreprin
derii a prezentat în fața unei ma
chete și grafice perspectivele de 
dezvoltare in viitor, a înfățișat 
aportul considerabil pe care, prin 
produsele sale, I.O.R.-ul il aduce 
la dotarea cu aparatură modernă 
a serviciilor de cercetare. Cu a- 
proape 20 de ani în urmă, între
prinderea a început să producă, 
cu mijloace moderne, diferite ti
puri de microscoape. Acum, aici se 
construiesc aparate de acest gen 
pe baza celor mai noi principii 
și rezultate ale cercetării științifice 
în domeniul microscopiei — me
tode de fluorescență, interferență, 
spectrografie, fotografiere automită 
a imaginii — într-o gamă largă : 
microscopul de cercetare, micro- 
spectrofotometrul, microscopul u- 
niversal, de nivel competitiv cu 
cele similare produse de firme 
străine cu tradiție. De asemenea, 
au fost înfățișate progresele ob
ținute în fabricația de aparatură 
cinematografică, în tranzistorizarca 
aparatelor de proiecție. Un al 
treilea domeniu important al acti
vității uzinei îl constituie produc
ția de aparatură medicală, direc
ție în care — așa cum s-a desprins 
din prezentarea făcută și din In
formațiile oferite pe parcursul vi
zitei — s-au înregistrat succese de 
seamă. Electrocardiografele cu două 
canale, oftalmoscoapele, trusele 
oftalmologie?. microfotocamerele 
etc. sînt produse care se bucura 
de un bun renume în lumea me
dicală.

Un loc special in cadrul dis
cuțiilor purtare în timpul vizitei 
l-au ocupat eforturile ce se depun 
in întreprindere pentru cercetare t 
și asimilarea de aparate și dispozi
tive noi, pentru îmbunătățirea in 
continuare a calității acestora, mă
sura în care investițiile statului,

Telegrame adresate tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Pe adresa tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au continuat să 
sosească telegrame din partea unor 
șefi de guverne.

In telegramele adresate de 
Jumjaaghiin Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole. Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Jeno Fock, președin
tele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, Fam 
Van Dong, primul ministru al 
R. D. Vietnam. Willy Brandt, 
cancelarul Republicii Federale a 
Germaniei, Eisaku Sato, primul 
ministru a! Japoniei, Emilio Co

— șoseaua Colentinei cu noile 
,i modernele ansambluri arhi
tectonice, șoseaua Mihai Bravu, 
Bulevardul Muncii, cetățenii 
Capitalei — tineri și virstnici
— salută cu căldură pe condu
cătorul partidului și statului, 
mărturie vibrantă a dragostei 
pe care întregul nostru popor 
o nutrește față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. față de 
Partidul Comunist Român.

precum și cele de inteligență știin
țifica și tehnică se materializează 
în produse de mare tehnicitate. A- 
preciindu-se faptul că circa 30 la 
sută din producția optică a în
treprinderii este destinată expor
tului, s-a remarcat în același timp 
că se cheltuiesc incă fonduri im
portante pentru aducerea din im
port a aparaturii optice necesare 
cercetării.

Interesîndu-se îndeaproape de 
posibilitățile de dezvoltare a aces
tei unități și de extinderea capa-, 
citații de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că mi
nisterul de resort, colectivul între
prinderii mai au încă mari posi
bilități de valorificare. Este nece
sar să se producă noi tipuri de 
aparatură cu înalte caracteristici 
funcționale competitive pe piața 
externă, să se asimileze și _ omo
logheze noi produse. S-a insistat 
de asemenea, în cursul vizitei asu
pra rolului ce revine cercetării de 
specialitate, serviciului de cerce
tare", care va trebui să investighe
ze cu mai multă competență $i 
spirit creator posibilitățile de reali
zare a unor elemente optice de 
mare precizie, a unor aparate cu 
caracteristici tehnice superioare, 
di verși ficînd și perfecționînd mi- 
croscoapelc, stabilind tehnologii 
specifice mecanicii fine și opticii. 
Secretarul general al partidului s-a 
interesat de pregătirea cadrelor la 
toate nivelele — începînd cu mun
citorii de calificare corespunzătoa
re pînă la ingineri și specialiști 
cercetători. Conducătorii întreprin • 
derii informează că în școala pro
fesională vor fi pregătiți pînă în 
19“2 peste o mie de muncitori :u 
înaltă calificare în domeniul in
dustriei optice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se acorde 
maximă atenție calificării tehnice 
— problemă de baza, vitală pen
tru ridicarea calitativă a acestui 
domeniu important al industriei 
noastre.

Pe întreg parcursul vizitei, în 
toate secțiile întreprinderii, munci
torii. tehnicienii si inginerii au fă
cut tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o caldă primire, ținînd să-și ex
prime sentimentele de dragoste *,i 
prețuirea pentru secretarul general 
al partidului, pentru conducerea 
partidului și statului nostru.

Reportaj de :
Ion MĂRGINEANU 
Nicolae DRAGOS 
Mircea IONESCU 
Mircea BUMBAC

(Continuare in pag a 3 a)

lombo, președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Golda Meir. pri
mul ministru al Israelului, se ex
primă sentimente de profunde e- 
moții în legătură cu starea sănă
tății sale și cele mai calde urări 
de însănătoșire grabnica.

Telegrame similare au adresat 
Nguyen Duy Trinh, ministrul afa
cerilor externe al R. D. Vietnam, 
Aldo Moro, ministrul afacerilor 
externe al Italiei, prof. dr. Her
bert Weichmann, primarul orașului 
Hamburg, Ibrahim Yossri, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Unite la Bucu
rești.

(Agerpreș)

SUDURĂ

S E C T O
verigi principale în organizarea eficientă 

a producției exploatărilor miniere
Ridicarea pe o treaptă superi

oară a organizării ți conducerii 
întreprinderii și creșterea eficien
ței întregii activități a acestei 
verigi de bază a economiei noas
tre, ocupă un loc central in com
plexul de măsuri materializate 
în hotăririle de partid și de stat.

Accelerarea progresului tehnic, 
punerea in valoare a unui volum 
sporit de materii prime, folosirea 
de noi mașini și utilaje comple
xe, introducerea pe scară largă 
a procesului de mecanizare și 
automatizare, paralel cu sporirea 
exigențelor in ce privește calita
tea și reducerea costurilor, im
pune ca o necesitate obiectivă or
ganizarea pe baze științifice a 
conducerii activității economice, 
organizării superioare a produc
ției și muncii.

Principalele domenii ale orga
nizării producției sint organizarea 
conducerii acesteia, organizarea 
procesului de producție și orga
nizarea muncii. Fiecare dintre 
acestea sint bine delimitate, insă 
in activitatea curentă ele se în
trepătrund, condiționindu-se re
ciproc. In acest sens, problemele 
ce se pun astăzi in fața cadrelor 
de conducere ia diverse nivele 
din întreprinderi in domeniul 
conducerii și organizării produc
ției și muncii sint multiple, com
plexe și variate. Astfel, in dome
niul conducerii un loc important 
il ocupă problemele referitoare 
la organizarea sistemului infor
mațional și comunicațiilor, sta
bilirea și îmbunătățirea structurii 
organizatorice, descentralizarea

MÎINE PE ARENELE SPORTIVE
FOTBAL

Terenul din Petrila găzduieș
te la ora 11 întîlnirea-derby din
tre Știința Petroșani și Minerul 
Lupcni.

Campionatul județean progra
mează următoarele partide: Mi
nerul Aninoasa - Dacia Orăș- 
tic. Parîngul Lonea — Minerul 
Vu'cai:. Prcpai.înnul Petrila — 
Constructorii1 Hunedoara, Pre
paratorul Lupcni — l.G.C L. 
Hunedoara. Ora de începere: 11. 
cu excepția meciului de la 
Petrila care va avea loc la ora 
13.

Miine se dă startul și în cam

Taraș, au făcut ca încă din 
primele zile după mutarea in 
noul local activitatea canti
nei să se bucure de aprecie
rea a aproape două sute de 
abonați.

Corespunzător cu cerințele 
activității dc producție in trei 
schimburi a minei, cantina 
funcționează între orele 4— 
24. servind cele trei mese zil
nice la prețul de 13 lei, in
clusiv piinca. Sistemul de au
toservire introdus, spațiul su
ficient asigurat in noua sală

Ing. GH. ILIESCU, 
director tehnic cu producția. 
Centrala cărbunelui Petroșani

și delegarea responsabilității, 
procesul luării și transmiterii de
ciziilor.

In domeniul organizării pro
ducției și a muncii, problemele 
mai importante se referă la me
tode și tehnici privind pregătirea 
fabricației, programarea opera
tivă, optimizarea și urmărirea 
producției, organizarea activității 
de întreținere și reparații a insta
lațiilor și utilajelor, organizarea 
transportului, organizarea locu
lui de muncă, analiza și măsu
rarea muncii ș.a. Pentru ca or
ganizarea producției să răspundă 
cu adevărat exigențelor de azi, 
este imperios necesar ca să aibă 
drept călăuză noul, imperativele 
progresului tehnico-științific. Ca
drele de conducere, fie că este 
vorba de directorul general, de 
director, șef de serviciu sau de 
secție, maistru sau șef de bri
gadă sau echipă, in urmărirea 
scopurilor producției, in realiza
rea obiectivelor economice tre
buie să fie receptive față de 
schimbări, față de nou, să fie 
t.pe fază" cind ceva in angre
najul organizării producției nu 
mai merge, este perimat și tre
buie înlocuit.

Tuturor celor ce se opun nou
lui trebuie sâ li se amintească 
legea de bază nr. 1 a lui Tay

pionatul municipal. Prima etapă 
cuprinde meciurile : U.U.M P.
— Liceul Industrial (teren 
C.F.R.. ora 14); C.F.R. Petro
șani — Preparația Coroești (teren 
C.I .R., ora 15,43); Minerul Uri- 
cani — I.G.L Petroșani (ora 
I5J0).

Pe terenul din Lonea, la ora 
13, se dispută 
ința Petroșani 
peni, contînd 
natul național

meciul dintre 5'.’- 
— Minerul Lu- 
pentru campio- 
al juniorilor.

HANDBAL

In etapa a VH-a a campiona
tului diviziei B. echipa leminină 
Jiul Petroșani întilnește la ora 

de mese plină de lumină, 
contribuie la servilul mesei 
fără pierderi de timp din 
partea abonaților.

Bine s-au orientat conduce
rea bazei de aprovizionare și 
transport, de care aparține 
cantina, și a exploatării mi
niere in direcția dezvoltării 
gospodăriei anexă, in care 
scop alături de cantină este 
in curs de terminare con
strucția crescătoriei de porci, 
contribuție de seamă la îm
bunătățirea meniurilor.

VALENȚELE
Cu fiecare zi incrustată pe 

răbojul vremii, orașul Petrila 
primește noi valențe urbanisti
ce. Părculețele și zonele verzi, 
arborii și arbuștii ornamentali 
dau orașului un aspect plăcut, 
odihnitor. Multe din lucrările 
de înfrumusețare și gospodărire 
ale localității au fost făcute 
prin munca patriotică a cetă
țenilor. Enumerăm doar cîteva 
dintre aceste acțiuni ! amena
jări și extinderi de zone verzi 
pe o suprafață de 3.5 hectare 
în cartierele 7 Noiembrie. 8 
Martie și M. Eminescu. repara-

Renovări
Astăzi se redeschide, după o 

scurtă renovare care a constat 
în zugrăveli și adaptări inte
rioare, restaurantul „ Minerul11 
din Petroșani. Lucrările de re
novare au fost efectuate prin

A R E L E

lor : „Există întotdeauna și pre
tutindeni o soluție mai bună".

Câlăuzindu-se in permanență 
de indicațiile conducerii partidu
lui și statului nostru privind ri
dicarea continuă a nivelului or
ganizării și conducerii economiei, 
conducerea Centralei cărbunelui 
Petroșani și conducerile unități
lor subordonate, in toată acti
vitatea lor consacrată dezvoltării 
an de an a producției de căr
bune cocsificabil și energetic, au 
urmărit in permanență introduce
rea progresului tehnic, îmbunătă
țirea structurii organizatorice la 
unități, creșterea eficienței între
gii activități economice. In lu
mina acestei orientări se înscrie 
și faptul că, incepind cu data de 
1 septembrie a.c., in baza hotă- 
ririi Consiliului de administrate 
al C.C.P., s-a trecut la organi
zarea activității minelor pe sec
toare de producție. Astfel, in 
loc de 18 zone cu 38 raioane, 
minele iși vor desfășura activita
tea in 34 sectoare de produc
ție. Măsura se înscrie in efortul 
continuu al conducerii noastre de 
a găsi cele mai adecvate me
tode și forme de organizare care 
să asigure îmbunătățirea activi
tății tehnico-economice a cen
tralei in toate compartimentele 
sale.

Prin reorganizarea sectoarelor,

11, pe terenul „Jiul", formația 
Chimia Făgăraș.

Pe același teren, la ora 8,30, 
are loc meciul dintre Știința Pe
troșani — Victoria Călan, din 
cadrul campionatului județean.

BASCHET

Tot pe terenul „Jiul" are loc, 
la ora 9,33, întîlnirea de bas
chet dintre divizionarele B, 
inia Petroșani — Comerțul 
Mureș

RUGBI

La Lonea se consumă la
14,33 meciul dintre Știința

ora
Pe.

Luîndu-se din timp măsuri 
pentru buna aprovizionare de 
iarnă, pentru care există con
diții. manîfestînd o perma
nentă grijă pentru dezvolta
rea succeselor obținute pînă 
in prezent, cantina E. M. 
Dilja arc perspectiva de a-și 
spori necontenit numărul de 
abonați, de a deveni una din 
unitățile fruntașe de acest fel 
din Valea Jiului.

D. I.

FRUMOSULE/I
ții de trotuare și străzi pe 
152 110 m2, amenajarea a 9 baze 
sportive, solarii și locuri de joa
că pentru copii și multe altele.

Potrivit calculelor, în acesb 
an, s-au efectuat 1 005 750 ore 
de muncă patriotică, realizin- 
du-se 4 023 000 lei economii. E- 
conomiile realizate pînă în pre
zent depășesc cu 811 000 lei 
cifra prevăzută pa. întregul an. 
Pe cap de locuitor economiile 
se cifrează la 143 lei. Sînt rea
lizări ce exprimă valențele fru
mosului în orașul Petrila.

forțele proprii ale trustului, ob- 
ținîndu-se importante economii 
la prețul de cost, ceea ce nu a 
împiedicat însă ca lucrările să 
primească la recepție un cali
ficativ superior.

am căutat să creăm puternice 
nuclee de producție care, păs- 
trind tot ce-au avut bun zonele, 
pe baza experienței dobindite, 
să înlăture lipsurile acestoia, 
astfel ca in conjunctura noilor 
condiții tehnico-materiale existen
te să faciliteze realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan ce ne 
revin la producția de cărbune.

SECTORUL va fi veriga prin
cipală de producție a minei, in
dependent conturat din punct 
de vedere administrativ-teritorial, 
cu Icrgi atribuțiuni gestionare si 
răspunderi față de plan. In acest 
fel conducerea tehnică se apro
pie mai mult de producție, li- 
chidindu-se numărul mare de 
trepte pe filiera conducerii pro
ducției. Conducătorul sectori’ui 
care poartă răsounderea inte
grală a activității, nu va mai 
lucra prin intermediar, ci nemij
locit prin resoonsabilul de schimb 
(orim-mais!rul miner) si maiorii 
mineri respectivi, adică va lucra 
tocmai prin acele cadre medii 
tehnice care au sarcina de a 
organiza munca și răspund direct 
de procesul de producție. Prin 
aceasta se lichidează suprapune
rile de sarcini, paralelismul in 
activitate, diminuarea răspunde
rii in aparatul de conducere. 
Scontăm ca pe această bază sâ 
se îmbunătățească și să crească 
eficacitatea sistemului informa
țional, cu toate aspectele pozi
tive care vor rezulta din aceas
ta. Ne gindim, in primul rind, la

(Continuare in pag. a 3-a)

troșani și C.l .R. Brașov, iar la 
Petrila, la aceeași oră, partida 
dintre Minerul Lupcni fi Precizia 
Sâcele. Ambele jocuri se dispută 
în cadrul diviziei B de rugbi.

VOLEI

In campionatul municipal de 
volei sînt programate, la ora 11, 
următoarele meciuri: Parîngul 
Lonea — Liceul Vulcan; Mi
nerul Lupcni — Știința Petro
șani ; Parîngul Petroșani — Jiul 
I Petroșani, Constructorul Va'ea 
Jiului — Energia Paroșeni; Pre
parata Coroești — Liceul (Jri- 
cani.
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AVARUL
de Moliere

Acolo unde se păstrează

tob-

AVANPREMIERA
li

se

știe ! 
școa-

E
Marietta

și interpretul

i, sau 
ca, bunăoară, 
lasă informata

Deunăzi, o doamnă foarte mon
denă de un snobism nedisimu- 
lal, se arăta surprinsă citind afi
șele Teatrului „Valea Jiului* caie 
invitou la premierele lunii oc
tombrie. Intilnindu-ne din intim- 
plore, nu s-a putut abține de a 
formula o opinie „autorizată" :

— O piesă atit de cunoscută 
co „Avarul" I

- Do 1 din fericire o piesă care 
de trei secole ține afișul pe 
te meridianele.

- Pe Moliere cine nu-l 
Piesele lui se studiază in

și incă in toată țara, pentru 
spectacolele de înaltă ținută ar
tistică pe care ie semnează, 
eminenta maestră
Sadova. Scenografia poartă tot 
o semnătură notorie : Elena Pă- 
trășcanu-Veakis. Sint totuși niște 
nume...

— Era cu totul altceva Harpa
gon in interpretarea unor aureo
lați ai scenei ca Brezeanu, 
□ unor consacrați 
Ramadan ! nu se 
doamnă.

— Vă asigur că

lă. Personal le-om văzut de 
multe ori. Nu neg că e îndea
juns de clasic și destul de decent 
spre a fi recomandat elevilor — 
propune docta persoană.
- Da, recunosc că e dificil 

publicului... 
că in patrimoniul 
universale opera

recunosc 
să intuiești gustul 
Uitați insă 
dramaturgiei 
lui Moliere, constituie o culme. 
A scăpa, deliberat, prilejul vi
zionării unui spectacol Moliere, 
montat in condiții artistice co
respunzătoare, aduce a impieta
te
- Ce-i dați zor cu Moliere ? 

Doar n-o să mă invățați pe mi
ne ce-i un clasic I spune înțe
pată doamnă care-l are pe 
Moliere in degetul cel mic.

— Nici gind. Dar nu strică să 
ne reamintim că Moliere, ca un 
observator atent al oamenilor 
din vremea lui, a fixat fizionomii 
fi ticuri, a vestejit slăbiciuni 
ridicole, lăsindu-ne o 
colecție de tipuri 
Măsura genialității 
d^*-o in comedii 
l>ă socială mciioră ca ..TartuHe". 
, M:ian!ropul“. , Don Juan", 
,-Sco,’lo nevestelor". „Avarul"... 
Pe Moliere l-a preocupat feno
menul avaritiei ca un atribut al 
v’etii burpheze, ce-si avea obir- 
s‘a în insăsi realitatea istorică 
d vremii. Harpagon nu e insă o 
simnlă caricatură a avaritiei, ci 
o f8n»ă foarte complexă. Cupidi- 
fotea sa e compensată pe ici pe 
eclo cu niște trăsături umane ca 
afecțiunea paternă dorința de a 
gusta plăcerile vieții...

- Montați o piesă arhicunos
cută a unui actor la fel de cu
noscut ! se incăpăținează inter
locutoarea.

— Din fericire pentru specta
col și regizoarea e cunoscută,

măcar
de celebritate !

nu 
insinuea-

ce-are a face ! 
admirabili. Ați 

citeva nume din

Sini in 
fi putut 
distribu- 
altfel ei 
in gra- 

cit

și 
întreagă 

psihologice, 
sale ne-a 

cu problema-

nostru face cinste rolului, 
cheamă Dumitru Drâcea.

— Actorii nici 
bucură 
ză ea.
- Ș« 

schimb 
reține
ție. Merita efortul. De 
sint mulțumiți știindu-se 
țiile Thaliei și Melpomenei, 
despre gratitudinea spectatoru
lui... O floare acolo n-ar fi 
decit un gest de firavă recunoș
tință in comparație cu darul pe 
care actorul il face sălii seară 
de seară. Se vede insă că pu
blicul - avarul - stringe aplauze 
pentru zilele vedetelor muzicii 
ușoare ca de-alde Spătaru...

Si fiindcă veni vorba de marele 
public să știți că Moliere a acor
dat multă prețuire și încredere 
spectatorilor care „judecă așa 
cum trebuie judecată o piesă, 
adică simplu și sincer, fără să 
se lase orbiți de prejudecăți, 
furați de complezența fățarnică 
sau de scrunulele unei delicate!' 
caraohioase*.

Nn' cei de azi, nu-i putem 
contesta lui Moliere caldul urna- 

militantă 
apărarea

nism. atitudinea sa 
pentru niște idei ca 
demn'tătii omului...
- M-as mira să nu-l socotiți 

contemooranul nostru - primesc 
replica.

— Tocmai aveam de gind.
...Treburile ne constring să a- 

handonărn conversația. Înainte 
de a n» desoărți risc lansarea 
unei invitații :

— V-aș propune să ridem îm
preună cu Moliere — e atit de 
tinăr și veșnic pornit pe ris. Sau, 
prinsă poate in mrejele 
țiilor mondene, ați uitat 
rideți ?

Zenobia

ocupa- 
să mai

ILIEȘ

..Și-am rasloit...
□ mulțime / Cărți tipărit», 
am citit... / Ca să pot scrie 
frumos, istoria Dacici noastre". 
Nc-am adus aminte dc cuvin
tele elegiei lui Șincai par- 
curgind nenumăratele săli ale 
Arhivelor Statului din Deva. 
Menite să adăpostească me
moria scrisă a acestor pămin- 
turi. Arhivele județului nostru 
constituie o comoară neprețui
tă pentru cei prezenți și pen
tru ccj care vor veni, dornici 
să șteargă colbul dc pe per
gamente și hirtii pentru a des
cifra scrisul, grăbit ori înflo
rit in tihnă, al unor oameni 
•arc au trăit, au suferit, au 
sperat, cu multe veacuri îna
intea noastră. „Păstrători de 
cele sfinte", arhiviștii fac o 
muncă anonimă — fără strălu- 
irca de multe ori falsă, a al

tora — dar cit de plină dc bu
curii. cit ce singulară, dc ne- 
inlocuit ? E deajuns să rea
mintim că printre arhivișli 
s-au aflat la timpul lor Gheor- 
ghe Asachi, Eliadc Rădulescu, 
Bogdan Petriceicu Hașdeu. 
Vasile Alecsandrî și mulți al
ții. Nicolae lorga, acest cărtu
rar de o amețitoare cuprinde
re. a fost un fidel scotocitor 
al arhivelor românești și stră
ine. din care a extras fapte 
neștiute, semnificații adinei, 
gin duri înțelepte.

Am avut ca ghid, in fugara 
noastră vizită prin Arhivele 
din Dev’a pe profesorul Ion 
Frățilă, directorul acestei in
stituții de cultură și simțire 
românească. Cu gesturi de co
lecționar pasionat, mîndru pe 
drept de piesele rare pe care 
le deține, profesorul Frățilă 
ne-a înfățișat unicate, menite 
să reconstituie succint eveni
mentele petrecute pe meleagu
rile noastre dc-a lungul ani
lor. Iată această filă. 
Buda 1386, prin care 
fiica fostului rege al 
riei, Ludovic de Anjou

gină a Ungariei întărește pen
tru un oarecare Dumitru și 
pentru frații săi moșia primită 
de tatăl lor» Voicu Valahul de 
la același rege Ludovic al Un
gariei. Pipăim pergamentul 
consistent, poros, i întărim pe
cetea masivă, urmărim scrisul 
latinesc așezat cu aproape șa
se secole in urmă și încercăm

din timpul izbucnirii răscoalei 
din 1784 in comitatul Zarand, 
interogatoriul luat lui Avram 
Mihoc. participant activ la a- 
i ele evenimente, ultimatumul 
adresat dc Horea la 11 noiem
brie nobilimii din comitatul 
Hunedoara și multe alte docu
mente de valoare. Avem senti
mentul că am pătruns prin

datată
Maria, 
Unga- 
și re-

să întrezărim stările de lucruri 
din acele timpuri de cumpă
nă și urgii. Sau acest docu
ment din 1458 prin care Ma
thias, regele Ungariei, la ori
gine român de-al nostru, întă
rește donațiunca regelui Ludo
vic de Anjou făcută românu
lui Voicu și fiilor săi. permi- 
țîndu-le să-și facă o bisericuță 
pe locul celei vechi. Sînt ar
gumente, probe materiale ale 
luptei strămoșilor 
tru dreptul de a 
mînturile pe care 
din vremurile fără 
istoriei, pentru dorința1 
construi lăcașe de cult, care 
in acele timpuri primeau sem
nificația unor sanctuare in ca
re Se cultivau limba și spiri
tul neamului.

Cercetăm apoi 
liberată in 1600 
de către Mihai 
tru confirmarea 
privilegii ale locuitorilor Ora
șului Zalău, registrul de șe
dință al Scaunului săsesc din 
Sebeș, referitor și la momente

noștri pen- 
stăpini pă
s-a u 
înecat

aflat 
iut ale 
le a-și

o diplomă e- 
la Alba Iulia 
Viteazul pen- 
scrisorilor de

UN F!LM
Sfirșitul anului 1927. Noap

tea este spintecată dc trenul 
care gonește de la New 5 ork 
spre cetatea filmului. Intr-unui 
din compartimente, tin om în
grijorat reflectează. Este reali
zator de desene animate și 
centurile personajului său 
vorit, iepurașul 
fost primite cu 
public. Trebuie

a- 
fa- 
au 
de

Oswald, 
ostilitate 
să găsească

altceva... Și, in timp ce trenul

,St:ăin;iu este un film care vorbește despre 
6 dea relațiilor dintre oameni intr-o lume 
rapace.

Filmul rulează la cinematograful „7 Noiem
brie* din Petroșani.

Scrisoare deschisă către o
Stimată domnișoară,

Minunata manifestare cultural- 
artistică care s-a desfășurat luna 
trecută la noi în țară — Festiva
lul și concursul internațional 
„George Enescu" — transmiterea 
de către televiziune a concerte
lor din cadrul său mi-au aminti: 
incidentul pc care l-am avut cu 
dunmcavoalră in magazinul de 
ar-imie muzicale din Lupeni.

\u cred (ă nu vă amintiți 
neplăcuta noastră discuție. Nu 

la ultima replică 
m-ați fi înțeles, ;ar 

post 
con-

v-am răspic:
deoarece nu
ierna disputei noastre ar ji 

oprea vastă ca să începem 
vei satie în acel loc.

Am intrat in magazin 
rliita de a cumpăra un 
D:.mneave... :>ă. împreună

do- 
disc. 

cu ■- n

CU

la lei. Am gă-it 'simfo- 
\ l-a „Pastorala" de Uidutig

pe care 1111-011 
de mult. Deoarece -ni 

că discul are o mică

tinăr.
nia a
van Beethoven.
dorit-o
s-a părut
zgirietură. am rugat-o pe vinza- 
toate - mi-l încerce. După doua- 
trei rotații ale ,
at zi uză: oarei

cuvinte :
— Oprește-l 

turb !
Ei tu/inii!i ?

să-l mai lăsați
mi-ați răspuns :

— Noi simeni tineri și ne 
place ceva mai jrumos, socotind 
din partea dv. încheiată discu
ția. Cu alte cuvinte, ați consi
derat că mi-ați tăiat gura

Uite, stimată domnișoară, că

plăcii. v-ați adre-
cu următoare c

că-mi vine

— t-<on 
o clipă, la

J.7

rrrgrtf 
care

nu m-ați putut reduce la tăcere... 
Dacă ați privit la televizor pu
ii, icul /estivalului „George l.nes- 
cu" 
lori, 
ră fi Ioane 
ca dv.. pe 
putea vedea 
atunci cind 
Bach, Grieg.

Departe de mine 
desconsidera muzica ușoară 
care o găsiți in exclusivitate Ini
moasă. O să vă mire dacă că 
spun că și mie îmi place foarte 
mult.

Pariez insă că nu vă piu e 
jazzul modern, iar dacă n-o m.i- 
tun-iți deschis o faceți din 'im
ită considerație pentru cuvimid 
„modern". Nu vreți să păreți

a(i observat printre specta- 
conipozitori de muzică uș“.i- 

mtdți tineri tinere 
ale căror /ețc se 
o satisfacție deplină 
ascultau muzica iui 

, Fnescu. Beethoven, 
gi ridul de a 

/’«■

fereastra timpului direct in 
miezul unor inlimplări care 
au făurit istoria zbuciumată a 
acestor plaiuri.

Avem acum in față o suită 
de mărturii privitoare la re
voluția de la 1848 din Transil
vania. In cuvinte seci, fără 
fior subcomisarul cercual din 
Ilălmagiu relatează superiori
lor săi arestarea lui Avram 
Iancu, fiul iubit al moților, 
conducătorul neînfricat al lor 
pe crestele temerare ale mun
ților. prin văgăunile numai de 
ci știute. Documentul ne a- 
duce aminte dc prinderea al
tul mare bărbat al acestui 
neam de cremene. Horea, vin- 
dut pentru cițiva arginți călăi- 

roată 
cere

lor care l-au tras pe 
pentru cutezanța de a 
drepturile poporului.

însoțitorul nostru ne 
bește despre mărturii 
toamna anului de foc
din timpul mișcărilor munci
torești și țăranilor pentru o 
soartă mai bună, apoi ne con
duce in vasta bibliotecă unde

vor- 
din 

1918,

sint adăpostite cărți
și publicații prețio ise. Aflăm 
că cea maj valoroasă lucrare 
a bibliotecii este un Tetra- 
vanghcliar editat la Brașov in 
anul 1561 de către diaconul 
Coresi și des. operit in 1969 la 
Ocolișul Mi , comuna Orăști- 
oara. Din păcate, nu am putut 
vedea această carte rarisimă 
deoarece era împrumutată 
pentru cercetare.

Cele 15 000 de volume, ze 
cile de colecții de ziare, re 
viste și alte publicații se a 
daugă firesc fondurilor arhi
vistică care pină in prezent 
însumează peste 2 000 ml. Nu
meroși cercetători din județ 
și din țară consultă tezaurul 
in continuă creștere al Arhi
velor Statului din Deva, apc- 
lind la cunoștințele și compe
tența personalului dc speciali
tate care muncește aici. Nenu
măratele peregrinări prin sa
tele și orașele județului nos
tru ale arhiviștilor deveni se 
soldează, de multe ori, cu a- 
chiziții de documente prețioa
se care sînt salvate de la piei- 
re și necunoaștere. Prin expo
ziții comemorative, lucrări ști
ințifice, articole dc ziar arhi- 
viștii din Deva prezintă fon
durile colecțiilor pe care le 
îngrijesc, aduc noi puncte de 
vedere asupra unor evenimen
te istorice, semnalează mărtu
rii necunoscute. Intr-Un cu- 
vint. ei fac o muncă de răs- 
pîndire a cunoștințelor, conju
gată cu cea de păstrare, cata
logam ri cercetare a mărturii
lor scrise.

Din 1951. de cind s-au în
ființat Arhivele Stalului din 
Deva, și pină in prezent s-au 
scurs aproape două decenii, 
timp in care această instituție 
și-a cucerit un statornic pres
tigiu printre cunoscători și pa
sionați ai istoriei din țară și 
chiar din străinătate.

0 CARTE

TRAG
de Romul

K4

După 40 de ani cu Mickey în
„Tara Surîsului

ICA
Munteanu

CU 
Ub 

și 
al

de 24 
desena
și 
Și 

dența luărilor dc vederi, 
mai complicat lucru 

personaju- 
o mișcare 
film o ju- 
este necc-

la refilmarca, in ritm 
pe secundă, a scenelor 
tc, precizindu-se viteza 
rata mișcării, precum

du- 
ca-

Dar 
este

înghite kilometri după kilome
tri, in minte se conturează i- 
maginea unui șoricel, numai cer
curi și rotunjimi. Mickey s-a 
născut, dar au mai trecut doi 
ani de căutări pină cind spec
tatorii americani i-au putut ad
mira minunatele aventuri. Sce
nariul și replicile filmelor 
Mickey sint semnate de 
Iwerks, cel mai apropiat 
mai statornic colaborator
marelui Disney. Disney a ridi
cat cu ajutorul lui și prin 
Mickey un adevărat imperiu 
al desenului animat.

I.a succesul peliculelor cu 
Mickey a contribuit, in mare 
măsură, inedita îmbinare din
tre sunet și desen. Dar această 
alianță a pus echipei lui Dis
ney o serie de probleme nu 
tocmai ușor de rezolvat. Me
todele de luciu au fost schim
bate o dată cu echipamentul 
tehni. : echipa s-a mărit sensi
bil. ajungind de la cei 60 de 
desenatori și coloriști ai înce
puturilor la 2 000 de oameni! 
Fiecare avea o sarcină anume 
in noianul de operațiuni pe 
care le comportă chiar și cel 
maj puțin pretențios film de 
animație. Fiecare scenă, o da
tă concepută, este ilustrată 
printr-o schiță: se precizează 
cu minuțiozitate poziția avan- 
planurilor și decorurilor față 
de aparatul de filmat, iar vo
cile, înregistrate pe benzi, so
nore, sint sincronizate cu ima
ginea. Proiectul de decor caută 
atmosfera cea mai convena
bilă și apoi se trece la ale
gerea culorilor: pentru Mickey, 
de exemplu, se recurgea la o 
gamă do 130 tonuri diferite.

Complicat, și încă asta nu e 
totul. Abia acum urmează 
greul. Echipa trece la realiza
rea așa-zisului „timing", adică

cel 
desenarea mișcărilor 
lui principal. Pentru 
a lui, care ocupă in 
mătatc de secundă, 
sară realizarea a cel puțin 12 
desene, creionate mai intîi pe 
hîrtie albă, filmate pentru în
cercare în alb-negru, 
se in tuș colorat pc 
Abia acum, personaje 
ruri, sint gata pentru 
Imaginile și sunetele se supra
pun perfect. (Comicul filmelor 
lui Disney izvorăște adesea din 
gagurile sonore : piane mișcă
toare. crătiți gălăgioase, balete 
executate de o întreagă mena
jerie). Realizatorul e în fine 
mulțumit, filmul s-a terminat 
iar spectatorii se pot delecta cu 
o altă aventură a năzdrăvanu
lui șoricel, sau a prietenilor săi 
— Donald. Pluto. Dingo. Goofy.

Necunostînd eforturile disi
mulate dc imparțialitatea albă 
a ecranului, spectatorul petre
ce clipe de neuitat in compa
nia șoricelului ingenios și can
did. poznaș și optimist, plin 
de bunăvoință și de curaj, in 
iuda prezenței dușmanului său, 

răutăciosul motan șchiop. îna
inte de război, Disney atingea 
apogeul cu Donald, rățoiul fu
rios. ghinionist, perorind păti
maș împotriva nenorocirilor pe 
care le-a stirnit prin neindemi- 
narea sa Intr-unui din -ele mai 
bune 
Pluto1, 
înghițit 
secutat 
din jur.

Toate
Donald

reprodu- 
celofan. 

și deco- 
filmare.

„cartoons", ..Donald și 
țifnosu) rățoi care a 

un magnet se vede per- 
de obiectele metalice

aplauzele stirnite de 
nu au întunecat glorii

tinără din Lupeni
dată. Nici nu mă 
I. / ără cunoașterea 
idee și clasice, 

un amestec 
disonante.
'ii l’e
și-l v ți agrea pc L.

/. B. (mod man. D. I

de 
Încercați 

Palestrina.

miră 
muzti n 
jazzul 
jttnc- 

să-l 
pe

1 nr-

l <7 place ceva mai humos! 
Știți oare ie ele frumos cu ade
vărat line tinerețea dumnea
voastră care vă permite să des- 
copcriți dc anim înainte muhe 
frumuseți ale vieții, printre care 
și muzica clasică. Ascultați-l pc 
Mozart, a seri de mic copil, deci 
bucățile lui nu pot fi chiar tșa 
de grele. Serenadele și noetic ne
te lui Chopin sint minunate. 
Audiați poemul simfonic „Prelu
diile" de Liszt închideți ochii și

veți vedea cil de Inimoasă și 
liniștitoare e această muzică.

I .7 mărturisesc, și cu am făcut 
la /el. Nici pe mine nu mă tre
zea mama cu Marșul triumțal 
din opera Aida și nu mă 
mea plinind la 
corul mut din 
Singură mi-am 
hiimusețca lor.

Nădăjduiesc 
ini Uni in 
eu 
a' lui 
r '.trâ Simfonia a 1 -a 
B: rtboven. I eți putea chiar 
d cui în magazin. N-am 
întrerup, vă promit.

Cn toată simeritatea.

Marșul
și nu mă ador- 

patejon placa cu 
opera Butterfly, 
dat scama de

c.7 nc vom mai 
același magazin. Poate 

oi cere atunci ultimul disc 
Dan Spătaru. iar dumnet- 

Simfonia </e 
audia 
să l ă

inv. Margareta VATZ 
Uricani

mai amintiți 
Mickey ? Mi- 

și cu baghetă, 
uvertura lui „Wilhelm

Rossini. Și, ca prin 
cind orchestra atacă

Vă 
lui 

frac

șoricclului. 
„Orchestra 
ckey, in 
dirijează 
Tell" de 
minune,
motivul furtunii, vijelia se dez
lănțuie și pale de vint împrăș
tie in toate direcțiile micuții 
artiști ce-și continuă cu con
vingere execuția. Mickey a mai 
evoluat în acordurile muzicii 
clasice. Spectatorii au păstrat 
în minte imaginea lui Mickey 
„ucenic vrăjitor*, hărțuit de 
implacabilele obiecte dezlănțui
te imprudent, in valurile mu- 
zi< ii lui Paul Dukas.

Iți amintești de.... dar de... ? 
De cite ori ar trebui să-ți pui 
această întrebare ? De pe toate 
meridianele Terrei, statornicii 
filmului de desen animat ar 
răspunde cu convingere ..de 121 
de ori“. Fiecare din cele 121 de 
filme cu Mickey este păstrat 
in amintire, este comentat cu 
entuziasm. Optimistul șoricel, 
ca mai mare vedetă a cinema

tografului mondial, i-a adus re- 
unoscător creatorului său de 

două ori prestigiosul Oscar și 
mai mult de alte 100 de premii 
la festivaluri și concursuri.

Mickey iși poartă spectatorii 
pc cărările vrăjite ale ..tării su
rîsului" de 40 de ani. Și. mulți 
ani de acum încolo, alte ge
nerații de spectatori vor urmări 
cu sufletul la gură aventurile 
curajosului șoricel, neprețuit 
dar al bunicului Disney.

E. D.

In perspectiva literaturii uni
versale, se poate constata fără 
dificultate vitalitatea dramatur
giei tradiționale, paralel cu o 
altă diiecție iii care scriitorii 
au abordat cele mai neașteptate 
experiențe literare. Pornind de 
la constatarea că dramaturgia 
contemporană trece printr-un 
moment de criză, dc căutări 
febrile. Romul Munteanu. con
ferențiar la catedra de litera
tură universală și comparată a 
Universității din București, cu
noscător și analist atent al fe
nomenului dramatic universal, 
cercetează apariția și multitu
dinea formelor in care ne apar 
aceste experimente in eseul 
„Farsa tragică*.

Farsa tragică nu este o for
mulă estetică aberantă născo
cită intimplător. ci o modalitate 
artistică fundamentală care re
prezintă condiția umană. Omul 
contemporan trăiește intr-o so
cietate care nu mai poate gene
ra tragedii clasice (bazate pe 
antinomia individ-desUn). Des
tinul supranatural e înlocuit in 
contemporaneitate de clementul 
social, acaparam, tragedia de 
formulă amică metamorfozindu- 
se intr-o comedie absurdă 
farsă 
ei cu 
odată 
de la 
ființă

sau 
tragică. Dc aici legătura 
comicul tradițional (nici- 
tragic de< ..rece se pornea 
premisa că omul este o 
ameliorabilă — teatrul

lui Moliere. Beaumarchais. Ca- 
ragiale). insă comicul farsei tra
gice sfir.șcștc în nihilism. Moda
litățile de manifestare alo aces
tui gen iterar vizează existen
ța omului, însuși rîsul (altă
dată relaxator), este crispat, 
nervos, neliniștitor. Comedia 
absurdă sau farsa tragică sint 
cultivat.' de scriitori diferiți ca 
structură, fără aspecte comune 
pregnante: Beckett, Eugen lo- 
nescu. Brecht. 
Wilder. Max 
matt și mulți 
tilncsc intr-un
o viziune sumbră asupra con
diției umane. Romul Muntea
nu face o largă și copioasă in
cursiune prin sociologia, filozo
fia, psihologia și estetica con
temporană, găsind numeroase 
rațiuni care justifică apariția 
acestei formule dramatice. Te
zele fenomenologiei și existen
țialismului, sisteme filozofice ce 
se apleacă mai stăruitor asu
pra omului, susțin farsa tragică: 
concluziile sociologiei și psiho-

Albee, Pinter, 
Frisch. Durren- 

alții. Toți se în- 
spațiu comun —

logici burgheze afirmă că omul 
are o poziție specială in societatea 
a tuală, torturantă și angoasan
tă. Dar farsa tragică nu trebuie 
considerată un produs livresc, 
derivat din concepții filo/o e 
anterioare ei. ea atestă op. ..ile 
unor filozofi (Kirkegaard i-i- 
degger. Sartre, Camus) iar, pe 
de altă parte, este la rindul ei 
onfirmată de unele școli filo— 

zofice care surprind unele re
sorturi ale condiției umane din 
■poca noastră. Impulsionat de 

dorințe devorante, personajul 
farsei tragice (un antierou in 
omparație ru dramaturgia cla- ;• 

si.'ă) e opleșit de o existență 
dușmănoasă și absurdă. In a-^fi 

■est fe] scriitorii iși manifestă’^B 
dezacordul ■ u lumea in are 
trăiesc.

Piesele lui Samuel Beckett, 
Eugen lonescu, Fr. Durenmatt 
Arrabal. \lbee, Max Frisch, 
Arthui Adamov, Jarry, Wilder, 
■1 an Genet sint analizate de 
Romul Munteanu din pur tul

■ vedere al comunicabili'-Tii, 
sint er (-tale in multitud nea 
formelor de intrigă, person tide 
și universul lor afectiv, se con
figurează în final o poeți, ă a 
a estor experiențe literare are 
: : fi paralelă cu aspirația spre 
nonfigurativ in artele plast e, 
cu muzi. a serială și poezia con

ecta. toate evidențiind un am
plu proces de abstractizare, de 
esențializare.

„Generată de anumite premi
se caracteristice secolului în ca
re trăim — iși încheie eseul 
Romul Munteanu —. farsa tra
gi ă a impus în cele din urmă 
anumite convenții artistic in 
dramaturgia veacului XX. pe

■ re dialectica firească a 1 iutei 
dintre vechi și nou le va surpa 
poate. în numele unor alte idea
luri de artă, născute și ele din- 
tr-o inepuizabilă sete de înnoi
re. Dar oricare ar f: natura u- 
nor experiențe artistice viitoa
re, ele rămîn in istoria teatru
lui ca un fenomen artistic spe-
ific epocii in caro trăinr E- 

seul „Farsa tragică" este deo
camdată o carte singulară în 
critica română dovedind larga 
informație, receptivitatea și 
punctul dc vedere sintetic și o- 
riginal al lui Romul Munt< mu 
in proteicele forme ale dra
maturgiei contemporane univer
sale.

T SPĂTARU

POSTA LITERARA9

PETKU BOBIACOV, Hațeg. Mărturisirile 
preacucernice in „versuri* nu țin de litera
tură. Nu întrevedem nici o scinteie de talent 
in rindurile dv. De aceea, ne luăm permisiu
nea de a vă consilia deschis să vă găsiți o 
altă ocupație mai propice aptitudinilor pe 
care le aveți.

TRAIAN MIIIAILESCU, Ploiești. Vă mul
țumim pentru cuvintele sincere pe care ni 
le-ați adresat. Poezia „Cetatea dc cărbune" 
dovedește o îndelungată familiarizare eu ver
sul. insă e cam discursivă și prea intimistă. 
Așteptăm și altceva de la dv.

„Am adus 
doza dc dra- 

rinduri. Folo- 
care imprimă

AUREL UILECAN, Lupeni. 
flori* ne-a reținut atenția prin 
matisin ce transpare din unele 
siți propoziții scurte, zvicnite, 
povestirii un ritm alert, o tensiune ascenden
tă. Multe pasaje insă ni s-au părut uscate, 
fără vlagă, or, prea asemănătoare cu modele 
unoscute de toți. Din păcate, in ziarul fes

tiv. dedicat evenimentelor din 1929. spațiul 
nu nv-a permis să inserăm și povestirea dv . 
■are de altfel, ne-a parvenit destul de tirziu.

IOAN CIIIRAȘ, Petroșani. Nu vă îngrijo
rați, am ; limit plicul din care selecționăm

pentru poșta dv astăzi poezia :

AI SOARE-N OCHI

și

Ai soare in ochi de necrezut aproape 
Cum limpezimea ochilor-1 încape 
Și totuși, bolțile nu-l pol reține. 
Și-l dogoresc prin aer către mine... 
Ai soare-n ochi, aș vrea să-ți spun

nu-ți spun 
Și mă-ncălzește soarele tău bun.
A început puțin în tîmple să n<- ninsă ? 
Soarele să nu se Stingă, să nu se stingă! 
Ai soare in ochi, mă umple fără știre — 
Vibrează plină amfora subțire 
Și-i numai de sclipiri, și-j buză arsă. 
Spre ochii tăi dăruitor întoarsă !-

că 
un
Să

SANDU C., Petroșani, binleți convins 
aveți talent și că veți deveni in curind 
)X)et cunoscut. Nc-am bucura cu adevărat 
fie așa. Din rindurile pe care ni le-ați trimis
nu reiese insă decit ă sinteți de abia in pra
gul descoperirii poeziei, ceea ce nu e puțin. 
Vă urăm să găsiți tăria sufletească, pe care 
numai pasiunea ne-o conferă de a parcurge 
drumul greu dar minunat al cunoașterii prin 
intermediul poeziei. Țineți-ne la curent cu 
ceea Cc mai scrieți.
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SECTOARELE
verigi principale

Sport • Sport • Sport

în organizarea eficientă ' ' ' j I! I
0 ațintită 

în cam-a producției (Urmare din pag. 1.

exploatărilor miniere
(Urmare din pag. 1 valo-

creșleiea operativității in inter
venții in cazuri de programe spe
ciale, avarii etc., probleme in a 
căror rezolvare om intimpinat o 
serie de greutăți in trecut.

Vizăm ca rezultatul direct al 
organizării sectoarelor să se con
cretizeze in procesul de pro
ducție prin imbunătățirea orga
nizării producției si a muncii și, 
respectiv, in creșterea rezultate
lor in îndeplinirea sarcinilor de 
plan. In același timp, prin redu
cerea cimpului de activitate, șeful 
de sector va avea posibilitatea 
să controleze de un număr mai 
mare de ori pe săptămină toate 
locurile de muncă din 
sectorului, să verifice 
modul cum se duc la 
nire sarcinile trasate personalu
lui in subordin»

Prin întărirea muncii de con
trol și de îndrumare directă in 
procesul de producție se va 
putea asigura totodată desfășura
rea unei activități in subteran in 
strictă concordanță cu respec
tarea normelor securității mun
cii, lucru deosebit de imoortanl 
pentru preîntimpinarea accidente
lor, pentru înlăturarea cu fermi
tate o cauzelor acestora.

Pentru realizarea acestor sar
cini s-a asigurat ca in condu
cerea și in aparatul sectoarelor 
să fie cuprinse cele mai compe
tente cadre tehnico-inginerești, 
ia? stabilirea sarcinilor de p*an 
și defalcarea forțelor de muncă 
ș» o mijloacelor tehnico-materiale 
s-o făcut intr-o deplină corelare 
cu condițiile geologice 
existente. Avind in

cadrul 
concret 
indepli-

miniere 
fruntea

sectoarelor cele mai 
roase cadre tehnico-inginerești, 
care vor fi informate in perma
nență de adevărata situație de 
la locurile de muncă de către 
corpul mediu tehnic, se vor pu
tea lua decizii corespunzătoare 
care să ducă la soluționarea 
competentă și operativa a tutu
ror problemelor complexe ce se 
ridică in activitatea de producție 
din subteran.

Prin aparatul centralei se va 
urmări acordarea sprijinului ne
cesar sectoarelor miniere - aces
tei forme îmbunătățite de organi
zare de la exploatările miniere 
—, pentru ca activitatea lor să 
se soldeze cu o înviorare a în
tregului proces de producție.

Rămine ca obligație perma
nentă a conducerilor exploatări
lor min'ere să dea o maximă aten
ție pregătirii cadrelor de condu
cere a sectoarelor de producție, 
școlarizării prim-maiștrilor mineri 
și maiștrilor mineri. Comitetele de 
direct'"' ale minelor. serviciile 
ooerative •3'r» '■«•vtrală să acor
de operativ și efectiv tot spriji
nul necesar, astfel incit incă de 
la inceputul activității lor condu
cătorii acestor nuclee de bază 
ale organizării producției - sec
toarele — să-și exercite atribuțiile 
cu întreaga responsabilitate cu 
care au fost investiți. Prin apor
tul lor, sectoarele miniere 
buie, și avem convingerea 
vom reuși, să contribuie din plin 
la realizarea la cotele unor va
lori mai ridicate a indicatorilor 
de plan ce revin exploatărilor 
miniere, la îndeplinirea sarcini
lor pe centrală.

Contururile practice 
ale inteligenței tehnice

De la zona industrială 23 Au
gust, următoarea etapă este car
tierul Militari. Se străbate a- 
proape întreg orașul. De-a lun
gul drumului, bucureștenii sa
lută cu multă căldură pe se
cretarul general al partidului. 
Sint manifestări spontane ce o- 
glindesc dragostea, stima. înalta 
prețuire pe care cetățenii țării 
le nutresc față de conducătorul 
partidului și statului.

După cele două întreprinderi 
industriale, tovarășul Nicolae 
Ceausescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat fac o 
vizită la Institutul pentru me
canica fluidelor .și construcții 
aerospațiale, prestigios centru 
de cercetări științifice. Sint pre
zență Ștefan Bîrlea, prim-vice- 
președinie al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, ing. 
Ispas Ștefan, președintele Cen
tralei industriale de mecanică 
fină și aeronautică din Minis
terul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, conducătorii insti
tutului, numeroși cercetători.

..e-

Este de față savantul român 
de renume mondial Henri Coan
dă. Cercetătorii acestui institut 
studiază o scrie dc aplicații 
practice ale „efectului Coandă" 
și marele savant, care se află 
pentru un timp in țară, le a- 
cordă sprijin.

Directorul institutului, dr. ing. 
Constantin Teodorescu, prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu 
o seric de instalații experimen
tale realizate in institut pri
vind aplicațiile practice ale
fectului Coandă" în industrie 
și agricultură, printre care in
stalații pentru diminuarea zgo
motelor la unele surse puterni
ce, cum sint compresoarele, ter
mocentralele, fabricile de oxi
gen etc., precum și instalații 
experimentale dc transport 
pneumatic și aplicații ale sale, 
dispozitive dc înaltă producti
vitate pentru mecanizarea unor 
lucrări in domeniul agriculturii.

In holul de intrare al insti
tutului sint expuse instalații t 
amortizor dc zgomot, amplifi-

câtor multicanal tranzistorizat 
pentru măsurarea presiunilor 
aerodinamice. anemometru tran
zistorizat, macheta avionului u- 
lilitar «1.A.R.-822". care va fi 
prezentat și in cadrul Tîrgului 
internațional din București ce 
se va deschide în curînd, ma
cheta unui alt tip de avion 
utilitar «I.A.R-823" aflat in 
proiectare — amindouă dato
rate ing. Radu Manicatice. In
tr-un stand sint. de asemenea, 
prezentate machetele diferitelor 
timpuri de avioane a căror con
strucție s-a datorat talentului 
și ingeniozității unor înaintași 
ai construcției de avioane din 
țara noastră. Citim in dreptul 
unor machete numele lui Aurel 
Vlaicu, Traian Vuia. Elie Ca- 
rafoli, Henri Coandă ș. a. Pri
vind aceste exponate, evocind 
contribuția pe care și-au adus-o

• oamegii de știință români la 
dezvoltarea științei și tehnicii 
mondiale, citim cu îndreptățită 
mindrie patriotică cuvintele în
cărcate de semnificații ale sa
vantului H. Coandă, aflate pe 
un panou alăturat exponatelor : 
„Ce noroc ar avea omenirea 
dacă ar exista multe nații care 
să-i fi adus — față de numărul 
de locuitori — at it cit i-a adus 
nația română în ultimii 120 de 
ani".

Secretarul general al partidu
lui, ceilalți conducători de 
partid și de stat s-au întreținut

îndelung cu colaboratorii insti
tutului, cu savantul Henri 
Coandă. interesîndu-se îndea
proape de cercetările ce se în
treprind aici, de aplicațiile lor 
practico imediate.

Vizita de lucru întreprinsă de 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ccaușes- 
cu, la cele două obiective in
dustriale din Capitală, ca și la 
Institutul de mecanica fluide
lor și construcții acrospațiale 
ilustrează preocuparea ncslăbi- 
1ă a conducerii partidului și 
statului nostru pentru dczvol-- 
tarea continuă a industriei so
cialiste.

Consultarea cu oamenii muncii, 
cu specialiști și cercetători, prile
juită de această vizită, atestă in
teresul statornic cu care secretarul 
general al partidului urmărește a- 
plicarea în viață a obiectivelor sta
bilite de partid, concretizarea pro
gramului de industrializare a țarii, 
de înflorire continuă a societății 
noastre socialiste. Primirea căldu
roasă cu care au fost întîmpinați 
pretutindeni tovarășul Nicolae 
Ceausescu ceilalți conducători de 
partid și de stat exprimă devota
mentul profund, încrederea și ade
ziunea cu care poporul urmează 
politica partidului, conștient că 
drumul arătat de partid este sin
gurul care asigură bunăstarea celor 
ce muncesc, dezvoltarea multilate
rală a României socialiste.

Miine, divizionarele 
ționează". cu privirea 
la startul tricolorilor 
pionatul european. Adversara se 
cunoaște: reprezentativa Fin
landei, egala de miercuri a noii 
naționale cehoslovace, la Fra
ga. Micul ecran ne va aduce 
in case confruntarea de pe .23 
August". S-o așteptăm cu încre
dere. Cu încredere in reușita 
.mexicanilor" noștri.

lan poate fi numit, pentru el, 
teren propriu.

La rîndul său. Știința a sus
ținut patru intilniri în depla
sare și numai două pe terenul 
propriu... din Petrila.

Am zice că miine se intilneso 
două echipe de valori sensibil 
egale, fiecare cu speranțe în
dreptățite la victorie. Tocmai de 
arcea ni se pare că meciul va 
fi dîrz. că va fi o încrimenare

Avancronică fotbalistică

fre
că

Fvcesi de zel
ceva mai grav

S1MBÂTA 10 OCTOMBRIE

Așa e omul, supus greșelilor. 
Și cine greșește — plătește. Am 
greșit și eu cind m-am apucat 
să scriu însemnarea cu titlul: 
„...Și melcul a ciștigat". Fac 
însă o precizare: inițiativa 
nu-mi aparține. Mai mult : pur 
și simplu am fost pistonat s-o 
fac. îmi zice intr-o zi o cunoș
tință :

— Bine măi Mitică ți-ai pus 
și tu ochelari de cal incit nu

rile in ordine cronologică, așa 
cum s-au petrecut. Dejectîndu- 
i-se conducta de apă caldă de 
la bucătărie, vecinul meu, care 
locuiește in apartamentul 59 de 
la etajul 9, a făcut, la începu
tul lui august, o cerere la l.G.L. 
să se repare conducta. La data 
de 9 august a venit un sal- 
riat de la l.G.L., a văzut care-i 
situația și a promis că trimite 
instalatorii, l-a tot așteptat, dar

Interesul iubitorilor fotbalului 
din Petroșani și Lupeni este 
captat de o partidă derby, deo
sebit de importantă, care va de
fini cine din cele două echipe
— Știința sau Minerul — va 
porni mai hotârît in acest an 
la șefia serici a V-a a diviziei 
C. Deci, pe terenul din Petrila
— derbyul Văii Jiului. Știința 
Petroșani — Minerul Lupeni. 
Meciul se anunță nu numai in
teresant. dar și dinamic, foar
te disputat, poate chiar aspru. 
Deocamdată Minerul ocupă pri
ma poziție în clasament, iar Ști
ința numai locul șapte, deși di
ferența de puncte dintre ele nu 
este decît de două Deși han
dicapați de organizarea meciu
rilor pe terenul din Lupeni, 
fotbaliștii de la Minerul au me
ritul de a fi cîștigat toate cele 
patru întâlniri programate aca
să și disputate la... Călan. Desi
gur că ei au fost avantajați și 
de faptul că din șase etape doar 
două meciuri le-au suținut in 
deplasare, dacă terenul din Că-

pentru puncte — această indis
pensabilă hrană necesară supra
viețuirii în divizie — cu atît 
mai aprigă atunci cind echi
pele urmăresc ceva precis. 
Ceea ce am dori este un joc 
bun. curat, fără hirîiala locală 
dintotdeauna. Cei doi antrenori 
— Gheorghe irimic și Cornel 
Cărare — să-și pregătească bi
ne elevii din punct de vedere 
psihic, incit să nu asistăm ia 
scene pe care fair-play-ul le ex
clude cu desăvârșire. T-n ei, 
combatanții de pe teren, să nu 
uite că sint sportivi, colegi, că 
publicul — pe care l-am dori 
cit mai obiectiv — așteaptă 
spectacol de fotbal nu de trîn- 
tă. de box, de lupte.

Prefațăm cu aceste cuvinte 
derbyul de miine dintre Știința 
Petroșani și Minerul Lupeni nu 
pentru 
negru", 
cineva, 
se mai

că l-am prevedea -în 
nici pentru a supăra pe 
ci numai la gindul că- 
cunosc niște cazuri.

Dumitru GHEONEA
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In seara zilei de 25 septem
brie a- c., atenția unor ofițeri 
te miliție ce se întorceau din
spre Lupeni la Petroșani a fost 
atrasă de o lumină puternică 

fața lor. Incendiu '. Un ordin 
scurt, o accelerație, zeci de pre- 
cauțiuni și., distanța care-i des- 

^bărțea de focar a fost parcursă 
^n minimum de timp posibil. 

^bLMJS.-ul a oprit la poarta sec- 
^^)ci de timplăric a I.I.L., situată 

Sa l.ivezeni. Ofițerii au sărit 
din mașină, indreptindu-se in 

■ fugă spre intrare. Incendiul se 
amplifica in incinta secției c 
fie. are secundă ce trecea. Cu 
toată gravitatea situației, toc
mai in acest moment a avut 
îo<- următorul dialog :

— Cine sînteți și ce doriți ? 
— i-au întrebat, impasibili, 
paznicii

— Arde in spatele vostru, 
dați-ne drumul să intrăm !

— Nu se poate! Cine sîn
teți dv. ? Nu puteți intra decît 
însoțiți de director. Așteptați !...

Absurd ! Ridicol ! De necrezut 
-și, totuși, astfel s-au petrecut 
lucrurile Desigur, intr-o ase
menea situație rind fiecare 
eundă pierdută valora mult. 
Fițcrii nu au stat pe ginduri. 
Ridicolul obstacol creat prin 
excesul de zel al unor paznici 
a fost trecut, milițienii preluînd 
inițiativa pentru localizarea și 
stingerea incendiului. pentru 
salvarea bunurilor încă neatin
se de flăcări. In asemenea îm
prejurări. e adevărat, pierzi no
țiunea timpului. Tntr-o secundă, 
parcă, unul dintre ofițeri a mo
bilizat aproape 15 locuitori din 
apropiere. Cu toții s-au îndrep
tat spre magazii. După un scurt 
timp, la fața locului a sosii di
rectorul întreprinderii cu incă 
4—5 muncitori, iar apoi au sos'1 
și pompierii.

Incendiul s-a soldat cu un 
bilanț nedorit : cantită'j insem-

nate de bunuri, producție fini
tă, produse aflate în lucru, u- 
tilaje și, bineînțeles, o mare 
parte din clădirea secției, toate 
acestea insumind peste 460 mii 
lej au fost făcute scrum. Bi
lanțul intervenției energice a 
ofițerilor dc miliție, a directo
rului întreprinderii și celorlalți 
muncitori : bunuri evaluate Ia 
465 mii lei salvate de focul 
mistuitor.

Ne-am interesat îndeaproape 
de activitatea din acea seară a 
celor doi paznici. Am aflat ur
mătoarele .amănunte" :

— Schimbul dc serviciu între 
paznici (loan Adamete și La- 
zăr Strîmb) s-a făcut la ora 
21.30 și nu la ora 22.00, cum pre
vede regulamentul in’roprinde- 
rii.

— La efectuarea schimbului 
nu au fost trecute în revistă 
principalele obiective ale sec
ției, încăperi, uși etc. Acest 
schimb s-a făcut formal, rezu- 
mindu-se la întocmirea proce
sului verbal în ghereta pazei. 
E dc prisos să amintim că tre
cerea in revistă a secției ajuta 
la descoperirea incendiului in
tr-o fază incipientă, redueîndu- 
se astfel proporțiile lui.

— După preluarea schimbu
lui, paznicul I^tzăr Strîmb nu 
a mai ieșit din gheretă. Era su
ficientă o singură privire și...

— Sesizarea telefonică a uni
tății de pompieri a fost făcută 
de un alt paznic din apropiere.

Cu toate aceste grave abateri 
de la îndatoririle de serviciu, 
paznicii și-au permis — ca di
vertisment al indolenței lor — 
un mic exces de zel : ..nu pu
teți intra fără însoțitor !“ Deci, 
exces dc zel, dar nu numai atit. 
Ușurință și nesocotirea celor 
mai elementare îndatoriri dc 
serviciu.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Bună scara, fete ! Bună 
scara, băieți ’

19.15 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20.00 Tele-enciclopedia.
21,00 Cintece interpretate de 

Emil Gavriș.
21.20 Film serial : „Incorup

tibilii".
22.10 Telejurnalul de noapte.
22.25 Festivalul de muzică u- 

șoară de la Veneția (se- 
lecțiuni). In program: 
Bobby Solo. Dalida; 
formația Aqua Viva; 
Rosana Frutello; Ama
lia Rodriguez; Johnny 
Dorelli; Sheyla; Ornella 
Vannoi: Touku; Massimo 
Ronieri; Claude Fran
cois; Gianni Morandi; 
Sergio Endrigo.

23.25 Sport : Finalele turneu
lui internațional de box 
de la Berlin (aspecte 
înregistrate).

23,45 închiderea emisiunii.
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însemnare

Te astea
nu le-ai văzut?

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Departe de apus (12—14 
octombrie); PEȚRȚLA : Aș
teaptă pînă se întunecă (11— 
13 octombrie); LONE A — 
Minerul: Domnișoara doctor 
(12—14 octombrie): ANINOA- 
SA : Acțiunea ..Vulturul” (13 
—14 octombrie); BARBA- 
TENI : Iluzii (13—14 octom
brie); VULCAN : In fiecare 
seară la ora 11 (12—14 octom
brie); LUPENI — Cultural: 
Salariul groazei (10—14 oc
tombrie); Muncitoresc: Gali
leo Galilei (13—14 octombrie).

Pregătiri de iarnă
Gospodarul harnic nu aștcapiă 

niciodată ultimul moment pentru 
a se pregăti să îniîmpine perioada 
de înghețuri și frig. Iarna bate la 
ușă și cine nu și-a făcut din timp 
proverbiala sanie va suporta con 
secințe neplăcute și nedorite.

Ca și în alți ani, la Preparația 
cărbunelui Lupeni pregătirile 
iarnă au începui aproape 
miezul verii. Decantoarele n: 
și nr. 3. de mare utilitate pentru 
procesul de producție, avariate m 
decursul timpului, au fost supuse 
unor amănunțite remedieri. AMcl, 
au fost remediate defecțiunile me- 
anice la agregatul de acționare

de
din

decaniorului nr. 3. Oprit în urina 
unei suprasarcini, dccantorul a in
trat în reparații în data de I au
gust, lucrarea fiind executată în- 
tr-un timp redus. După efectuarea 
probelor de funcționare s-a trecut 
la alimentarea cu baritâ a acestu
ia, apoi a fost introdus în reparații 
decantorul nr. 2.

I_a executarea rcparațiiloi, un 
aport deosebit l-au adus muncito
rii Vasile Furnade, șef de echipa. 
Dumitru luga, sudor. lăcătușii 
Gheorghe Moldovan, loan Măn- 
doiu, Ioan Moldovan, Petru Vîc- 
tosu și alții.

PLENARA
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PODUL
unui pod. 
Constanti-

De la Comitetul municipal 
Petroșani al U.T.C. 
plenara comitetului 
în cadrul căreia
dezbată activitatea depusă 
organizațiile de tinerel pentru 
intensificarea muncii voluntar- 
patriotice, planificată a avea loc 
joi, 8 octombrie, a fost amînată 
pentru data de marți, 13 oc
tombrie, ora 16. Lucrările ple
narei se vor desfășura în sala 
mică a Casei de cultură din 
Petroșani.

mai vezi ce se petrece- in
— Cum să nu văd ? 

n-am orbul găinilor!
— Dacă vezi, atunci de ce 

nu scrii ? Tu nu vezi cum lu
crează cei de la l.G.L. chiar sub 
nasul tău ? Ori poate ai vreo 
rudă sau prieten acolo de-i me-’ 
najezi ?

Drept să spun mi-a cam să
rit țandăra :

— Expresia-i cam tare. Tu 
.mă știi doar. Cind e cazul îl 
critic și pe tatăl meu.

— Atunci scrie că, de nu, 
fac eu o sesizare la Urzica.

Așa am scris însemnarea de 
pe urma căreia am at ițea po
noase. Chiar în dimineața apa
riției articolului la redacție a 
venit Constantin Dorobanțu. A- 
vea ziarul cu pricina în mină.

— Dumneavoastră sinteți to
varășul D. C. ?

— Eu.
— Păi ce ai scris dumneata 

cu tărăgănarea lucrărilor făcute 
de instalatorii sanitari de la 
l.G.L. pe strada Decebal e per
formanță ?

— Cred că este — am răs
puns cam cu jumătate de gura.

— O fi, dar în comparație cu 
aceea de la blocul nostru, e 
floare la ureche.

— Fiți, vă rog, mai explicit. 
Despre ce bloc e vorba și cine 
sint autorii performanței ?

— Despre blocul nr. 7 aflat 
pe strada Vasile Roaită din Pe
troșani. Cit despre autorii per
formanței. sint tot instalatorii 
de la l.G.L. Să vă arăt lucru-

_i in loc de unu.
Miine să sta ți acasă că 

venim și reparăm — au ținut 
să ne avertizeze.

— Am stat acasă 11 zile la 
rind.

Pe dala de 10 septembrie au 
venit doi instalatori tineri. Au 
desfăcut chiuveta, au spart zi
dul și cu asta și-au încheiat 
ziua de muncă. Zilele de 11 și 
12 și-au luat din nou repaus 
de la bec, iar in 13, fiind dumi
nică, repaus duminical. In 14 
septembrie am făcut deplasarea 
la sectorul l.G.L. Petroșani, de 
unde m-am întors cu promi
siuni; in 15 și 17 ale lunii — 
așișderea. Acum spuneți și 
dumneavoastră, care perfor
manță e mai veritabilă ?

Avea dreptate.
Dar pînă la amiază am mai 

primit citeva sesizări privind 
funcționarea, mai bine zi; 
funcționarea unor 
cele de la blocul 
Prundului. Petrila, 
fost răsturnat cu totul clasa
mentul. Și fiecare venea 
același reproș: „Pe astea 
le-ați văzut ?“

Cum să fac să scap de atît ea 
sesizări ? Simplu. Am adoptat 
metoda maiștrilor de la sectoa
rele l.G.L. Plec în control pe 
teren. Sint sigur că n-o să mă 
găsească nimeni așa că am re
zolvat problema. Rezolvare sis
tem l.G.L. Vă place ?

Două capodopere ale tehnicii modeme(l)
Inginerii traduc astăzi îii realitate visurile lui 

Alexandru cel Mare și Napoleon Bonaparte : 
un pod care să lege Europa de Asia și un tu
nd sub Canalul Mînecii. Construcția podului a 
început.

r
Alexandru cel Marc a avut 

primul ideea. El a construit un 
ponton peste Bosfor, format din 
nave ancorate in șir, una ală
turi dc alta. A fost o mare per
formanță tehnică cu mobiluri 
militare: războinicii săi tre
buiau să traverseze strimtoarea 
cil mai repede.

Mai târziu, aruncarea unui 
pod peste Bosfor a căpătat pen
tru inventatori și tehnicieni o 
■valoare mai degrabă simbolică 
de- il utilitară : pentru prima 
oară, un pod ar lega două con
tinente despărțite de apă. pen- 
lru prima oară cunoștințele o- 
mului ar triumfa asupra natu
rii.

In secolul al XIX-lea, era 
marilor invenții și a revoluției 
industriale, au existat nume-

roase proiecte ale 
care, pornind de la 
nopole (Istanbul), să treacă pes
te Bosfor. Dar, pînă in deceniul 
al treilea al acestui secol, a- 
ceste planuri au reprezentat 
mai degrabă utopii tehnice : lip
seau cunoștințele despre statică 
și rezistența materialelor pen
tru o construcție de asemenea 
amploare.

Abia în 1953 s-a ivit un stu
diu realist asupra proiectului. 
Orașul Istanbul, care se află 
jumătate de partea europeană, 
jumătate de partea asiatică a 
Bosforului, reclama, din moti
ve urbanistice, o legătură în
tre sectorul vestic și cel estic 
al orașului.

O analiză amănunțită, care a 
cercetat toate posibilitățile —

un tunel subteran, un tunel 
submarin, un pod — din punc
tul de vedere al rentabilității 
și utilității, a ajuns la conclu
zia : un pod suspendat consti
tuie. și prin prisma estetică, 
proiectul optimal.

Prima problemă care trebuia 
rezolvată ;i fost cea a locali
zării podului. S-ar fi putut a- 
lege punctul ce) mai îngust al 
strimtorii, care măsoară circa 
750 m. dar in acest caz podul 
ar fi fost situat prea marginal, 
la periferia orașului. In cele 
din urmă, autoritățile Tstanbu- 
lului s-au hotârît pentru o le
gătură intre sectorul european 
Ortakoy și sectorul asiatic Bey- 
lerbey. Distanța de la coastă la 
coastă — 1020 m.

O firmă britanică dc con
strucții a proiectat planurile 
detaliate, iar guvernul turc a 
lansat comanda. S-au prezentat 
patru concurenți, dintre care o 
asociație anglo-vest-germană a 
făcut oferta cea mai avanta
joasă : firmele .Cleveland
Bridge and Engineering Co." și 
..Hochtief AG, Essen", al căror 
deviz a fost evaluat la 30 mi
lioane dolari.

Îstanbulul era dc data aceas
ta sub presiunea timpului. Po
dul nu mai reprezenta, ca o- 
dinioară. un proiect utopic, sau 
o simplă încercare tehnică de

forțe, ci o necesitate imperioasă, 
îstanbulul a devenit tot mai 
mult o metropolă comercială și 
industrială. Populația sa a cres
cut, rețeaua de circulație s-a 
congestionat la maxim. Străzile 
înguste din cartierele vechi ale 
orașului și cele două poduri 
(< are. împreună cu Bosforul, 
impart îstanbulul în trei sec
toare) sint permanet supraso
licitate. Aceeași este situația cu 
bacurile de pe Bosfor, care 
transportă zilnic 13 009 de vehi
cule dc pe un continent pe ce
lălalt.

In ianuarie 1970 a fost sem
nat contractul pentru construc
ția podului. In februarie. 
.Hochtief AG“ a început lucră
rile la construcțiile de bază. 
Firma vest-germană girează 
fundamentele și pilonii de sus
ținere. Spre sfîrșitul acestui an. 
firma britanică urmează să 
treacă Ia construcția tronsoane
lor podului.

Guvernul turc apreciază că 
podul de peste Bosfor va fi ter
minat în 1973. Acest pod va 
stabili cîteva recorduri ale teh
nicii :

— va fi primul pod din lume 
care leagă două continente;

— va fi cel mai lung pod 
suspendat din Europa, avind o 
lungime totală de 1 560 m și o 
lungime a suspensiei între pi-

Ionii principali de 1 074 m 
mai mare pod suspendat 
lume este Golden Gate din 
Francisco, cu o lungime totală 
de 7 000 m și o distanță de 
suspensie de 1 280 m);

— cele două cabluri princi
pale de susținere, de care a- 
tirnă greutatea ansamblului po
dului, au o rezistență de trac
țiune de 15 000 tone.

In ciuda tuturor calculelor 
prealabile, inginerii nu au în
ceput lucrările înainte de a se 
fi efectuat experiențe. «Națio
nal Physical Laboratory" din 
Marea Britanie a construit po
dul la scara 1:50. pe baza pro
iectelor. La acest model, care 
de altfel are o lungime de 60 
m. a fost îndeosebi experimen
tată reacția la curcnții de aer.

Se apreciază că fondurile in
vestite in această construcție de 
proporții uriașe vor fi amorti
zate in numai cîțiva ani : pen
tru fiecare vehicul care va fo
losi una din cele 3 i-3 benzi de 
circulație pentru a trece dc pe 
un continent pe celălalt, se va 
percepe o taxă specială. Iar nu
mărul celor care vor plăti este 
evaluat, pentru anul 1975, la 10 
milioane...

DUMINICA 11 OCTOMBRIE

(După .Well am Sonntag") 
(Va urma)

PROGRAMUL I : 6,05 Con
cordii dimineții; 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Piese distractive: 
7.35 Cintece și jocuri popu
lare; 8,00 Sumarul presei; 
8,10 Avanpremieră cotidiană; 
8,22 Ilustrate muzicale; 9,00

Radiomagazinul femeilor; 9,30 
Ora satului; 10,00 Cavalcada 
ritmurilor; 11.15 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 12,00 De toate 
pentru toți; “
nai; Sport;
săptăminii — muzică ușoari
13.30 Unda veselă; 14,00 Pot
puriuri de muzică ușoară;
14.30 Caravana fanteziei; 
15,25 Meciul internațional de 
fotbal din Cupa Europei : 
România — Finlanda; 17,20 
Selccțiuni din opereta „Clo
potele din Corneville" de 
Planquette; 17,35 Noi înre

13,00 Radiojur-
13,15 Noutățile

gistrări de muzică imputară; 
17,50 Piese instrumentale;
18.10 Parada soliștilor de mu
zică ușoară: 19,00 Gazeta ra
dio; 19.20 Microrecital Ro
berto Carlos; 19.30 Concertul 
orchestrei de muzică popu
lară a Kadioteleviziunii; 20,05 
Teatru scurt; 20,37 Tangouri 
și valsuri celebre: 21,00 Zece 
melodii preferate; 21,35 Ro
manțe; 22,00 Radiojurnal;
22.10 Panoramic sportiv; 22,30 
Muzică de dans: 22,50 Mo
ment poetic; 23.00 Concert 
do seară: 0.03—5 00 Estrada 
noefurnă
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ R.F:G. : lnlrucît construcția de avioane din ce in ce mai 
gigantice crește vertiginos, aeroporturile vechi nu mai pot 
face fala cerințelor actuale de transport a pasagerilor la a- 
vioane. De aceea in R.F.G. s-au construit autobuze speciale 
a căror cabină se ridică cu pasagerii pînă la nivelul avioa
nelor. De asemenea cabina servește și ca sală de așteptare

In foto : Un asemenea autobuz de pasageri pentru ae
roporturi.

Presa sovietică despre
semnificația vizitei 

președintelui Georges Pompidou
MOSCOVA 9, — Corespon

dentul Agerpres. Laurențiu Du- 
ță, transmite: Joi, președintele 
Georges Pompidou, a vizitat 
cosmodromul Baikonur, undo a 
asistat, însoțit de Leonid Brej- 
nev. Nikolai Podgornîi și A- 
lexei Kosighin. la lansarea sa
telitului artificial .Cosmos-368 - 
și i-au tost arătate diferite ti
puri de tehnică cosmică. Vineri 
președintele Franței a fost oas
petele marelui oraș siberian 
Novosibirsk, unde a depus o 
coroană la Monumentul Gloriei, 
ridicat în memoria luptătorilor 
siberieni căzuți în Marele Răz
boi pentru Apărarea Patriei. 
Seara, el a participat la un di
neu oficial oferit în cinstea sade 
sovietul regional din Novosibirsk.

Oglindind pe larg vizita în 
Uniunea Sovietică a președinte
lui Pompidou, ziarul ..Pravda“ 
apreciază că ea constituie ..o 
dovadă că prietenia dintre 
Franța și Uniunea Sovietică se 
va întări și dezvolta. Același 
ziar scrie că ..punctele de ve
dere ale Franței și Uniunii So
vietice asupra situației create 
în Orientul Apropiat și în Asia 
de sud-est sint apropiate. Cele

Anglia : 
Dezbaterile 

din Congresul 
partidului 

conservator
BLACKPOOL 9 (Agerpres). 

— Cea de-a treia zi a Congre
sului anual al Partidului con
servator din Marea Britanic, 
desfășurat la Blackpool, a fost 
consacrată examinării poziției 
guvernului englez față de Piața 
comună europeană și a politicii 
duse în problema rhodesiană. 
Potrivit agenției UPT. intențiile 
guvernului Heath de a adera 
la C.F..E au prilejuit dezbateri 
extrem de furtunoase. Expune
rea de motive în această pro
blemă a fost făcută de Geof
frey Rippon, ministru însărci
nat cu problemele europene, ca
re a declarat că Marea Brita- 
nie este dispusă să „accepte o 
parte rezonabilă11 a poverii a- 
derării la Piața comună și este 
hotărîtă să continue tratativele 
în vederea aderării la C.E.E. 
Numeroși alți vorbitori s-au 
pronunțat însă împotriva ade
rării. subliniind că aceasta ar 
însemna .renunțarea la suvera
nitatea și independența țării". 
Pusă la vot, rezoluția in fa
voarea aderării a fost aprobată 
prin ridicare de miini. Anun
țarea dg către președintele Con
gresului. Edwin Leather, a a- 
doptării moțiunii cu ..o majori
tate substanțială" a stîrnit o 
furtună de proteste din partea 
delegaților anticomunitari, care 
au cerut să se procedeze la un 
vot nominal. Cererea lor a fost 
însă respinsă.

Tn problema rhodesiană, gu
vernul Heath a reușit să înfrîn- 
gă rezistența aripii de extremă 
dreaptă a Partidului conserva
tor. care a cerut renunțarea 
imediată la embargoul instituit 
asupra schimburilor comerciale 
cu regimul Ian Smith. Ministrul 
afacerilor externe. Alee Dou- 
glas-Home și-a exprimat spe- 
ranta că în curînd vor începe 
convorbiri cu reprezentanții re
gimului rhodesian.

----♦-----

Actele de piraterie 
aeriană

PARIS 9 (Agerpres). — In ul 
time'.e 21 de luni, companii ae
riene din 48 de țări și 15 CCC de 
pasageri au fost victimele actelor 
de piraterie aeriană, relevă cot'dm 
nul francez „Le Figaro". In total, 
un număr de 155 de avioane au 
fost deturnate in această perioadă. 
Acte!.- de piraterie aeriana au | ro- 
voca> moartea a 125 de persoane, 
dintre .are 47 au pierit în explo
zii nui avion al companiei elve
țiene Swissair. 

două state ale noastre, constată 
ziarul, întreprind, măsuri active 
in favoarea destinderii și cola
borării în Europa, a întăririi se
curității pe continentul nostru".

La rindul său, ziarul „So- 
vetskaia Rossia", consacră rela
țiilor sovieto-franceze un am
plu articol in care, după ce 
menționează creșterea de 2,6 ori 
a volumului comerțului sovieto- 
francez în ultimii cinci ani. 
subliniază : „deși această cifră 
este grăitoare în sine, caracte
rul relațiilor economice sovielo- 
franceze este exprimat nu nu
mai prin volumul circuitului co
mercial ci, mai ales, prin vas
tele programe de lucrări în co
mun în diferite ramuri ale c- 
conomiei, tehnicii și științei11.

„Se poate afirma cu convin
gere, conchide „Sovetskaia Ros- 
sia*, că vizita în Uniunea So
vietică a președintelui Franței, 
va servi dezvoltării continue și 
întăririi colaborării sovieto- 
franceze. care corespunde in
tereselor ambelor țări, interese
lor tuturor popoarelor europe
ne. va contribui la destinderea 
pe continent, la întărirea secu
rității internaționale în ansam
blu14.

Ninsori 
în Spania
MADRID 9 (Agerpres). — La 

numai o lună după cele mai căl
duroase zile ale verii, in Spania 
au căzut primele ninsori in Po
dișul Leon, la o altitudine de 
peste 1 500 m. Piscurile Mintiilor 
Sierra Guadarrama, la nord de 
Madrid, precum și cei din Pirinei 
sint îmbrăcați in mantia albă a 
zăpezii. In timp ce in cea mai 
mare parte a Peninsulei Iberice au 
căzut primele precipitații bogate 
din această toamnă, deasupra Ma
dridului și a Platoului Mamba, 
cerul nu și-a deschis încă zăgazu
rile. De 112 zile, capitala spani
olă n-a mai cunoscut nici o pică
tură de ploaie Pe coasta Mării 
Mediterane, între Valencia și Al- 
meira, vara și-a luat rămas bun 
cu temperaturi pînă la 50 de grade.
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© La invitația Skupștinei Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia, joi a 
sosit la Belgrad o delegație a So
vietului Suprem al U.R.S.S. con
dusă de P. M. Mașerov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Bielo- 
rusia, membru al prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.

® In clădirea fostului Coman
dament de control aliat din Berli
nul occidental, a avut loc vineri cea 
de-a 8-a întîlnire din cadrul
schimbului de păreri dintre amba
sadorii celor patru mari puteri 
în problema Berlinului occidental, 
anunță agenția TASS.

S-a stabilit ca următoarea întîl
nire să se țină la începutul lunii 
noiembrie.

Q Organizația europeană de 
cercetări nucleare (CERN) va. 
construi un accelerator de protoni 
de 1 220 miliarde de clectronvolți, 
în localitatea elvețiană Meyrin, în 
apropiere de Geneva. $lirea a fost 
anunțată de conducătorul proiec
tului J. II Adams, cu prilejul 
unei reuniuni a acestei organizată.

Acceleratorul, care va li cel mai 
mare din lume, va avea un dia
metru de 22 km și va costa 1,1 î 
miliarde de franci elvețieni.

© Ministrul poștelor și comu
nicațiilor al Italiei, Giacinto Bosco, 
a inaugurat joi o nouă stație de 
telecomunicații, instalată intr-o lo
calitate din apropierea Romei. 
Grație acestei instalații. Italia are 
de acum legături -de telecomunica

Declarația M.A.E. al U.R.S.S.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

Ministerul Afacerilor Externe al 
LLR.S.S. a dat publicității o de
clarație care relevă că Uniu
nea Sovietică, .acționind con
secvent pentru folosirea posibi
lităților croate de misiunea Jar
ring, a contribuit activ la ini
țierea unor acțiuni practice în 
vederea stabilirii contactelor 
pentru începerea convorbirilor 
intre părți prin intermediul re
prezentantului special al secre
tarului general al O.N.U. Gu-

Evenimentele
RIO DE JANEIRO 9. —

Corespondentul Agerpres, Va- 
sile Oros, transmite: In
după-amiaza zilei de joi, cal
mul relativ observat după pre
luarea puterii de către genera
lul Juan Jose Torres a cedat 
locul unei noi stări de tensiu
ne, o dată cu rebeliunea regi
mentului Ingavi — unitate de 
elită a forțelor ariîiate bolivie- 
ne, înzestrată cu o considerabilă 
putere de foc. Comandantul a- 
ccstui regiment, locotcnent-colo- 
nelul Miguel Ayoroa Montano, 
unul dintre inițiatorii loviturii 
contra lui Ovando Candia, l-a 
avertizat pe generalul Torres că 
nu va depune armele „pînă cînd 
statul nu va intra în spiritul 
legii, constituind un cabinet mi
nisterial care să nu includă 
partizani ai stîngiî44. Rebeliu
nea a survenit în momentul 
cînd l-a palatul „Quemado-4 se 
purtau negocieri intre condu
cerea Centralei muncitorești bo- 
livienc, reprezentată de Juan 
Lcchin. și generalul Torres, pri
vind includerea in guvern a opt 
miniștri din partea „Frontului 
Popular14, alcătuit din sindica
tele muncitorești și țărănești, 
studenți și organizații politice 
de stingă. Generalul Torres a 
ordonat regimentului Colorado 
să utilizeze forța „dacă va fi 
nevoie", pentru a lichida rebe
liunea.

Regimentul rebel Ingavi dis
pune de circa 600 de oameni și 
este dotat cu mitraliere porta
tive, arme bazuca, cîteva piese 
de artilerie antiaeriană și un 
sprijin de blindate. Noul pre
ședinte contează pe corpul de 
„rangers44 — circa 500 de oa
meni, pe Centrul de instrucție 
al trupelor speciale, cu un c- 
fectiv de 800 de oameni, dotați 
cu armament modern, ca și pe
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ții directe cu Asia și Orientul A- 
propiat prin intermediul unui sate
lit Intelsat", a cărui orbită trece 
pe deasupra Oceanului Indian.

@ In Uniunea Sovietică, au fo«t 
lansați joi. sateliții artificiali ai 
Pămîntului .,Cosmos-369“ și „Cos- 
mos-370", la bordul cărora este 
instalat aparataj științific destinat 
continuării cercetărilor în spațiul 
cosmic. Agenția TASS menționează 
că aparatajul funcționează normal.

0 Agenția C.T.K. anunță că 
președintele R. S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, și-a încheiat vi
zita oficială în Finlanda, înapoin- 
du-se vineri seara la Praga.

@ La Bagdad au început con
vorbirile între reprezentanți ai 
Băncii Mondiale și membri ai 
guvernului irakian, în legătută cu 
finanțarea unor proiecte de iriga
ție, anunță postul de radio Bag
dad.

Costul total al proiectelor este 
evaluat la 25 milioane de Jinan 
(70 milioane dolari).

ffr La Mogadiscio a fost con
damnat la moarte Yussuf Ismail, 
care, in octombrie 1969, l-a asa
sinat cu focuri de armă auto
mată pe președintele somalez 
Abdirashid Aii Shermarke. In 
cursul procesului, început la 
mijlocul lunii trecute, acuzatul 
și-a recunoscut vinovăția. Alte 
cinci persoane implicate in pro
ces sub acuzația de a fi parti
cipat la pregătirea asasinatului 
au fost achitate din lipsă de 
probe. 

vernul sovietic a declarat gu-1 
vernului S.U.A. că partea’’sovie
tică este gata și pe viitor să-și 
aducă contribuția pentru ca 
convorbirile să înceapă -în cel 
mai scurt timp și să contribuie 
la succesul lor. Guvernul so
vietic s-a referit, de asemenea, 
in termeni favorabili la hotă- 
rîrea guvernelor R.A.U. și Ior
daniei de a fi de acord cu în
cetarea focului, în cazul în caro 
și Israelul iși va asuma aceste 
obligații".

din Bolivia
regimentele Castrillo și Man- 
chego. cu un total de 700 de 
combatanți. Sprijinul principal 
pare să fie însă forța aeriană 
loială noului președinte, dotată 
cu 20 de avioane de luptă.

In ceea ce privește poziția 
noului președinte față de cere
rile Centralei muncitorești bo- 
liviene în vederea cooperării, 
ele au fost acceptate aproape 
in totalitate, excepție făcînd 
cea referitoare la revocarea de
cretului de indomnizare a fir
mei nord-americane Gulf Oil 
(78 milioane de dolari). Centra
la a adresat o chemare către 
toți membrii săi in vederea or
ganizării unei mari manifesta
ții pentru a cere președintelui 
„arme pentru toți muncitorii", 
întrucît numai astfel va putea 
fi înfrîntă rezistența conserva
torilor.

In cursul nopții, colonelul 
Samuel Gallardo a declarat că 
guvernul actual deține contro
lul în întreaga țară, rămînînd 
doar să fie soluționată prin ne
gocieri sau prin forță situația 
din regimentul Ingavi. dislocat 
la cartierul general al forțelor 
armate, de unde a pornit rebe
liunea generalului Rogelio Mi
randa.

Partidele politice sc comportă 
în mod diferit. Cele de dreapta 
păstrează tăcerea, iar liderii lor 
caută să se refugieze la amba
sade străine. Celelalte partide 
l-au aclamat pe Torres și- a- 
cum studiază posibilitatea par
ticipării Ia o coaliție guverna
mentală. In prezent, Torres pa
re să fie preocupat îndeosebi 
de problema unității forțelor 
armate și de aceea joi s-a în- 
tîlnit în clădirea Colegiului' mi
litar din La Paz cu mai mulți 
ofițeri superiori. încercirid să 
ajungă lă un consens privind 
componența guvernului.

9 9 9 © 9 9

@ La Buenos Aires, Rosario, 
Sontiogo del Estero și Mor 
del Plata au explodat joi 15 
bombe, producind însemnate 
stricăciuni unor imobile publice 
și particulare, dar fără a face 
victime. Una din bombe a ex- 
plodot in fața școlii de ofițeri 
din capitala Argentinei, in 
timp ce o altă explozie a dis
trus un automobil ol poliției la 
Santiago del Estero. Autorită
țile polițienești argentiniene 
s-ou abținut să comenteze în 
mod oficial cauzele acestor 
acte de violență, pe care unii 
observatori politici din Bue
nos Aires le consideră legate 
de a 75-a aniversare a naște
rii fostului președinte ol Argen
tinei. Juan Peron, aflat in exil 
în Spania.

@ Un fermier din satul 
Flagny, de lingă Dijon, a desco
perit intr-o pădure din apropiere 
o brățară antică de aur cintă- 
rind 1,3 kg. Podoaba, care fuse
se scoasă la iveală de un buldo
zer in timpul unor lucrări de a- 
menajare a unui drum și ca:e 
datează, după toate probabilită
țile, din secolul al Vll-lea i.e.n., 
a fost predată muzeului arheolo
gic din Dijon.

© Reprezentanții din Dar- 
Es-Salam a Frontului pen
tru eliberarea Mozambicului 
(FRELIMO) a anunțat că, în 
cursul ultimelor luni, patrioții 
mozambicani au lansat 12 ata
curi asupra unor fortificații ale 
trupelor portugheze, dintre ca
re una a fost complet distrusă. 
Ei au organizat, de asemenea. 
13 ambuscade și au aruncat în 
aer patru poduri. Peste 100 de 
soldați portughezi au fost uciși 
în timpul luptelor. Detașamen
tele FRELIMO au distrus, de 
asemenea, 28 de mașini militare 
și o însemnată cantitate de ma
terial de război.

Declarația apreciază drept „o 
mistificare premeditată" afirma
țiile potrivit cărora în zona Ca
nalului de Suez ar fi apărut 
instalații de rachete antiaerie
ne. deservite de personal sovie
tic. In încheiere, in do-ument 
se spune : „Uniunea Sovietică a 
fost și rămîne adeptul ferm al 
reglementării politice a proble
melor Orientului Mijlociu pe 
baza îndeplinirii rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967 în ansamblul 
său44.

PATRU 
MILIOANE 

de muncitori 
din Argentina 

în grevă
BUENOS AIRES 9 (Ager

pres). — Vineri, a început în 
.Argentina o grevă a aproxima
tiv 4 milioane de lucrători din 
diverse sectoare de activitate. 
Aceasta este prima mare con
fruntare dintre guvernul prezi
dat de generalul Roberto Le- 
vinston și sindicate.

Trenurile, metrourile, trans
porturile auto, o serie de în
treprinderi industriale și ban
care etc. sînt complet parali
zate de grevă.

Această acțiune a fost de
clanșată la apelul Confedera
ției Generale a Muncii. în semn 
de protest față de politica eco
nomică și socială a guvernului. 
Potrivit informațiilor transmise 
de agenția UPI, in eventuali
tatea că guvernul nu va ridica 
starea de urgență. Confedera
ția Generală a Muncii va de
clanșa alte două greve de mari 
proporții.

-------------

Succese 
ale forțelor 

patriotice 

cambodgiene
PNOM PENH 9 (Agerpres). — 

In cursul acțiunilor ofensive 
lansate in luna septembrie, for
țele de rezistență populară din 
Cambodgia au scos din luptă 
peste 1 000 de militari din rîn- 
dul trupelor regimului Lon Noi 
și al efectivelor saigoneze tri
mise de administrația Thieu în 
sprijinul acestora — informează 
VNA. citind agenția AKI. In a- 
ceeași perioadă, patrioții cam- 
bodgieni au distrus aproxima
tiv 100 vehicule militare și au 
capturat importante cantități de 
muniții de la forțele inamice.

Programul președintelui tan 
pentru soluționarea 

conflictului din Indochina
WASHINGTON 9 (Agerpres) 

— Președimele Nixon a rostit l.i 
posturile de radio și televiziune un 
discurs, în care a prezentat un 
program în cinci puncte pentru 
soluționarea conflictului din Indo
china.

El a propus ca toate forțele ar
mate din întreaga Indochină să 
înceteze focul și sa rămînă pe 
pozițiile pe care le ocupa in pre
zent. încetarea focului ar urma 
să aibă loc fără condiții prealabile 
și să fie supravegheată de obser
vatori internaționali, precum și de 
părțile in cauză. Nixon a cerut 
ca această încetare a focului „să 
fie obiectul unor negocieri ime
diate". Din propunerea președin
telui S.U.A, rezultă ca o asemenea 
încetare a focului ar presupune 
înghețarea tuturor acțiunilor pe 
care le desfășoară forțele patriotice 
ale ponoarelor din Indochina.

R. Nixon a propus, de aseme
nea, organizarea unei conferințe in
ternaționale de pace pentru întrea
ga Indochina, arătind că eleme.vele 
esențiale ale acordurilor de la 
Geneva din 1954 și 1962 răinîn ca 
bază pentru reglemetarea proble
melor intre statele clin regiunea 
respectivă. După cum se știe însă 
popoarele din Asia de sud-e t a.i 
început lupta de eliberare națio
nală tocmai în urma violării i.e - 
tor acorduri prin intervenția mi
litară a S.U.A.

In continuare, președintele a 
sublinia: că Statele Unite vor par
ticipa concomitent și la negocie

rile de la Paris. El a propus ca la 
aceste negocieri să fie abordat și 
un program de retragere a trupe
lor americane, ca parte a unei le- 
glementări generale, fără să pre
cizeze, insă o dată limită a acestei 
retrageri.

In această problemă, delegația 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu a! Republicii Vietnamului de 
sud la Conferința de la Paris a 
subliniat recent că forțele armate 
populare de eliberare se vor ab
ține de a ataca trupele intervențio- 
niste, cu condiția ca acestea <ă 
fie retrase pînă la 30 iunie 19’’l. 
Fără aceasta — a subliniat de! •- 
gatia — o încetare a focului ar 
însemna perpetuarea ocupației țării 
și o încercare de a stăvili lupta 
de eliberare a poporului vietna
mez'.

Președintele a propus apoi cău
tarea unei reglemen-ări politic? tn 
Vietnamul de sud. El a afirmat 
că S.U.A. ar Fi gata să respecte 
rezultatul „voinței poporului sud- 
vîetnamez" și „rezultatul procesu
lui politic asupra căruia se va că
dea de acord", dar a exclus po
sibilitatea înlocuirii actualului re
gim de la Saigon. Din propunere 
rezultă că reglementarea acestei 
probleme ar urma să sc facă în 
prezența trupelor americane.

Ultimul punct al propunerii lui 
Nixon se referă la eliberarea „ime
diată și necondiționată44 a tuturor 
prizonierilor de război de către 
ambele părți.

I
/1/O.SCOV'zl 9 — Corespon

dentul Agerpres, Lanremut 
Duță, transmite ■ O expoziție 
de artă decorativă s-a deschis
vineri dupâ-amiazâ in saloanele 
Fohdiitiit Plastic dm Moscova, 
in cadrul acordului de colabora
re dini re Uniunea artiștilor plas
tici din România și Uniunea ar
tiștilor plastici din Uniunea So
vietică.

I 
I

I

Printre lucrările expuse, apar
ținând unui număr- de aproape 
S3 de artiști plastici români din 
diferite generații, se află tapi
serii de Mimi Podeaua, Aspasia 
Burdujea, Teodora Moisescu- 
Sțhendal și alții

Atenția vizitatorilor este 'e- 
ținntă, de asemenea, de picturile 
pe sticlă executate de 7oe 
Băicoianii, pici ura pe lemn — 
de Victoria Săvulcscu, ceramica 
de Patriciu Mateescu, Flavin 
Dragomir, Costel Badea și alții.

La vernisaj au fost de față 
lon Ciubotarii, ministru consi
lier al Ambasadei din Moscova

Prezențe 
romanești’

BERLIN 9. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : După ce, la 6 oc
tombrie, Teatrul tineretului 
„lon Creangă" din București 
a repurtat un răsunător suc
ces la zilele festive ale Ber
linului cu comedia muzicală 
„Poveste neterminată", de zl- 
lecu Popovici, la 8 octombrie, 
in marea sală a Teatrului ti
neretului din capitala R.D.G. 
— „Theater der Freundschaft" 
a prezentat basmul muzical 
„Cocoșelul neascultător** de 
Ion Lucian, in regia autoru
lui. Artiștii români au reușit 
să-> cucerească pe tinerii 
spectatori, întrunind, totoda
tă. elogiile reprezentanților 
vieții culturale și •ziariștilor 
din Berlin.

După ce ropotele Ue aplau
ze au încetat și artiștii ro
mâni, cu brațele încărcate de 
flori, și-au luat rămas bun 
de la tinerii spectatori, direc
toarea Teatrului tineretului 
din Berlin, lise Rodenbeg, l-a 
felicitat călduros pe directo
rul Teatrului, lon Lucian, 
pentru succesul înregistrat și 
i-a oferit un urs uriaș, sim
bolul orașului Berlin

PRAGA 9. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen lonescu, 
transmite : La Teatrul de Co
medie din Praga a avut loc 
premiera piesei lui 1. L. Ca- 
ragiale „D’ale Carnavalului" 
Spectacolul, a cărții regie a- 
parține lui Dinu Cernescu, 
s-a bucurat de un frumos 
succes in rindul publicului 
praghez, care a umplut pînă 
la refuz sala. La sf ir și tul 
spectacolului, actorii ceho
slovaci și regizorul român au 
fost chemați in repetate rin- 
duri la rampă.

REZERVELE ALGERIEI
ALGER 9. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Benga, 
transmite: Belaid Abdessalam. 
mii-'Strul algerian al industriei 
și energiei, a făcut o declarație 
preiei, în care s-a referit la 
probleme legate de îndeplini
rea planului cvadrienal de dez
voltare a Algeriei. El a subli
niat că îndeplinirea obiective
lor planului s& bazează în prin
cipal pe mobilizarea propriilor 
resurse ale țării. Ministrul al
gerian a relevat că statul dis
pune nu numai de resurse care 
permit realizarea proiectelor in
dustriale stabilite, ci și de re
zerve însemnate, în primul 
rind hidrocarburi, caro fac po

sibilă o creștere peste preve
derile planului a producției pe
trolifere. Lărgirea producției dc 
petrol, bazată pe descoperirea 
de noi zăcăminte, este însoțită 
de sporirea valorii țițeiului pe 
piața mondială, ceea ce atrage 
după sine creșterea venitului 
național a subliniat Belaid Ab- 
dessalam.

Ministrul industriei a arătat 
câ Algeria este hotărîtă să-și 
recucerească toate drepturile 
pe care i le conferă calitatea 
de proprietară a bogățiilor so
lului și subsolului. „Reamintim 
tuturor acelora care încearcă 
să facă presiuni asupra noas
tră și să ne priveze de drep

turile legitime, că bogățiile pe
trolifere se află in Algeria și 
că ele constituie un patrimo
niu național inalienabil, fiind 
destinate, prțn natura lor, să 
susțină dezvoltarea economică 
a țării, încredințată unor so
cietăți străine44 — a spus ci.

Declarația, care evocă efor
turile întreprinse de Algeria 
pentru consolidarea independen
ței sale economice, intervine 
într-un moment cînd au loc 
negocieri cu reprezentanții unor 
companii străine (îndeosebi pe
troliere), în vederea obținerii 
unor redevențe sporite, necesa
re finanțării proiectelor de dez
voltare industrială a țării.

C Greva salariaților muni
cipali din Marea Britanie s-a 
extins joi, cînd alți lucrători 
din acest sector de activitate 
au încetat lucrul. Pînă in pre
zent, la această acțiune re
vendicativă participă 60 000 
din cei 770 000 de salariali 
ai municipiilor, dar se aș
teaptă ca noi greve să aibă 
loc în zilele următoare. La 
Londra, autoritățile locale au 
apelat la spărgătorii de gre
vă, dar după cum au anunțat 
liderii celor trei sindicate ca
re coordonează greva vor a- 
vea loc tratative cu spărgă
torii de grevă pentru ca a- 
ceștia să-i susțină pe salaria- 
ții municipali.

La Palatul Națiunilor de la 
Club des Pins de lingă Alger s-au 
desfășurat recent lucrările celei 
de-a treia conferințe a comitete
lor naționale din țările africane 
pentru combaterea subnutriției, 
organizată in codrul campaniei 
mondiale de combatere a foa
metei (C.M.C.F.) și sub auspiciile 
F.A.O. Pe ordinea de zi a con
ferinței s-au aflat probleme pri
vind structura și funcționarea co
mitetelor regionale de combatere 
a subnutriției, elaborarea și pu
nerea în aplicare a noilor pro
grame de acțiune ale acestora, 
popularizarea mijloacelor menite 
să elimine deficiențele înregistra
te în aprovizionarea populației 
din diverse țări ale lumii cu pro
duse alimentare bogate in pro
teine, coordonarea activității co
mitetelor amintite, precum și me
todele de mobilizare a tuturor 

resurselor umane pentru comba
terea foametei și rolul ce revine 
tineretului în această vastă cam
panie desfășurată pe plan mon
dial.

Delegații au ajuns la conclu
zia că se impune elaborarea 
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unei strategii globale a dezvoltă
rii care să se traducă in viață 
prin mobilizarea și folosirea la 
maximum a tuturor resurselor 
umane și materiale din țările 
africane. Ei au arătat că, in 
acest scop, este necesară edu
carea populației in materie de 
nutriție. Aceasta poate fi rea'i- 

zată atit prin organizarea pe 
continentul african sau in alte 
regiuni ale lumii a unor „săptă- 
mîni mondiale de luptă împo
triva foametei", cit și prin alte 
mijloace de popularizare a me
todelor de îmbunătățire a siste

mului de alimentație.
Participanții la conferința din 

capitala algeriană au acceptat, 
propunerea făcută in noiembrie 
anul trecut, la cea de-a 15-a se
siune a F.A.O., de a se prelun
gi campania de luptă împotriva 
subnutriției pînă in anul 1980. 
Numărul impresionant al proiec

telor realizate sau în curs de 
realizare (353), lansate incepind 
din ianuarie 1969 în cadrul aces
tei campanii este desigur eloc
vent pentru complexitatea pro
blemelor ce trebuie să fie solu
ționate în timp.

Se remarcă faptul că actuala 
campanie de combatere a sub
nutriției în Africa iși propune 
mobilizarea tuturor eforturilor 
umane și a resurselor materiale 
disponibile în vederea dezvol
tării multilaterale a fiecărei țări 
interesate. Aceasta înseamnă că 
ea se va desfășura concomitent 
cu acțiunile de transpunere în 
practică a unor importante pro
iecte industriale și de dezvoltare 
a zonelor rurale din țările afri
cane.

C. BENGA, 
corespondentul Agerpres la Alger
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