
REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

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

DISCIPLINA MUNCII
In societatea noostrâ socialis

tă, partidul și statul garantează 
tuturor cetățenilor exercitarea 
efectivă a dreptului la muncă, 
satisfacerea intr-o măsură me
reu crescindă a nevoilor lor 
materiale și spirituale. Interesele 
și aspirațiile oamenilor muncii 
sint fidel exprimate și se înfăp
tuiesc prin insăși politica inter
nă și externă a partidului și 
Statului nostru.

In dubla lor calitate, de pro
prietari și producători ai bunu
rilor materiale și spirituale, pre
cum și in aceea de consuma
tori, oamenii muncii poartă răs
punderea pentru dezvoltarea și 
înflorirea economiei, a științei 
și culturii, pentru prosperitatea 
întregii națiuni. Această răspun
dere se materializează prin con
tribuția fiecărui salariat la ela
borarea și îndeplinirea sarcini
lor ce revin unității din care face 
parte, prin respectarea obligații
lor de serviciu, asigurarea oidi- 
nei și disciplinei in muncă, apă- 
rarec și intărirwi proprietății so
cialiste.

In condițiile omiouiru socialis
te, in care roadele eforturilor 
colective sint puse nemijlocit in 
slujba bunăstării poporului, pen
tru fiecare membru conștient al 
societății noastre, munca esie o 
chestiune de onoare. Atitudinea 
de înaltă responsabilitate și dis
ciplină constituie deci, o îndato
rire elementară față de sine și 
societate. Partidul nostru consi
deră că aceasta este una din 
căile importante de utilizare de
plină a capacităților de creșteie 
a producției și productivității 
muncii, de reducere a cheltuieli
lor de producție și creștere a 
rentabilității, de care depinde, 
in esență, sporirea avuției națio
nale și ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al tutu
ror oamenilor muncii.

întregul proces economic, so
cial, și cultural al țării demon
strează convingător că, in majo
ritate covirșitoare, muncitorii, in
ginerii, tehnicienii și funcționarii 
sini tot mai conștienți că efortu
rile lor colective sint puse ne
mijlocit in slujba bunăstării po
porului, câ atitudinea de inaltă 
responsabilitate și disciplină con
stituie o îndatorire elementară 
față de sine și societate. „...Este 
necesar — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in unc din 
cuvintările sale — să acționăm 
cu mai multă hotărire penliu 
întărirea ordinei și disciplinei in 
muncă... In același timp, trebuie 
intensificată munca politică, ac
tivitatea sindicatelor și organiza
țiilor de tineret și luate măsuri 
hotărite împotriva celor care, 
prin actele lor, produc dezordine 
in viața întreprinderilor. Trebuie 
să punem in modul cel mai ho- 
tăril capăt indisciplinei. Să creăm 
o opinie de masă din partea 
colectivelor din intreprinderi îm
potriva acelora care generează 
dezordinea și indisciplina in 
producție...“

Mergind pe linia traducerii în 
viață a acestor prețioase indica-

unică și 
obligatorie 
pentru foji 

salariafii
ții, organizațiile de partid și, sub 
directa lor îndrumare, organiza
țiile de sindicat și U.T.C. din u- 
nitățile economice ale Văii Jiului 
militează cu eficacitate crescin
dă pentru dezvoltarea inaltei res
ponsabilități in muncă, exprimată 
in primul rind prin folosirea cit 
mai deplină a timpului de lu
cru și a utilajelor din dotare. 
Exemplul cel mai elocvent și mai 
recent in această privință ni-l 
oferă mina Uricani care prin mă
surile luate sub îndrumarea or
ganizației de partid in direcția 
întăririi disciplinei muncii, îndeo
sebi reducerea absențelor nemo
tivate, învoirilor și concediilor 
fără plată, întreruperilor și stag
nărilor in producție, a reușit să 
pună capăt râminerii in urmă, să 
realizeze planul la zi și să trea
că la recuperarea treptată a 
pierderilor de producție înregis
trate de la începutul anului. 
Activitatea unor colective ce se 
mențin de multă vreme in pri
mele rina'uri ale întrecerii socia
liste, cum sint cele de la minele 
Lupeni și Paroșeni, se caracteri
zează printr-o muncă discipli
nată - condiție elementară și in 
același timp esențială pentru 
organizarea superioară a pro
ducției și a muncii, pentru creș
terea eficienței economice. O 
disciplină feimă stă de aseme
nea la temelia realizărilor bune 
obținute la toți indicatorii pla
nului de către colectivele Uzinei 
de utilaj minier Petroșani, prepa- 
rația Lupeni și „Viscoza" Lupeni.

Evident, nu putem reduce no
țiunea de disciplină numai ia 
semnificațiile pe care le oferă 
analiza folosirii timpului de lucru 
dar, rezultă de aici, că există, 
in cadrul celor 8 ore, importante 
rezerve de creștere a producti
vității muncii, condiționate de 
organizarea și urmărirea opera
tivă a producției, de întocmirea 
graficelor de producție pe baze 
științifice, in funcție de condițiile 
concrete din sectoare, abataje, 
secții, ateliere și alte locuri de

muncă, de aprovizionarea teh- 
nico-materială la nivelul cerut 
de asigurarea ritmicității produc
ției, a decalajului corespunzător 
intre diferite operații, întărirea 
responsabilității in muncă. Dacă 
adăugăm și promptitudinea și o- 
perativitatea cu care sint trans
mise și îndeplinite sarcinile ce 
vin de la superiori - maiștri, șefi 
de sectoare și brigăzi - grija

(Continuare in pag. a -l-a)
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| După ce au încheiat luna I 

I.septembrie cu o producție de I
7 000 tone cărbune, minerii | 
brigăzii lui Eugen Botnar de i 

I la mina Aninoasa își înscriu I 
• și in luna curentă realizările . 
| pe o curbă ascendentă. In a- | 
] batajul lor cameră nr. 7 din 
| stratul 3, de mare capacitate . 
I (200 tone pe zi) randamentele I 
■ ce se realizează sint de peste I 
I 9 tone/post. Această realiza- I 
. re, ce poate fi socotită o au- | 
I tentică performanță dobindi- | 
I tă la abataj cameră, se spri- . 
I jină pe capacitatea și ener- j 
• gia. mult apreciate de con- 
I ducerea sectorului I al E. M. I 
I Aninoasa. cu care șeful bri- f 
a găzii reușește să-și organize- . 
I ze oamenii la front, să-i in- I 
Idrume in muncă, ceea ce de- .

termină toate schimburile să I 
. execute operațiile atit prin- 
| cipale cit și secundare (po- I 
Idiri, prăbușiri etc.) la timp, ■

fără întreruperi în muncă, | 
| fără pierderi de producție, i

Firmele românești continuă 
să fie vizitate de numeroși 
specialiști și oameni de 
afaceri din țările pre
zente la „Tirgul internațional 
București" care, apreciind di
feritele exponate, încheie nu
meroase tranzacții și contrac
te eu întreprinderile exporta
toare.

Foto: Ion LICIU

Lucrările 
Comisiei 

permanente 
a Marii 
Adunări 

Naționale 
pentru 

Consiliile 
populare 

Ș« 
administrația 

de stat
Vineri, 16 octombrie a. c., 

la Palatul Marii Adunări 
Naționale, a avut loc ședința 
de lucru a Comisiei perma
nente pentru consiliile popu
lare și administrația de stat, 
prezidată de tovarășul Du
mitru Balalia, președintele 
comisiei.

La ședința comisiei au par
ticipat, ca invitați, reprezen
tanți ai unor organe centrale 
ale administrației de stat, pre
ședinți. prim-vicepreședinți ai 
comitetelor executive și pre
ședinți ai comisiilor perma
nente ale unor consilii popu
lare județene, municipale și 
orășenești, președinți ai unor 
comitete ale asociațiilor de 
locatari.

Din însărcinarea Consiliu
lui de Stat, comisia a anali
zat. pe baza rapoartelor pre
zentate de comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
ale municipiilor București și 
Cluj, modul în care sint a- 
plicate dispozițiile legilor nr. 
9/1968 și 10/1968, in legătură 
cu construcțiile de locuințe, 
administrarea și întreținerea 
fondului locativ de stat, pre
cum și cu privire la activi
tatea asociațiilor de locatari.

In cadrul dezbaterilor care 
au avut loc au fost eviden
țiate succesele obținute in 
construcția de locuințe. în 
gospodărirea și administrarea 
fondului locativ de stat. Tot
odată, au fost relevate unele 
neajunsuri in ceea ce pri
vește controlul calității lucră
rilor. folosirea utilajului și 
forței de muncă și organiza
rea activității șantierelor.

Constatările făcute de co
misie in urma dezbaterilor, 
însoțite de concluziile și pro
punerile acesteia, vor fi îna
intate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT

AL ROMÂNIEI, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
la Los Angeles și San Francisco

LOS ANGELES 16 (Agerpro). 
— Trimișii speciali transmit : [ci, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția Eleni 
Ceaușescu, precum și persoanele 
oficiale care-I însoțesc și-au conti
nuat vizita pe coasta californianâ 
a Statelor Unite ale Americii. 
Răspunzind invitației oficialitățilci 
municipale, președintele Nicolae 
Ceaușescu a vizitat în cursul după- 
amiezii primăria din Los Angeles. 
Aici, șeful statului român a foi 
întîmpinat și salutat călduros de 
Samuel Yorty, primarul acestui 
important centru economic și cul
tural, cel mai întins oraș din S.U.A. 
In semn de omagiu, înaltului oas
pete român i-a fost înmînaiă cheia 
orașului.

Potrivit tradiției, pentru a păs 
tra amintirea acestui moment, 
oaspeți și gazde s-au foiograiiai 
împreună intr-o încăpere, pe fun
dalul căreia se aflau drapelele 
României și S.U.A. In dialogul 
care a urmat, primarul orașului 
Los Angeles și-a exprimat prețui
rea pentru țara noastră și dorința 
de a cunoaște nemijlocit realizările 
poporului român.

In aceeași după-amiază, progra
mul președintelui Ceaușescu a cu
prins o vizită ia Hollywood, unde 
a lost oaspetele studiourilor cine
matografice „Universal".

La intrarea în marea citadelă a 
filmului, pe o placă de sticlă, era.i 
înscrise cuvintele „Bun venit exce
lențelor lor domnului Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, 
și soției sale". In întimpinarea 
oaspeților au venit Lew \Vasser- 
man, președintele societății „M.C.A. 
Inc.", și Jay Stein, vicepreședintele 
studiourilor „Universal". Doi tineri 
actori au rostit în limba română 
cuvinte de bun sosit și au oferit 
tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori. Intr-o mașină deschisă, 
oaspeții vizitează apoi platoul:1c 
de filmare, unde se aîlă numeroase

improvizații infățișînd peisaje na
turale, așezări omenești din dife
rite epoci și diverse zone geogra
fice ale lumii. „Nu există cadru 
natural, etnografic, sau citadin pe 
care să nu-1 avem sau să nu-J 
putem reconstitui in studiourile 
noastre" — declară însoțitorii. 
Mașina înaintează de-a lungul unei 
rute bizare, străbătînd de la un 
minut la altul cînd un oraș euro
pean, cînd o așezare din vestul 
sălbatic al Amoricii secolului tre
cut, cind un sat asiatic sau af-i- 
can. Totul este reconstituit cu o 
mare artă, cu mul: respect pentru 
amănuntul definitoriu, dar și vJ 
o evidentă grijă pentru economi
citate. Filmele- studiourilor sint 
aproape în întregime realiz r.e 
aici. Iată un mic loc despre care 
gazdele spun că a fost folosit la 
filmarea unor îmîmplări pasionan’e 
petrecute pe ocean. O mică cas
cadă, o ripă banală, cîteva stinci 
din plastic reconstituie marele și 
impenetrabilul canyon din vestul 
S.U.A. Pe cîteva platouri se fil
mează seriale ale televiziunii sau 
se turnează filme de lung metraj. 
Oaspeții asistă la realizarea cîtor- 
va secvențe fiind invitați să ia 
loc pe scaune special pregătite, 
plasate între alte scaune pe care 
se allă înscrise numele unor psr- 
sonalități marcante ale vieții poli
tice șt culturale care au vizitat 
studiourile. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de organi
zarea activității, de metodele de 
realizare a filmelor, de economici
tatea procesului de producție a 
instalațiilor.

Asistînd la filmarea unor sv.iie 
dintr-un serial de televiziune de 
mare popularitate, oaspeții români 
s-au întreținut cu realizatorii. In
terpretul principal al serialului, 
Raymond Burr, și-a exprimat sa
tisfacția că la filmarea cîtorva 
scene a fost prezentă o personali
tate atit de prestigioasă. „Sper, a

spus actorul american, că în cursul 
anului viitor să pot cunoaște per
sonal frumoasa dv. țară despre 
care am auzit atîtea lucruri im
presionante".

Intr-un amfiteatru special ame
najat, în incinta studiourilor sino 
filmate scene palpitante realizate 
de cițiva cascadori.

La plecare, președintele Ceaușescu 
este salutat cu aplauze de cele 
cîteva sute de spectatori și repie- 
zentanți ai studiourilor. Mulți din
tre aceștia se apropie de mt;ina 
președintelui, se grăbesc să fixeze 
pe peliculă momentul memorabil 
al intilnirii cu președintele stalu
lui român. Este o ambianță des
tinsă, prietenoasă.

Cițiva ziariști solicită președin
telui declarații despre impresiile 
sale de la această întîlnire cu ce
tățenii americani, cu conducătoii 
și artiști ai studiourilor de fiime. 
Președintele Ceaușescu le răspun
de cu solicitudine.

La despărțire, oaspeții sini din 
nou salutați cu multă căldură.

La solicitarea noastră, J ițr 
Stein, vicepreședintele studiourilor 
„Universal", ne-a declarat : „Do
resc să-mi exprim și prin interme
diul presei române sentimentele da 
bucurie pentru onoarea deosebita 
făcută nouă și studiourilor «Uni
versal» de vizita președintelui Ro
mâniei. Această vizită va rârnîna 
adine întipărită în amintirea noas
tră, ea a fost pentru noi excepțio
nal de plăcuta. Ne pare rău ca 
aceste minunate momente au tre
cut atit de repede. Sperăm însă 
să-l mai vedem pe președinielo 
dumneavoastră. Cunosc multe lu
cruri despre frumoasa dv. țară pa 
care ași dori să o vizitez. V-ay 
ruga să-mi dați voie sa menționez 
din nou și să vă cer dv. să con
semnați gratitudinea noastră pentru

(Continuare in pag. a *
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„îmi fac doar datoria...“
L-am văzut, adeseori, pe 

stradă. Chipul său, statura 
inaltă, atletică, m-au deter
minat, nu o dată, să trăiesc 
cu impresia că acest bărbat, 
trecut de anii adolescenței, 
trebuie să fie un fost sportiv 
de performanță... Recent, am 
avut surpriza să dau de el 
in halele secției mecanice de 
la Uzina de utilaj minier din 
Petroșani. Același ..atlet", îm
brăcat într-un halat de cu
loarea mării învolburate, do
mina autoritar... herghelia de 
sute de cai putere a trei, pa
tru sau chiar cinci mașini de 
frezat. Maistrul principal

Viorel Anghel face prezentă
rile de rigoare :

— Tovarășul vrea să scrie 
despre dumneata la ziar, do
rește să te cunoască, să-ți 
afle realizările...

— ...Să merit eu atita a- 
tențic ? îmi fac doar dato
ria... Știu eu ? Poate e mai 
bine să scrieți despre alții. 
De pildă, despre colegul meu. 
Gheorghe Vlădău, care lu
crează pe aceleași mașini, sau 
despre loan Rateu, unul din 
numeroșii tineri pe care 
m-am străduit să-i învăț cite 
ceva... Meseria c o mare 
taină...

Interlocutorul este extrem

de surprins cînd ii mărturi
sesc că am venit in mod spe
cial pentru el.

— Adevărat, am obținut re
zultate frumoase, totul e în
să că am mașini bune și 
oameni care mă ajută. La 
permanentele depășiri de 
plan, ce oscilează in jurul a 
25—30 la sută, contribuie in 
permanență tineri care mă 
ascultă, mă înțeleg, mă spri
jină — viitori frezori. Și, de 
ce nu aș spune-o. un coautor 
al acestor rezultate este bu
nul meu prieten, maistrul 
principal Alexandru Demeter. 
El este in continuu alături 
de mine cu un sfat prețios,

cu o indicație utilă. Tot dîn- 
sul este acela care m-a deter
minat să îndrăgesc această 
nobilă artă de a modela me
talul...

Am discutat mult cu noua 
mea cunoștință. Mi-a vorbit 
cu pasiune de lucrările pe ca
re le execută, de dificultatea 
realizării roților melcate, a 
roților dințate pentru cutiile 
de viteză, sau a celor pentru 
locomotivele de mină... Am 
aflat despre interesul pe ca- 
re-1 manifestă acest om față

Nicolae LOBONȚ

(Continuare în pag a 3-a)

Cel ce vede, chiar și de de
parte, noua și cea mai impu
nătoare cetate a oțelului ro
mânesc — Combinatul side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Galați — nu-și poa
te reține sentimentul de ad
mirație. Furnalele incite, un
de se plămădește, la tempe
raturi incandescente, fonta, 
imensele hale de metal, be
ton și sticlă, unde fonta se 
metamorfozează, grație uria
șelor convertizoare cu oxi
gen, in oțeluri de calitate su
perioară, iar acestea, la ria
dul lor, in produse finale la

MLAJHJL,
un gigant

Mîine, 
pe arenele 

sportive
FOTBAL I

I
I
I

ului ur- i 
Energia I
ir.,;, -. . 1

Pe terenul din Petrila se 
dispută, la ora 11, intilnirea 
dintre Știința Petroșani și E- 
leclromotor Timișoara, con- 
tind pentru etapa a VTII-a a 
diviziei C.

Campionatul județean pro
gramează in Valea Jiului ur
mătoarele partide : 1
Paroșeni — Recolta Unirea 
(teren Uricani ora 16): Con- I 
structorul Lupeni — Aurul 
Ceilej (teren Uricani. ora 11): I 
Minerul Vulcan — Prepara- ■ 
torul Petrila (oi a lb: Mine-I 
rul Aninoasa — Parîngul Lo- I 
nea (ora 11). |

al

rul

campionatul republican 
uniorilor au loc nu iu- 
Jiul Petroșani — Miner 
tlotru (teren Jiul, ora 13) 
linerul Lupeni — C.I.L. 
Jiu (teren Uricani. ora

(Continuare în pag. a 3-a)

aloțelului
laminorul de tablă groasă, 
imprimă platoului dintre Că
tușa Și Mălina amprenta ce
lui mai autentic și mai mo
dern peisaj industrial. Pen
tru a ne da seama de dimen
siunile giganticei construcții, 
a cărei piatră de temelie .a 
fost pusă acum zece ani, la 
scurt timp după Congresul al 
Vlll-lea al partidului, care 
i-a semnat actul de naștere, 
este suficient să notăm ci
te va cifre : combinatul ocupă 
o suprafață de șapte sute hec
tare și dă in prezent aproa
pe jumătate din producția de 
oțel a țării. Numai in pri
mele nouă luni ale anului 
s-au produs aici peste un mi
lion tone de oțel, cifră care, 
comparată cu producția totală 
de oțel a României in anul 
1'338 (284 000 tone) exprimă 
concludent ce înseamnă com
binatul din Galați pentru e- 
conomia națională.

Se poate spune pe drept 
cuvint că marele triunghi al

Nicolae POP

(Continuare în pag. â 3-a)
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România socialistă î 
in imagini si fapte j i i i i i
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Instruirea 
comandanților 

de pionieri
Duminică, la ora 9, in orașele 

Vulcan și Lupeni va avea loo 
instruirea comandanților de de
tașamente ale pionierilor, axată 
pe principalele probleme izvo- 
rite din munca de zi cu zi în 
școli. După instruirea teoretică 
urmează o serie de activități 
practice cu caracter exemplifi- 
caliv, constituind un bogat și 
util schimb de experiență.

Excursii
60 de elevi de I r Liceul teo

retic din Petroșani vor vizita 
duminică 18 octombrie a. c. 
Tirgul internațional București.

Tot duminică, vor pleca la 
București pentru vizitarea Tir- 
gului internațional și 40 de e- 
levi de la liceul teoretic Lupeni.

Lucrări 
edilitare

De curind a fost terminată 
o lucrare edilitară de mare u- 
tilitate privind circulația rutie
ră și a pietonilor în orașul 
Lupeni. Este vorba de drumul 
de acces spre maternitate care 
a fost amenajat corespunzător 
cerințelor, obținind la recepție 
un calificativ superior. Lucra
rea a fost executată de echipa 
de pavatori și asfaltatori con
dusă de ilie Stoica. Din cadrul 
echipei s-au evidențiat, pentru 
eforturile depuse, muncitorii 
loan Basanete. Gheorghe Po
pescu, Marin Văcaru și alții.



2 Steagul roșu SIMbAtA 17 OCTOMBRIE 1070

CRONICA DRAMATICA

avem
entuziasm

multă seriozi-

r<

ora Nofăc 
interpretează 
si inteligență

fi să facem un cla- 
cluburilor din Va- 
un clasament valo-

~\

Toamna-n carnaval
Toamna asta, codru-i pus pe festival, 
In confetti pale frunza transformind... 
Brumele, în ritmul viatului, căzind 
Au aprins stejaril-n focuri de bengal.

Pus pe șotii, cerul, îmbrăcat in voal. 
Vine să asiste, ploaie aducind. 
Și in ritm de tobe picurii, ciulind, 
Onorează locui pentru carnaval.

Din înalt de creangă, pină in afund, 
Totu-i neastimpăr. zbor și risipiri. 
Vuiet și vîrtejuri se întrepătrund,

Crengile vibrează, cuprind regăsiri; 
Le-a adus furtuna, pătimaș, profund, 
Incit zice iarba : cum să te mai miri! ?

Maria DINCA

PĂRINȚI TERI j
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Personalitate ■ omplexâ și 
fascinantă. Jean Cocteau este 
artistul care s-a exprimat tu 
eleganță și talent prodigios 
în toate domeniile creației. 
Mobilitatea spirituală și struc
tura de avangardist al artei 
l-au determinat să experimen
teze, în teatru, 
solite formule 
piese u 
antichitate pină în 
poraneilat 
ilustrează 
drama!;-â a lui Jean Cocteau. 
cît și pâtrunzătoarea lui pu
tere de observație, 
cluderea piesei lui 
Cocteau in 
trului 
se jt

ele mai in- 
i să : reeze 

•mc diverse. din 
contem- 

„Părinți teribili- 
alit virtuozitatea

In- 
Jean 

repertoriul Toa
stat Valea Jiului 

ă atît prin valoa
rea ei intrinsecă, artistică, cît 
și prin ecourile educative, 
parțial ir;că actuale, ce se 
degajă din spectacol.

Spectacolul i-i. epc u o at
mosferă de - medie ce. trep
tat. se convertește intr-o dra
mă psihologică. Ritmul strins 
imprimat de regizoarea Ma
rietta Sadul-a dezvăluie tarele 
unei familii burgheze în pli
nă degringoladă. Lait-motivul 
ordinc-d' zordine revine obse
dant : el are o semnificație 
nu alit in ordine materială, 
concretă, it sub aspect mo
ral : luciditatea lui Leonine 
și Madeleine este în periei1 
acord ou actele lor fizice, cu 
compo ilamentul lor. Pe cind 
confuzia spirituală a lui 
Georges, a > vonnei și a lui 
Michel trebuie accentuată sce
nic pri 
re dezordine materială.
se pare 
urmărit 
nică, ci 
replicilor 
o tensiune dram.ji-ă neîntre
ruptă. alunecind gt ițios prin
tre echivocurile vodevileșli 
spre nervozitatea finalului. In 
acest fond se conturează i —a 
centrală a piesei și trans
pare cu limpezime înțelesul 
ej etic dominant. Sub a -est

spirituală 
a '»vonnei 

trebuie accentuat 
intr-o mai convingătoa- 

” Dar, 
că regizoarea nu a 
atît dispunerea e- 
rostirea și frazarea 

. reușind să creeze

Migală,
tem in față o veritabilă 
expoziție. Costume popu
lare din toate colțurile 

județului nostru, catrințe, piep
tare, ițari, basmale, chimire, ba
tiste, toate in miniatură, minu- 
not lucrate cu fir de aur și ar- 
nici. infățișind o bogăție de mo
tive .stilizat. ‘ '
hoc pe masa din biroul direc
torului Școlii populare de artă. 
Ni se arată apoi nenumărate 
seturi de masă, perelare. șter- 
gore decorative, garnituri de di
ferite mărimi și întrebuințări, 
pe albul cărora ața caligrafiază 
cu finețe și gust desăvirșit ara
bescuri complicate, hore zglo
bii, motive florale și antropo
morfe care acuză o îndelungată 
familiarizare cu tainele acului. 
Dar satisfacția cea mai mare 
o încercăm cind .,:/azdele“ ne 
pun in față, ca pe niște trofee 
de preț, carpete lucrate
în tehnica persanului ori a
scoarței populare. Ochiul ride 
în ritm cu roșul cardinal, ver
dele veronez. albastrul cobalt, 
ori galbenul citron, mina se a- 
fundă înfiorată in perii sirmoși 
ori mătăsoși. Toate acestea, ni 
s-a spus, au fost lucrate de e- 
le.vele profesoarei Silvia Mari
nescu de l.a clasa de țesut-cusut 
a Școlii populare de artă.

■ int înșirate ad-

de Jean Cocteau

semn este asigurat temeiul 
•reprezentației, Marietta Sa
dova fiind o subtilă inter
pretă actuală a lui Cocteau.

In jocul Elisabetei Belba 
(Yvonne) trebuie să apreciem 
adinca identificare cu perso
najul. excepționala trăire a 
rolului, de un dramatism ma
ladiv de la începutul și pină 
la sfîrșitul piesei. Acele 
tonații și inflexiuni unice 
actriței au darul de a t 
neliniștea spectatorului și de 
a menține tot timpul nota 
dramatică. Auro 
(Leonine) 
subtilitate 
rol ce i se potrivește 
mănușă. Latura comică a pie
sei (cît și apropierea de for
mula bulevardieră), echivocul 
și neprevăzutul se concen
trează in rolul lui Georces, 
inventator ratat. Costin Ilies
cu interpretează acest rol am
biguu cu un umor subțire și 
echilibru, creează un Georges 
năuc, dar și decis, ferm și i- 
ronic atunci cind îi este pro- 
pria-i persoană în joc (scena 
exemplară Georges — Made
leine). Grație lui Mihai Clita. 
piesa are un Michel — fiul 
de 22 de ani. însă rămas iot 
adolescent prin comportament 
— exuberant, plin de vitali
tate. Plin de dificultate este 
și rolul Madeleinei. Ruxan- 
dra Petru ii impune persona
litatea ei pasionată, exprimă 
cu marc putere de convinge
re atît bucuria, drăgălășenia 
cit și durerea prinvtâ le la 
dragoste. Paulina Codreanu, 
in același rol. rămîne unde
va mai la suprafață, se ob
servă că expresia încă nu e 
adecvată sentimentului pro
fund.

Trupa de actori, si 
gheta regizoarei M- e 
dova, a intuit cu x i 
în cea mai ma: 
resorturile p ‘ 
piesei. Jocul tensionat

..Părinți teribili- e un spec
tacol elegant, suplu, însă, ca 
orice lucru, perfectibil (de 
pildă, a doua reprezentație a 
fost mult mai cursivă, acto
rii s-au regăsit, au depășit 
fulgerătoarele ezitări de la 
premieră). Agreabile au fost 
costumele și decorurile lui 
Aurel Florea. Spectacolul se 
transformă intr-un adevărat 
e nimeni artistic în Valea 
Jiului prin interpretare 
leasă a Elisabetei Belba.

Cu ani in urmă s-a înființat 
la Petroșani o orchestră, denu
mită impropriu, semisimfonică. 
S-au făcut repetiții, s-au prezen
tat și spectacole dar treptat tot 
ce s-a realizat a devenit o a- 
mintire. Am scris la timpul po
trivit despre acest fapt, nu mai 
revenim. S-a realizat apoi, la 
sugestia noastră, o orchestră de 
cameră, pe lingă Casa de cultu
ră din Petroșani, care să supli
nească defuncta formație și să 
ofere posibilitatea instrumentiș
tilor existenți la noi să se afir
me. iar melomanilor să le adu
că mult așteptata hrană spiritu
ală. Cei unsprezece componenți 
ai orchestrei de cameră. pia
niști. violoniști, violoncel iști au 
inceput cu multă tragere de 
in mă pregătirile, dovadă fiind 
faptul că nimeni n-a lipsit de

propiat pina la identif'car tul trei este un recital al a-
dc fondul sufletesc al perso- cestei actrițe de mare talent,
najclor. T. SPATARU

hărnicie, bun gust

de asemenea. Lipsește inițiativa...
la nici o repetiție. Rezultatul 
seriozității lor și a dirijorului a 
fost bunul nivel de interpretare 
dobindit și omogenizarea for
mației. Concertul inaugural a 
fost prezentat intr-o duminică 
a lunii mai. Sala mică a Casei 
de cultură s-a dovedit neîncă
pătoare pentru numeroșii iubi
tori ai muzicii de cameră dor
nici să încurajeze acest început 
bun. Programul orchestrei a fost 
ales in așa fel incit să prezinte, 
pe lingă un înalt grad de atrac- 
țiozitate. o anumită accesibilita
te pentru un grup cit mai larg. 
Explicațiile oferite înaintea fie
cărei piese au sporit mult a- 
lenția și înțelegerea spectatori
lor. Mozart. Grieg, Beethoven, 
Schubert, Dumitrescu și-au dat 
intilnirc in acest concert, sub 
bagheta încercată a profesorului

Ticti Lucaciu, iar aplauzele pu
blicului au vorbit elocvent des
pre succesele dobindite de 
membrii orchestrei.

Au urmat apoi repetiții pină 
in luna iunie și de atunci pină 
acum... pauză. Motivul acestui 
..relachc* de așa lungă durată 
nu il cunoaștem. Știm doar că 
această unică formație de ca
meră existentă pină in prezent 
in județul nostru nu trebuie lă
sată să se destrame. Mai multă 
preocupare din partea direcțiu
nii Casei de cultură se impune, 
eu alit mai mult cu cit formația 
nu înghite nici bani, nici costu
me. oferind în schimb muzică 
de calitate. Cu această forma
ție trebuie să se organizeze tur
nee în municipiu și județ, pu
țind fi solicitată la toate mani
festările artistice de mai mare

U L

sau mai mică amploare. Nu în
țelegem de ce formația in cau
ză n-a fost solicitată să prezinte 
un concert sau mai multe în 
contextul recentului festival cul
tural-artistic .Sarmis",

Avem inii do elevi și studențl 
care, prin forța lucrurilor, își 
formează cultura muzicală ..du
pă ureche*. Să nu ne mirăm 
atunci că gustul lor rămîne can
tonat la stridențele unor ritmuri 
la modă. Pentru aceștia, și nu 
numai pentru ei formația de 
cameră din Petroșani ar puica 
realiza o ..stagiune" permanen
tă de inițiere muzicală. așa 
cum există de mulți ani șj cu 
bune rezultate in diferite orașe 
ale țării.

S-ar mai putea înființa și un 
CVARTET pe lingă formația 
de cameră. Forțe sînt, entuziasm 
do asemenea. Lipsește însă ini
țiativa necesară care să urneas
că și să impulsioneze activita
tea pe tărîmul muzicii simfoni
ce in municipiu) nostru.

P. CONSTANTIN

cu existență fantomatică A

In premieră :

„Avarul44
A doua premieră a 

Teatrului de stat 
Petroșani este 
lui Moliere 
montată de 
Marietta Sadova, sceno
grafia aparținind 
Pătrășcanu-Veakis. 
tacolul-premieră are 
astăzi, la ora 19, ir 
Teatrului.

tru multitudinea înclinațiilor oa
menilor. Dar dacă acesta lip
sește. bineînțeles că omul stă 
mai bine acasă decît in atmos
fera echivocă ce este acum la 
clubul din Lonea. Și astfel va 
sta astăzi, miine. chiar și atunci 
cind activitatea de ; -i va că si, 
pină la urmă, calea cea bună.

In sfîrșit, tristele reflecții pri
lejuite de fantomaticul club din 
Lonea se pot înmulți și 
comparații cu eflorescenta 
tistică existentă cu cițiva 
in urmă in această localitate. 
Oamenii sînt aceiași, la fel de 
re-eptivi. cu posibilități sporite 
de a crea o mișcare cultural- 
nrtistică de calitate. Doar or
ganizatorii nu mai sînt aceiași. 
Da. activiștii culturali nu mai 
sînt aceiași, ei au. deocamdată, 
o optică deformată și defor
mantă asupra structurii mun
cii culturale. La ora actuală 
clubul din Lonea reclamă o 
urgentă analiză a activității lui. 
activitate ce va trebui restruc
turată fundamental.

Dacă ar 
sa men t al 
lea Jiului, 
ric, similar celor practicate în 
sport, am propune la limita de 
jos clubul din Lonea. Pentru 
că o fugară comparație cu ce
lelalte e necesară și il pune 
intr-o vădită stare do inferio
ritate...

Marți după-amiază. Priveam 
din stradă cum, pe ușa micu
ței clădiri, încărcați cu scaune 
și mese, ieșeau cei cițiva par
ticipant la activitățile clubului. 
De fapt ce sînt aceste activi
tăți ? Zilnicele jocuri de șah 
și remmy — cam atît. Și a- 
prigii jucători se instalau care 
pe unde puteau, de preferință 
sub coroanele arborilor cu frun
ze ce cădeau alene. Am intrat 
in clădire. Cei cițiva membri 
ai fanfarei locale se pregăteau 
pentru repetiție (motivul exo
dului jucătorilor de remmy, cei 
care lăsaseră in urma lor o 
murdărie ce-i indigna pe in
strumentiști). Eram martor ne
mijlocit și necunoscut la o ac
tivitate culturală de tip spe
cial... Am deschis, la întimpla- 

o ușă pe care am închis-o 
grea, incăr- 

7—8
m-au

din 
comedia 

„Avarui", 
regizoaiea

Simpozion

convingere 
deși au tre- 
cind a fost

vegheate cu mai 
talc aceste jocuri de club, in 
aparență inocente ?). Am între
bat de director. Am primit răs
punsul în doi peri. Abia la bi
bliotecă (deocamdată o încăpe- 

care servește cam la toate,
chiar și ambianță pentru tac
lale) am aflat că directorul clu
bului e în concediu.

Așadar, exact ea în prover
bul : cind pisica nu-i acasă... 
E justificată întrebarea : cum 
răspunde această instituție la 
imperativele culturii ? Care este 
calificativul pe care-1 acordă 
președintele comitetului sindical 
de la E. M. Lonea muncii de la 
club ? Evident, deocamdată clă
direa e improprie, nu oferă con
diții prea grozave unor activi
tăți culturale. Dar. profitînd de 
acest fapt și la umbra lui, nu 
trebuie să se înțeleagă că mun
ca culturală poate să îmbrace 
netulburată veșmintele improvi
zației și ale provizoratului. Rc- 
flectind la situația de la clubul 
din Lonea ne exprimăm origi
nea unor afirmații stereotipa ca 
acel invariabil „n-avem partici
pant*. Dar ce le oferim noi, 
în calitate de gazde, de organi
zatori ? Doar remmy și șah ?

In Valea Jiului, cluburile sînt 
instituțiile care polarizează ' ac
tivitatea cultural-artistică. inte
lectuală a localităților. Ele o- 
feră un cadru de afirmare pen-

Astăzi, la ora 17, în 
sala clubului din Petnla 
are loc un simpozion pe 
teme medicale. Vor cm^i 
despre „Profilaxia și tra
tamentul reumatismului" și 
„liolile injecțioase fi pre
venirea lor" medicii (îd. 
Drdgbici fi M. Muzică.

PROSPEȚ1 W E 
dud e, să plouă stele, 
apoi vin !
Aseară a plouat ca din senin. 
Și nu cu stele, cum ploua odată, 
plingea cu doruri,

de pe bolta toată. 
Ploaia nebuna 1 Și-o doream 

puțin 1 
Aseară a plouat ca din senin. 
Și nu cu stele ca de obicei 
ascar-a plîns un cer în ochii mei. 
Spre ziuă, stropul, 
făr-să afle nune'
le-a tremurat lumină-n adincime !

loan CHIRAȘ

Și acum iată, iu linii mari, 
tehnica pe care doriți s-o cu
noașteți. Mai iutii .se urzește. 
Se face apoi un rost și se dă 
o bază de 1—2 cm din țesătură 
simplă. Se stabilește numărul 
de puncte, se fixează modelul 
copiat pe hîrtie milimetrică și 
de abia acum începe... lucrul. 
Se face un rină de noduri pe 
baza modelului, se dă un fir 
dublu de urzeală pentru fixa
rea nodurilor, se utilizează apoi 
bătătorul. llltima operație con
stă in potrivirea nodurilor cu 
bagheta și cu foarfecă de tuns 
lină. Simplu, nu ?

— Nu aș prea zice. Mărturisesc 
că dacă cele spuse de dv. n-ar 
fi fost însoțite și de demonstra
ția pe 
fi

litate, pătrundem împreună cu 
profesoara Marinescu in sala 
de lucru. I.a mese lungi, 36 de 
eleve intre 15 și 25 de ani, cum 
aveam să aflăm, împung de zor 
cu acul pinza ori țes atente la 
fiecare fir. la fiecare nod. pe 
rama de țesut care, nu știm de 
ce, ne aduce aminte de o harpă. 
„Sint începătoare — ne lămu
rește conducătoarea clasei — în
vață punctele de tighel, tehnica 
cruciuliței. In cadrul celor doi 
ani de studii vor ajunge și ele 
să realizeze obiecte asemănă
toare cu cele pe care le-ați vă
zut mai înainte. După cum ați 
observat, la cusături ne axăm 
mai mult pe arta populară din 
județ, însă nu excludem nici 
motivele cu circulație mai în
tinsă. Fiecare motiv este expli
cat alit din punct de vedere 
„tehnic" cit și din perspectiva 
evoluției sale".

— Vă rog să-mi spuneți, cum 
se realizează un covor persan ?

— Ați spus covor, ne răs
punde profesoara Silvia Mari
nescu, și înainte de a vă expli
ca modul său de realizare vreau 
să vă atrag atenția că noi nu 
putem să facem decît carpete, 
pentru simplul motiv că nu a- 
vem unde să instalăm 
război de țesut. Ramele 
care le vedeți ne obligă 
lucrăm pe dimensiuni rest rinse.

care ne-ați fucu.t-o n-am 
înțeles mare lucru.

I

r

19’

re, 
îndată : atmosfera 
cată cu fum de țigări; cei 
indivizi din jurul mesei 
privit cu surprindere și suspi
ciune (oare n-ar trebui supra-

UN FILM

SALARIUL GROAZEI
ft-ofesoarg Silvia Marinescu 
] ride cu iile — apoi ne con

duce spre ușă, invilindu- 
ne să mai venim și să scriem des
pre expoziția pe care o pregă
tește cu fetele pe care le în
drumă. Ii promitem și vă pro
mitem și dv. stimați cititori că 
despre clasa țesut-cusut a Șco
lii populare de artă vom mai 
scrie. Prea sint interesante „pro
dusele" și activitatea acestei cla
se pentru a nu trezi interesul 

I reporterului.

riscă viața și o pierd pentru a 
cîștiga echivalentul unei exis
tențe. Fiecare șofer dintre cei 
patru angajați în acea cursă 
a inorții va duce în alt fel 
dialogul, va reacționa total 
deosebit, așa cum sint oame
nii in realitate, adevăratul 
fond sufletesc dezvăluindu-se 
treptat. Este un dialog al 
nervilor cu frica sau cu cu- 
rajul.

Un film a cărui substanță 
este violența, dar violența se 
află aici la locul ci, este ge
nerală de o extremă mizerie 
umană, intr-o societate in ca
re atotputernic este banul și 
nu omul. Este o creație ci
nematografică, închinată ca
racterelor omenești, de la so-

lidaritatea totală pină la la
șitatea criminală și egoismul 
feroce (Jo — Charles Vanei) 
sau la nebunia pe care o 
poate declanșa un adevărat 
salariu al groazei (scenele ha
lucinante ale reîntoarcerii 
din cursă și prăbușirea). Ne 
convingem cit de costisitor 
este prețul vieții omului.

„Salariul groazei- este o 
capodoperă cinematografică, 
un model de ceea ce înseam
nă atmosferă, tensiune, emo
ție. Puterea de 
i-a rămas intactă 
cut mulți ani de 
o revelație.

Filmul rulează
tograful „Minerul" din Lonea 
pină în 18 octombrie.

Revăzut acum, după mai 
bine de 10 ani, „Salariul 
groazei-, filmul regizorului 
francez Clouzot rămîne, încă, 
o lecție de cinema. Este o 
lecție despre cum se con
struiește o atmosferă, cum 
se angrenează o inaltă ten
siune dramatică cu cei cițiva 
parteneri, despre cum se in- 
tilnește rolul cu actorul ta
lentat. Timpul a rodat talen
tul lui Yves Montand. Charles 
Vanei sau Peter Van Eyck, 
insă starea de permanent sus
pense ce se degajă din „Sa
lariul groazei" nu este de loc 
imbătrînită.

„Salariul groazei" este un 
model de film și senzațional, 
și social. Este o situație ex
tremă ‘ oamenii isi

să 
țesut, 

vedeți

marți seara și clasa 
aceasta • află în plină 
activitate. Dornici să cu

noaștem „pe viu" această acti-

Rari au fost acei scrii
tori, care, punind mina pe 
condei au făcut din pri
mul moment succes de li
brărie. Unul dintre aceștia 
a lost regretatul scriitor 
german, Erich Maria 
Remarque, care s-a stins 
recent din viață la vene
rabila vîrstă de 72 de 
ani. El s-a impus definitiv 
atenției cititorilor din ui
mea întreagă încă de la 
primul său roman, „Pe 
frontul de vest nimic 
nou", publicat in 1929, 
pe cind autorul avea 30 
de ani. Romanul a lost 
tradus în anii ce au ur
mat în peste treizeci și 
cinci de limbi ale pămîn- 
lului.

Remarque se încadrează 
in tradiția umanistă, anti
fascistă a literaturii ger
mane, reprezentată de 
Thomas și Heinrich Mann, 
Lion Feuchtwanger, Ber-

told Brecht, Johannes Be
cher și alții.

Erich Maria Remarque, 
pe numele său adevărat 
Erich Maria Kramer, s-a

sa. înecarea diferite pm- 
lesii : învățător, pilot de 
încercare, cioplitor in pia
tră, redactor sportiv, 
critic dramatic etc. Încă

rii în continuare a aces
tui roman.

Ostilitatea scrihcrulji 
față de fascism îl ob‘;gă 
să se expatrieze, stabilin-

plece în Statele Unite, 
unde, devenind cetățean 
american, continuă <i 
scrie: „Obeliscul neg.u", 
„Cerul nu arc lavouți",

ERICH MARIA REMARQUE
născut la 22 mai 1898 in 
Osnbruck, în familia unui 
legător de cărți. După o 
adolescență agitată, ase
menea lui Paul Braumer 
din „Pe frontul de vest 
nimic nou', schimba uni
forma școlară cu cea ca
zonă. Revine de pe front 
cu idealurile zdrobite, ca 
de altfel, mulți, foarte 
mulți tineri din generația

de la publicarea primelor 
capitole din „Pe I romii 
de vest nimic nou“ al 
cărui titlu reia textul la
conic al unui comunicat 
militar, romanul este con
siderat de presa naționa
listă germană drept „de
făimător*. Partidul nazist, 
care începea în jurul ani
lor ’30 să cîștigc teren, 
organizează chiar mani
festații împotriva ’difuză-

du-se în 1932 în Elveția, 
unde se dedică scrisului. 
Cînd Hiller a venit la. 
putere, romanul figurează 
pe „lista neagră' : naziș
tii ii ard cartea, iar in 
1938 ii retrag cetățenia 
germană. Un an mai tîr- 
ziu, o dată cu izbucni
rea celui de-al doilea 
război mondial, Re- 
maique este obligat să

„Insula speranței', ,.O 
noapte la Lisabona" văd 
lumina tiparului.

Revine in Europa d ip t 
prăbușirea celui de al 
III-lea Reich. O.or mie 
„noii ordini' hitleristc, 
zdrobite acum, tragedia 
poporului său urii intr-un 
război nefast vor inspira 
o serie de lucrări anim.i'.e 
de nobile sentimente uma
nitare.

Literatura lui Remarque 
promovează un punct de 
vedere umanist, este o 
oglindă a căutărilor 'de 
continue penii u a găsi dru
mul spre adevăr. „Ierna 
mea o const ittiie omul 
acestui veac, problema 
umanității" mărturisea -.ri- 
itoiul intr-un interviu

In cadrul literaturii pa
cifiste, Remaiq ie este .mul 
din principalii scriitori ai 
temei „generației pierdu’.c", 
generație care, diisîld 
gr .’ill războiului. își oier- 
de, în mizeria tranșeeior, 
iiKiederea in valorile on- 
sideiate pină atunci -la
bile O asemenea mutație 
se petrece în conștiința 
eroului principal al roma
nului ..Pe tromul de vest 
nimic nou", Paul Baumer, 
și in ca a cimgrantjlni 
S cinei din „Iubește pe 
apioapele tău*.

Ileana DUMITRESCU



SIMbAtA 17 OCTOMBRIE 1971
S teagu! roșu 3

B

Un deziderat reliefat puternic x
SE LAȘA BRUMA fir 9 f

Angajament

după-amiaza zilei dc micr- 
14 octombrie a. c.. sala 
a clubului C.C.P. a găz- 

..donarea generală p'itru 
de scamă și alegeri a or-

In 
cti' i. 
jn • ă 
<hi.4 
dere
R.-njațk-i dc partid din cadrul 
Institutului de cercetări <i pr - 
icetiri miniere pentru huilă.

Darea dc scamă, prezentată 
in fața parlicipanților. a >cos Id evidență bilanțul activității 
cercetătorilor și proxctanților 
mâneri din ultimii doi ani. eon- 
turînd simultan și courJon.iv le 
ni ucu? ii dr creație viitoare in 
domeniul cj atare, in contex
ts) exigențelor impuse dc tre
cerea în noul cincinal.

Actual.: structură organiza
torică, care a prins contur prin 
inf ințar< a .ostilului ui mixt, cu 
profil de cercetare și proiec
tare. ridică în mod substanțial 
cota rințelor și atribuțiilor a- 
cesluia membrilor de partid 
din to i!' •ompartimentclo r<- 
vcnindu-le sarcini de tot mai 
mare răspundere. In perioada 
analizată, eforturile colectivu
lui LC.P.M.II. — prin rezolva
rea a 46 teme de cercetare și 
364 proie te de lucrări, plan și 
• xfi plan — s-au on retiz it 
in peste 420 000 lei beneficiu 
neț. ■. a re constituie un fapt 
<cm i .mil. .are-i face cinste. 
Chiar în ondițiilc situării per
sonalului ingincres ■ sub ne c- 
sat. strădaniile omunîștilor au 
reușit, tntr-o măsură aprecia
bilă. să antreneze întreg colc - 
tivul l.i îndeplinirea exemplară 
n sarr inilor. îndeosebi printr-o 
judicioasă folosire a timpului 
de lucru si a capacității 
cercetare și proiectare 
în institut. Și. totuși, 
unele direcții în are 
tea viitoare poate fi 
bilă și este l 
ceste aspecte
către omnniști in cadrul adu
nării.
proiectanți nu sint suficient de 
document iți in privința calcu
lelor. a nivelului tehnic atins 
în sf> ra respectivă, precum și 
in ceea ce privește rara ’eris- 
iicile fun tionalc și datele ce 
montaj p atru utilajele prevă-

zutc in proiecte și studii. In 
munca dc cercetare se fa. c 
simțită lipsa unei pregătiri co
respunzătoare a cercetătorilor 
in problemele dc speciali'ate 
tehui â minieră. Nu sint. im â. 
formate, la nivelul ridicat al 
multiplelor cerințe de azi. < a-

ficicnțelc consemnate mai sus 
să fie grabnic înlăturate, sc 
impune ca organizația dc bază 
să inițieze cu mai multă hotâ- 
rirc crearea unei conjuncturi 
' it mai prielnice documentării 
cadrelor, informării de esență 
a acestora, organizării unor 
schimburi de experiență de ma
re utilitate pentru cercetători 
și proiectanți. Este necesar să 
se pună la punct și aprovizio
narea internă — actualmente cu 
destule lacune —. să i se impri
mi eficiență și operativitate. A 
pierde orc intregi pentru pro
curarea unui umil creion asta 
nu mai c muncă de croație. In 
altă ordine dc idei, trebuie să 
sc acționeze pe viitor pentru o 
încărcare uniformă cu sarcini 
a personalului, căci se mai în- 
tirnplă și aici ca unii sâ lucre
ze și alții, doar, sâ mediteze... 
Munca in acord global c in- 
tr-adovâr un stimulent prețios, 
dar sporirea rapacității dc lu
cru trebuie să fie cea dorită, 
calitatea ]u rarilor să nu sufere. 
Deci, grija deosebită pentru 
realizarea de soluții bine cum
pănite. suficient verificate, se 
cuvine situată pe primuî plan.

X.

*

ae 
existente 
mai sint 
aclivita- 
oerfemi- 

■ă tocmai a- 
reliefat de

Astfel. s-.i ară'.it că unii

drele de cercetători, acțiune 
are ere timp și răbdare, dis- 
\ rnămint și perseverență, alt

fel spus pasiune, dăruire. Co
muniștii Alexandru Mlclea, Li
lia Mihăilescu. Gheorghe Ran- 
cea. Alexandru Marian. Avram 
Edelstein au dezbătut căile creș
terii eficienței activității de 
ercet :re și pi oic' tare, măsu

rile care trebuie luate pe linia 
asigurării 
\ederca 
plete a 
creșterii.
iilizării

de lucru in 
mai com- 

creaiiv,

bazei
utilizării cit 
potențialului 

permanentizării și spe- 
eadrclor. Pentru ca de-

La unul, opacitatea ie lucru 
a cercetătorilor si proiectanților 
de la LC.P.M.II. va fi necesar 
să crească cu 50 la sută. Sarci
nile pe care le pune. în fața 
tuturor colectivelor, cincinalul 
viitor sint mari, de o impor
tanță covir.șitoare pentru mer
sul înainte pe drumul edi
ficării societății socialiste. Iată 
de ce și cercetătorii, proier fan
ții minori din Valea Jiului tre
buie să dea mai mult. 1 ită de 
o a tivitatca de miine a mem

brilor de partid de la LC.P.M.II. 
se cere ridicată pe o treaptă 
calitativ superioară. Pentru ă 
posibilități există din plin. Ma
joritatea cercetătorilor și pro- 
icctanților sint tineri, cu 1—2 
ani de producție, entuziaști, ca
pabili care vor să facă treabă. 
Cu aceștia se poate ajunge de
parte.

Traian MILLER

punem fula- 
Dccor preves- 
Și totuși min- 
piine. Cocori 

mult fotbalul,

U.T.A. LA STEAGUI RO
ȘI'. Cea mai celebră echipă 
de club a fotbalului româ
nesc, ia această ora, pe care 
doar un om cu ce fa pe scoar
ța cerebrală, după cuni sub-

Se lasă bruma peste vii. 
La munte — lapovițu și nin
soare. Schimbăm fișările cu 
pardcsiele, ne 
rele și galoșii, 
titor de iarnă, 
cam fotbal cu 
ne place mai
de cele mai multe ori insă...

Ari fi miine — etapa a 
Vll-a. Va fi poale mai dina
mică decit primele șase, mai 
colorată, mai boqată in goluri.

PETROLUL LA FARUL. 
Fotbaliștii de la Petrolul Plo
iești ancorează miine in da
na din Constanta cu o mare 
încărcătură de speranță in- 
tr-un rezultat onorabil. Me
ciul dintre cele, două vecine 
de la jumătatea clasamentu
lui. cu aceeași zestre de punc
te — 7, ar trebui să revină, 
normal, gazdelor.

POUTEHNICA LA STEA
UA. Gil Mărdărescu. antreno
rul 
că 
goi 
se

studenților ieșeni, declara 
echipa sa va înscrie un 
în poarta militarilor, dar 

întreba cite va înscrie 
Steaua. Credem că Steaua va
înscrie mai mult decit unul, 
cu toată avalanșa dc acciden
tări care a căzut asupra e- 
chipei lui Ștefan Covaci.

9

GIGANT
Al OTELULUI

(Urmare din pag. I)

nietalului românesc, cu baza 
in cunoscutele 
țelului, Reșița 
iși are virful 
forță in acest 
toresc și tot mai frumos port 
dunărean.

cetăți ale o- 
și Hunedoara, 
de tinerele și 
stră vechi, pi-

AVANCRONICA
FOTBALISTICA

Belgrad, dar la 
vedem mai mult

BUCUREȘTI IA

linia Belphegor în ..Ipohon
drii din .Sportul", o poate 
batjocori, face miine o vizită 
stegarilor brașoveni. Trăim e- 
moțiile și speranțele arăde
nilor pentru meciul de mier
curi, de la 
Brașov nu 
de un X.

DINAMO
F. C. ARGEȘ. Cu toți inter
naționalii in priza pentru me
ciul cu F. C. Liverpool. Di
namo București nu are o mi
siunea ușoară 
Dobrin. Ni se 
nu-i va fi greu.
in Capitală cu

,.U“ CRAIOVA LA RAPID. 
Dacă n-au rezistat giulexteni- 
lor compatriot ii lui Rele. de 
la F.C. Bangu, pe care Nea
ga i-a pedepsit cu două poluri,

în orașul lui 
pare insă că 
să se întoarcă 
un punct.

cu citit mai greu pot rezista 
colegii Ini Oblemenco și ele
vii Ini Coidum. „Ii" 
traversează o eclipsă 
de forma, pentru 
putem acorda nici 
stanță.

PROGRESUL LA 
BACĂU. Echipa 
fotbalist român cu... viitoare 
statuie in M< xic — Emerich 
Dembrovschi — nu poate a- 
vea probleme, la ea acasă, 
in fața Progresului, de alt
minteri in evident progres. 
Băcăuanii n-au prea iertat, a- 
casă. in ultima vreme.

CEFERIȘTII INTRE El. la 
Timișoara, ceferiștii din loca
litate primesc vizita colegi
lor lor din Cluj. Echipe lu
minate deopotrivă de lanter
na roșie, ele pot face schimb 
de locuri după 
miine. Anticipăm 
a gazdelor

Șl ACUM .JIUL, 
trecută, petroșănenii au sus
ținut un amical la Cluj, cu 
C.F.R. Cu acest prilej, ei au 
sondat starea terenului tbu
nă), opinia spectatorilor (tot 
bună), așa că merg încreză
tori Ia i'ifihiirea cu „TJ".

Dumitru GHEONEA

Craiova 
vizibilă 

care nu-i 
o circum-

Dl.V.lAfO
singurului

meciul de 
o victorie

Du mintea

Pe intregi kilometri, 
întind halele unde au loc prin
cipalele momente ale fluxului 
de producție, intilnim sumede
nie de cabine de comandă și 
dispecerate in a căror dotare se 
afla o aparatură ultramodernă 
— de la interfonie. dispozitive 
automate de măsură, control și 
dirijare, pină la televiziune in
dustrială. Urmărim de la dis
peceratul oțeluriei. in fața mi
cului ecran, împreună cu tî- 
nărul inginer Dan Dulamă, șef 
de secție, convertirea fontei în 
oțel. Ochiul inginerului, deprins 
cu tainele flăcărilor incandes- 

fi

Din inițiativa comitetului 
L'.T.C. dc la E. M. Dîlja. tinerii 
uleciști de la sectoarele V in
vestiții, 111 electromecanic. VI 
transport s-au angajat ca in cin
stea Conferinței municipale 
U.T.C. să colecteze cantitatea 
de 50 tone fier vechi.

★
In perioada 5—15 octombrie 

a. c. la nivelul claselor de la 
Școala profesională Petroșani 
s-au desfășurat adunările dc 
dări de scamă și alegeri ale 
organizației U.T.C. Mîinc. 1ÎJ oc
tombrie. sc vor desfășura lucră
rile conferinței, care va ana
liza activitatea organizației de 
la alegeri și pină in prezent la 
nivel de școală.

Prima reuniune
La Casa dc cultură din Pe

troșani va avea loc. iistăzi. 
începînd dc la ora 20, tra
diționala reuniune a studen
ților Institutului de mine din 
Petroșani — „balul boboci
lor*. Așteptat cu nerăbdare 
atît de către cei mai tineri 
studenți. cit și de cei din anii 
superiori, evenimentul consti
tuie un prilej pentru acorda
rea unor stimulente celor li
re s-au evidențiat in activi
tatea profesională, de cer< cla
re științifică și obștească in 
anul dc învățămint care a 
trecut.

Miine, pe arenele so or tiv e
cu-
in-

(Urmare din pag. 1} 
suma azi după-amiază. 
prinde intîlnirile : Liceul 
dustrial — I.G.L. Petroșani
(teren C.F.R.. ora 14); Pre
parația Coioești — Minerul 
Uricani (teren Minerul Vul
can, ora 15.30); Utilajul Pe
troșani—C.F.R. (teren C F.R., 
ora 16).

HANDBAL
Miine, la ora Jl. au loc 

două meciuri din cadrul cam
pionatului județean : Jiul Pe- 
trila — Școala sportivă Pe
troșani și Minerul Lupeni — 
Ponorul Vata.

VOLEI

Liceul Vulcan — Liceul U- 
ricani (teren Școala generală 
nr. 4 Vulcan); Energia Pa-

ioșeni 
(teren 
troșani — Constructorul Va
lea Jiului (teren B.A.T.): Ști
ința Petroșani — Parîngul 
Petroșani (sala I.M.P.); Parîn
gul Lonea — Minerul Lupeni 
(teren club) — acestea sint 
meciurile programate miine, 
la ora 11, in campionatul 
municipal.

Tot miine, la ora 10, se dă 
startul in campionatul muni
cipal al școlilor generale (fe
le), care sc va desfășura in 
5 etape. Primele jocuri : Ș- oa- 
la generală nr. 2 Petroșani 
— Școala generală nr. 4 Pe
troșani; Școala generală nr 5 
Petri la — Școala generală nr. 
•’ Petroșani; Școala generală 
nr. 6 Petroșani — Școala pro
fesională comercială.

— Preparația Corcești 
Intervenții); Jiul I l’e-

de intime lui.

amănunte

a

ani;
8 clase generale.

cente, sesizează 
nuanțe pe care nici nu le bă
nuim. dar at it
Transmite ferm, sobru, prin in
ter fonic comenzi după comenzi 
pină cind la cele trei converti- 
zoare șarjele de. oțel sint gata 
și trebuie turnate in marile lin- 
gotiere. Apoi, in .scurtul repaus, 
ne explică pasionat că. spre 
deosebire de Reșița și Hunedoa
ra tinde oțelăriile funcționează 
]te bază de gaz metan, aici la 
Galați, pentru prima oară în ța
ră. dî- wuiem de convert i-oare 
cu oxigen. Avantajele ? Enor
me ! Se reduce de citeva ori 
timpul de elaborare a unei șar
je și, paralel, se obțin oteluri 
de calitate superioară. La rin- 
dul său. topitorul Ștefan Car- 
pov, unul din zecile și zecile 
de oțelari ai combinatului care 
și-au făcut ucenicia de siderur- 
gișfi la 'Hunedoara, tine să nre- 
cizeze :

4- Dacă 
a •itnei șa 
dictează —10 ore la cuptoarele 
Siemens-Martin, noi dăm o sin
gură șarjă în mai puțin de 50 
miiiu’e. Nu mă laud, dar spun 
un adevăr: schimbul nostru, 
condus de tovarășul inoiner 
Preda e fruntaș in întrecerea 
socialistă. Nu o dată am dat 
șarje chiar în mai puțin de .16 
de minute. Luna trecută, de 
pildă, schimbul nostru a rea
lizat peste plan 3 300 tone oțel.

In sectorul laminoare slebing 
munca are, parcă, un caracter 
și mai spectaculos, deoarece ea 
se desfășoară direct sub privi
rile noastre. Lingoul trece mai 
întii prin cuptoare adinei apoi, 
așezat pe colea cu role, exe
cută. sub presiunea sutelor de 
atmosfere ale cilindrului cajei, 
un du-te-vino continuu. Căpă- 
'ind astfel o anumită grosime, 
‘ingoul este îndreptat spre foar
fecă. după care brama lami
nată primește dimensiunile ne
cesare programului de fabrica
ție d> la laminorul de tablă 
groasă Aici, in obiectivul cel 
mai „bătrîn“ de pe platforma 
Combinatului. în hala laminoru
lui cu o lungime de aproape 1 
km. înaltă, aproape terifiantă, 
brama este propulsată din cup
tor pe calea cu role, apot spre 
cajo de grosicare și, în sfirșit, 
spre cea finisoare unde tabla 
groasă est» laminată la dimen
siunile cerute de nevoile indus
triei constructoare de mașini, 
(de șantierelor navale și ale ex
port ului Laminoriștii gălățeni 
nu dat economiei naționale, de 
U incevutul anului, mai mult 
d" o jumătate de milion tone 
tablă.

interesați că recrutează candidați 
de ucenici (ucenicie la locul de muncă) 
lăcătuși și timplari.

anunță pe cei
Școala profesională 
pentru meseriile de

CONDIȚII :
— vîrsta 15—18
— absolvenți a
Solicitanții vor depune la serviciul personal — adminis

trativ al I.L.L., pină la data de 27 octombrie 1970, la ora 12. 
următoarele acte :

— cerere pentru admitere la examen;
— certificat de naștere (copie legalizată);
— actul de studii în original;

fișa medicală eliberata de circumscripția sanitară;
— buletin de analiza sîngelui;
— examen radiologic-pulmonar.
Examenul de admitere se va ține la Școala profesională 

ucenici Deva, la data de 1 noiembrie 1970,
Informații suplimentare : la serviciul personal—adminis

trativ al I.I.L. Petroșani, str. Mihai Viteazu nr. 1, telefon

datoria

a

i timpul de elaborare 
șarje de 1.10—150 tone

pli-
la-

fost în schimb de 
la mai multe în- 
mctalurgice din

(L uitare din pag l) m i- 
văd 
se~. 
eli

îmi fac doar

pntrolul de calitate, califica
tivul -foarte bine". Nici nu 
este de mirare. Hărniciei și 
entuziasmului său i se adau-

n
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de ultimele cuceriri ale ști
inței și tehnicii mondiale, cu 
ahe cutiuțe am găsit una din 
cheile succeselor sale izvo- 
rite dintr-o inaltă calificare, 
din abordarea cu curaj și pri- 
' pere a lucrărilor de ma

ximă dificultate.
...Și spre lauda lui, comu

nistul Iosif Konya — căci 
despre acest om este vorba 
— împărtășește cu dărnicie 
unoștințcle acumulate în 

școala producției sau aceea a 
ridicării calificării. Nicolae E- 
nache. Alexandru Raczek și o 
serie de alți tineri, al căror 
efort creator se alătură astăzi 
aceluia al colectivelor din ca
re fac parte, au trecut prin 
miinilc meșterului Konya. 
Căci Iosif Konya este intr-a
devăr un meșter. Piesele pe 
care le execută obțin în ma- 
rca majoritate a cazurilor, la

gă tainele însușite pe bău ib 
școlii de maiștri.

— Am urmat cursurile a- 
cestea nu in dorința dc a 
ajunge maistru, ci mai mult 
pentru a-mi ridica califica
rea. mărturisește frezorul Ko
nya. Natura muncii pe care 
o prestez impunea din plin 
acest lucru. Dc curind, uzina 
noastră s-a îmbogățit cu u- 
tilaje modeme produse in ța-

ră sau peste hotare. Spre ma
rea mea bucurie două din a- 
cestca mi-au fost încredința
te mie și colegilor din cele
lalte schimburi. De abia a- 
cum mi-am dat seama dc uti
litatea cunoașterii a nume
roase probleme, uneori con
siderate doar de ..domeniul 
culturii generale**, pentru a 
struni puterea acestor coloși, 
împreună cu ai ți tovarăși de 
muncă am 
experiență 
treprinderi 
țară...

...Dacă timpul nc-ar fi per
mis. interlocutorul meu ar fi 
povestit cu siguranță atîtea 
despre peregrinările sale pe 
drumurile patriei, despre cea 
dc-a doua pasiune : automo
bilismul... Despre... Dar. 
trebuit să mă despart — deo
camdată — de acest meșter 
destoinic al U.U.M.P. care 
este Iosif Konya.

Mb -t '*b-

f*. .

In tovărășia inginerului Ca
rol Mangiurea, director in 
Combinat, vizităm principalele 
puncte ale fluxului tehnologic: 
locul unde utilaje perfecționate 
„prepară" din minereu, cocs și 
iar materia primă pentru pro
ducerea fontei, apoi cele două 
furnale de cite 1 700 metri cubi 
fiecare (al treilea furnal de a- 
ceeași capacitate se află in 
nă construcție), oțelăria și 
minorul de tăblii groasă.

De ce oare, privind aceste 
nuni ale tehnicii la care 
lucrînd mai ales tineri — 
rioși. gravi, dar care, intr-o
pă de răgaz, iși recapătă exu
beranța. flerul și voioșia spe
cifice virstei lor — de ce, zic. 
pricind toate acestea tentația 
de a compara prezentul cu tre
cutul mi se pare irezistibilă ? 
Instinctiv, curg prin minte în
trebările : de unde am pornit 
în siderurgie și unde, pe ce 
cotă sintem azi ? Cu ce s-ar fi 
îndeletnicit odinioară acești ti
neri prometeici, făurari de fon
tă. oțel și laminate, produse fă
ră de care ar fi cu neputință 
să ne imaginăm vertiginoasa 
propulsare a țării pe verticalele 
civilizației moderne ? De aceea, 
aici, unde clocotește metalul, 
unde se împlinesc nu numai 
destine individuale, ci și. în 
parte, destine naționale, versu
rile poetului răsună adine in 
inimă ca un simbol și. totoda
tă. ca un omagiu: „Cind spun 
partid, răsar livezi de ciu
turi / Se limpezesc izvoare și 
păminturi / Noi constelații se 
rotesc inel / Pe mari tulpini 
de vis și de oțel..."

Ghicindu-ne parcă gindurile 
și simțămintele, furnaiistul Dan 
Hristache, un flăcău de vreo 
21 de ani, comunist — „om cu 
ai mata făcută", cum ii place 
lui uneori să le spună celor 
mai tineri decit el. ne declară 
firesc de simplu :

— Noi. furnaliștii avem o 
deviză: cit mai multă fontă ! 
Că ne vom îndeplini angaja
mentele pe acest an, nici nu 
încape vorbă. Iar pentru anul 
viitor ne ginditn să realizam 
și mai mult, căci vrem să cin
stim așa cuni se cuvine glo
rioasa aniversare a partidului.

Corespondențe din Petroșani

Util si frumos
9

in 
ca- 
„A- 
du-

Cui nu-i place să-și mobi
leze apartamentul cu gust și 
fantezie?! Amatorii pot s-o 
facă prin magazinul de mobi
lă din piața halelor orașului 
Petroșani. In vitrine și 
magazin se găsesc expuse 
mere combinate de tip 
dam*, compuse dintr-un
lap cu 3 uși (la mijloc cu vitri
nă). canapea, masă, toaletă. 
Impresie deosebită produce 
sufrageria „Dacia11, avînd o 
vitrină maro, masă extensibi
lă pentru 24 persoane. 2 foto
lii, scaune, canapea și o ser
vantă. In magazin se 
găsesc camere combinate
lip „Brad“, mobilă tip ..Ha- 
țeg:‘ și altele ce sint in mă
sură să satisfacă gusturile 
cumpărătorilor.

mai 
de

Realizările feroviarilor
de la depou

In biroul sectorului tehnico- 
cconomic al depoului C.F.R. 
Petroșani se calculează de zor. 
Fiind toamnă, se numără... rea
lizările obținute de colectiv in 
perioada ce a trecut din acest 
an — depășirile substanțiale ale 
principalilor indicatori de plan. 
Să dăm cuvîntul cifrelor, eloc
vente în acest sens: planul de 
producție a fost realizat in pro-

porție de 103.30 la sută, pro
ductivitatea muncii a tost depă
șită cu 4.66 la sută, iar econo
miile înregistrate la prețul 
cost se cifrează la 255 501 
In ceea ce privește 
consumului specific 
tibilul convențional 
de 6,26 ia sulă.

de 
lei. 

reducerea 
la combus- 
a cest a este

Andrei DESPA

Murături la discreție
l’c lingă C.L.F. Petroșani își 

desfășoară activitatea o secție 
dc preparare a diferitelor con
serve din legume și zarzavaturi. 
Dacă pină in prezent, la unită
țile de desfacere C.L.F., se pu
teau găsi castraveți și varză 
murată, de curind s-au pus in

vînzare borcane cu gogonele și 
gogoșari in oțet. Sint prcTise 
gustoase și aspectuoase. c< do
vedesc că in secție lucrează un 
personal specializat in prepara
rea conservelor pentru iarnă.

M. CRISTEA

Este cunoscut faptul 
ic marik de-copcriri științifice cr>: 
și icpresăzuui! joacă un rol im
portant. Majoritatea descoperirilor 
din biologie și medicină s-au ivit 
mtimplătOT, sau cel puțin conțin 
ekmentc întimplătoarc, ceea ce 
nu exclude munca Je cercetare în
delungată de care atest-a a a .‘Ot 
per. odaie.

Cu sute dr an: in urma, mai 
precis in 1536, ș-.i pelie.ui u-.nă- 
îoarea intîmplare care a dus la 
schimbarea radicală a modului de 
tra-.are a rănilor. Se 
L-ui Mediu rănile | 
spade erau ar-.c cu 
și apoi -.inse cu ulei 
a evita 
ii.ui.r.it, 
chemat 
lă’.ori, 
n<a ă 
voit 
a tăcut 
huș Je 
ter.-b-mină cu care 
iar apoi le-a pansai 
lea n am dormit, 
Iul său Pare.
T.i î’ții mei au 
virr.i -ingelui. 
ic des renie dar 
i->m găsii 
că 
de 
le-am 
Je dur 
hotar ii

rănile". Iată cum întimplarea 
o nouă descoperire ia chi- 
Vestea descoperirii sale, 

, s-a răspințlit Ioane 
vină fiind lipsa mj- 
i comunicație, dai .ind 

aliat despre ea oamenii l-au 
pe medicul Parc „părintele

fierul înroșit 
încins pentru 

infectarea. Dar, in anul 
chirurgul francez l’.i e. 

să ardă rănile unoi lup- 
și-a uitat din intîmplare 
instrumentele necesare. \.-- 

s.î acționeze totuși rapid. el 
in grabă o alifie din tl- 

ou, ulei de trandafiri și 
cu care a uns rănile 

:. ..Toată noip- 
scric în jurna- 

Mi-a fost teamă că 
să moară de ouă- 
M-am sculat îuar- 

spre uimirea mea, 
foarte liniștiți spunind 

tu dormit foarte 
ebire de cei ale

ars ji cai 
cri. Și din clipa a,

:.a mai ard niciodată

generat 
rurgie. 
din păcate, 
in cei, dc ’ 
loacelor de 
au 
numi 
chirurgiei*.

I’olrivii unei vechi legende .1 
indie i) oi sud-americam, cap.Ki’.i- 
te.i dr vindecare a arborelui Je 
chinină a fost dv-coperită asii el : 

indian care suferea de malarie 
rătăcit prin junglă. In timpul 

rătăcit >e hrănea cu rădăcini 
p . 'iie sj bea apă din băhoa- 
După gustul amar al apei și-a 
seama că in ea se alia „ot-a- 
arborelui de chinină.

s-a mirare, după un 
însănătoșii povestind a 
ce’.e întîmplate. Procedeu! 

ei au ’

bdabclor de orez a descoperit 
din orezul decorticai lipsea vita
mina B, prezentă în coaja Ini. 
In acest fel, întimplarea a dus la

ROLUL

Galvani lăcea experiențe cu gene
ratoare primitive de curent eie.- 
trie. Din întîmplare, în apropierea 
sursei de electricitate se alia un 
picior jupuit dc boască. In timpul 

i a sărit o seînteie pe 
mușchiul s-a contrac- 

meditat asupra 
și i-a venit idcca 
de cupru de li- 
Jc broască iar

u n 
s-.v 
iii 
de

A
întîmplării

bine ; >pre 
căror mni 

au lost chinyți 
ra m-am

dat 
va" 
marea 
s-a 
sat cele îniîmplate. Procedeu! -a 
raspîndit și de la ei au învățat 
conchistadorii spanioli modul de 
vindecare a malariei.

Medicul olandez Christian 
l'iikman, care lăcea experiențe ia 
un spital din insula jawa, le t 
dat puilor pentru experiențe resturi 
Je mimare de la spital. Aceasta 
hrană era formata din orez J-'- 
corticat, așa cum se mînca pe 
atunci. Cu uimire a observat cum 
puii încep să prezinte lenomencle 
bo ii „beri-beri“. foarte răspîndiiă 
în acea vreme. Dindu-le apoi coa
ja d. la orez a observat că puii 
i-aa însănătoșit. 1 ăcînd analiza

descoperirile
medicale

descoperirea cauzelor bolii beri- 
beri.

Electricitatea generată de corpul 
omene-c a fost descoperită de doc
torul italian Galvani. Intr-o zi,

experienței 
picior iar 
tat. Galvani a 
acestui fenomen 
s.i lege o sirmă 
lirele piciorului 
velalah capăt de gardul de tier ,il 
casei. De cite ori atingea gardul 
cu o sirmă, mușchiul se contra t.i. 
I xperiențele următoare 
strat că 
era bun 
taie, ci 
producea 
rea sa, Galvani a declarat 
„Prevăd că voi fi atacat din doua 
părți — de savanți șt de profani. 
Ambele tabere rid de 
numesc ■ maestrul d> 
bro.tștelor', dar eu • 
de-copcrii una din ci 
energii ale naturii".

In 1879, chimistul 
cea o experiență cu o 
stanță chimică. După 
activității, s-a așezat 
tind să 
servat că s.
ca era foarte dulce. S-a intors in 
laborator și a gustat fiecare sub
stanță chimică cu care lucra e. 
Așa s-a descoperit substanța cu
noscută azi sub numele de z.th.i- 
rină.

au demon- 
niușchiul, nu numai că 
conducător de electrici- 

în momentul contracțiilor 
curent. După descoperi- 

’ ’ i trist :

Fahlberg lă- 
anumiiă suo- 

terminarea 
la masă ui- 

sc spele pe mîini. A oh- 
iandvișul pe care îl niîn-

Trusseau, marele medic internist 
lr.tm.ez, i-a dat din greșeală unui 
bolnav care suferea de Basedow, 
in loc de tinctura digitales, lolo- 
sită pe atunci în această boală, 
tinctura Je iod. Bolnavul, Ioane 
sirguincios, a luat noua doctorie 
in dozele prescrise de medic, con- 
st.tținJ o. t indecare rapidă. De 
atunci sc folosește pentru vindeca
rea bolnavilor de Basedow iodul.

Șirul exemplelor dc acest lei 
culminează cu ck-coperirea „<3.n 
intîmplare* a peniiilinei.

Cu ’ ’
urmă, 
kinson 
interesantă : -Mucegaiul g 
craniul scheletelor din dile- 
rite cavouri are proprietatea mi- 
r.tculo.t-ă de a vindeca răni'e lără 
nici o ahă alifie”. La vremea aceea, 
farmacistul a fost socotit un șar
latan iar descoperirea lui nu a tost 
luată in serios. 'r~*: 1------ .........
erau de acord 
gaiul distruge 
In laboratoare 
iul ca mediile 
de mucegai să 
I leming, care 
ucigătoare de 
și el acest fapt, a declarat 
tractul de mucegai reduce 
bilitatea de înmulțire a 
fapt care a dus la prepararea peni
cilinei. Ulterior 
fost po.ibilă și compunerea 
alte antibiotice.

cu
a

circa 302 
larmacistul 

nota o

de ani 
englez

observație 
găsit pe

>n 
Pir-

Toți bacwriologii 
cu faptul că muce- 
mediile de cul’.u-.î. 
chiar exi-ia obice- 

de cultură atacate 
fie aruncate.

căuta o 
bacterii.

lan 
subsiaață 
observi nd 

că ex- 
posi ■ 

bacteriilor.

pe această bază a 
unor

Respectați
normele
de tehnica
securității
muncii I

MINERI!

SE UUCREAIA
FÂRÂ EXPLOZIVI

UCUL DE
MUNCĂ VA 
FI EVACUA
PÎtfÂ LA
A&RÎlllU

In minele grizu- 
toase, la fiecare loc 
de muncă și fieca
re cameră subtera
nă, trebuie să exis
te cel puțin o lam
pă de siguranță cu 
benzină sau un de
tector de gaze.

Controlul exis
tenței metanului cu 
lampa, se mrene cu 
flacăra normală. 
Dacă se observă fi-
larea sau alungr- 
rea flăcării pînă la 
marginea superioa
ră a sticlei, contro
lul se oprește, iar 
locul de muncă va 
fi evacuat pînă la 
aerisire. Dacă nu se 
observă alungirea 
sau filarea flăcării, 
se trece la deter
minarea procentu
ală a metanului cu 
flacăra redusă.

ii.ui.r.it
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VIZITA PI1ESED1MTTLUI-> VIAȚA INTERNAȚIONALA
din acest Oraș. Sint convins că
schimburi!e dintre roi, faptul că
americanii și romănli — ca și ce-
lelalte pc«poare — se vizitează
reciproc. pot conți -
rea unei lumi a înițelegcrii, colabo-
rării și păcii. Cu aceste gînduri
am folosi : prilejul oferit de pre
zeiița la Organizamia Națiunilor

prezidențial a 
sosit |'e aeroportul internațional 
du' San Francisco. In inumpm.u„a 
înalților oaspeți se aflau pe aero
port Joseph Alioto, primarul ou- 
șalul, reprezentanți ai guverna- 

sutuluiCa
Kaulm.vr. președintele Comitetu
lui de recepție. Claude Bataalt, 
consulul general al I ranței Ia San 
Francisco, decanul corpului consu
lar, cu soția, precum și alte per
soane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușe-cu 
și primar.:’ orașului San I ramis o 
a. urcat apoi pe podiumul tribu
ne: oficiale dm incinta aeropcitu- 
lui Aparatele de fotografiat și hi
merele de luat vederi ale stațiilor 
de televiziune și studiourilor vnc- 
matografice de actualități iirciți.- 
treazâ începutul primei vizite pe 
care un șct de stat al României o 
face in orașul San Francisco. al 
doilea ca mărime din California

Adresind un călduros salut pre
ședintelui României și soției sa.e, 
Joseph Alioto subliniază că Româ
nia joacă astăzi un rol din ce in 
ce mai important pe arena inter
națională. „Sintcm fericiți — de
clară el — să avem în mijlocul 
nostru pe cel mai înalt reprezen
tant al acestui sut". Primarul oia- 
șului San Francisco arată în con
tinuare că populația acestor me
leaguri cuprinde și cetățeni de ori
gine română stabiliți aici cu multe 
decenii în urmă.

Prezentînd apoi președintelui 
român cheia orașului, primarul pre
cizează că nu este vorba de o 
cheie obișnuită, ci de replica fi
delă a aceleia făurită pentru prima 
clădire ridicată la San Franci <o. 
Pe cheia oferită sînt gravate nu
mele conducătorului statului român 
și data sosirii sale în aceasta me
tropolă a Californiei. „Va oferim 
această cheie, încheie vorbitorul, 
în semn de profund omagiu din 
partea orașului San Francisco. a 
statului California și a guvernului 
american*4.

Răspunzind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește primarului 
orașului San Francisco pentru cu
vintele rostite la adresa României 
și a politicii sale. „Intr-adevăr, a 
spus președintele Ceaușescu, Ro
mânia — care are aproape același 
număr de locuitori cu cel al Cali
forniei — desfășoară o politică 
activă de pace și colaboraie 
toate popoarele lumii. Dore-c 
mulțumesc pentru faptul că ni 
oferit cheia crxșului. Cci'.tid:.* 

sta un simbol al prieteniei
tre poporul român și poporul a-
cea st

c.i 
»-a 

orașului. Consider a- 
................................din-

merican.
Îmi este plăcut să adr<zsez cu

acest prilej populației din Caiifor-
nia și din orașul San Francisco
un salut călduros și să-mii exprim
satisfacția de a putea sâ cunosc
astfel nemijlocit — deși într-un
timp destul de scurt — munca ți
viața dumneavoastră, a cetățenilor

pentru a cunoaște unele 
și localități ale țării dv.

că popoarele noastre — 
aparțin unor state cu orin- 
sociale diferite — cunoscin- 
mai bine pot și trebuie 'â 

sa conlucreze

Unite 
centre .

Consider 
deși 
duiri 
du-se 
colaboreze, -â conlucreze pentru 
a-și aJuce contribuția la asigura
rea păcii și prosperității omenirii. 
In acest spirit dorim să dezvoltăm 
relațiile cu Statele Unite ale Ameri
ciu să colaborăm cu dv. cei din 
California, din San Francisco, cu 
toate popoarele lumii”.

Convoiul de mașini oficiale, 
essortat de motociclișii, sc în
dreaptă apoi spre reședința rezer
vată președintelui României.

Scara. oa>p. ții român; sini Invi
tați la un dineu oierii in cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu ci 
a soției. Elena Ceaușescu, de A. W. 
Clausen, președintele societății 
„Bank oi America”, cea mai mare 
instituție bancară din S.L .A.

In saloanele de la cuiul 51 al 
impozantului edificiu unde are loc 
dineul, președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu se întreține cu președin
tele băncii, cu alți oameni ’ 
afaceri prezenți, . 
ților de extindere 
cooperării economice dintre 
două țări, pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc.

O parte din personalitățile aliate 
de față reprezintă, de altfel, firme 
care au legături de afaceri cu țara 
noastră. In această ordine de idei, 
directorul uneia din aceste firme, 
Edward Ginzton, președintele Con
siliului de administrație al loni- 
paniei „Varian Associates", specia
lizata în echipament electronic, 
arată într-o declarație făcută re
prezentanților preiei române ci 
aceste legături se desfășoară în mod 
satisfăcător pentru ambele 
„Aș dori, spune el, să relev 
mod deosebit înalta calificare 
oamenilor de știință români cu 
avem contacte. Consider, ca 
președintei; 
și este de 
să se amplifice**.

La dineu au participat Dumitru 
Popescu, precum și ambasadorj! 
Corneliu Bogdan, împreună cu alte 
persoane oficiale române.

Au luat parte Samuel Stewtrt, 
C. M. Van Vlierden, C. H. Ba.ini- 
liefner și Scudder Mersman, vice
președinți ai societății „Bank of 
America". Jack Rathjens, vicepre
ședinte al firmei „Food Machinery 
Corporation", Gene Trefethen, 
președintele companiei „Kaiser 
Industries", George Burgess, preșe
dintele companiei ..Fibreboard*. 
H. Weldon Gibson, președintele 
Institutului de Cercetări din 
Stanford, Eliot Swan, președintele 
Băncii federale de rezerve din San 
Francisco, Charles Gray, președin
tele companiei ..American Forest 
Products", Louis Niggeman, pre
ședintele companiei „Fireman’s 
Fund Insurance*1.

a

a
care 

----- -------- .... — ȘÎ 
dv.» că există condiții 

dorit ca aceste relații

Sesiunea jubiliară 
a Adunării Generale a O.N.U

PROPUNERILE
SOVIETICE

NAȚIUNILE UNITE 16 —
Trimișii speciali L. Rodescu și 
A. Ionescu transmit : La sesiu
nea jubiliară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. au luat pină 
acum cuvintul reprezentanții a 
28 de țări — președinți, pre
mieri și trimiși speciali — care 
au prezentat poziția statelor 
lor față de activitatea O.N.U. și 
îndeosebi față de marile proble
me internaționale aflate pe 
agenda ei și dezbătute de-a lun
gul anilor.

In cursul zilelor de joi și 
vineri au luat cuvintul preșe
dinții Tanzaniei. Gabonului, 
Costa Rica, premierul Republicii 
Arabe Yemen, primul ministru 
adjunct al Malayeziei, 
zentanții personali ai 
statelor Libanului, Liberiei. Li
biei. Nigeriei. Republicii Demo
cratice Congo, miniștrii aface
rilor externe ai Spaniei. Unga
riei. Poloniei, Republicii Arabe 
Unite. Nepalului.

Folosind prilejul aniversării 
a 25 de ani de existență a 
O.N.U., vorbitorii au evocat 
principalele etape ale drumu-

repre- 
șefilor

lui parcurs de acest for mon
dial. Apreciind că din bilanțul 
activității lui se pot desprin
de anumite aspecte pozitive, 
unele succese înregistrate în 
diferite domenii ale vieții in
ternaționale, ei s-au oprit insă 
și asupra unor importante pro
bleme ale lumii contemporane, 
care nu și-au găsit incă o re
zolvare corespunzătoare cu aspi
rațiile omenirii.

In cuvintările lor, reprezen
tanții statelor africane și asia
tice s-au referit cu precădere 
la problemele specifice acestor 
regiuni, intre care • lichidarea 
colonialismului și măsurile ce 
se impun pentru sprijinirea e- 
forturilor de progres economic 
ale țărilor aflate in curs de dez
voltare.

Sesiunea jubiliară se apropie 
de încheierea primei săptă- 
mini. Cuvin tarea președintelui 
Consiliului de Stat al Români
ei, Nicolae Ceaușescu, care va 
vorbi la începutul sâptăminii 
viitoare, este așteptată cu mult 
interes în cercurile O.N.U., și 
ale presei internaționale.

Referendumul
CAIRO 16. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : Referendumul desfă
șurat joi in Republica Arabă 
Unită a reprezentat o aprobare 
masivă a propunerii Comitetu
lui Central al Uniunii Socialiste 
Arabe de a fi desemnat Anwar 
Sadat pentru funcția de pre
ședinte al țării pe următorii 
șase ani.

din R. A. U
Această propunere, ratificată 

ulterior de către Adunarea Na
țională a R.A.U., a fost confir
mată de 90,04 la sută din tota
lul voturilor exprimate. Potri
vit declarației ministrului de 
interne al R.A.U., Sharway Go- 
maa, din cele 7 157 653 persoane 
care au participat la referen
dum, 6 432 587 au aprobat can
didatura lui Anwar Sadat.

privind 
soluționarea 
conflictului

din
Orientul
Apropiat

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda" din 15 octom
brie a publicat un articol con
sacrat propunerilor sovietice 
privind soluționarea politică a 
conflictului din Orientul Apro
piat. propuneri care au fost 
prezentate pe câi corespunză
toare țărilor interesate.

Propunerile sovietice prevăd 
următoarele : „Incepind din 
momentul prezentării de către 
Jarring la O.N.U, a documentu
lui final asupra căruia s-a rea
lizat un acord, părțile trebuie 
să se abțină de la orice acțiu
ne care contravine regulamen
tului încetării stării de belige- 
ranță : din punct do vedere ju
ridic, încetarea stării de belige
rantă și instaurarea stării de 
pace va interveni in momentul 
încheierii primei etape a retra
gerii trupelor israeliene 
cuarea poate fi realizată
două etape) de pe teritoriile 
cupate in iunie 1967".

(eva- 
în 
o-

SITUAȚIA DIN ECUADOR
QU1TO 

ședințele 
lasco Ibarra,

16 (zXgerpres). — Pre- 
Ecuadorului Jose Ve- 

a anunțat că a 
hotărit să se retragă de la con
ducerea statului in august 1971, 
cu un an ‘ ‘
mandatului. 
1968 pe o 
ani.

Faptul că 
a fost „sfătuit" 
hotărire, după cum precizează 
el însuși în declarația făcută 
cu această ocazie, este pus de 
observatori în legătură cu evo
luția situației create in țară du
pă arestarea, la sfirșitul lunii 
septembrie, a guvernatorului 
provinciei Guayaquil și a pri
marului orașului cu același nu
me. La Quito se consideră că 
armata este îngrijorată de pro-

_______ —A

înaintea expirării 
El a fost ales în 
perioadă de patru

președintele Ibarra 
să ia această

porțiile nemulțumirii create de 
aceste acțiuni, unele cercuri din 
armată socotindu-1 pe președin
te direct răspunzător de situa
ția creată. Agențiile de presă 
relevă, totodată, că la Quito se 
vorbește insistent chiar de e- 
ventualitatea unei „crize guver
namentale”, neexcluzindu-sc po
sibilitatea unei lovituri de stat.

Președintele Ibarra, care cu 
ajutorul armatei și-a asumat

..puteri depline" la 22 iunie, a 
luat o serie de măsuri sociale 
și economice intimpinate cu re
zerve de majoritatea partidelor 
politice din țară. Demiterea ce
lor doi oameni politici din 
Guayaquil, adversari declarați 
ai acestor măsuri, a declanșat 
un val de demonstrații și ac
țiuni de protest, care continuă 
aproape fără întrerupere.

Disciplina muncii
înfăptuirea

pentru buna funcționare n uti
lajelor, ordinea care 
existe peste tot, avem 
mai completă a ceea 
înțeles prin disciplina

Numai cunoașterea 
rezerve, a cauzelor care 
rează indisciplina poate peimite 
organizațiilor de partid, organe
lor sindicale și U.T.C., desfășu
rarea unei activități concrete, 
eficiente, cu rezultate dorite in 
întărirea rinduielii și responsabi
lității in muncă. Se cuvine să 
apreciem că multe cadre de 
conducere au ținut cont de acest 
deziderat in activitatea lor.

Realitatea a dovedit că acti
vitatea de întărire a disciplinei 
trebuie desfășurată diferențiat, 
in funcție de condițiile specifice 
ale fiecărei exploatări 
fiecărui șantier, fiecărei 
sau chiar de trăsăturile specifice 
ale unor grupe de salaricți.

Deși disciplina este una sin
gură și obligatorie pentru toți, 
totuși, in multe unități, starea 
disciplinară diferă de la un loc 
de muncă la altul îndeosebi in 
funcție de preocupările organelor 
administrative și a celor sindi
cale. Acest lucru reiese foarte 
limpede din analiza activii 
unor unități rămase in urmă 
exploatările miniere Vulcan 
Lonea, șantierul T. C. M. M., 
S.U.C.T. Uriconi ș a. unde fondul 
de timp nu este folosit in între
gi -.ie.

E-iSicnța unor astfel de situa
ții, ca cele relatate mai sus, 
conduce ia concluzia că organele 
de partid, de sindicat și U.T.C. 
trebuie să desfășoare o activita
te diferențiată, concretă, ținind 

Ș> 
de 
in

trebuie să 
o imagine 
ce trebuie 
muncii.

acestor 
gene-

miniere, 
unități

Iții 
ca

Ș>

cont de specificul, condițiile 
trăsăturile fiecărui colec.iv 
mur.r Aceast i insă, rrp icc 
mod firesc cu așterea tuturor 
aceste- eleme <:e de care sa 
țină cent la organizarea
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17.00 Deschiderea emisiunii.

nilor, stabilirea și 
măsurilor.

Unele organe de parjd, sindi
cale și U.T.C. au scăpat din ve
dere că disciplina nu trebuie în
țeleasă numai prin prezența la 
lucru a salariaților ci și prin fo
losirea integrală și eficientă a 
timpului destinat producției, res
pectarea proceselor tehnologice, 
întreținerea, exploatarea și ma
nipularea corespunzătoare a ma
șinilor și instalațiilor din dotare, 
îndeplinirea rolului și sarcinilor 
ce revin personalului administra
tiv — incepind cu maistrul și 
sfirșind cu directorul - privind 
aprovizionarea tehnico-materială, 
asistența tehnică etc., deși igno
rarea unora dintre aceste laturi 
ale disciplinei au condus la se
rioase pagube matericle, la ne- 
realizarea unor indicatori și sar
cini de plan.

In vederea reducerii acestor 
importante pierderi, comitetele 
de direcție pot și trebuie să-și 
aducă o contribuție prețioasă 
prin cunoașterea cauzelor care le 
generează și, in funcție de aces
tea, organizarea unor 
concrete. Organizațiile . .
pot contribui activ la sprijinirea 
organelor administrative pentru 
aplicarea măsurilor ce se impun.

Lipsurile in aprovizionare și 
mai ales in ritmicitatea ei, se 
datoresc nerespectării îndatoriri
lor profesionale de către cei care 
lucrează și răspund de acest 
domeniu, ele constituie nu arare
ori, o manifestare a birocratis
mului, indisciplinei și neglijenței 
din rindul acesior salariați. Toc
mai de aceea organizațiile de 
partid trebuie să-și îndrepte a- 
tenția și spre aceste sectoare de 
activitate care de multe ori sint 
neglijate. Să nu uităm că neres- 
pectarea unor sarcini de către 
un salariat de la aprovizionare 
poate determina pierderi de 
timp și stagnări ireversibile și ne
recuperabile in activitatea și

acțiuni 
obștești

randamentul a mai multor munci
tori și utilaje. Mai mult decit 
atit, in general trebuie să avem 
în vedere faptul că personalul 
tehnico-administrativ are un rol 
însemnat in buna desfășurare a 
producției și a muncii. Deci, prin 
însăși natura funcțiilor lor, aces
te cadre au o mare răspundere 
și influență asupra ordinei, dis
ciplinei și rinduielii, ele fiind fac
torii care trebuie să asigure ca
drul și condițiile optime pentru 
ca muncitorii să-și poată desfă
șura activitatea cit mai produc
tiv.

Disciplina muncii este unică. 
De la rigorile și exigențele sale 
nu se poate sustrage nimeni. A- 
cesta trebuie să fie principiul 
care sâ călăuzească activitatea 
tuturor organelor de partid, sin
dicat și U.T.C., a conducerilor 
tehnico-administrative, a tuturor 
oamenilor muncii.

îndeplinirea exemplară de că
tre toate unitățile economice din 
Valea Jiului a sarcinilor din ac
tualul cincinal, pregătirea cores
punzătoare a trecerii la înfăp
tuirea cu deplin succes, din prima 
zi a anului 1971, a sarcinilor vii
torului cincinal, fac necesare an
gajarea fiecărei unități in circui
tul economic cu toate resursele 
și rezervele ei interne, solicită 
creșterea gradului de pregătire, 
de organizare și utilizare a for
ței de muncă și a timpului de 
lucru, sporirea exigenței, compe
tenței și răspunderii in muncă 
a fiecărui salariat, indiferent de 
funcția pe care o deține. Mani
fested o mare răspundere in 
valorificarea la maximum a între
gului potențial material și uman 
de care dispune societatea, 
avem datoria să sprijinim activ 
concepția inain‘atâ fa‘ă de mun
că și avutul obștesc, să acțio
năm intens pentru promovarea 
unei inaite discipline și răspun
deri in fiecare compartiment de 
activitate.

Emisiune in limba ger
mană.
Ocolul țării in opt luni. 
Emisiune-concurs reali
zată in colaborare cu 
Birou] de turism pentru 
tinerel al C.C. al U.T.C. 
— etapa I. Se vor în
trece echipele județelor 
Bacău, Galați. Vaslui’ și 
Vrancea
Anunțuri — publicitate. 
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul 
20,00 
21,00

21,50

22,45

23,00

23,45

Tele-enciclopedia.
Film serial : „Incorup
tibilii".
Nocturnă bucureșteană. 
Program de varietăți 
muzical-corcgrafice. 
Telejurnalul de noapte. 
Sport.
Spectacol de patinaj ar
tistic cu participarea u- 
nor medaliat! ai ultime
lor mari competiții, 
închiderea emisiunii.

progresează

OTTAWA

Apa a atins doi metri...
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OTTAW .1 16 (Agerpres). — 
Primul ministru al provinciei 
Quebec, Robert Bourassa, a 
cerut joi guvernului federal 
al Canadei să pună forțele 
armate la dispoziția poliției 
locale pentru a .asigura pro
tecția publicului și a institu
țiilor publice", ca urmare a 
situației create prin răpirea 
atașatului comercial britanic, 
James Cross, și a ministrului 
muncii din Quebec, Pierre 
I-aporte, de către organizația 
separatistă „Frontul pentru E- 
liberarea Quebecului". Un 
purtător de cuvint a decla
rat că această hotărire a fost 
luată in cadrul unei reuniuni 
extraordinare a guvernului 
provinciei, după ce a devenit 
evident că „negocierile" pen
tru eliberarea ostaticilor nu 
progresează. Primul ministru 
al Canadei, Pierre Elliott

Trudeau, a aprobat cererea, 
și importante unități militare 
au fost dislocate in jurul 
principalelor edificii publice 
din Montreal și din alte o- 
rașe.

Avocatul Robert Lemieux 
desemnat de autorii răpirilor 
pentru a trata cu guvernul 
satisfacerea condițiilor puse 
pentru eliberarea ostaticilor, 
a declarat insă, in cadrul li
nei conferințe de presă, că 
această măsură s-ar datora 
faptului că poliția ar fi des
coperit locul unde este de
ținut Laporte și speră să des
copere și ascunzătoarea di
plomatului britanic. Agenția 
France Presse apreciază 
intervenția armatei ar imp 
ma o turnură dramatică 
evenimentelor legate de răpi
rile din Canada, creind o vir
tuală stare excepțională 
Quebec.

Adunarea Națională Franceză 
a adoptat declarația de politică

ALGER 16. - Coresponden
tul Agerpres, Constantin Ben
ga, transmite : Ploile toren
țiale care s-au abătut in ulti
mele zile asupra Algerului sint 
considerate catastrofale. In 
unele puncte ale capitalei al
geriene apa a atins doi metri. 
Zeci de familii au fost eva
cuate, iar numeroase altele 
au rămas fără adăpost.

Potrivit unui bilanț provizo
riu, pagubele se ridică la cile- 
va sute de mii de dinari. Ploi 
intermitente continuă să cadă 
asupra Algerului.

Epidemie cu caracter

paratifoidic

generală a guvernului
PARIS 16 (Agerpres). — Cu 

382 voturi pentru. 89 contra și 
3 abțineri. Adunarea Națională 
Franceză a adoptat, joi noaptea, 
declarația de politică generală 
a guvernului prezidat de Jac
ques Chaban-Delmas. Vorbind 
in fața deputaților, premierul 
francez a făcut Un bilanț al 
principalelor realizări înfăptui-

te in ultimele 15 luni și a schi
țat obiectivele de bază pe care 
și le fixează cabinetul pentru 
viitor. Abordind unele aspecte 
ale politicii externe, Chaban- 
Delmas a declarat că guvernul 
său promovează aceeași politică 
de pace, independență și coope
rare preconizată de generalul 
de Gaulle.

CURT
® In Uniunea Sovietică a 

fost lansat la 15 octombrie sa
telitul „Meteor", menit să asi
gure obținerea de informații ne
cesare in serviciile operative de 
meteorologie.

® Agenția „Khaosan Pathet 
Lao” (KPL) a difuzat un. ma
terial in care este explicată po
ziția Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat față 
de propunerile președintelui 
S.U.A.. Richard Nixon, cu pri
vire la Indochina.

©• Președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, l-a primit vi
neri pe Robert McNamara, di
rectorul Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R.D.), informează agen
ția Taniug. La primire a fost 
de față secretarul federal pen
tru finanțe, Janko Smole, pre
cum și reprezentanți ai B.I.R.D.

G Un alt grup de 450 de per
soane arestate în urma incidente
lor din luna trecută dintre armată 
și comandourile palestiniene au 
fost eliberate joi în baza unui de
cret al regelui Hussein.

După cum s-a mai anunțat, eli
berarea prizonierilor, reținuți atit 
de către autoritățile iordanieni*, 
cit și de organizațiile palestiniene 
de rezistență, are loc in baza a- 
cordului semnat la 13 
de către regele Hussein 
Arafat, președintele C.C. 
tenței Palestiniene.

octombrie 
și Y.v‘er 
al Rezis-

, președin-
Adunării Generale a 
U. Edvard Hambro, 

reprezentantul permanent 
Mohammed El-Z.iy.it, 

' zi a 
după încheie- 

problema 
fost

© Cererea prezentată 
telui 
O. NT. 
de către 
al R.A.U.. 
de a înscrie pe ordinea de 
dezbaterilor, imediat ’ , “ 
rea sesiunii jubiliare, 
Orientului Apropiat 
acceptata. Un purtător 
vînt al O.N.U. a declarat că dez
baterile vor începe probabil 
26 octombrie.

a
de

@ In capitala R- !’• Ungare 
a luat sfirșit consfătuirea de 
lucru a secretarilor generali 
ai academiilor de știință din 
unele țări socialiste. La lu
crări au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia. 
K.P.D. Coreeană, Cuba. Polo
nia, Mongolia, R. D. Germa
nă, Ungaria și Uniunea So
vietică. Din țara noastră a 
participat o delegație condusă 
de Radu Voinea, secretar ge
neral al Academiei.

® Ministrul afacerilor exter
ne al R. D. Germane, Otto Win- 
zer, a primit delegația parlamen
tară finlandeză condusă de Rafael 
Paasio, președintele Parlamentului, 
aflată într-o vizită la Berlin, 
nunta agenția A.D.N. In cad: 
convorbirilor ce au avut loc 
acest prilej, ambele părți au subli
niat necesitatea organizării 
ferinței general-europene pe 
securitate, subliniind totodată 
premisele obiective pentru co 
carea acesteia s-au îmbunătățit în 
ultima vreme.

Q Ministerul Afacerilor Exter
ne al R. D. Germane a adresat 
o declarație celei de-ci 16-a Con
ferințe generale a UNESCO, in 
legătură cu cererea R.D.G. de a 
fi primită in această 
cu rugămintea de a 
ca document oficial.

Declarația califică 
minatorie hotărîrea 
Executiv al UNESCO 
pinge recomondarea 
la primirea R.D.G. co membra a 
acestei organizații. Referindu-se 
la obiecțiile aduse cu acest pri
lej, declarația subliniază că e'e 
„pun in seama UNESCO pro
bleme ce se află în afara sarci
nilor ce-i revin și in afara intere
selor sale".

organizație 
fi difuzată

ca discri- 
Consiliului 

de a res- 
cu privire

Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, a semnat joi, in 
cadrul unei ceremonii, legea 
privind întărirea măsurilor pen
tru combaterea criminalității. 
Președintele a apreciat cu a- 
ceastă ocazie că noua lege va 
oferi guvernului mijloacele ne
cesare pentru a lansa „un răz
boi total” împotriva crimei or
ganizate.

0 Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic ai C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
a primit o delegație guverna
mentală a R.P.D. Coreene, con
dusă de Ten Diun Theak, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri 
R.P.D. Coreene, informează 
genția China Nouă.

Q Cevdet Sunay, președintele 
Republicii Turcia, va face o vizita 
oficială în R. F. a Germaniei, l i
tre 19 și 24 octombrie. El va avea 
convorbiri cu Gustav Heinemann, 
președintele R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, cancelarul federal 
și va vizita importante centre eco
nomice și culturale din țara gazdă.

In orașul Roka Kong, si
tuat la 32 kilometri nord de 
Pnom Penh, au avut loc, vi
neri, lupte violente intre forțele 
de rezistență populară din Cam- 
bodgia și trupele regimului Lon 
Noi.

Pe de altă parte, corespon
denții agențiilor de presă sem
nalează că patrioții continuă să 
dețină poziții fortificate in sec
torul Taing Kauk, împiedicînd 
înaintarea efectivelor militare 
inamice spre localitatea 
pong Thom.

!»1
•olierul

iimultan controlul navigației, manipu- 
cu

JAPONIA : ui vas computerizat din Japonia — „Seiko
Mzru“ — cu un de plasa meni de 138 000 de tone. a pornit in 
prima sa călătorie. Petrolierul „Seiko Mani", superautoma- 
tizat, poate centraliza 
larea cașului, operațiile motoarelor și alte activități 

ajutorul unui computer.

@ In R. F. a Germaniei con
tinuă să se desfășoare discuții i- 
prinse intre salariați și centralele 
sindicale, pe de o parte, și întie 
sindicate și patronat pe de altă 
parte, în vederea stabilirii condi
țiilor noilor contracte colective 
de muncă pe 1971. In legătură cu 
scumpirea continuă a costului vie
ții, salariații vest-germani cer o 

a salariilor.

Iugos- 
primit

ANKARA 16 (Agerpres). — O 
epidemie de genul holerei, ale 
cărei cauze nu au fost incă 
determinate, a fost semnalată 
la Istanbul, provocind moartea 
a 14 persoane in ultima săp- 
tâminâ. Peste 300 de cazuri 
au fost semnalate in mai mul
te spitale ale Istanbulului.

Ministrul turc al sănătății, 
Vedat Aii Azkan, care con
duce cercetările de laborator 
și aplicarea medicației nece
sare, a dezmințit că ar fi vor
ba de holeră. Potrivit ministru
lui, „această epidemie are un 
caracter paratifoidic, evoluind 
asemănător holerei" și a fost 
cauzată de poluarea apei in
tr-un cartier al Istanbulului. 
Au fost luate măsuri severe 
antiholerice in tot orașul, și 
in special in cartierele insa
lubre.

„Premieră spațială"

oa- 
tră- 

de

GENEVA 16 (Agerpres). 
In următorii doi ani, trei 
meni vor fi în măsură să 
iască pentru o perioadă
trei luni la bordul unei „stații 
spațiale plasate pe o orbită 
in jurul pămintului, la o al
titudine de 450 km". Această 
viitoare „premieră spațială" a 
fost anunțată de William
Schneider, directorul Progra
mului Skaylab al Administra
ției naționale pentru aeronau
tică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.), in cadrul 
celui de-al XVIII-lea Congres 
internațional de telecomunica
ții ale cărui lucrări se desfă
șoară la Geneva.

Taifunul „Joan“

: Arhitectură modernă la Tbilisi.

0 Președintele R. S. F. 
lavia, Iosip Broz Tito, a 
vineri delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., condusa de P. 
Mașcrov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem, care se află 
într-o vizită în Iugoslavia. Cu acest 
prilej, relatează agenția Taniug, 
a avut loc o convorbire priete
nească.

M.

MANILA 16 (Agerpres) - 
Taifunul „Joan", unul din cele 
mai violente care s-au abătut 
in ultimii ani asupra Filipine- 
lor, a provocat, potrivit surse
lor oficiale, peste 300 de vic
time. Totodată, se menționează 
că aproximativ 45 000 de per
soane au rămas fără adăpost.

Avind o viteze de peste 240 
kilometri pe oră, taifunul a 
devastat plantcțiile de coco- 
tieri și bananieri, îndeosebi in 
regiunea Bicol, la sud de Ma
nila, cea mai afectată din țară. 
Potrivit relatărilor oficiale, 
citeva sute de case au fost 
complet distruse de vini 
sau de inundațiile 
fale care au insoțit 
și care 
menea, 
cii din 
pinelor.

de 
catastro- 
taifunul 

au provocat, de ase- 
pagube in 12 provin- 
centrul și sudul Fili-

Elicopter portabil
© Președintele Comitetului Central al Rezistenței Pales

tiniene, Yasser Arafat, a remis lui Bahi Ladgham, președin
tele Comitetului Superior Arab de Supraveghere a încetării 
focului, un memorandum in care cere, „in conformitate cu 
acordurile de la Cairo (27 septembrie a. c.) și cel de la Am
man (13 octombrie a. c.), anularea tuturor măsurilor excep
ționale aflate încă in vigoare in Iordania". Totodată, Yasser 
Arafat cere înlocuirea actualului guvern militar cu un ca
binet format din civili — informează agenția France Presse.

Documentul citat menționează, de asemenea, că la Am- 
și Zar'.a continuă să fie menținută starea de urgența.

CURT

Inginerii Iuri Demcenko, Dmi
tri Ciiri și Vsevolod Gusev, din 
Kiev, au construit elicopterul 
„Turist", cu o greutate de... 25.5 
kg care poate Ti strîns într-un 
geamantan de dimensiuni obiș
nuite, geamantan servind în tim
pul zborului drept scaun. Acot 
elicopter in miniatură se înalță 
pînă la citeva zeci de metri, pu
țind evolua cu o viteză de 1-13 
—160 km pe oră.
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