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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

DIN NOU IN PIEȚELE CAPITALEI
Vszita făcută de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu prin piețele 
Capitalei in cursul dimineții 
de joi. urmată de ședința ope
rativă de lucru dc la sediul 
Comitetului Ccntial al partidu
lui. in cadrul căreia s-a anali
zat cu exigență situația apro
vizionării populației cu produse 
agroalimcntare și s-au stabilit 
măsuri pentru înlăturarea ime
diată a lipsurilor constatate, 
a stirnit un puternic ecou in 
rindul bucureștenilor și al tu
turor cetățenilor țării. Oamenii 
muncii au aflat cu profundă 
satisfacție, prin intermediul ra
dioului. televiziunii și presei, 
despre hotărîrile adoptate și in
dicațiile date de secretarul ge
neral .al partidului pentru îm
bunătățirea aprovizionării pie
țe; cu produse alimentare, ex
presie grăitoare a grijii deose
bite față de condițiile de viață 
ale populației.

Modul du a interveni energic 
pentru satisfacerea în cit mai 
bune condițiuni a cerințelor de 
consum ale populației a fost 
amplu și viu comentat de ce
tățeni. de gospodine, cu atit 
mai mult cu cit aceste măsuri 
și-au arătat efectul pozitiv.

Intr-adevăr, gospodinele, cetă
țenii Bucure.știului s-au convins 
personal chiar a doua zi dimi
neață de rezultatele măsurilor 
luate și care au schimbat 
măsură însemnată 
piețelor. Cumpărătorii 
tut găsi 
nitătilor de stat, intercoopera- 
tiste cit și la cele ale producă
torilor in hale și pe platouri 
o mare și variată cantitate de 
produse.

O constatare extrem dc îmbu
curătoare pentru gospodine a 
fost faptul că, potrivit indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au fost complet în
lăturați din vinzare cartofii 
’de calitate necorespunzătoare 
care -onțineau corpuri străine. 
Tonetele erau acum pline cu 
cartofi mari, unii preambalați 
in saci de plasă. Dc asemenea, 
cetățenii aveau la dispoziție 
mari cantități de varză frumos 
aranjată, ceapă de calitate co
respunzătoare, roșii de seră, 
morcovi și albituri. ceapă 
verde, ridichi de lună și spanac 
in stare proaspătă, gogoșari, 
conopidă, intr-un cuvint o ade
vărată grădină din care să tot 
alegi. Pe panerele toamnei, roa
dele livezilor, mere, pere și 
gutui. De asemenea, in centre
le de desfacere se găseau canti
tăți îndestulătoare de carne de 
vacă, de porc și de oaie, pește.

Numeroșii cetățeni veniți să 
se aprovizioneze in cursul di
mineții de ieri au avut din 
nou bucuria de a-1 vedea in 
mijlocul 
Nicolae 
general 
Român, 
lui de 
cialiste 
in ziua 
in unele piețe ale. 
urmărind acum la fața locului 
modul cum se îndeplinesc in
dicațiile date, măsura in care 
se realizează sarcinile trasate 
cu prilejul ședinței care a 
avut loc la Comitetul Central, 
in ziua precedentă.

cu

în 
înfățișarea 

au pu- 
atit la standurile u-

tovarășul 
secretarul

lor pe 
Ceaușescu. 
al Partidului Comunist 
președintele Consilu- 

Stat al Republicii So- 
România, care, ca și 
de joi, a făcut o vizită 

Capitalei.

Prezența secretarului general 
in mijlocul cetățenilor, analiza 
situației aprovizionării, măsu
rile concrete stabilite reflectă 
stilul de muncă propriu con
ducătorului partidului și statu
lui. atenția deosebită pe care o 
acordă satisfacerii nevoilor oa
menilor muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit în vizita prin piețele 
Capitalei de tovarășii Virgil 
Trofin. membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție. Dumitru 
Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C. C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte ‘ al 
Consiliului de Miniștri, Angelo 
Miculescu. ministrul 
turii și silviculturii, 
Moldovan, ministrul 
alimentare. Nicolae 
ministrul comerțului

Pe tot parcursul vizitei, 
piețele Dorobanți, „7 
brie". „Obor" „George 
buc", Rahova și ..13 :
brie", secretarul general 
partidului este intimpinat cu 
caldă simpatie și dragoste de 
către cetățeni. Răsună aplauze. 
„Să trăiți tovarășe Ceaușescu, 
vă mulțumim pentru că veniți 
atit de des în mijlocul nostru", 
sint cuvinte izvorîte din inimă, 
prin care oamenii își exprimă 
sentimentele față de secretarul 
general al partidului. Intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
cetățeni de diferite profesii și 
virste, printre care multe gospo
dine, are loc un dialog viu. 
direct, mărturie vibrantă a re
lațiilor strinse dintre condu- 
cătoi ul țării și popor, a prețu
irii și stimei pe care oamenii 
muncii le nutresc pentru secre
tarul general al partidului 
șeful statului nostru.

Cetățenii apreciază faptul 
că după vizita din dimineața 
zilei de joi și după ședința de 
lucru dc Ia Comitetul Central 
s-a acționat cu rapiditate și 
răspundere în aplicarea măsu
rilor stabilite. Pensionara 
Maria Diaconescu. adresîndu-se 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a spus : „Am citit in ziare des
pre vizita pe care ați făcut-o 
ieri și despre indicațiile pe 
care le-ați dat in legătură cu 
îmbunătățirea aprovizionării. 
Astăzi, eu și ceilalți cumpără
tori vedem cu ochii noștri că 
în Piața Dorobanți 
s-au îndreptat. Vă 
din inimă, dragă 
Ceaușescu, pentru grija 
ne-o purtați".

In cursul vizitei. secretarul 
general al partidului a apre
ciat rezultatele pozitive care 
se reflectă concret in cantită
țile mari de produse aflate în 
piețe și magazine, modul de 
prezentare a acestora, dar. tot
odată, a subliniat necesitatea 
luării dc măsuri pentru înlătu
rarea grabnică a tuturor lipsu
rilor care mai dăinuie. Astfel, 
la centrul de desfacere a lap
telui din piața „7 Noiembrie" 
nu se aduseseră cantitățile dc
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tovarășe 
care

lapte solicitate de consumatori. 
La întrebarea tovarășului 
Ceaușescu, reprezentanții 
merțului răspund că „se 
aduce laptele mai tirziu".

— De ce mai tîrziu și nu ac 
întreabă secretarul general. Să se 
acționeze așa cum s-a stabilit. Să 
se facă aprovizionarea ritmic 
operativ".

In timpul vizitei a ieșit 
nou la iveală faptul că se pierde 
mult timp la cumpărarea unor pro
duse. Tovarășul Ceaușescu a dat 
indicații reprezentanților comer
țului să treacă neîntîrziat la pream- 
balarea a cit mai multor sortimen
te de carne și preparate de carne, 
brînzeturi, fructe, legume, să pro
moveze pe scară largă formele mo
derne de comerț.

Cetățenii cu care a stat de vorbă 
tovarășul Ceaușescu au remarcat 
cu satisfacție operativitatea cu care 
s-a trecut la aplicarea masurilor 
stabilite la ședința de lucru de la 
Comitetul Central.

„Vă mulțumim din
tovarășe Ceaușescu, pentru „ ,
ce o purtați oamenilor muncii — 
spune Grigore Stanciu, locuitor în 
noul cartier al Colentinci. venit la 
Piața Obor. Controlul făcut de 
dumneavoastră personal asupra si
tuației aprovizionării este un aju
tor de mare preț pentru noi. Bine 
ar fi ca și tovarășii care răspund 
direct de comerț să vină mai des 
în piețe și să nu se mulțumească 
numai cu constatările, ci să ia mă
suri pentru lichidarea lipsurilor 
așa cum procedați dumneavoastră 
cu atita exigență și energie".

La fiecare dintre piețele vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a adre
sat direct cumpărătorilor : „Cum a- 
preciați situația aprovizionării cu 
produse alimentare ?" La această 
întrebare, aproape invariabil, 
grupul dc cetățeni care se strîn- 
geau in jur răspundeau cu unani
ma satisiacție : „Este bună aprovi
zionarea. Au dat rezultate indica
țiile și măsurile pe care 
stabilit".

In cursul vizitei in Piețele Obor 
și Rahova, secretarul general al 
partidului s-a interesat de posibi
litățile de extindere și reamenaja- 
re a spațiului comercial, de creive 
a noi depozite pentru a se putea 
păstra și desface un volum spo
rit de mărfuri alimentare in con
diții corespunzătoare, dind indica
ții organelor de resort să acțione
ze prompt, cu toată răspunderea 
pentru rezolvarea acestor probleme.

Și cu prilejul acestei vizite s-a pu
tut constata acea anomalie existentă 
la noi în desfacerea mărfurilor 
agroalimentare care se exprimă 
prin tendința unor cetățeni de a 
se supraaproviziona.

Insoțindu-1 pe tovarășul Ceaușes
cu în timpul vizitei de ieri, nu 
numai noi reporterii am fost mar
torii unor asemenea manifestări, ci 
înșiși cetățenii. In sectorul de vin
zare a produselor de pescărie de 
la halele Obor, de pildă, un ce
tățean tocmai cumpărase 6 kg de 
pește proaspăt, cantitate care de
sigur depășește, după propria măr
turisire, nevoile dc consum ale fa
miliei sale. Ceilalți cumpărători au 
reacționat cu promptitudine, com- 
bătind această mentalitate. Dc a- 
semenea, la piața Rahovei, gospo
dina Alexandrina Puiu relata 
faptul că unii își burdușesc că
mările cu ulei și zahăr, creînd

IN PREMIERA Seară pentru tineret

Central al Uniunii 
a Sindicatelor, Comi- 
Stat pentru Cultură 
Comitetul Central al 
Tineretului -Comunist

Controlorul C.T.C. Gheorghe 
Cimpeanu de la Fabrica de 
stilpi hidraulici din Vulcan 
verificînd cu rogozimetrul cali
tatea suprafeței unei piese 
componente la ventilul de la 
stilpul S.VJ.
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Cu program de lucru 
pe două schimburi

Pînă la începutul lunii 
tombrie a. c. magazinul 
desfacere a produselor alimen
tare cu autoservire din cartie
rul Aeroport — Petroșani de
servea populația intr-un singur 
schimb. De la această dată, 
conducerea O.C.L. Alimentara 
a introdus programul în două 
schimburi. Avantajele sint mul
tiple. Oamenii muncii se pot 
aproviziona mai bine, iar vîn- 
zările in luna octombrie s-au 
cifrat la peste 600 000 lei. In 
ceea ce privește planul dc des
facere, de la introducerea pro
gramului pe schimburi, a fost 
realizat în proporție de 112 la 
sută.

c.
OC- 
dc

Astăzi. la ora 19, in sala tea
trului va fi prezentată premie
ra comediei „Doamna Spiriduș" 
a dramaturgului renascentist 
spaniol Calderon de la Barca. 
In distribuție : Marcel Popa, 
Nicolae Gherghe, Paulina Co- 
dreanu, Ștefania Donca, Florin 
Plaur, Ruxandra Petru, Mihai 
Clita, Constantin Dumitra, Clau
dia Popescu. Spectacolul este 
regizat de Marcel Șoma.

O scară distractivă destinată 
tinerilor de la E. M. Dilja este 
organizată astăzi, după ora 20, 
cu formația dc muzică ușoară 
„Atlas", in sala dc dans a Ca
sei de cultură.

IV TURNEU
Teatrul de Stat „Valea Jiului" 

prezintă miine comedia „Avarul" 
ele Moliere la Orăștie.

,,Păcală argat“ la Lonea

„Părinți teribili"
Miine, la ora 19, in sola tea

trului va fi prezentat incă un 
spectacol cu piesa „Părinți te
ribili" de Jean Cocteau. Spec
tacolul este regizat de Marietta 
Sadova.

Spectacolul folcloric 
argat" dc Petre Dulfu, 
dc ansamblul artistic al Casei 
de cultură din Petroșani, este 
prezentat astăzi. Ia ora 19, la 
clubul sindicatelor din Lonea.

.Păcală
montat

Un portret pe lună
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Cadență vie de lucru
pe șantiere

Realizarea integrală a volumu
lui de lucrări planificate pe 1970, 
sporirea eforturilor pentru acce
lerarea vitezei de lucru la obiec
tivele cu termen de predare in 
acest an, pregătirea atentă a 
„liniei de front" viitoare - iată 
focarele de concentrare a pre
ocupărilor din ultimul timp ale 
colectivului de muncă al Grupului 
de șantiere Petroșani al Trustu
lui de construcții Deva. Vremea 
friguroasă nu a găsit pe con
structori nepregătiți. Aprovizio
nării cu materiale a punctelor 
de lucru i s-a acordat interesul 
cuvenit. Se caută ca forța de 
muncă de pe șantiere să fie 
cit mai rațional folosită, iar uti
lajele de construcții să meargă 
„în plin..."

In zilele de început ale lunii 
noiembrie au fost predate blocul 
D 1-3, cu 30 de apartamente, 
din cartierul Aeroport - Petroșani, 
blocul 17, cu 60 de apartamen
te, din Vulcan, și blocul D 3, cu 
30 de apartamente din Lupeni. 
O dată cu recepționarea acestor 
obiective se poate spune că 
planul fizic pe 10 luni a fost 
onorat. E un prilej de 
pentru constructorii de 
ai Văii Jiului. Din cele 1 372 
apartamente prevăzute să 
construiască in ultimul an 
cincinalului actual, s-au realizat, 
pină in momentul de față, 1 662 
de apartamente.

încheierea în bune condițiuni 
a anului 1970, crearea - prin 
aceasta - a unei baze certe, 
temeinice in vederea escaladării 
unor trepte superioare de con
strucție socialistă in cincinalul 
care vine, predarea după preve
derile graficului și la un nivel 
calitativ corespunzător exigențe
lor de azi, a obiectivelor plani
ficate, nu sint posibile fără mo
bilizarea tuturor forțelor existen
te pe șantiere, a întregului poten
țial uman și tehnic.

Pină la 31 decembrie a.c. au 
mai rămas de pus in funcțiune 
210 apartamente. La blocul 11, 
cu 90 de apartamente, din 
Lupeni se lucrează la tencuie- 
lile primelor tronsoane care în
sumează 60 de apartamente. 
Pe frontul de lucru al blocului 

din 
cu

15, cu 60 apartamente, 
Vulcan timpul e drămuit 
migală... Ca și la blocul D 1-5, 
cu 30 de apartamente, din 
tierul Aeroport Petroșani,

mindrie 
edificii 

de 
se 
al

0 motivare firavă și întortocheată
La argumentele noastre pri

vind consumul exagerat de căr
bune la centralele termice (in 
7 luni de iarnă se consumă cit 
pentru ...8 luni de zile) ni s-a 
replicat sentențios la I G.L. 
Petroșani ; ..De vină e calitatea 
slabă a cărbunelui : c prea 
mărunt, cu un procent de ce
nușă prea ridicat!" Motivarea 
s-a dovedit firavă din mai 
multe considerente : le prezen
tăm in continuare.

In calculele pe care le-am 
efectuat (și din care au rezul
tat. printre altele, și concluziile 
expuse in primele părți ale co
chetei noastre), am ținut seama 
și de anumite pierderi cauzate 
de un procentaj, în general mai 
mare, de cărbune mărunt (de 
la 0 la 10 mm) față de 20 
cit prevede STAS-ul in vigoare. 
Că e așa ne-au confirmat-o și 
rezultatele calculelor ingineru
lui șef adjunct al I.G.L. Petro
șani. tovarășul Aurel Iancu. 
Dinsului, pornind de la consu
mul normat de cărbune al ca- 
zanelor (ne referim pentru e- 
xemplificarc tot la C.T.4 —
Carpați din Petroșani) și tot 
de la un cărbune cu o putere 
calorică inferioară de 5250

kcal/kg., i-a rezultat un consum 
(pe aceeași perioadă de 7 luni 
ale iernii) de 1260 tone, fața 
de 1400 tone cit ne-a rezultat 
nouă... Solicitind un răspuns pe 
tema calității cărbunelui ce se

calitate a transportului reclamat/ 
de cărbune ; toți indicii se în
cadrau in prevederile slandar- 

• dului. însemna că pe traseu, de 
la Prcparație pină la centrala 
termică, calitatea (mai ales-

țele particulare înainte de a se 
face aprovizionarea, din aceeași 
grămadă, a centralelor termice, 
cetățenii particulari „benefici- 

cărbunele mai mare, 
centralelor mai mă-

car- 
unde 

se montează panourile. Sint in- 
tirziate lucrările la blocul D 1—1 
din același cartier, dar s-au luat 
recent măsuri organizatorice in 
scopul intețirii ritmului de mun
că pentru ca și acest obiectiv 
să poată fi executat in termen. 
Este demn de reținut faptul că 
șantierul de construcții Vul
can se pregătește să dea peste 
plan, conform angajamentului 
luat in întrecerea socialistă, 
un număr de 22 apartamente, in 
cadrul blocului 4 a.

Respectarea termenelor de 
punere in funcțiune, devansarea 
chiar a unor obiective - sint 
imperative înțelese la justa lor 
valoare de către muncitorii, in
ginerii și tehnicienii constructori 
ai Văii Jiului, ca o datorie pe care 
o revendică insăși exercitarea 
profesiei, ca un țel major al dez
voltării economiei naționale al 
ridicării nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Tr. MORAR

ÎNCĂLZIREA CENTRALA
$1 TEHRERATURA El 

INTERNĂ

In sala de lectură a Casei dc 
cultură din Petroșani, astăzi, 
la ora 18, M. Zember evocă 
personalitatea și activitatea lui 
Ilie Pintilie (1903—1940), mi
litant de scamă al mișcării 
muncitorești din România. Ac
țiunea face parte din ciclul de 
conferințe „Un potret pe lună".

La Casa prieteniei romano- 
sovietice din Capitală a avut 
loc vineri după-amiază o adu
nare festivă consacrată celei 
de-a 53-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, organizată de Comitetul 
Municipal București al P.C.R., 
Consiliul 
Generale

. tetul de 
și Artă, 
Uniunii 
și Consiliul General A.R.L.U.S.

Fundalul scenei era dominat 
de portretul lui V. I. Lenin, în
cadrat de drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste. România 
și U.R.S.S. și dc urarea : 
„Trăiască a 53-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie".

In prezidiul adunării au luat 
loc. tovarășii Virgil Trofin, E- 
mil Drăgănescu, Petre Lupii, 
Mihai Marinescu, Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S., Nicolae Io- 
nescu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Dumitru 
Joița. secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Gheorghe Petrescu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Ion Popescu, secretar al C.C. 
a) U.T.C., Ion Borșa. muncitor 
la uzinele ,23 August" și Mi- 

. oara Pândele, studentă la Con
servatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“.

Au luat loc. de asemenea. în 
prezidiu, A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, și V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., 
președintele Asociației de prie-

tenie sovieto-române, 
află in țara noastră cu prile
jul manifestărilor consacrate a- 
ccstui eveniment.

In sală se aflau conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, personalități ale 
vieții științifice și culturale, 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștc- 
nc. ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

La adunare au participat am
basadorii acreditați la București 
ai R. P. Bulgaria. R. S. Ceho
slovace. Republicii Cuba. R. P. 
Mongole. R. P. Polone, R. P. 
Ungare, R. D. Vietnam; însăr- 
cinații cu afaceri ad-interim ai 
R.P.D. Coreene, R. D. Germa
ne. R.S.F. Iugoslavia și Guver
nului Revoluționar 7___
al Republicii Vietnamului 
sud, membri ai * 
ni un ii Sovietice.

Erau prezenți- 
gațici Asociației 
sovieto-române < 
tează țara.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Dumitru Joița.

Despre semnificația celei de-a 
53-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
au vorbit tovarășul Petre Lu
pu. membru al Comitetului E- 
xccutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul muncii și A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Cu vii aplauze asistența a 
subliniat în repetate rînduri 
cuvintările.

In încheierea adunării festi
ve, consacrate aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. a fost prezentat un pro
gram artistic.

Provizoriu 
de 

Ambasadei U-

membrii dele- 
i de prietenie 
care ne vizi-

SARBATOAREA
La 7 Noiembrie — cu 53 

de ani în urmă — salvele 
crucișătorului „Aurora" au 
vestit întregii omeniri tri
umful celei mai mari revo
luții din cite a cunoscut isto
ria. Pe a șasea parte a glo
bului pămintesc a fost instau
rată puterea muncitorilor și 
țăranilor. Victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie a marcat începutul unei 
ere noi în istoria universală 
— era revoluțiilor proletare 
și a revoluțiilor de eliberare 
națională, era trecerii omeni
rii de Ia capitalism la socia
lism.

Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a 
imperialismului o
vindecabilă. Sub înriurirea a- 
cestui măreț eveniment in lu
me a luat naștere un puter
nic val revoluționar al po
poarelor asuprite și exploa
tate, care a zguduit din te
melii întreaga orinduire ca
pitalistă Uriașul avint al 
luptei de eliberare socială și 
națională a popoarelor din 
Europa a dus la prăbușirea 
fostului imperiu liabsburgic, 
dind posibilitate poporului ro
mân să-și desăvîrșească uni
tatea statală pentru care a 
luptat secole de-a rindul. E-

provocat 
rană ne-

coul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a dat un 
puternic imbold mișcării so
cialiste, luptei maselor largi 
ale celor ce muncesc din Ro
mânia pentru înfăptuirea 
idealurilor de eliberare socia
lă și națională. Cele mai 
inaintatc forțe ale poporului 
român, in frunte cu partidul 
comunist, s-au ridicat în a- 
părarea revoluției proletare 
victorioase și a puterii sovie
tice. au militat pentru pro
movarea 
sovietice, 
cimentată prin 
sînge aduse de ostașii celor 
două popoare în luptele pen
tru eliberarea României de 
sub jugul fascist , s-a ridicat 
pe o treaptă superioară fi
ind însuflețită în prezent de 
țelurile comune în opera de 
edificare a socialismului și 
comunismului. Victoriile obți
nute de Uniunea Sovietică 
in cele peste cinci decenii 
caro s-au scurs de la Marea 
Revoluție Socialista din Oc
tombrie în toate domeniile de 
activitate, avîntul puternic al 
forțelor de producție confir
mă superioritatea orînduirii 
bazate pe proprietatea socia
listă asupra mijloacelor de 
producție, a orînduirii în ca-

prieteniei româno- 
Această prietenie, 

jertfele de

MARELUI OCTOMBRIE

(Agerpres)

re conducerea societății este 
încredințată celor ce mun
cesc. Uniunea Sovietică rea
lizează în prezent o cincime 
din producția industrială 
mondială, situîndu-se pe lo
cul al doilea în lume și pe 
primul loc în Europa. In nu
mai cinci zile Țara Soviete
lor produce în prezent tot 
atita cit producea Rusia Ța
ristă dinaintea Revoluției în- 
tr-un an întreg. In același 
timp a cunoscut un puternic 
avînt agricultura sovietică 
organizată pe baze socialiste. 
Ca rezultat al transformări
lor de esență din economie 
avuția națională a Uniunii 
Sovietice depășește de cinci
sprezece ori nivelul dinainte 
de revoluție. Statul sovietic 
s-a întărit continuu și a de
venit o putere economică, 
politică și militară de prim 
rang, dispunînd de imense 
posibilități de dezvoltare și 
propășire. Succesele obținu
te de Uniunea Sovietică în 
domeniul spațiului cosmic, în 
folosirea energiei atomice și 
în tehnica rachetelor, în ra- 
dioelectronică și în alte do-

livrează centralelor termice to
varășului ing. Otto Abraham, 
director economic-financiar al 
Centralei cărbunelui Petroșani, 
am intilnit din partea interlo
cutorului mult interes pentru 
problema încălzirii centrale in 
Valea Jiului. Dinsul nc-a spus : 

„In privința calității cărbu
nelui, am primit și personal 
sesizări din partea I.G.L. Petro
șani. M-am interesat la Prepa- 
rația Petrila privind fișa de

granulația cărbunelui) suferea 
modificări față de cele anali
zate la sursă. Personal m-am 
deplasat la rampa de descăr
care și la depozitul nostru de 
lingă mina Dilja. Explicația mi 
s-a oferit dc la sine. Cărbunele 
descărcat in grămezi, respectind 
legile fizicii, se „alege" singur: 
sortul mărunt cade spre bază, 
cel mare rămine spre suprafa
ță. (s.n.) Și cum în general căr
bunele e transportat la locuin-

oză‘‘ de 
rămînind 
runt". ...Menționăm că părerea 
tovarășului inginer Otto Abra
ham a fost împărtășită in ace
lași fel și dc către inginerul șef 
adjunct al I.G.L. Petroșani, 
Aurel Iancu.

Am ajuns la un punct critic : 
gospodărirea cărbunelui acor
dat de către C.C.P. salariaților 
săi. Unii zic că răspunde Aso- 

de locatari de gospodă- 
lui, aiții că I.G.L. Petro- 
Pnn HCM 1683/1957. 

C.C.P. e obligată să asigure o 
cantitate de cărbune brut cu-' 
prinsă intre 2 t și 8 tone pe an. 
anumitor salariați și pensiona
rilor foști mineri, inclusiv tran
sportul la' domiciliu. Hotărirea 
a fost elaborată cind in Valea 
Jiului nu prea erau centrale 
termice și nici prea multe 
blocuri : prevederile se refereau 
fără îndoială la locuințe indi-

Ion MĂRGINEANU

k (Continuare în paț a 3-a)

RUGBI
Pe terenul din Lonea se des

fășoară, la ora 9,30, partida

onul „Jiul" derbyul echipelor 
locale de juniori Jiul - Știin-

FOTBAL
Etapa a Xl-a 

programează la ora 11, 
terenul din Petrila, întilnirea 
dintre Știința Petroșani și Mi
nerul Moldova Nouă.

In campionatul județean de 
fotbal sint programate miine 
următoarele intîlniri in Valea 
Jiului : Preparatorul Petrila - 
Dacia Orăștie și Preparatorul 
Lupeni - Constructorul Hune
doara.

Azi după-amiază se dispută 
o nouă etapă in campionatul 
municipal : Minerul Uricani - 
Liceul industrial ; I.G.L. Petro
șani - C.F.R. Petroșani ; Pre- 
porația Coroești - Utilajul 

. Petroșani.
La ora 11 are loc pe stadi-

troșani întilnește, la oro 11, pe 
terenul de la stadionul „Jiul", 
pe Constructorul Hunedoara.

Etapa a lll-a a campionatu
lui municipal al școlilor gene
rale programează următoarele

VOLEI
Și în campionatul municipal 

de volei se dispută miine o 
nouă etapă. Ea programeciă 
următoarele meciuri : Liceul 
Vulcan - Liceul Petroșani ; 
Știința Petroșani - Energ’a 
Paroșeni ; Paringul Lonea - 
Liceul Uricani ; Minerul Lu
peni - Preparația Coroești ; 
Paringul Petroșani - Construc
torul Valea Jiului.

k.

arenele sportive
de rugbi dintre divizionarele 
B, Minerul Lupeni și Electro- 
putere Craiova.

HANDBAL
In cadrul campionatului ju

dețean de handbal, Știința Pi- .

întilniri : Școala generală nr. 
1 - Școala generală nr. 2 ; 
Școala generală nr. 6 - Școa
la generală nr. 5 ; Școala ge
nerală nr. 4 - Școala generală 
Aninoasa.

BASCHET
Azi după-amiază se dispută 

două meciuri în cadrul cam
pionatului municipal al juni
orilor : Știința II Petroșani - 
Liceul Lonea : Liceul industrial 
Petroșani - Liceul teoretic 
Petroșani.

y
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IȚ[ IA CABAGIALE
H T0PIRCIANU

Holârit luciu. Teatrul „Volea 
Jiului" o pășit in actuala sta
giune cu... dieptui. Intr-un răs
timp scurt de obio o lună, 
trei spectacole purtind semnă
tura unei tegîzoore de presti
giu. Morietto Sodovo. ou vă
zut lumina rampei, bucurin- 
du-se de atenția și interesul 
spectatorilor. Al patru>eo spec
tacol. in regia lui Marcel Șo- 
mo. se io supune exomenuiui 
public in aceosto seară

Aborriind cu inteligență
fantezie scenică piese ce fac
tură diversă, de lo dramoleta 
iui Cocteau și pino la come
dia clasică a Iu. Mcliere, tre- 
cînd prin Corogiole si— Topir- 
ceonu. Marietta Sodova a în
treprins cu actorii petroșăneri 
un adevărul tur de forță, sol
dat cu succese de prestigiu care

și

Nicolae Nicolae și Cecilia 
Teodoru ou intuit și redot ex
presiv, credibil trăsăturile Co
nului leonido și ale Coanei 
Efimița.

Din Tcpirceonu regizooreo a 
ales o su>to de poezii precum 
și dromatizaiec lui Constantin 
Poiu oupă Minunile Sântului 
Sisoe. Părerea noastră este că 
dintre cei core ou recitat, pu
țini (D. Droceo. R. Neag) ou 
reușit să re-creeze scenic li
rismul direct ori disimulat ol 
poeziei lui Topirceanu. ceilalți 
lăminind la corecte și _nȘutfe 
ledări. Apreciem 
morții" și

Apreciem „Balada 
___v. Ti „Noapte de moi" 
co fiind printre cele mai izbu
tite poezii ale lui Topirceanu 
dor nu le vedem rostul in e- 
conomio unui spectacol menit 
să prezinte, oșo cum afirmam

A fost o vreme cind pentru 
mine Horia Moculcscu simboli
za muzica. Legătura înfiripată 

intre noi s-a făcut tocmai pe 
occasti punt»? sonoră ale cărei 
secrete le deținea ca nimeni 
altu) dintre cei pe carc-i cu
noaștem. Cind se a>cza la pian, 
concentrat, cu umerii lui lăți 
de sportiv puțin aplecați, prea 
masiv pentru scaunul de sub 
ci, știam că degetele i se vor 
metamorfoza în flaute vrăjite 
făcind pianul să rida in cas
cade, să suspine eolic. să plin- 

gă sfișielor. Pentru mine, a- 
dolescentul dintr-un Petroșani 
neguros și posac, Horia Mocu- 
lescu însemna muzica. Seri în
tregi, nopți întregi Horia mă 
purta prin țara minunată a 
ritmurilor. în frenezia dixilan- 
dului. in nostalgia bluesului, cu 
opriri alternative la stilul oool 

sau hol. in reculegerea pioasă 
a negro-spiritualsuluj sau in 
respirația unică a swingului.

Știam că va răzbate, credeam 
in talentul lui. in focul ca

re-1 mistuia. I-a 

dat a 
celor 
plecși interpreți de muzică 
.șoară. f*

I LES ♦
♦

La Petroșani mi-am făcut ucenicia

Erh ieă dram a tied
evoco zilele bune de odinioa- 
io ale acestui teatru.

Despre „Părinți teribili" 
„Avarul" S-o mai scris, nu 
venim, 
emitem eleva păreri 
spectacolului coupe De 
Caragiale la Topirceanu, 
zentot in premieră cu o sop- 
tămină in urmă.

Există diferite modolități de 
a. gindi un spectacol coupe 
dar dintre ele toarte fericita 
ni se pare a fi aceea de a 
pune față-n față lucrările unor 
autori înrudiți prin atmosferă, 
stil sau procedee literare, pen
tru a sublinia și delimita filia
țiile, întrepătrunderile. Acesta 
este și cazul spectacolu
lui in discuție. prin inter
mediul căruia regizoarea a do
rit, bănuim, să înfățișeze 
cendența umorului lui 
ceonu din cel mult moi 
al lui Caragiale.

Antrenind practic tot 
tivul artistic ol teatrului,

Ș' 
rc- 

i. încercăm, in schimb, să 
asupra 

la 

pre-

umorul celor doi scriitori in 
raporturile sole de filiație, des
cendentă.

După răsunătoarea cădere 
înregistrată la Televiziune cu 
romanul nelerminat al lui To
pirceanu, o nouă transpunere, 

--- o 
Sfinielui Sisoe pă- 

dreptul hazardată, 
sonse de succes, 

afirma că realizarea 
reprezintă o de- 

să con- 
ca un bun ciștigat 
stridențelor, a vulga- 
la care putea incla

în focul 
un moment 

fost acceptat in orcul 
mai buni și mai com- 

u-
S-a pierdut un inginer 

dar s-a născut un eîntăreț.

Acum Horia e din nou 
Petroșani. Aș vrea să stau de 
vorbă pc îndelete cu el: este 
imposibil. E asaltat de colegi, 

prieteni, cunoscuți. 1) însoțesc 
peste tot, pe stradă, la cafea, 

la institut, în vizită și reușesc 
să-i smulg citcva cuvinte, cî

teva păreri :
— Mai ții minte Horia cind 

mă chemai cinți coni-

la

pozițiile tale pentru ca să li 
spun ce părere am despre ele ?

— Bineînțeles. Asta se intim- 
pla cu vreo 15 ani in urmă 
Umblam să găsim un pian la 
Școala dc artă, la club, la In
stitut. Tu erai, pe atunci, unul 
din primii mei .critici” muzi
cali. Dc fapt, trebuie să-ți măr
turisesc sincer, ucenicia, aici la 
Petroșani mi-am făcut-o. A- 
veam, știi bine, o orchestră ex
celentă la Institutul de mine, 
care putea să rivalizeze cu 
orice formație profesionistă de 
muzică ușoară din 
Regret și acum câ 
cit pc Lclu Dula, 
dc alunii, inginerul 
care însă am rămas 
prieten. El se consolează, pro
babil, cu alte pasiuni, insig
nele și fotografiile...

— îmi amintesc că la intil- 
nirile noastre, la care participa 
din cind în cînd un alt foarte 
bun pianist, Ticu Lucaciu, obiș- 
nuiai să-mi cinți melodiile tale 

sau ale 

și prin 

asta o 

intr-un 
de aceea, foarte surprins aflind, 

mai tirziu, că ai repurtat suc-

acel timp, 
l-am rătă- 

bateristul 
de azi. cu 
foarte bun

altora atît la pian cit 

intermediul vocii. Dar 

făceai atunci numai 

cerc restrins. Am fost,

■ des- 
Topir- 
elevol

colec-
.......... _ _ spec

tacolul De la Caragiale la 
Topirceanu a pretins din par
tea regiei un efort cu nimic 
mai diminuat decit cel presu
pus de o lucrare dificilă de 
intindere. Spectacolul se adre
sează 
retului 
gindit 
egală 
lotor. 
Transpunerea scenică a 
ței lui <

— Sint foarte mulțl, mi-o 
gicu să aleg. Am să-ți spun 
la intîmplare cîțiva : Frank 
Sinatra. Tom Jones, Humper- 
dink. Mina. Cclenlano, Azna
vour și alții. Nu-mi plac \- 
damo și Morandi. iar pc Brcll 
și Brassens decît să-i ascult 
mai bine il citesc pe Baude
laire.

— Să înțeleg de aici că nu-ți 
place muzica, să-i zicem, poe
tică ?

— Profer poezia muzicii. După 
părerea mea muzica ușoară nu 
este, nu trebuie să fie, pretext 
pentiu poezie. Sau, mai dar 
spus, muzica ușoară e un gen 
de muzică și np de poezie De 
aceea, intr-un* cin tec bun mă 

cucerește mai intîi 
Dacă se brodează 
melodie să aibă 
foarte bun, avem 
numi un caz

foarte surprinși că noi cintăm 

cu egal succes orice 
muzică ușoară.
mi-am refăcut orchestra, 
căutat să aleg băieți capabili să 
satisfacă acest deziderat la ca
re țin foarte 
țumit că am

— Credința 

spun deschis, 
ai fi fost un 
reț de jazz.

— A, jazzul il port intr-ade
văr in inimă dar, ce vrei?, nu 
poți să cinți și jazz si muzică 
de largă accesibilitate numită 
de unii comercială.

— Deci tu faci, de fapt, mu
zică

nd 
dar

s-a

cese nu numai ca pianist, 
de orchestră, compozitor, 
și ca_. solist vocal. Cum 

inlîmp'.at...
— Fără

u băieții 
listă fiind 
zi, Lili a fost 
la Sofia și noi 
solistă. Ce să-ți 
rapid niște repetiții cu băieții, 
cintindu-lc la pian și acompa- 
niindu-mă cu vocea, ca deo- 
hicei. „Cc-ar fi să faci tu, pină 
una alta, pe solistul nostru vo
cal* mi-a spus un coleg din 
orchestră. Nici n-am vrut să 
aud. Dar seara, la local, mi-au 

făcut-o.
același 

pentru 
Ce era 

se pare <ă 
buic să-ți spun, dar te rog 
nu notezi, n-am veleități 
solist vocal.

— Da>- ce veleități ai ?

— Hai, nu mai fi rău.

solist vocal.
2 

voia 
la .
Lili

gen de
Acum, cind 

am

mea. Cintam 
Ambasador”, so- 
Ivanova. Intr-o 
chemată urgent 
am rămas fără 

i spun, am făcut

iți pot spune sigur, 
atașat in special de 
..Singurătatea mea“, 

cîn-

..Și acum, a anunțat 
coleg la microfon, cintă 
dv. Horia Moculcscu-. 
să fac ? am cintat și... 

n-a ieșit rău. Tre
să 
de

Mă 
c onsider un bun șef de orches
tră și doresc să am succes in 

calitate de compozitor.

— La ce ții mai mult din 
tot ce-ai imprimat ?

— Știu eu? Dacă ntâ gindesc 

bine cred piesa pe care

iubesc in mod deosebit e me
lodia lui Veselovschi .Și dacă”.

— Dar dintre compozițiile 

tale?
— Aici 

Mă simt 
melodia
pe care in ultimul timp o 
tă Corina Chiriac.

— Spune-nti, de ce apari așa 
dc rar la televizor ?

— Păi, judecă și tu. dacă 
dintr-un an stau opt luni in 
străinătate și patru pc litoral 
cind să mai am timp și de 
televiziune? Totuși, in ce mă 
privește, am impresia că apai 
destul de des pe 
N-aș vrea nici să 
blicul..

- Vorbeai de
străinătate. Pri

mult, Sint mul- 

reușil.
mea era și. ți-o 

este și astăzi, că 
foarle bun cintă-

micul ecran, 
obosesc pu-

turneele laie 
în străinătate. Prin ce țări 
fost Și unde ai înregistrat 
mai mare succes ?

— Am fost pină acum 
Bulgaria, U R.S S., Israel, 
dia și Danemarca. Să nu crezi 

că mă laud, dar peste tot am 
avut succes cu băieții mei. Cel 
mai mare interes din partea 
publicului l-am înregistrat insă 
la Chișinău. In Suedia, unde 
există — ca dc altfel peste tot 
in Eurooa — orchestre specia

lizate pe genuri, toți au

ai 
cel

in 
Sue-

comercialâ ?

Dacă vrei, da... ințelcgind 
prin muzică

■ uni spuneam.
i accesibilitate, 

greu să realizezi 
indiferent de 
străduiesc 
ajutorul < 
1 ‘gi 
Sorin 
stanțiu. Și, 
ajutorul lui 
cu. solistul

— Dintre 
liștii străini

comercială, 
muzica de 

E foarte 
muzică bună, 

mă 

cu 
co-

gen. Eu asta 
• să fac. evident, 
excelcnților mei 

Radu Goldiș. Paul Man, 
Movileanu și Alin Con- 

in mod special, cu 
Aurelian Andrecs- 

meu proferat, 
compozitorii și so
ri» muzică ușoară 

preferi ?

melorl-' t. 
ca această 

și un icxt 

ceea ce -iș 
un caz ideal.

Să terminăm discuția 
noastră simetric, cu Petro- 
șanitil. Ce-ți etocă astăzi acest 
oraș ?

— Perioada 
troșa ni a fost 
să 
știi 
din 
mi

petrecută în Re
cea maj frumoa- 
mea, și asta — 

nu ți-o spun 
De cite oii 

un turneu in 
■ă trecem 

De la gară
centru, ai văzul -i 

aceasta, fac două ore.

din viața 
pica bine

< omplezență 

se propune
Transilvania insist 
Și P'in Petroșani, 
și pină in 
de data

Am foarte mulți cunoscuți
— Și foarte mulți admiratori.
— Mă bucur sincer, și mă 

stiăduiesi să-i mulțumesc pi in 
muzica mea.

Constantin I’.ASCU

de data aceosto scenică, 
Minunitoi 
rea de-a 
cu minime 
Fără a 
petroșăneană 
plină reușită, trebuie 
semnăm 
evitarea 
rităților, 
uneori chiar textul. Bine com
pusă si atmosfera de falsă 
pioșenie și reculegere din Roi. 
Dintre interpreți se datoșeoză 
Mihai Clita, ajutat fiind și de 
ioIuI copios pe care-l are la 
dispoziție dar și de unele 
date ale talentului său m 
continuă rotunjire și cristali
zare. Actorul a trecut cu dezin
voltură de la naivitate și ui
mire, Io vonitate și cucernică... 
lăcomie, innoindu-și și diver»i- 
ficindu-și in mod inspirat^ mo
dalitățile 
ceilolți 
reolizările lui Marcel 
Gheorghe Sirbu, Florin 
Alexandru Codreanu, 
Pinișoară in rolul 
evlavioși pe dinafară 
și plictisiți de fapt de 
din Roi, i

la ixeala. 
templul Apollo al

cult era propagat de 
din CUMAE sau tem-

JUl’ITER ce datei/ă 
jumătatea secolului al II- 
î.e.n. Iată elementele om-

1 ’om- 
încăperiloi in- 

acestora, curțile și 
grădinile, străzile o- 
totul reînviat parcă, 
prezentării fiind de 

iientiritate impresion-mtă. 
R» •onstituiroa vieții cotidiene 

a Pompeiului este făcută oină 
in cele mii imănunțite ispec- 
tc ale sale atît din punci de 
vedere material rit și spiri
tual. Ne apar evidente ocupa
țiile locuitorilor, a oelor din 
agricultură sau din... industrie, 
tehnica folosită în diferite do
menii ale producției materiale, 
•omerțul foarte dezvoltai al 

etătii ''are întreținea legături 
cu Orientul, ct) Egiptul, -u \- 
sia.

Pentru 
merciale 
autorul, 
chiar și 
ca dovadă 
TRI \ i unor membri 
liei VIBIUS VARIUS 
ridicat un altar zeiței 
TUNA sau ai familiei 
DIUS ce exploatau 
din regiunea HISTRTFT

Cit privește viața spirituală, 
cultul, obiceiurile jocurile și 
distracțiile sini tot alit d- pe 
larg prezentate. Pictura nom- 
peiană. educația și cultura, 
sportul practicat constituie 
mărturii ale unei trăiri spiri- 
tu de intense îmbinate armo- 
i 'os cu dorința de dezvoltare 
fizică bine cunos»utâ pen-ru 
oamenii antirhi’ătii.

Picturile murale „splendide 
ca factură și colorit, pline de 
viată după o noapte atit 
lungă*, conservate deci, 
lava ucigătoare si descoper'te 
di.oă atitea secole vin parcă 
să ne spună că cetățeanul din 
Pompei iși transforma casa in 
muzeu. Scenele sint diverse, 
portretele, de asemenea, toate 
insă dovedesc atracția pompe- 
ianului pentru cultură, asa cum 
rezultă din reprezentarea ini
țierii unui tînăr in ale muzicii 
care se află așezat între un 
băl rin și o femeie ce întruchi
pează Muza ciotului, a bă- 
trinului ce citește un papirus 
miei copile in prezența unei 
matroane, din portretul poetu
lui MENANDRU sau a filozo
fului \'EM,’D1'MOS etc.

Este exbem de 
•hiar imposibil, 
intr-o recenzie 
de aspecte pe 
Etienne a reușit să le cuprindă 

în a sa lucrare. Nu 
semna intr-o notă o 

o viață.
însă, cititorul 
să afle aproape 
ceea ce a fost 

inclusiv ou cîteva

după care i sc prezintă Pom
peiul samniților, al acelor lo
cuitori ai munților, lot de o- 
rigine italică și, în sfirșit, Pom

peiul roman 
îngemănarea a două

— elenistică

>ase
Iată 

cărui 
grecii 
piui lui 
din 
lea 
penente ale caselor din 
pci. dispunerea 
tcrioarcle 
fintînile, 
rasului, 
imaginea 

o

întreruptă pentiu totdeauna in 

numai citcva ore.
Bogatul material informativ 

și rigurozitatea prezentării ce-1 

caracterizează pe eruditul spe
cialist in cercetarea vieții ro
mane, au darul de a contura

începutul erei noastre 
făcut simțită prezența printr-o 
serie dc frămintăii și zguduiri 

sociale, dar și prin citcva ca
tastrofe ale naturii care au pro
vocat numeroase victime ome
nești, distrugînd in intregime 
așezări, făcind să dispară pen
tru totdeauna valori naturale 
și spirituale care altfel s-ar fi 
putut număra printre acele o- 
pere și mărturii ale unor civi
lizații trecute. îmbogățind fon
dul dc aur al moștenirilor ră
mase omenirii din vremuri în

depărtate.

Unu) din 
c-ataclisme 
de-a lungul 
la început ui 
anul 79 
zuviului 
in cite va 
însemna 
acoperind orașe in 

între care

Despre această 
nul din martorii 
nume Pliniu cel 
scrie in al său 
menea rinduri : 
puteau fi ținute 
erau tîrîte încolo 
fuseseră fixate cu pietre... 
rea se retrăgea de parcă ar fi 
fost împinsă de cutremur. In 
partea opusă se ridica un nor 
roșu înfricoșător. prin care 
străbăteau limbi repezi si stră
lucitoare de foc și se despica 
lăsînd să se vadă flăcări lungi, 
asemenea unor fulgere, dar mai 

mari*, 
groziți 
propia 

scape.
nează mai departe : ..se auzeau 

doar 
tele copiilor.
ților. Unii iși plîngcau propria 
lor nenorocire, alții 
rea rudelor, unii... 
morții iși chemau 
acea .noapte veșnică” 

a fi „ultima noapte

Cartea lui Robert 
vine să rompletcze

■ I
■ I 
B I
■ Ide expresie. Dintre 

interpreți apreciem 
Popa, 
Plaur, 

Mircea 
sfinților 

, meschini 
' j viața 

. .......... invidioși pe Sisoe pen
tru că a primit misiunea de o 
se întoarce pe pămint, adevă
ratul Rai. tinjit de fiecare. Iz
butiți au fost și Dumitru Dra- 
cea (Popa Niță), Chira Scar- 
lat. Claudia Popescu și Lud
mila Petrov (babele) precum 
și Nicolae Gherghe care a ju
cat in travesti rolul babei 
Rada stirnind un haz irezisti
bil. Multă prospețime și gin
gășie in interpretarea Constan
ței Nicolou (llinco lui Dudă'J/.

La reușita spectacolului ou 
contribuit decorurile moderne, 
expresive semnate de Georga 
Doroșenco. Din cadre meta
lice (nu sint cumva cam greu 
de minuit ?) pe care ou fost 
așezoie fișii de pinză, dm 
alte cîteva elemente disporate, 
scenograful a compus fundalul 
pe care se consumă replicile 
personajelor.

Aceste aprecieri, pozitive in 
general, asupra spectacolului 
De la Caragiale la Topirceanu 
sint umbrite de citeva puncte 
nevralgice care puteau fi ușor 
depășite. E vizibilă, prea vizi
bilă de multe ori, graba cu 
care a I 
colul, in 
actori, in 
taliu, in : 
Pauzele prea 
te, au avut 
spectatorilor, 
contribuit și 
așteptări o — 
ore încheiate). Considerăm ca 
ou fost aglomerate prea mul
te lucrări intr-un singur specta
col, fapt ce-l face foarte greu 
de suportat mai ales de tine
retul școlar căruia ii este des
tinat cu precădere. Se puteau 
foarte bine realiza, cu materi
alul literar aflat la dispoziție, 
două spectacole, ceea ce ar 
fi creat teatrului avantaje ușor 
de dedus, elevilor servindu-le 
mai bine in acțiunea de cu
noaștere „pe viu" a literaturii 
române. ....

Oricum, această primă ini
țiativă de „slrmgere a legă
turilor" dintre teatru și școa
lă este binevenită. Sperăm că 
ea nu va rămine și ultima.

Ritm pentru care marchează 
civilizații 

și romanică —

• I
■ I 
Bl
Bl
B I
■ I 
Bl

in mod deosebit tine- 
școlar, dar el o lost 

co să poată interesa in 
măsură pe orice sPe^‘ 

indiferent de virsto.
' ' 1 schi-

Car'ogiole Un pedagog 
de școală nouă stirnește ha
zul mai intîi prin comicul do 
limboj care emană, de fapt, 
din caracterul personajelor. 
Debitind stupidități cu un aer 
doct, cu o înfumurare de care 
numai prostii pot fi copobili. 
pedagogul „absolut Moriu 
Chicoș Rostogan prinde con
tur (in interpretarea lui .Vaier 
Donco) printr-o inspirată com
poziție. Cu un „focies aciu 
ori mieros, după situație, cu 
priviri subțiri peste ochelari, cu 
gesturi pline (' 
servilism, 
ză fericit 
nice limbojului 
unică a personajului 
„Corul" copiilor (S. Ihe, 
Clita, L. .
a răspuns cu fidelitate și de- 
săvirșită... impertinență Și 
vulgaritate (așa cum o cerea 
textul) la nenumăratele solici
tări ale i------------

In „ . 
iscodește mobilurile, 
□ re) pe care se bazează 
cele mai multe 
unei familii burgheze, 
pe naivul, pe sincerul entuzias
mat de farmecele și metodele 
cu care soția lui ii imblinzeșle 
pe toți, Nenea Mandache (N. 
Gherghe) închide ochii cu bu
nă știință asupra moralitătu 
consoartei atita timp cil 
purtarea ei nu contravine afa
cerilor sale. Cu o fină autoiro
nie Conu lancu (in interpre
tarea foarte reușită o lui Ale
xandru Zecu) participă la con
venția dintre cei doi soți, lă- 
sindu-se „tradus" de frumoasa 
și calina" Mița (Paulina Co- 
dreonu).

In Conu Leonida față 
reacțiunea pătrundem, 
ună cu autorul, in ( 
„revoluționară" 
nul fanfaron 
foto Coanei -......
Cu minuție si diabolică satis
facție, Caragiale demonteozo 
mecanismul limbajului demogo- 
gic, colp ol conului Leonido, 
stăruind asupra reacțiilor per
sonajelor inainte și după ^9°; 
motele nocturne ale petrecerii 
populare. Cei doi interpreți

i de grandoare sau 
interpretul adecvea- 
oceste mijloace scg>- 

de o savoare 
sau.

- M.- » -
R. Neog. N. Gherghe)

e ilustrului lor profesors. 
„Diplomoție". Caragiale 

’ ”, (pecuni-
■> de 

ori armonia 
Făcind

graba cu 
fost realizat specto- 

interpretarea unor 
i amănuntele de de- 
scenele de ansamblu, 

lungi, nejustifica- 
co efect iritarea 
La oceasta a 
lungimea peste 
spectacolului (3

lancu
De undeva din trupul legănat 
Greoi și grav al mărilor umane 
Un roșu val in soare s-a desprins 
Să rupă cu eternele neliniști. 
Zv icnit de-asupra mărilor adinei 

Iși rupse lanțul țintuirii sale 
Vertiginos crescind spre cerul clar 

Și înundind înalt imensitatea. 

De prin goruni un tulnic colosal 

Ii da înțelepciuni și bărbăție, 

Și valul deșteptat din somnul lung 

O inimă de foc părea in mersu-i !

Pe celelalte valuri rînd pe rind 

Le smulse din eterna lor maree 

Și ele ca vulturii se roteau 

înalt deasupra mărilor în clocot. 

A fost o zi fierbinte, dintr-un an 

Cind veacul se frîngea la jumătate 

Sub aripile zvelte ce creșteau 
Din lanțuri, din cătușe și din scrumuri. 

Un an de flăcări. Cerul cobora 

Imens peste pămînt, zvîcnind fierbinte, 

Iar marea toată, neagră, în amurg 

Urcase plină pină la luceferi ! 

Da, marea era plină de luceferi 

Și printre valuri, valul cel mai nalt 

Neobosit și calm, după furtună 

Intră pe veci in tulnic și in fluier 

Ca să colinde munții României 

Lăsîndu-și locul pentru alt luceafăr 

Pe care îl știa că va veni 

Și se numește simplu : Libertate.

D I 
B I 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl

Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
B I 
Bl 
a I

Bl 
Bl 
B I
Bl

Bl
■ I
■ I
■ I
■ I

■ I

■

■ I
■ I

■ I
■ 1
Bl
■ ■
■ I

■ I 
B I

cele mai groaznice 
naturale, petrecute 
istorici a avut loc 
zilei de 24 august 
n., cînd lava Ve- 
erupție a făcut ca

e. 
în
orc să dispară tot ce 
viață in împrejurimi, 

întregime 
si vestitul Pompei, 

catastrofă, u- 
oculari, și a- 
tinăr, avea să 

ase- 
nu 
ele 

deși 

ma

reportaj
„carele... 
pe loc... 

și-ncoace

COTIDIANA
LA

POMPEI
de Robert Etienne

P. CONSTANTIN

D

la 
să 

se
co

ocazia 
și 

un

Ed. Știinfitică Buc. 1970

administrativ-politic 
arhitectura acesteia, 

oamenilor, viața 
ei aspecte 

pină la amă-

să cu- 
doilea 

de pes-

gcmetelc femeilor, țipc- 
strigătele bărba-

lar despre oameni, în
de prăpădul ce se a- 

_și de care n-aveau să 
Pliniu cel tînăr consem-

acest cadru istoric, 
prin reconsti-0

C. VALEA NU

MOLDOVEANU

împlinit de curînd 15 
la înființarea in l’ctro- 
primului cenaclu plas-

adevăr, 

altădată, 

inițiativ ă

contribuie prin 

ultimii ani numai 

realizate pe plan 

nai. republican și 

național. Departe
dul de a minimaliza impor

tanța unui asemenea gest, ab

solut firesc și chiar absolul-

Comori ale artei noastre populare.

n-a marcat acest fapt 

pentru viața artistică a 

Jiului rămîne. orice s-ar 

un eveniment.
ce ne plivește urăm și

și faptul că nu există 
o sală special destinată 
expoziții de artă plas- 

e purul 

scriam și

cu
, împre- 
ambianța 

pe care bătri- 
o Întreține m 

Efimițo, soția sa.

Da, ne am iubit mai mult de cit 

Știu alții să iubească, poate. 
Toamne prelungi ți-am prins la gît 

Chihlimbarii și colorate.

Veri calde-n ochi mi-ai scăpărat 
Fierbinți de fructe și frumoase, 

Și ni s-au parcă-ncrucișat 
Din virste — miinile sfioase

■ . ..

' ■<*> ’ / -

,;:X* ■ "4
• /. ' ’/• ’ f, ’. '• *

. ..... •

•

10'

' 7 ■

HK S j

Kusalin

nenoi oci- 
de teama 

moartea in 
ce părea 

a lumii". 

Etienne 

imaginea 
cataclismului, dar mai ales să 
ne înfățișeze Pompeiul așa cum 
era el inainte de a se produ
ce înfiorătorul fenomen. Ba- 
zindu-sc pe studierea descope
ririlor arheologice din ultimele 
două secole — astăzi orașul 

fiind pc trei sferturi scos 
lumină — autorul a reușit 
reconstituie istoria de cîteva 
cole a Pompeiului. viața 
tidiană. sub toate aspectele ei 
materiale și spirituale, ce pul
sa in acest oraș și care a fost

cu exactitate științifică trecutul 
istoric al Pompeiului, victimă 
a mai multor calamități sociale 
.și naturale, distrus și refăcut 
in repetate rinduri. modul de 

organizare 
al cetății, 
preocupările 
lor sub diversele 
mergind chiar 

nunt.
Cititorul are 

noască primul 

Pompei grec, 
cari 
italic al 
peiul etrusc atestat 

inscripții descoperite 

sint caracteristice 

etrusce din CAPUA

al 

sat 
■i "și agricultori din neamul 

ausonilor, apoi l’om- 
de citcva 

și caic 

atelierelor 

și NOLA

„dătătoare de farmec pe care 
nici o altă cetate din Camp mia 

nu i-1 poate disputa”, cum spu

ne autorul.
Și, pe :

Robert Etienne, 
tuiri datorate studierii tuturor 
descoperirilor arheologice, refa
ce și ne redă un oraș, o ci
vilizație. o viață dispărută din

ți -o dată, descriind cetatea cu 
arhitectura ci. cu impunătoa

rele clădiri și monumente ce 
pot fi văzute in fotografii, cum 
este casa lui PANZA sau a lui 
MENANDRU. un patrician cult 
și cu gust, fapt demonstrat prin 
vesela de argint ce o poseda, 
prin biblioteca și tablourile u- 
nor autori dramatici preferați, 
prin decorațiunile interioare

a facilita relații !■ co- 

cu 
pompeienii 
la expatrieri.

prezența

exteriorul, spune 

recurgeau 
adticînd 

in HIS- 
ai f - mi

ca re au 
FOR- 
EPI-

pămint-îri

de 
de

de fapt 
să surprinzi 

multitudinea 
care Robert

poți eon- 
istorie. 0 
beet u rin <3 

va

S-au 
ani de 
.șani a . 
tic (devenit ulterior filială a 
U.A.P.) care a reunit valoroși 

artiști ai penelului și daltei, 
dornici să contribuie la împo
dobirea Văii Jiului cu lucrări 
de artă autentică. In decursul 
anilor plasticienii petrosăneni 

și-au ciștigat stima și încre

derea publicului, a cronicari- 

dc specialitate. Prin desele 

expoziții, prin lucrările 

interes public realizate, ei 

reușit să întrețină in Va- 

Jiului un ferment de emu

lație. să creeze un public sen

sibil la limbajul artei moder

ne, la valențele emoționale 

ale produselor de excepție 

create in cele mai diferite și

mai novatoare forme ale ex

presiei artistice.
Activitatea de astăzi a Fi

lialei din Petroșani a U.A.P. 

este, fără doar și poate, me
ritorie, însă nu se ridică la 
ceea ce s-a înfăptuit cu, să 
zicem, 7—8 ani in urmă pe 
acest plan. Ce reproșăm mai 
intîi acestei grupări artistice? 

Faptul că a abandonat acțiu

nea de formare și sporire a 

numărului iubitorilor locali ai 

artelor plastice, preferind să 

lucrările din 

la acțiunile 

interregio- 

chiar inter- 

de noi gin-

necesar in cazul unor artiști 

profesioniști (și nu numai in 
cazul lor). Dar neglijarea 
permanentă a publicului local 

aduce a desconsiderare, și nu 
e cazul. Că la această stare 
de lucruri contribuie substan

țial 
încă 

unor 

tică.

cum

bunăvoință, cu 

interes, acest impediment 

tea fi depășit. Măcar in 

zii festive, cum au fost „ 

minerului”, aniversarea • 

15 ani de existență a grupării 

etc. Nu credem că dacă s-ar 

fi solicitat pentiu asemenea 
ocazii sala mică a Casei de 

cultură, sala clubului C.C.l.

Dar, 

. cu 

i Ș>

pu- 

oca- 

,Ziua 

celor

ori alte încăperi adecvate u- 
nor expoziții, artiștii petro- 
șăneni ar fi fost refuzați. Nu 

credem. S-a ajuns la nevero
simila și nedorita situație ca 
aniversarea acestei filiale de 
autentici și talentați artiști 
plastici să se consume in a- 

nominat. Nici măcar o expo

ziție 

care

Văii 

zice,

In
cu acest prilej artiștilor plas

tici petroșăncni multă sănă

tate, putere de muncă și... mai 

multă preocupare pentru 
popularizarea pe plan local 

a artei lor.

civilizațic,

cartea 
ocazia 
despre 
peiul.
înainte de a dispare sub lava 
fierbinte împreună cu cei ee-1 
făceau să pulseze și ale căror 
1-upuri încremenite amintesc 
de groaznicul sfirsiț ce l-au a- 
vut. Și aceasta din urmă de
oarece Etienne, studiind cor
purile mulate ale 

pompeieni. 
descrie cu 
gest, fiecare mișcare făcută 
ormeni în disperarea lor. in 
cercarea lor zadarnică do 
scăpa de dezastru Scenele 
trecute în acele momente 
groază ușor sesizabile prin 
săși atitudinea mortilor desco- 
periți, îl fac pe Robert Etienne 
să afirmot „Ți sc fringe inima 
in fața acestui spectacol al 
unui oraș din care viața dis

pare încetul cu încetul".

avea 
totul 

T’om-
clipe

studiind 
nefericițllor 

poziiiile acestora, 
exactitate fiecare 

de 
în- 

a 
pe- 
de 
în-

Gli. BAKU
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A.

încălzirea centrală si temperatura ei internă
’ Urmare din pag. I)

de 
ce-

x.duale și nu la blocuri 
i uit (ce-ar face acun vn 
<ă- «vn care sîâ la etajul 10 cu 
cărbunele in apartament?)

S-a conxvait alunei iși Aso
ciația. din punct de vedere ju
ridic, poate sau nu accepta 
t. castă convenție) ca locatarul, 
in lor de bani pentru încălzire 
să ofere combustibilul extras 
din adincuri. să fie transpor
tate gratuitățile de cărbune ale 
salariaților C.C.P. de pe ram
pă direct la centralele termice, 
cu mijloacele auto ale C.C.P. 
Acreptind convenția (pe motiv 
că mai bine de jumătate din 
locatari sint salariații C.C.P.). 
Asociația sc vede obligată să 
se ocupe de cărbunele locata
rilor. LG.L.-ul, care folosește 
cărbunele in focarele cazane- 
lor centralelor termice și care, 
pe de altă parte, ar trebui să 
se încadreze in anumite consu
muri specifice, pretinde o anu
mită calitate cărbunelui; noa- 
vind convenții ori contracte cu 
C.C.P. in ce privește gratui
tățile de cărbune. ■ a pretinde 
Asociațiilor sâ sc o cupe dc 
calitatea și cantitatea cărbune
lui furnizat de C.C.P. Dar a- 
sociațiile. cum și așa nu fac 
față tuturor problemelor ce se 
ivesc, problema calității și can
tității gratuităților dc cărbune 
ale salariaților C.C.I’. rămine...

baltă. In prixința cantității, ea 
nu se apreciază prin măsura
re pe un eintar basculă a fie
cărei autobasculante, ci la ochi, 
după cum e umplută fiecare 
mașină, după care se... decre
tează, spre exemplu, de către 
„specialiștii" de la depozit : 
„mașina asta are 3 755 kg de 
cărbune-4. Și cine știe cu cite 
zeci dc kilograme are în mi
nus față de cantitatea stabilită 
.ochiometric*. și cine știe dacă 
respectiva mașină... ajunge sau 
nu, fizic vorbind (că scriptic 
ajunge) la centrala termică. 
(„Minuni4* se mai întimplă și 
pe traseu !).

Rezultă că in sistemul actual 
de lucru I.G.L. nu poate fi tras 
la răspundere pentru consumul 
de combustibil deși, practic, 
il gospodărește. Și asta pentru 
că responsabilitățile sint îm
părțite intre ea și Asociațiile de . — . .
că 
ză ;
ne 
dar 
salariați ai C.C.P.).

O rezolvare optimă a mult 
disputatei probleme a cantită
ții și calității cărbunelui ce a- 
jur.ge pe rampele centralelor 
termice e posibilă doar prin 
luarea unor măsuri radicale. 
In legătură cu eventualitatea u- 
neia dintre ele discutam cu di
rectorul economic-financiar al

C.C.P., ing. Otto Abraham.
— Dacă s-ar vira Asociații

lor de locatari contrax-aloarea 
gratificațiilor pc care le acor
dați salariaților dv, urmind ca 
ele, «asociațiile, să cumpere căr
bunele pentru ardere, 
cantități vor, de ce 
și de unde 
bine

in ce 
vor, de ce calitate, 

vor, nu ar fi mai 
pentru ambele părți ? 
I.ogic gîndind, nc-a răs- 
tovarășul ing. Otto Abra- 
sînt perfect de acord cu 

Adică, asociațiile sâ cal-

locatari. (Trebuie amintit, 
totuși I.G.L.-ul contractea- 

anumite cantități de cărbu- 
prin L R. ..Combustibilul4* 
numai pentru locatarii ne-
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Urme, dar nu preistorice

puns 
ham. 
dv. 
culezc prețul încălzirii pentru 
toți salariații, indiferent unde 
lucrează, urmind ca apoi, pen
tru angajații noștri, să virăm 
asociațiilor o sumă de bani e- 
chivalentă cu valoarea alocații
lor c’e cărbune pc care lc-o 
acordăm acum in natură.

— Și totuși dacă se acceptă 
ca rațională o astfel de mă
sură de ce nu i se dă viață ? 
Mai ales că și I.G.L.. și asocia
ția de locatari ar fi satisfă
cute.

— Noi nu putem aplica în 
acest caz docil prevederile 
H.C.M. 1 683/57 care ne obli
gă să acordăm salariaților căr
buni și nu bani drept grati- 
ficații. Iar ca să fie aduse a- 
numite amendamente H.C.M.- 
ului nu știm dacă e posibil, 
ori dacă e cazul...

Indiferent însă ce soartă 
plicativă va avea ideea care 
s-a relevat mai sus, se impun 
măsuri de remediere a stării de 
lucruri în ce privește asigura
rea calitativă și cantitativă op
timă a cărbunelui la centralele 
termice. Sugerăm in acest sens 
ca I.G.L.-ului Petroșani să-i fie

a-

Acum citevo luni, pe strada 
Paringului din Lupeni, a rost 
dot in- folosință un nou bloc 
de locuit. Terenul înconjurător 
a fost nivelat și semănat 
iarbă. Pentru acestea, 
structorii de pe șontierul
Lupeni merită toată lauda. Nu 
se face insă ca, alături de un 
asemenea loc să fie depozi-

cu 
con- 

din

tate fiare vechi, moloz și 
menți de calorifer lăsați . 
că anume să ruginească. Sint 
urme dar nu preistorice, ci 
recente, lăsate tot de con
structori. Privindu-le încerci un 
sentiment de regret pentru 
lipsa de interes și spirit gos
podăresc de care dau dovadă 
aceiași constructori.

,,Reclamă"
Pe frontispiciul ce adăpos

tește microcomplexul coopera
tivei „Deservirea" Lupeni ~ 
najată in cartierul Broia 
opărut incă o firmă cu 
racier de reclamă. Prin ea, 
oamenii erou anunțați că la 
micul atelier deschis aici pot 
să-și repare ceasurile. Din gra
bă sau poate fiindcă-i certai 
cu ortografia limbii române, 
meșterul o scris „ciasornicărie" 
in loc de „ceasornicărie". Evi-

ome- 
o 

ca-

ele- 
par-

dent, greșeala nu e mare dor 
e supărătoare pe o firmă. 
Greșit este și cuvinlul orce de 
pe panoul de lingă clubul sin
dicalelor din Lupeni aparli- 
nind tot de cooperativa „De
servirea". Corect era să se 
scrie orice. Și așa, fără să-i 
oblige nimeni, meșterii coope
ratori din Lupeni iși fac recla
ma lipsei cunoștințelor de or
tografie.

V. I. DOBROIU
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DUMINICA 8 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1 : 6,05 Con
certul dimineții; 7.00 Radiojur
nal; 7,15 Ritmuri tinerești; 735 
Muzică populară; 8,00 Sumarul 
presei; 8,10 Avanpremieră co
tidiană; 8,22 Ilustrate muzicale; 
9,00 Radiomagazinul femeilor: 
9.30 Ora satului: 10,00 Mari 
șlagăre, mari soliști: 11.03 Cîn- 
tă formația Los Colombianos: 
31.15 Tntîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat

12,00 De toate pentru toți; 13,00 
Radiojurnal. Sport; 13,15 Nou
tățile sâptămînii; 13,30 Unda 
veselă; 14,00 Estrada dumini
cală: 17,15 Caravana fanteziei; 
18.00 Albumul melodiilor în
drăgite; 18,40 Piese de cafe- 
concert; 19,00 Gazeta radio; 
19.20 Muzică ușoară de Vasile 
Veselovski; 
muzică 
viziunii 
20.32
20,45 
du va
Zece

19,30 Orchestra de 
populară a Radiotcle- 

20,05 Teatru scurt; 
Cintă Gianni Morandi; 
Pagini din opereta 
x'eselă" de Lehar; 
melodii preferate;

Romanțe și cintece de pahar; 
22.00 Radiojurnal: 22.10 Pano
ramic sportiv; 2230 Vă invităm 
la dans: 22.50 Moment poetic; 
23,00 Concert de muzică ușoa
ră; 0.03—5,00 Estrada nocturnă.

,Vă-
21,00
21.35

z z

create pos-ibilități de amenaja
re a unui complex propriu de 
tranzit 
includă 
zit de 
basculă 
borator 
tății cărbunelui.

In acest caz relațiile pentru 
aprovizionarea cu cărbune ar 
urma să fie stabilite direct pe 
baze de obligativități contrac
tuale, fără mijlocirea Asociației 
de locatari, și cu autocconomie 
de gospodărire mai eficientă. 
Cărbunele care s-ar dovedi la 
«analizele efectuate — dc către 
l.G.U ca beneficiar de astă da
tă — necorespunzător din 
punct dc vedere calitativ ar 
putea fi refuzat, s-au ridicate 
pretenții asupra prețului de 
vînzare.

In «acest caz filiera cărbu
nelui de la Preparația Petrila 

pină la centralele termice 
ar fj suficient de echilibrată 

neîndoielnică. Pierderile ar

al cărbunelui, care să 
o rampă și un depo- 

descărcarc. un eintar- 
pentru cînlărire, un ]a- 
pentru analiză a cali-

TOVARĂȘUL

NICOEAE CEAUSESCU
DIN NOU IN PIEȚELE 

CAPITALEI
(Unitare din pag. 1)

greutăți . în aprovizionarea și des
facerea produselor alimentare. Ea 
cerca să nu se tolereze sub nici un 
motiv asemenea practici dăunătoa-

Și

și 
putea fi nule, iar acea proble
mă a cărbunelui „prea mărunt" 
nu ar mai apărea la ordinea 
zilei. Locatarii ar avea de cîș- 
tigat in acest caz, ieftinindu-se 
prețul încălzirii, reducerea a- 
jungînd pînă la 30—40 lei/lună 
și pe fiecare apartament in 
parte. S-ar închide astfel încă 
una din acele fisuri prin care 
astăzi se mai pierde din căl
dura destinată apartamentelor. 
Mai sint și altele. Și printre 
acestea, cea m£j 
credem, 
juns de 
tratelor 
trata separat.

rc.
In cadrul vizitei, în discuțiile 

purtate cu cetățenii s-a scos în evi
dență faptul că statul nostru dis
pune de rezervele necesare pentru 
a asigura aprovizionarea neîntre
ruptă a populației cu mărfuri a- 
groalimentare în tot timpul anului.

Imaginile pe care le ofereau ieri 
piețele Capitalei, bine aprovizio
nate, cu o gamă variată de produ
se, aprecierile pozitive făcute de 
nenumarați cetățeni pe care i-am 
întîlnit cu sacoșele pline în timpul 
vizitei în fața standurilor, a ione
lelor și chioșcurilor atestă eficien
ța deosebită a masurilor stabiîi'c

de conducerea partidului și statj- 
lui, faptul că ministerele și orga
nele de resort au acționat cu spi
rit de răspundere pentru a remedia 
în scurt timp lipsurile semnalate. 
In interesul satisfacerii cît mai bune 
a cerințelor de consum ale popu
lației, se impune ca acest mod de 
a acționa concret, operativ și efi
cient să devină o metodă perma
nentă de lucru a organelor însăr
cinate cu aprovizionarea pieței.

Ministerele și celelalte foruri 
centrale de resort, organele de 
partid și de stat locale trebuie să 
urmărească zi de zi situația apro
vizionării populației, să intervină 
cu toata răspunderea pentru tradu
cerea în viață a indicațiilor dite 
de conducerea partidului și statului, 
pentru a se asigura satisfacere! 
în condiții cît mai bune a cerințe
lor de consum ale oamenilor man-

importantă c, 
exploatarea nu îndea- 
corespunzătoare a 
termice, care o vom

ren-

De la detunătura din flintă slobozită cu sete de haiduci 
și pină la prima pușcătură înfiptă in măruntaiele Lotrului 
pentru a spinteca munții și a lăsa cale liberă telegarilor 
de lumină, timpul a cădelnițat pe aceste văi o liniște săl
batică prelinsă din stinci cu lacrimi de legendă in undele 
învolburatului Lotru.

A tors vremea ani și a strîns în poală zile din x iața 
băștinașilor răzlețiți pe văile sugrumate de întuneric, zilele 
unor oameni înecați in sudalma necazurilor.

Astăzi sumanul și salopeta sint contopite în maree 
uniformă îmbrăcată de către ortaci. Lotrul cunoaște un 
cîntec nou care vibrează în inima fiecărui constructor venit 
sau crescut pe aceste meleaguri, un cîntec ce pedalează 
spre prisaca împlinirilor, un cîntec izvorît din adincuri dc 
inimi, din adincuri de codri și de munți.

Și ospitalieră i-a fost valea „Meșterului Manole" care 
a zburat de pe Argeș, nu cu aripi de șindrilă, ci cu aripi de 
înțelepciune și experiență 
nouă „ctitorie" în care se 
ca mai apoi să împrăștie 
grele in care vor străluci

dureze pe aceste coclauri o 
coace ciorchinele de lumină 
cerul patriei boabe mari și 
niște briliante numele unor 

oameni simpli, urmașii flintașilor care au slobozit din cres
tele munților detunătura dreptății.

să 
va 
pe 
ca

A

însemnări de pe Lotru

Prima zi a începutului
1969.

șer-

Era prin noiembrie 
Pe drumul forestier ce urca 
în masivul Lotrioara, 
puiau agale două rulote.

— Ne-apucă noaptea, tova
rășe inginer — slobozi glas 
tractoristul Mihai, flăcăul cu 
zulufi de aramă revărsați 
ștrengăiește pe fruntea scăl
dată în broboane de sudoare.

— încă un kilometru și-am 
ajuns.

Țeava eșapamentului arun
ca in cadență ghemotoace 
de fum și zgomot.

— La stingă, Mihai — fu 
ultima comandă a ingine
rului Traian Sabău și roțile 
tractorului mușcară cu sete 
pietrișul piriiașului Sterpu, 
îndreptîndu-se spre ochiul de 
lumină înecat în verdele bra
dului. Nu știu ce s-ar pu
tea invoca : inspirație sau 
coincidență ! Locul desemnat 
pentru amplasarea coloanei 
poartă în peisajul său feeria 
alpestră ce tulbură printr-un 
farmec irezistibil...

zuratâ undeva in acele bra
zilor. Despărțirea de fratele 
său de la Vidruța i se pă
rea necugetată...

— Cînd se va construi pri
ma baracă, tovarășe inginer, 
mă jur pe volanul tractoru
lui că am să mă însor. Am 
colindat mult pc loturile 
șantierelor noastre, dar tih
nă și frumusețe ca aici n-am 
văzut în nici o parte. Vor
bele flăcăului îl treziră din 
toropeală, iar pîcla gînduri- 
lor cc-1 frămîntau se zdren- 
țui intr-un zîmbet răsărit 
din colțul buzelor: băiatul 
ăsta, prinse a cîntări ingi
nerul, și-a făcut deja un pro
iect; vrea să se însoare, să 
se statornicească. înseamnă 
că am și cîștigat primul 
ortac.

— Mihai, de miine trecem 
la fapte I

Se schimbă peisajul

Gînduri, proiecte 
și fapte

Cu toată poezia locului, 
in sufletul tînărului inginer 
se încolăci, ca un șarpe sim- 
țămintul singurătății, teama 
do necunoscut și parcă în
crederea în forțele sale se 
subția o dată cu ziua care 
deja începuse să moară spin-

Pcstc valea încremenită in 
tăcere se năpustiră glasurile 
cadențate ale drujbelor fo
restiere. Se clătinau brazii 
și forța omului dărima din 
piscuri șoaptele vîntului fă- 
eînd liber, locul unde urmau 
să se construiască barăcile 
constructorilor.

Cînd s-a înălțat prima ba
racă, tractoristul Mihai a dis
părut din lot. Poate nu s-a 
înțeles cu fata, sau poate 
observind sentimentul de so
litudine al inginerului, a 
simțit nevoia unei comuni-

Cubismul 
și futurismul 

în arta plastică
Luni, la ora 18, in sala de 

arte plastice, pictorul Horiâ 
. Pop Va vorbi despre „Cubism 
și futurism" în cadrul cursu
lui de „Istoria picturii44 al U- 
niversității populare din Pe
troșani.

cari a împingerii unui -fluid 
electrizant pe care unii oa
meni știu să-l stirnească la 
timp (mare ștrengar și Mi
hai ăsta !).

Cind pernele cerului au 
început să-și scuture primii 
fulgi, lingă baraca dintre 
brazi au mai apărut două.

— Omul sfințește locul, to
varășe inginer — filozofă 
meșterul Ion Voicu — unul 
dintre primii oameni
și-au cioplit numele în lem
năria tuturor barăcilor de 
la Sterpu.

In mai, cînd cele șapte 
barăci au fost gata, oamenii 
s-au strîns de pe drumuri, 
injghebindu-și in noile lo- 
.cuințe mica familie a lotu- 
ilkri, adăugată peisajului, mo- 
!iaicindu-l într-o armonie de 
■adevărată stațiune.

care

Prima pușcătură
Cu Sterpu se începe ramu

ra captărilor din nord care, 
după ce va strînge un număr 
de 34 rîuri iși va lăsa prada 
în marele baraj de la Vidra.

De la Sterpu, la sfîrșitul 
lunii iunie, s-a recepționat 
prima pușcătură, prima ex
plozie în pieptul milenarului 
munte, țăndărindu-1 pentru 
a crea făgașul gravitațional 
spic apele Voineșiței.

După betonarca portalului, 
ortacii au prins a șugui :

— Mă vezi Vasile ?
— Apoi 

cînd abia 
trei metri 
ta. parcă 
pus o

Ion Năstăsescu. cel care-i 
aruncase întrebarea lui Va
sile Ilie. i-o „trînti" din nou 
zilele acestea :

— Acum cînd sîntem la 
40 de ml îți mai poți vedea 
nevasta întinzîndu-ți cămașa 
pc sfoară ?

— Pe-a mea, nu. Dar mi-o 
imaginez pe a ta sfărîmind 
cărbuni pe vatră. O să îm- 
bătrînești în galerie și-o să-ți 
crească mustățile de un cot. 
Ai face mai bine să te ho
tărăști o dată la însurătoare 
că prea chipeș nu ești pen
tru nazurile pe care le faci.

Discuția ortacilor mi-a a- 
dus «aminte de tractoristul 
Mihai. Cine știe cu ce in
giner urcă pe drumurile de 
munte pentru a deschide un 
alt front de lucru.

Spor la lucru, tinere trac
torist !

cum să nu te văd 
am înaintat doar 
— îi replică aces- 
înciudat că i s-a 

asemenea întrebare.
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o viitoare criză de oxigen ?

Dacă nu ar exista mările și 
oceanele, Pămintul ar fi pustiu 
co Luna : 70 la sulă din oxi
genul fără de care viața nu 
este posibilă provine din apele 
mărilor. El este furnizat de al
gele unicelulare denumite d>o- 
tomee - hrana de boză a ma
jorității peștilor. Restul o'e 30 la 
sută il asigură vegetația de pe 
uscat. Acest raport o fost stabi
lit in 1966 de dr. Lloyd Berkner, 
fostul președinte al Comisiei de 
consilieri științifici o Casei Albe.

Dacă oxigenul Pămintului nu 
ar fi reînnoit prin fotosinteza 
diotomeelor, el s-ar epuiza în 
decurs de 2 000 de ani... Oame
nii acceptă in general oxigenul 
ca ceva de la sine înțeles, uitind 
că ei există numai datorită o- 
celei mici diferențe dintre canti
tatea de oxigen produsă de 
floră și cea consumată in mod 
natural.

Dar omul consumă astăzi o-

In comparație cu diamelrul globului pămintesc, spațiul vital al omului este subțire ca 
membrana de sub coaja unui ou. Este vorba de prima treime a troposferei, de stratul de aer 
cuprinzînd oxigenul necesar vieții. Dar numai circa o cincime din acrul pe care îl respirăm 
constă din oxigen. Problema vitală este ca volumul oxigenului reînnoit să fie mai mare 
ca cel al oxigenului consumat de ființele, animalele și plantele terestre. Omul reduce cu 
bună știință această relație.

xigen in cantități mai mari de- 
cit oricind. Fiecare autovehicul 
consumă oxigen, fiecare barcă 
cu motor, fiecare cositoare me
canico. Avioanele consumă și 
mai mult : Io fiecare zbor peste 
Atlantic, un avion cu reacție 
consumă prin combustie pină la 
35 tone de oxigen - și în în
treaga lume zboară zilnic 3 000 
avioane cu reacție. Aceasta în
seamnă pierderea a circa 16 
milioane tone de oxigen in tie- 
core an. Potrivit calculelor, in 
ritmul actual consumul de oxigen 
ol avioanelor cu reacție va creș
te pină în anul 2 000 de zece 
ori ; in ansamblu, troficul teres-

tru și aerian urmează să se <n- 
treiască sau să se impătreoscă.

Consumul artificial de oxigen 
nu se limitează insă la trafic. 
Expertul britanic dr. J. Lovelock 
a calculat că arderea cărbune
lui și petrolului reclamă astăzi 
15 la sută din producția de oxi
gen biologic. In actualul ritm ol 
dezvoltării industriale, precizează 
el, pină in 3—4 decenii petrolul 
și cărbunele vor fi principalii 
consumatori ai oxigenului.

In același timp in care societa
tea civilizată mărește considero- 
bil consumul de oxigen, ea 
strangulează producția de oxi
gen a principalului furnizor -

algele morine - pe care le dis
truge pe calea poluării morilor 
cu ape industriale, reziduuri 
chimice, gunoaie, petrol, DDT și 
alte insecticid^, acestea din ur
mă avind capacitatea de a se 
rospindi, menține și acumula. In 
primăvara acestui an, biologii 
oceanogrofi, întruniți la Edin
burgh, au relevat că in ultimii 
20 de ani familia algelor s-o 
împuținat vertiginos.

In plus, omul taie 
sursa celei mai mari 
cele 30 la sută ale 
produs pe uscat. S-a calculat că, 
în ciuda normelor privind rațio
nalizarea tăierii pădurilor și mă-

pădurile, 
părți din 
oxigenului

rirea suprafețelor de iarbă și 
legume, care produc de altfel 
mult moi puțin oxigen, cantitatea 
de oxigen este in scădere. In 
plus, spațiul retras vegetației de 
către rețeaua de șosele asfalta
te este in continuă creștere. Pe 
teritoriul S.U.A., uscatul nu pro
duce astăzi mai mult de 60 'a 
sută din oxigenul consumat. Res
tul este acoperit de flora Paci
ficului.

In centrele urbane, diferența 
dintre consumul și producția de 
oxigen este atit de flagrantă, 
incit nivelul coborit ol conținutu
lui de oxigen al aerului poate fi 
stabilit cu precizie. La Los An
geles, de exemplu, acest 
este in mod constant cu 
6 la sută sub nivelul existent in 
mediul rural înconjurător. In ase
menea orașe, copiii și cei sufe
rinzi de căile respiratorii se re
simt în mod deosebit.

(Va urma)

nivel 
circo

Toată
aprecierea

noastră
In 

peni 
ciale 
măcelărie. Deși desfac produse 
diferite, cele trei unități au ce
va comun : deservirea promp
tă. civilizată, amabiiitatca lu
crătorilor și o curățenie exem
plară. Intri in magazinul ali
mentar a cărui gestiune este 
condusă de Catalina Radu, pe 
loc vinzâtoarele Irina Muntea- 
nu. Maria Florea și Aurora 
Sloartz te invită să faci cum
părături la raionul pe care-1 
deser\rește fiecare. Cu aceeași 
amabilitate ești primit și de 
Irina Mihai de la- magazinul 
C.L.F. Cit privește pe măcela
rul Liviu Țăran u iși spun cu- 
vintul cei peste 40 dc ani de 
serviciu in care și-a făcut în 
mod conștiincios datoria. Sint 
lucrători din comerț care prin 
comportarea lor se bucuiă de 
stima și aprecierea noastră.

cartierul Ștefan din Lu- 
sint trei unități comer- 
— alimentară, C.L.F. și

Silviu OPREA
corespondent

muzica
în-

(Urmate di» pag t)

menii sini apreciate în în
treaga lume și recunoscute 
drept contribuții de seamă 
la progresul tehnic și știin
țific. Uniunea Sovietică se 
remarcă, în același timp, 
printre țările cele mai avan
sate de Pe glob în ceea ce 
privește dezvoltarea 
mîntului și ocrotirea socială.

Poporul român se bucură 
din toată inima de importan
tele realizări obținute de po
poarele sovietice pe toate tă- 
rimurile, realizări pe care 
le consideră drept o contri
buție importantă la creșterea 
puterii politice, economice și 
militare a sistemului mondial 
socialist, la creșterea influ
enței socialismului în lume, 
la cauza păcii și progresului 
social" și le urează noi și noi 
succese pe calea făuririi so
cietății comuniste.

Prietenia frățească ronoâpo- 
sovîetîcâ — la temelia căreia 
stă comunitatea de orînduire 
socială, de aspirații și țeluri 
ale celor două popoare — este 
consfințită in noul tratat de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală încheiat între 
România și Uniunea Sovie
tică, semnat și ratificat in 
acest an.

învăță-

..încheierea și ratificare.! 
noului tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mu
tuală dintre țara noastră ți 
Uniunea -Sovietică, întărirea 
continuă a solidarității, a a- 
lianței și prieteniei româno- 
sovietice — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu — se în
scriu la loc central in po
litica de stat a României so
cialiste, constituie parte in
tegrantă «a «activității interna
ționaliste desfășurate de parti
dul și guvernul țării noas
tre pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare frățeas
că cu toate țările socialiste, 
pentru creșterea continuă a 
forței și unității întregului 
sistem socialist mondial. Ac- 
ționînd astfel, partidul și 
poporul nostru î.și îndeplinesc 
una din înaltele lor obliga
ții internaționale, își aduc 
contribuția la cauza gene
rală a socialismului și păcii 
în lume**.

La a 53-a aniversare a glo
riosului Octombrie, poporul 
nostru împărtășește din ini
mă sentimentele de bucurie 
ale oamenilor sovietici, do
rin du-le noi și noi succese 
în opera dc construire a co
munismului. în lupta pentru 
socialism, pentru pace și 
progres.

Prima expediție științifică
romaneasca transafricană

Intimplarea a făcut ca 
tr-una din zile să asist la o 
discuție între Ion Capotă de la 
atelierul de sticlărie al coope
rativei „Paringul44 din Vulcan 
și Reghina Mareș. Venise fe
meia să i se pună o fotografie 
în ramă. Atunci i s-a spus că 
o costă 12 lei. Cind s-a dus 
s-o scoată i s-a cerut 14 lei.

— Doisprezece mi-ați spus, 
atita plătesc.

— Nu. 14. Dacă nu-ți place 
lasă-1 aici și n-ai decît să nu 
mai vii la noi — i-a spus Ca
potă pe un ton ce nu incinta 
în nici un caz auzul.

Fiind femeie mai in virstă. 
Reghina Mareș se aștepta la un 
ton mai politicos. Noi am spu
ne că ar fi cazul ca fiecărui 
client să i se elibereze un bon 
cu costul materialului și ma
noperei spre a nu se crea dis
cuții privind prețurile.

Prima expediție științifică 
românească transafricană și-a 
început vineri călătoria spre 

■ continentul negru. Expediția 
este condusă de prof. univ. Ni
colae Botnariuc, decanul Facul
tății de biologie din București. 
In grupul de exploratori ro
mâni se mai află dr. Sever Po
pa, asistent' universitar la Insti
tutul medico-farmaceutic din 
Cluj. dr. Nicolae Coman, spe
cialist in probleme dc botanică, 
lector la Universitatea ..Babeș- 
Bolyai" din Cluj, și cercetăto
rul zoolog Dragoș Ncculce. de 
la aceeași universitate, ingine
rul Liviu Ungureanu, cineast, 
biologul Valeriu Cimpoieru, re
dactor la „Radioteleviziune. pre- 

. cum și ing. Ion Cataranciuc și 
tehnicianul auto Constantin Lu- 
du, de la Uzinele mecanice 
Muscel din Cîmpulung.

Expediția își va începe că
lătoria pc continentul african 
de la Dakar, străbătînd 20 000 
km prin Senegal. Mali, Volta 
Superioară. Niger, Ciad. Africa 
Centrală. Congo (K), Uganda. 
Kenya și Tanzania. încheindu-și 
acest lung periplu după circa 
4 luni la Dar Es Salaam. Ex-

SlMBĂTÂ 7 NOIEMBRIE

Laura GAVRILIU
corespondentă

In jurul orei 9,15 trans
misiune de la Parada 
militară și demonstrația 
oamenilor muncii din 
Moscova cu prilejul ce
lei de-a 53-a aniversări 
a Marii Revoluții Socia-

ploratorii au la dispoziție un 
automobil de tip „ARO M 461“, 

de o tonă, -onstruită 
microbuze 
-ARO' și

o remorcă 
la U.M. și două 
„TV". Autoturismul 
microbuzele au fost dotate cu 
dispozitive și aparatură spe
cială pentru a învinge dificul
tățile unei călătorii în inte
riorul continentului negru. Ex
pediția are de asemenea, la 
dispoziție aparatură științifică 
și pentru testarea comportării 
tehnice/' a autovehiculelor, un 
mic atelier mecanic. aparate 
de filmat, bărci de cauciuc, 
containere pentru alimente și 
combustibil.

Exploratorii români vor cer
ceta și studia in mod complex 
clima, relieful, fauna, flora, 
etnografia, folclorul și arhitec
tura africană și in special zo
nele estuarului fluviului Sene
gal. delta interioară a fluviu
lui Niger, Valea fluviului Con
go. marile lacuri Ciad, Albert 
și Victoria, precum și coastele 
africane ale oceanelor Atlantio 
și Tndian. O mare parte din 
materialul științific colectat va 
fi pus la dispoziția muzeului 
„Gr. Antipa* din București.

liste din Octombrie.
17,00 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți 1

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
1930 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedio.
20,50 Imagini din U.R.S.S. : 

Uralul - hotar între două 
continente.

21,10 Film serial : „Incorupti
bilii".

22,00 Telejurnolul de noapte.
22.15 Concert festiv. Transmi

siune de la Moscova.
23,00 Săptămina sportivă.
23,30 închiderea emisiunii.
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FOTBAL
Șiiinfa t'.F.R. Caransebeș 2-1

A X-a etapă a campionatului 
diviziei C, programată pentru 
1 noiembrie, a fost amînatâ cu 
patru zile, deoarece la data 
respectivă s-a consumat o nouă 
etapă în ~ 
După ce, 
fost scoasă din competiție, de 
către Corvinul Hunedoara, prin 
acel 1—1 de pe stadionul „Jiul", 
joi după-amiază ea a jucat in 
campionat, la Petrila, intilnind 
pe C.F.R. Caransebeș. După 90 
de minute de joc. studenții au 
învins la limită", cu 2—1. Ei pu
teau obține o victorie catego
rică dacă nu ratau și dc astă 
dată un car de ocazii. De alt
fel, scorul s-a menținut alb

„Cupa României", 
duminică, Știința a

timp de 65 de minute, cînd 
Știința a marcat primul gol, 
prin Ștefânescu, care a trans
format o lovitură liberă de la 
25 metri dc poarta adversă. Al 
doilea gol al Științei a fost 
realizat in minutul 78. Bălă- 
neanu a plecat cu o minge din 
propriul careu, a centrat in 
fața porții și Marcu a urcat 
scorul la 2—0. Oaspeții au
vut puține ocazii dc gol și au 
fructificat una singură. în mi
nutul 85. Intîlnirea s-a încheiat 
cu rezultatul de 
Știința Petroșani, 
loros, meritat.

A
începe 

campionatul 
municipal de șah

a-

2—1 pentru 
rezultat va-

s. bAloi

Steagul roșu Pienița
Minerul Lupeni a jucat joi 

după-amiază la Pienița, cu for
mația Steagul roșu din loca
litate. A fost un joc frumos, 
deschis oricărui rezultat. Fot
baliștii din Lupeni nu au mai 
adoptat tactica greșită de a se 
apăra excesiv, ci au pornit de
ciși la atac. Chiar în min. 3 
Tonca a șutat periculos de la 
25 metri, obținînd corner. Lo
vitura liberă este executată cu 
precizie și Bulbucau uimite de 
la 6 m direct in brațele porta
rului advers. Gazdele ies și 
ele la atac, își creează mai mul
te ocazii periculoase dc gol, dar 
Șarpe apără foarte bine. Local
nicii au o ocazie extrem de 
favorabilă in min. 55, cind 
Draga execută o lovitură de 
colț, un înaintaș trimite peri
culos la vinciul porții" dar Șar
pe respinge miraculos în cor
ner. Apărarea oaspeților este 
supusă unui asalt continuu dar 
ca rezistă cu succes. In ulti
mele .minute de joc, lonescu 
de la gazde. Luruța și Mitu 
de la Minei ul se pripesc în

— Minerul Lupeni 0-0
fața porții adverse și ratează 
bune ocazii de a înscrie. Me
ciul ia sfirșil cu rezultatul de 
0—0 spre mulțumirea fotbaliș
tilor din Lupeni și totala de
zamăgire a gazdelor. A arbi
trat foarte bine o brigadă din 
Pitești, avîndu-I la centru pe 
Ion Marinescu.

G. T.

Duminică 8 noiembrie a. c. 
va avea loc deschiderea cam
pionatului municipal de șah, 
pc echipe mixte, ediția 1970- 
1971. .

Conform programului de des
fășurare elaborat de comisia 
municipală de specialitate s-a 
stabilit ca actualul campionat 
să se desfășoare ca și in anii 
prccedenți pe două centre, res
pectiv, Lupeni și Petroșani, fie
care centru cu cile șase echipe.

Pentru buna desfășurare a 
in treceri lor au fost desemnați 
cite un responsabil al fiecă
rui centru în persoana experi
menta ților șahiști Petre Cîu- 
lavu (Lupeni) și Iosif Lazăr 
(Petroșani).

Iată și programul primei e- 
tapc : CENTRUL PETROȘANI : 
Știința Petroșani — Jiul Pe
trila: Constructorul Petroșani 
— Utilajul Petroșani: Sănăta
tea Petroșani — Jiul Petroșani. 
CENTRUL LUPENI : Energia 
Paroșeni — Minerul LQpeni; 
Minerul Vulcan — Viscoza Lu- 
peni: Preparatorul Lupeni — 
Voința Lupeni.

B. STAICU

Pronosticul nostru la concursul Pronosport 
nr. 45 din 8 noiembrie 1970

1. Bologna — Lazio
2. Cagliari — Foggia
3. Catania — Varese
4. Milan — Internazionale
5. Napoli — Juventus

Roma — Sampdoria
Torino — Fiorentina
Verona — Lanerossi
Poiana — Progresul Brăila
Corvinul — Crișul
Gaz metan — Politehnica Timișoara 
Metalurgistul Cugir — Minorul Baia Maro 
Olimpia Sațu'Mare — C.S.M. Slbl»

6.
7.
8>
9.

10.
11.
12.
13
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sim-

are 
C . a-

său

M ,cin(at" 
să doarmă mai deloc, 
două bețe pe spinare, 

și cu-atita foc.
si pofta de cintat.

britanică .The Lan 
in problem.

Marea

cercetări ști
ai firmei engleze „Ja- 

a fost construit un pu- 
funcționează 

Acest la-
legătura ra
cii navele 
distanță de 

cea pină la

pînă

ELVEȚIA : La Mont sur 
Rolle, cunoscută regiune vi
ticolă, tradiționalul cules de 
vii s-a desfășurat anul acesta 
sub lozinca foarte populară 
in lumea... modei : mini, 
midi. maxi, insemnind că din 

cauza unui anotimp cu mini- 
ploi. a unei midi-recolte. ca
litatea vinului obținut va fi 
maxi...

In foto : Localnice lucrînd 
la culesul viilor. îmbrăcate 
in cele trei stiluri ale mo
dei simbnlizind specificul cu
lesului de vii din acest 
la Mont sur Rolle.

Ss~ UN ȚĂRAN

pentru prima dată la 
oraș privește niște pi
jamale expuse și il 
întreabă pe rîiuâtor: 

— Ce sin.’ astea ?
— P i jama 1 e. 

( poartă noaptea.
( riți una ?

— Nu. mulțumesc. 
Eu noaptea nu 
duc nicu ri. dorm.

ce vei face dupu ce 
mor ?“

Ea — „Oh, m-arn 
gindit eu la asta. O

cărări. Iși caută 
cu disperare cheia de 
la ușă. In sfirșit, 
scoate din buzunar o

hiutncri: n.iponczi au demon- 
•trai cu orezul se poate "păs
tra perfect in apa. Ei au tran- 
tformat lacul Biwa. cel mai 
marc dm Japonia, intr-un au - 
1 urat dep izit. Orezul. ambalat 

materia!
scufundat 

unde st 
ideale Ic

firește in 'aci dtn 
impermeabil, este 
)■ fund'i. lacului, 
v.-'iserva m condiții ideale la 
c temv.-ratură constantă, fără 
să rină in contact cu aerul 

Temperatura constantă 
prezintă o problemă, de 

ore grijă

Optimism 
medicamente

Revista 
cel", specializată 
medicale, anunță că in 
Britanic a fost obținui un nou
medicament — A M.P (adeno- 
unâ fosfatică) — ce \a fi fo 

losit in iralameulul diverselor 
stări de depresiune nervoasă 
Medicii biochimisti \bdulla 
Ilamadah explică, in publica
ția citată, proprietățile n >ulu: 
medica men t.

. In Mexic s-a pus in vinzare 
primul disc imprimat de ..pe 
la neagră". Este vorba de ni 
lodia intitulată ..Necăjit" ii 
-erpreta:>; de Pele acompaniat 
de formația iui Elis Reagan

Cit va costa Olimpiada 
de Ia Miinclien

Jocurile Olimpice din 
lor costa 1 582 milioane 
mărci, cifră in care sint inclu
se cheltuielile de organizare si 
investițiile. Acest calcul a fost 
prezentat intr-o informație da
tă de ministrul de interne 
xest-german. Cheltuielile nece
sitate de investiții se ridică la 
1 217 milioane mărci, iar cele 
de organizare ia 365 milioane. 
Guvernul vest-german a alo
cat 831 milioane de mărci, iar 
restul de cheltuieli \a fi aco
perit cu sume provenind de la 
loterii olimpice, monede come
morative, loterii .speciale... In 
ceea ce-1 privește, Miinchenuha 
înghiți sume fabuloase. Doar 
bladionul olimpic va costa 170 
milioane de mărci, iar amena
jarea piscinei va costa aproa
pe 100 milioane de mărci.

Soare adus în 
locuință

In Japonia s-a creat un apa
rat cu ajutorul căruia se poate 
aduce lumina și căldura solară 
in camerele ale căror ferestre 
sint așezate ■•pre nord. Dispo
zitivul se instalează pe acope
rișul casei și cu ajutorul unor 
țevi speciale, planuri și oglinzi 
convexe orientează și disper
sează razele soarelui in incă- 
r-.Ti. Condensatorul aparatului 
se orientează de la răsăritul 
soarelui pină la apusul lui 
spre acesta, in așa fel incit să 
poată utiliza cu eficiență ma
ximă energia astrului.

La Centrul de 
ințifice 
nueU" 
lernic laser care 
cu bioxid de carbon 
ser poate asigura 
dio și televiziune 
cosmice pină la o 
Pâmînt egală cu 
planeta Marte.

fumat cheia !“

N— BILETUL du. 

tv pentru Miinchen. 
iar trenul acesta mer
ge la Niirnberg !

— $i ? De ce nu 
spuneți mecanicului i 

locomotivei că circu- 
direcție inuer-

să-mi 
chie mar, 

doliu cu 
alb".

DUPĂ

, un 
.n-toarce

batrin, 
te că nu mai 
mult de trăit, 
mă la căpătiiul 
1» linâra sa soție și ii 
s p u n e : ..Dragostea’^Jtef, 

mea, sărmana mea, tnloa

cumpăr
i drăguță de 
un guleraș

o noapte 
cetățean 
acasă

țigară și o bagă 
broasca ușii. Degea
ba Scoate țigara din 
broasca, o contemplă, 
dă din cap, apoi in- 

gină : „Nemaipomenit ! 

Se vede treaba că am

CHELNER, 
mai servit 

viața mea fripturi 
pui mult mai bune 

decit asta !
— Imi pare 

domnule, dar nu 
noi !

Undele radio
și stopul
cardiac

MAGARUL
ȘI MUZICA UȘOARA

c
Cică o dată un măgar.
(iezind că e-nzes(rat cu dar. 
S a apucai așa-ntr-o seară. 
Să ciute muzică ușoară.
Și iși spunea in sinea lui măgarul : 
„întrec desigur și canarul.
Cu vocea mea puțin baritonală ; 
E-un lucru ceri fără-ndoială !“ 
Și in pornirea lui atit de optimistă, 
('redea că răgușitu-i iha, ha 
Se-aseamănă perfect cu cea, cea, cea. 
Și sc vedea cintind și la „Revistă*... 
Dar intr-o zi stăpînul supărat, 
Că urcchiatul noaptea i-a 
Și n-a putut 

I-a dat vreo 
Cu-alîta sete 
Că i-a trecut
Și gindul că-i vedetă foarte mare 
Și cumințit s-a dus la înhămat...

Fenomenul a fost descope
rii de fiziologul englez J. 
Frey. Supunind inima unei 
broaște impulsurilor unui ra- 
dioemițâtor care activa pe 
unde de 20 cm. după numai 
0.2 secunde de la pornirea 
impulsurilor, inima a încetat 
să bală. De remarcat că in
tensitatea emițătorului folosit 
de specialistul englez era 
doar de 0,05 w, adică de 7 
ori mai mică decit cea a unei 
lanterne de buzunar. Cauza 

acc-stui neașteptat fenomen 
nu a fost elucidată piuă a- 

cum.

existat ani cind... existat
nă ? In anii 1289, 1538, 1658, 1692 de pildă 
nins, n-a fost ger. n-a fost iarnă de loc.

continent, aici la noi în 
pentru realizarea unei

atestat 
de anul 
imprimat

ce temperament am?!
a

sinucidere

letonAz e-f o i

fost 
sau

un folclor 
„o beție", 

asemenea 
N-am au-

instala, 
și min- 
dintr-un 
„văd o

un atac cordial, 
e că nu mai e. 
adus „Zece ne- 

să-i citești și tu.

Doctore
Aproximativ toate dome

niile dispun de citc-o „artă" : 
arta de a strunji. arta de a 
calcula, arta de a 
arta de a minți (că 
ciuna face parte 
domeniu...), etc. Eu, 
artă* in a-mi găsi prietenii, 
ce nu s-a pomenit. Și pe cit 
mi-i găsesc de urgent pe atit 
de greu mă „despart" de ei. 
Cind e invers... dar, aici e 
adevărata artă și mie imi 

zimbește atit de rar...

Cind l-am cunoscut pe Flo- 
n era inginer la S.C.S.M. 

Dar. după citeva săptămini 
era electrician la statia Fe- 
ro, pe urmă era maistru 
și-mi destăinuise la un co
niac mic că a fost și actor, 

dar că n-a suportat „min- 

cătoria”... Culmea „artei", la 

mine, era că acest „prieten"

— In Uniunea Sovietică, nu departe 
orașul Riga există un oraș puțin obișnuit prin 
menirea pentru care a fost construit? Este

vorba de o așezare urbană foarte modernă, cu 
străzi asfaltate, case aliniate, instalație elec

trică. canalizare. încălzire centrală și un... res
taurant cantină la care servesc masa locuitorii 
orașului și anume, 25 000 de vulpi argintii, 
15.000 de vizoni. Aici este cea mai mare cres
cătorie de vulpi din lume, deservită de numai 

80 de oameni.

Dacă pe bălrinul 
Europa, preocupările 
legături rutiere cu Anglia sint îndreptate spre 
construirea unui tunel pe sub Canalul Minecii 
Intre Dover și Calais, în Japonia, tot executa
rea unui tunel stă între altele in atenția spe- 
vialiștilor de resort însă, nu submarin ci sub
mersibil, plutitor, care să permită circulația 
rutieră și feroviară intre insulele HONDO și 

HOKKAIDO.
Acest tunel proiectat a fi construit de 

către ingineri japonezi ar urma să treacă pc la 
20 m adincime sub nivelul suprafeței mării.

El va fi executat din beton armat, va avea un 
diametrul de 8 metri cu căi de comunicații dis

puse pe două nivele.

La nivelul superior al tunelului sint prevă
zute două fire carosabile cu circulație in le 
două sensuri, iar la nivelul inferior o cale le- 
rată dublă. Cele două capete ale ingeniosului 

tunel vor fi rezemate pe fundul mării pe o 
distanță de 6 km in timp ce partea din mij

loc va fi submersibilă și plutitoare.

lucrare 'a fi realizată in termenîntreaga 

de 5 ani.
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O RARITATE DE 

mult, la biblioteca 
Urechea* din Galați 

s-a făcut o descoperire deo
sebit de importantă, pentru bi
bliofili. Este vorba de identi
ficarea unui incunabul, a unei 
cărți de extremă raritate ca
re, după toate datele cercetate 
de specialiști a fost tipărită 
prin 1366, cu cel puțin 70 de 
ani înaintea tipăririi primei 
cărți de către Gutemberg, in
ventatorul tiparului modern.

Acest fapt este 
primul 
păririi

rind 
cărții

PRIM RANG 

ultima pagină în cifre latine : 

MCCCXXXVI deci 1336.
Rarisima carte poate fi atri

buită tipografilor de 

belgiană 
Jonannnes 
deduce că 
in secolul 

logul unui 
furt pe Main (R.F.G.) care 
ține evidența incunabulelor 

reprodusă descrierea unei 

ții a lucrării din Galați și 

reia i se dă ca an de apariție 

1336.

origină 
Pierre Caesaris și 
Stoll din care s-ar 
ar fi fost executată 
XV. Totuși in cata- 

i librar din Frank- 
de- 

este 

edi- 

că-

I IIIIIUE FISCALE POSJALE
Timbrele din 

ceasta categorie 
fost emise in scopul 
încasării unor laxe in 
folosul fiscului sau 
al altor organizații 
oficiale ce au existat 
la vremea respectivă 
in țara noastră. Aces
te timbre au fost fo
losite pentru trimite
rile poștale in toată 
ța-ra iar contravaloa
rea lor era percepută 
în folosul organizației 
pentru care au fost 
emise.

înaintea 
timbrelor
poșta a vindut 
pind cu anul 
timbre benevole 
folosul scopurilor 
pentru care contribu
ția a devenit 
lirziu obligatorie.

In continuare 
descrie citeva din 
le mai reprezentative 
timbre din acest ca
pitol

. 1913 
serie 
două 
nominal fiecare de 5 
bani de culoare ver
de și portocalie („a“J.

a- 
au

Timbrele acestea au 
fost vindule benevol 
in folosul asistenței 
tuberculoșilor.

In 1914 a fost emis

unele din laturi. Un 
an mai lirziu in 1915 
a fost tipărită o nouă 
serie de timbre fiscale 
poștale compuse clin

F E
timbru ajutor 

mobilizați. A-
un
pentru
re un nominal de 10 

bani și este de cu
loare albastru (,.b“).

Se cunosc exempla

re nedantelate 

dantelate numai

bucăți:

bani de
10 bani verde-

respec- 
culoare

două

tiv 10 
roz și 
gri („c"). Timbrele au

imprimate in partea 
superioară efigia im- 
pă ral ulu i T roia n i n

medalion și inscripția

TRAIAN — timbru 
de ajutor pentru AR
DELENI cu anul emi
siei și valoarea in 
bani.

Despre tirajul aces
tor timbre nu se dețin 
date precise, dar in- 
trucit foarte puțini 

dintre filateliști 

dețin in colecție 

presupune că au 

emise intr-un 

restrins.

ie

se 

fost 

lira)

imi era totuși agreabil, și 
dacă-i dădeam de înțeles că-i 
cred toate cele, a început să 
mă domine. Mai ales „cul
tura" lui m-a subjugat în- 
lr-atit incit mi s-a inoculat 
și mie un germene (din cau
za căruia am ieșit numai 
ieri din spital). Asta pentru

că săptămina trecută m-a 
vizitat exact cind începeam 
să fac temperatură la gindul 
că era să mă uite...

— Dragă Ioane, te văd bi
ne, ceea ce înseamnă că du
pă ce ieși, facem 
(așa numește el 
Probabil unde in 
situații se cintă...).
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zit decit ieri după masă că 
iești internat. Se pare că 
ai conectat o congestie acută 
confidențială. Eu ți-am spus 
acum două săptămini că-ți 
necesitează un control. Știi 
că Gore a fost găsit mort ? 
Da ! Se presupune că a 
omori t prin

plecat.

Cind a venit medicul 
contravizită i-am zis :

— Doctore, ce tempera
ment am ? S-a uitat la mine 

uluit și mi-a răspuns bănu
iesc, într-o

— Cred 
guinic...

— Cum.

la

doară :
că... colerico-san-

imi știi tempera
mentul fără să-mi pui ter- 
molitnil ? Nu știi că am 
congeslivită alegro-dibacc 
confidențială, sau vrei să fac 
un atac cordial ?

Medicul mă 
consternat și. 
mă mută în 
la neurologie.

Ieri, cind am 
spital. I-am zărit 
zul de Petrila pe 
mai rețin precis
rea. dar soarele apusese mult 
mai devreme ! 
mineață 
mii că 
rin să-i 

cat in 
ța spre
rinți teribili1*... Că dacă 
abandonat prețiosul copil atit 
de cult să-i explice măcar 
că a fi erudit 
a fi șmecher și 
nu înseamnă a 
pregătire.

Oh, dacă va
rînduri. poate soarele va a- 

normal. 
să-mi

■ a-mi

privi și mai 
drept răspuns 
alte secție —

a pari [iei 
obligatorii, 

ince- 
1913 

in

Astfel în anul 
a fost emisă o 

compusă .din 
timbre avind un

că a făcut 
Principialul 
Uite, ți-am 
gri mititei"
E vorba acolo de un negru 
cu copiii lui, chestii de aven
tură. Eu am inhalit-o in două 
ceasuri...
Am citit recent că in an
tichitate, prin evul mediu, a 
apărut boala aia zisă scoro- 
but. Vezi să n-o conectezi 

și tu.
începeam să mă simt im

ponderabil... 
nu-mi sesiză 
tinuă :

— Știi ce.

Florin insă 
starea și con-

Ioane. după ce 
parcurgi acești negri, îi lași 

cartea lui soră-mea că eu 
pînă ieși de aci din spital 
m-am roit. Plec la Re
șița. Acolo se trăiește. E a- 
proape de Timișoara... Aci 
toată lumea încearcă să te 
rutineze. Și-apoi, am aici pc 
șeful ăsta nou care tot mie 
mi se rentează cu toate pro
blemele. Ii fac întii o 
zecție în scris și o trimit 
județ, apoi îmi iau Fiat’ul 
o să citiți voi de mine...

...M-a sărutat părintește

R. S. CEHOSLOVACĂ : 

Prima rezervație de animale 
exotice din Cehoslovacia se 
află la Zoo Dvur Kralove 
din estul Boemici.

In foto : O parte din her
ghelia de girafe Rothsxhild 
africane.

re
ia 
Și

- -I - -

plecat din 
in autobu- 
Florin. Nu 
imprejura-

Eminesciană

E BENCEA

Ir c.

R
(CRIPTOGRAFIE : 2.5.6.1.3)

Iar azi di-
i-am spus neveste- 

dacă mă caută 
explice că am 

turneu la 
a-i căuta niște

Flo- 
ple- 

Reși-
,.pă- 

și-au

nu înseamnă 
a fi șmecher 
denota... ne-

citi aceste

pune și va răsări i 
Iar eu voi rămîne 
revizuiesc „arta" de 
găsi amicii...

In acest sens chiar 
cumnărat un volum din 
toria artelor’ !...

Ion LICIU

ȘARADA
Prima parte, de dorești 
In văzduh, des o găsești 
A doua nu-i grea de loc : 
E două treimi din foc 
Dar unindu-le. obții 
Un salut chiar de pe Jii.

(□OJOU)
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Nic. POP

(PL)07T0T-S
Ion TANCZEL

ÎN PATRU
RINDURI

Unui pescar amator... prins 
de somn in timpul 
lui.

Ești pescar sadea 
pe cit

Ai undiță și multă
Somn n-ai prins,

asta-i arhicunoscut
Te prinde el

cind

serviciu-

se pare 
răbdare

tu adormi in șut.

cu autorizație de a 
un urs, vînătorul 

cu alți

Ple cat
„pușca"
Ionii Ciur împreună 
colegi de breaslă s-au întors 
cu mina goală.

Cu autorizație s-a dus
Ca să vîneze-un ditai urs 
D;u- Moș Martin

rămas-a-n zmeurar 
Iar autori/.ilia... in buzunar.

D CRI.ȘW

ORIZONTAL : 1) „Scuturați- din vii strugurii, au ajuns 
— Specie de struguri; 2) Vin transferat... — ...dar bun: 

3) A pictat „La culesul viei" — Feline — Doi arari 1; 4) Te 

servește cu must — Mai mulți in vie la cules; •>) Bun — 
Nu ține la vin — Zid răsturnat: 6) Puțin... — ...Din licoa
rea lui Bachus: 7) Ține struguri pentru iarnă — Soi ger
man de struguri: 8) Scăpări (fig.) — Mamă (arh.); 9) ținta 
strugurilor culeși — Pe picioare; 10) Scos din struguri 
Via Cotnari ! — Doi struguri !; 11) Pană — Băutură sifo
nată — Nicorești sau Cotești; 12) Autorul poeziei ..Bacan

tele” — Boabe... acre.
VERTICAL : 1) Varietate de struguri — Ahtiat după 

struguri: 2) Tescovine — Pe loc: 3) Nu dă un pahar — Iși 
culege via; 4) Vite îmbolnăvite — A se dedica culturii viței 

Operație efectuată Jupă storsul mus- 
— A curs mustul; 7) 
— Sile Grădinaru; 8) 
O nulitate; 10) Două

Poșta maghiară 
Spori — Poate 
bacante — La 
Podgoria arde-

de vie; 5) Doi araci ! 
tului; 6) Țară asiatică 
— Plasă pentru pești 
bea; 9) Concepi ie —
cules de vii — Pe la; 11) Vițe... păruite — 
leană 12) Soi viticol inferior — Ici. colo.
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Schimbul instrumentelor
de ratificare a Tratatului H

Jde prietenie, colaborare ți asistcnfăs 
■ mutuală dintre iloniânia ți l'.U.S.S

B 
E

■

B

MOSCOVA 6. - Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite : La 6 noiembrie 
1970, la Moscova a avut loc 
schimbul instrumentelor de ra
tificare a Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica So
cialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socio- 
liste, semnat la București, ia 
7 iulie 1970.

Din partea română, schimbul 
a fost efectuat de Teodor Ma
rinescu, ambasadorul extraor
dinar și plenipontențiar al 
Republicii Socialiste România 
in Uniunea Sovietică, iar din 
partea sovietică de N.N. Rodi
onov, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al U-R-S.S.

Tratatul a intrat in vigoare 
în ziua schimbului instrumen
telor de ratificare.B

B
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A 53-a aniversare a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie

Palatul congreselor din Kremlin
MOSCOVA 6 - Coresponden

tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : Mii de reprezentanți 
ai oamenilor muncii sovietici ou 
participat vineri dupâ-amioză la 
adunarea festivă de la Palatul 
congreselor din Kremlin, orga
nizată în cinstea celei de-a 53-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

In prezidiu au luat loc Leonid 
Brejnev, Nikolai Podgornii, Ale
xei Kosîghin și alți conducători 
de partid și de stat sovietici, 
veterani ai P.C.U.S., oameni de 
știință, cosmonauți, reprezentanți 
ai opiniei publice sovietice.

In sală se aflau numeroase 
delegații din străinătate invitate

să participe Io festivități, printre 
care și delegația Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., condusă de to
varășul Ion Cosmo, membru ol 
C.C. ol P.C.R., membru al Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste Românio, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului Executiv al 
-Consiliului populor al Municipiu
lui București.

M.A. Suslov, membru al Biro
ului Politic, secretar ol C.C. a! 
P.C.U.S., a prezentat o ampiă 
expunere despre importanța isto
rică a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, care a deschis 
in istoria omenirii epoca elibe
rării sociale și naționale, a tre
cerii de la capitalism la socia
lism.

întrevederea delegației române

cu președintele Salvador Allende

ȘEDINȚA C4IHNETUL11I
FEDERAL VEST-GERMAN

COLABORARE PENTRU

:rate acti- 
instalarea 

Allende, 
televiziune

I

SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager
pres). - Corespondență de la 
Eugen Pop : Delegația Republicii 
Socialiste Românio, condusă de 
Gheorghe Radulescu, vicepreșe
dinte ol Consiliului de Miniștri, 
care o participat la festivitățile 
de transmitere a funcției prezi
dențiale in Chile, a avut, la 5 
noiembrie, o întrevedere cu pre
ședintele Salvador Allende. Con
ducătorul delegației române a 
inminot președintelui Republicii 
Chile un mesaj personal din par
tea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. Cu 
același prilej, Gheorghe Radu
lescu și-a exprimat satisfacția de 
a fi reprezentat guvernul și po
porul român la instalarea pre
ședintelui Salvador Allende - 
eveniment care marchează o e- 
tapă nouă în dezvoltarea econo
mică, politică și socială a Repu- 
publicii Chile.

Mulțumind călduros, președin
tele Salvador Allende și-a expri- 
mot plăcerea deosebită pe care

i-o prilejuiește prezența delega
ției oficiale române, subliniind 
interesul țării sale pentru relații 
cit mai bune cu România. Este 
în preocupările guvernului chi
lian, a spus președintele Allende, 
ca relațiile cu țările socialiste să 
fie efective.

In cursul întrevederii intre pre
ședintele chilian și șeful delega
ției române a avut loc un schimb 
de păreri in legătură cu posibili
tățile de dezvoltare a legături
lor prietenești și de colaborare 
dintre cele două țări, prin extin
derea relațiilor economice, de 
cooperare tehnico-științifică și 
culturale. Din partea delegației 
române a fost exprimat interesul 
pentru intensificarea 
gâturi, pe baze reciproc avanta
joase.

Discuțiile au evidențiat necesi
tatea activizării comisiei mixte 
româno-chiliene, care - potrivit 
acordurilor in vigoare dintre cele 
două țări - are sarcina să exa
mineze posibilitățile de multipli
care a legăturilor de cooperare

acestor le-

economică și tehnico-științifică și 
să facă propuneri în acest sens 
celor două guverne.

întrevederea s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă cordiala, fiind a- 
preciată de ambele părți ca 
foarte utilă pentru dezvolta ei, 
pe planuri multiple, a relațiilor 
prietenești și de colabora.e 
dintre România și Chile.

In emisiunile consaci 
vițăților prilejuite de 
președintelui Salvador 
posturile de radio și t 
chiliene ou relevat că delegația 
română este întimpinotă cu deo
sebită stimă de opinia publică 
din această țară. „România — 
s-a arătat intr-o emisiune a tele
viziunii chiliene — este una dint'e 
cele mai frumoase țări europene, 
iar poporul român, a cărui limbă 
de origine latină este foarte a- 
propiată de limba noastră, este 
un popor harnic și demn, cu 
vechi tradiții revoluționare, atașat 
cauzei socialismului și păcii".

VARȘOVIA Corespondentul Agerpres, Iosif Dumi- 
Irașcu. transmite : La Varșovia au continuat convorbirile 
oficiale polono-vcst-gcrmane atit intr-o ședință plenară, con
dusă de miniștrii afacerilor externe ai celor două 
Ștefan Jedrychowski și Walter Scheel, cit și în 
comisiei mixte de experți. Totodată, ministrul de externe 
polonez i-a primit pe parlamentarii vest-germani Carlo 
Schmid și Achenbach, care se află la Varșovia ca obser
vatori la convorbiri. Purtătorul de cuvînt al delegației po
loneze a precizat, in cadrul unei conferințe de presă, că a 
avut loc cu acest prilej, o convorbire interesantă, străbătută 
de grijă in ce privește așezarea relațiilor reciproce in ca
drul unui proces do normalizare.

De asemenea, a avut loc o nouă întrevedere intre 
celor două delegații. Discuțiile de vineri au fost con 
ele desfășurând u-sc, potrivit purtătorului de cuvin! 
gației poloneze, intr-o atmosferă sinceră : el a rele 
rința mutuală de găsire a înțelegeri

LENINGRAD
MUZEU VIU

Slrăboteom la intimplare o 
stradă leningrădeană cu foa
mea de colindat proprie fie
cărui străin sosit pentru intiia 
oară in mijlocul acelei simfo
nii de piatră și culoare durată 
pe malurile Nevei, cind o m:că 
placă cu o inscripție scrijelită 
in grabă mi-a atras atenția : 
„Cetățeni, în timpul bombar
damentelor de artilerie, aceas
tă parte a străzii este pe:i- 
culoasă. Ocoliți". Și am o/ut 
brusc senzația că anii ar pu
tea reprezenta o noțiune ab
solut relotivă, că ei pot fi se
cole, dar și numai o clipă și 
că acolo, pe cheiurile acelei 
Neve incredibil de albastre și 
incredibil de pure, pășești prin 
istorie și palpezi amintiri. Ora
șul e un muzeu, dar expona
tele sale - o casă, o stradă, 
o șuviță de apă, un pod sau 
un gind — departe de sălile 
muzeale tăcute și calme, sini 
înfipte in mijlocul vieții, al oa
menilor, un muzeu de istorie, 
literatură sau artă, un muzeu 
al luptei și jertfei.

Pavel". In celula nr. 47 și-a 
petrecut ultimele zile Alexondr 
llici Ulionov, fratele lui Lenin. 
Intre aceste ziduri, Ulianova 
și-a imbrățișot pentru ultima 
dotă fiul care avea sâ fie 
ucis. Și tot intre acești pereți 
de „casă a morților" s-au 
zbătut gindurile unui Dostoiev- 
ski înainte de a trimite in lume 
cumplitele lor amintiri.

De peste 250 de ani, clo
potnița aurită a catedralei 
Petru și Pavel, ovintată spre 
cer ca o săgeată urioșă și 
strălucitoare, „ia ochii" străi
nului sosit in Leningrad de pe 
alte meleaguri. Aici, la fortă
reața Petru și Pavel, în interi
orul căreia se află catedrala 
cu același nume, s-a născut 
orașul, revărsat moi tirziu in 
valuri molcome și succesive, ae 
o parte și de alta o Nevei. Iar 
turistul de astăzi, asemeni oas
peților de odinioară ai lui Pe
tru cel Mare, se simte cople
șit de minunăția lemnului si
luit în dantelării de păianjen, 
de frunzele aurite ce recreea
ză porcă aievea atmosfera 
basmelor noastre cu păduri de 
aur și argint, fără a bănui mă
car că alături, in ziduri, se 
afla una din cele mai sumbre 
închisori imaginate vreodată.

Construită in întregime in 
zidurile fortăreței și invizibilă 
din exterior, închisoarea, trans
formată in muzeu după Revo
luția din Octombrie, ramine și 
astăzi cutremurătoare. Sint lo
curi ce păstrează in ele insele 
ceva din ființa oamenilor ca_e 
au trăit în mijlocul lor. Aici, 
insă, zidurile și ferestrele care 
n-au aflat niciodată ce înseam
nă cerul sau soarele sau zbo
rul de pasăre, sint mute, fără 
dureri și fără amintiri. Ele 
n-ou vrut să vadă, sou au 
uitat, sau au obosit de atito 
durere strinsă in mijlocul lor și 
și-ou uscat gindurile, amin
tirile devenind cu adevărat 
inerte, indiferente, incit pină 
și ostăzi reușesc să creeze tu
ristului o nemaiintîlnită senza
ție de cnnl<»ritoore singură
tate.

Printr-una din acele ciu
date ironii ale vieții, unul din 
primii prizonieri politici întem
nițați in închisoare a fost țare- 
viciul Alexei, fiul fondatorului 
ei. Pe urmă, a venit rindul ad
versarilor politici oi Elîsobetei 
o ll-o, fiica lui Petru I, pen
tru ca. de la sfirșitul secolului 
ol XVIII-lea și pină la Revo
luția din Octombrie, istoria 
fortăreței Petru și Pavel să re
flecte toate etaoele mișcării re
voluționare ruse. 1370 - Ale
xondr Radișce.. autorul căr
ții .Călătorie de la Petersburg 
la Moscova", violent rechizito
riu ol autocrației. 1825 - de
cembriștii. La numerele 60 și 
39 a stat succesiv Alexei Mcxi- 
movici Peșkov și, cine știe, 
poate că la alegerea pseudo
nimului său (in rusește gorki 
înseamnă amar) a contribuit 
și omintireo zilelor-nopți și a 
nopților-zile de la „Petru și

Leagăn a trei revoluții (1905, 
1917 - februarie, 1917 - oc
tombrie) Leningrodul le păstrea
ză amintirea adine întipărită 
in memoria sa de piatră : Pio.a 
Duminicii Sîngeroose, Piața 
Insurecției, Putilovul Roșu, Cim- 
pul lui Marte... S-ar spune că, 
pentru a cunoaște istoria re
voluției sovietice, școlarii ca
șului nu au nevoie de cărți. 
Ei o învață o dată cu mersul, 
o dată cu joaco, o dată cu 
strada sou numărul casei... Pe 
aici au pătruns muncitorii 
înarmați spre Palatul de Iar
nă... Aici, la gara finlandeză a 
vorbit Lenin abia reîntors in 
oraș... Aici - hotelul balerinei 
Krecinska, sediul partidului 
bolșevic in iulie 1917... Aici e 
palatul Tavriceski unde, după 
răsturnarea țarului, au avut 
loc ședințele Sovietului de de- 
pulați ai muncitorilor și sol- 
daților din Petrograd... Aici e 
Smolnîi unde a locuit Lenin 
și unde Congresul Sovietelor 
din Rusia a proclamat puterea 
sovietică. Iar alături se odih
nește pe Neva „Aurora", cru
cișătorul care a dat semnalul 
pentru asaltul Palatului de 
Iarnă, așteptindu-și acum oas
peții veniți să învețe... 
să-și amintească.

Istoria orașului nu are 
voie de documente sau i 
E scrisă 
străzi și pe arbori, 
piatră a Leningradului il 
noașle pe Lenin", se 
aici, 
ceva, o hotărire, un eveniment, 
o dota anumită, fiecare colț 
ol orașului e ca o pagină de 
istorie, o istorie colorată și 
vie, realizind miracolul con
topirii dintre ostăzi și atunci.

; ne- 
cărți. 

pe casele sale, pe 
' ’ „Fiecare

cu- 
spune 

fiecare clădire înseamnă

Intr-un singur loc al orașu
lui această îngemănare nu se 
produce. Acolo, la cimitirul 
memorial Piskarevskoe, pentru 
ca „nimic să nu se uite și 
nimeni să nu 
lui nu i s-o mai dat voi 
plece, a fost înlănțuit 
iarbă și plăci funerore, 
fotografii și file orse de jur
nal : „Bunica a murit astăzi. 
Mama a murit astăzi. Și un
chiul o murit ostăzi. Numai 
Tania a rămas". Tanio, care 
abia învățase să scrie, se află 
și ea alături de cele peste 
500 000 de victime ale Lenin
gradului asediat intr-unui din 
sutele de morminte 
dreptunghiulare și 
avînd la margine 
mică placă de marmură 
onul cumplit al morții 
ror - 1942, 1943, 1943, 1941.

Simplitatea este uneori ele
gantă sau elocventă, sau su
gestivă. La cimitirul memorial 
Piskarevskoe e obsedantă și 
cutremurătoare.

Printre leningrâdeni, am de
pus o floare pe o placă de 
marmură. Pentru copilării fu
rate, visuri neîmplinite și zim- 
bete ucise.

fie uitat", timpii- 
>ie să 

între 
între

imense, 
triste, 

o 
cu 

tutu-

doar

Muzeul viu. Poate că una 
din cele moi izbitoare carac
teristici ale Leningradului e 
aceea că, inveșmintot in isto
rie și amintiri, orașul trăiește 
totodată intens și plenar pe 
coordonata progresului. El

crește și se dezvoltă dar, apa
rent paradoxal, esența sa ră
mine aceeași, pentru că noul 
și vechiul nu constituie părți 
independente, distincte, ci o 
unitate indestructibilă căreia, 
prin cifre și fapte, i se făurește 
o nouă istorie.

800 de fabrici cu peste un 
milion de salariați, o produc
ție industrială, în prezent de 
65 de ori mai mare decit cea 
din 1913, primul loc m 
U.R.S.S. in domeniul construc
țiilor de mașini, cu peste 500 
de tipuri noi de mașini și u- 
tilaje produse in anii actualu
lui cincinol, peste 55 000 de 
apartamente noi construite a- 
nuol reprezintă, rind pe rind, 
file ale istoriei contemporane 
leningrădene. Neva, mereu a- 
ceeași, alunecă spre mare ca 
un fluid balet albăstrui, dar 
romantismul ei e întregit acum 
de strungurile, tractoarele, o- 
paratajul electric sau ener
getic, utilajele pentru industria 
poligrafică și alimentară pro
duse in întreprinderile de pe 
malurile sale și răspindite in 
întreoga Uniune Sovietică. 
Giganții hidroenergetici inăl- 
țați la Bratsk, pe Nipru sau 
Volga, iși datorează puterea 
generatoarelor construite pe 
Neva la întreprinderea „Elek
trosila", iar primul spărgător 
atomic de gheață „V. I. Lenin" 
a fost dotat in întregime cu 
utilaj leningrădean.

In fiecare noapte, marile po
duri ale orașului se desfac or- 
cuindu-și spinările de o parte 
și de alta a .Nevei, lăsind să 
lunece printre ele vasele de 
mare tonaj. E o ceremonie tra
dițională și, totodată, un sim
bol al faptului că Leningradul 
e unul din cele moi mari com
plexe navale ale țării. Aici se 
construiesc cele mai moderne 
tipuri de vase, printre care cu
noscutele petroliere de pes
te 60 000 tone, iar cei 20 000 
km de cheiuri și dane ii asi
gură întîietatea intre porturile 
maritime ale Uniunii Soviet'ce.

Orașul crește deopotrivă pe 
verticală și orizontală. Siluind 
o geografie potrivnică, lenin- 
grădenii au deschis, de curind, 
orașului lor accesul spre mare. 
Cimpia mlăștinoasă prin care 
orașul era despărțit de Golful 
Finic se metamorfozează in 
prezent intr-o zonă unde in 
viitorii ani, vor locui circa 
80 000 de persoane.

Alte proiecte privind dezvol
tarea orașului se studiază, fâiă 
îndoială, in cele peste 300 de 
institute de cercetări științifice 
ole sale sau in cele 42 de in
stitute de invățămînt superi
or.

Am părăsit Leningradul cu 
sentimentul tonic al participării 
la bătălia sa optimistă ‘ pentru 
armonie și dezvoltare.

Străzile pe care se plimbau 
Oneghin sau Anna Karenina 
sint pline acum de larma șco
larilor reintorși de la școală. 
Grădina de vară scinteiază 
molcom în lumina amurgului 
și cupidonii, înlănțuiți in ara
bescurile aurite ole felinarelor 
specific leriingrădene, ou ațipit 
de mult. Primii îndrăgostiți so
sesc pe molurile fluviului să 
aducă apei prinosul dragostei 
lor, Neva, bătrină și obosită, 
se poticnește in maluri dar e 
incredibil de albastră și incredi
bil de pură, ultimele nopți 
albe se duc să moară spre 
cerul rănit parcă de un soa
re stingaci, iar marea de lu
mini de la „Elektrosila" se re
varsă in șuvoaie prelungi, 
semn că acolo e munca in toi.

Venera ANGHEL

Evoluția pozitivă a relațiilor econo
mice dintre România și R.D. Germană

BERLIN 6 — Corespondentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : Buletinul Camerei de Comerț Exterior a R. D. 
Germane publică un amplu material în care evidențiază 
evoluția pozitivă a relațiilor economice dintre România și 
R.D.G. Livrările reciproce cuprinse în convențiile pe ter
men lung și protocoalele anuale, cit și colaborarea multiplă 
între întreprinderile de comerț exterior și industriale ale 
ambelor țări au dus la o creștere continuă a volumului 
schimburilor.

România — subliniază articolul — s-a dezvoltat ca un 
stat industrial-agrar modern și și-a mărit in mod considc- ’ 
rabil capacitatea de furnizor de mașini și utilaje. Propor
ția produselor industriei metalurgice prelucrătoare 
nești a crescut continuu in cadrul schimburilor 
cele două țări. .

Participarea R.D.G. la Tirgul internațional de la Bucu
rești constituie „o nouă contribuție la lărgirea și adincirea 
relațiilor economice dintre cele două țări", se arată in î 
cheiere.

BONN G — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : In cadrul unei șe
dințe de lucru, care a avut 
loc joi, cabinetul federal vest- 
german a condamnat sever in
cidentele de la Wurzburg. Ba
varia, provocate de mișcarea 
neonazistă „Acțiunea de re
zistență". Cancelarul Willy 
Brandt a declarat că lozincile 
lansate de această mișcare — 
care și-a propus ca principal 
scop împiedicarea ratificării 
tratatului sovieto—vest-german 
semnat la Moscova, la 12 
gust și înlăturarea actuale 
aliții guvernamentale de 
Bonn — sint de natură
„incite unele pături ale popu
lației să pășească pe o cale
primejdioasă".

La rîndul său, Comisia Bun- 
destagului pentru problemele 
interne, după ce a ascultat 
raportul ministrului federal al 
afacerilor interne. Hans-Dietrich 
Genscher, 
partidele 
parlament 
provocate 
mișcarea
mandă miniștrilor 
ai tuturor landurilor și forțe
lor de poliție să ia măsurile 
cuvenite pentru a împiedica 
repetarea unor astfel' de ma
nifestări.

In cursul zilei, de vineri, Co
mitetul de direcție al Partidu
lui Social-Democrat a lansat 
un apel organ'iza-

au- 
co- 
la 
să

a relevat că toate 
reprezenetate în 

condamnă acțiunile 
la Wurzburg de 

neonazistă și reco
de interne
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RAVAGIILE INUNDAȚIILOR 
DIN VIETNAMUL DE SUD

țiile partidului .și către popu
lație, ccrîndu-le să dea do
vadă de vigilență față do ac
țiunile grupărilor neonaziste.

Prezidiul Partidului Comunist 
German a publicat o declarație 
în care subliniază că acțiunile 
provocatoare de la Wurzburg 
ale cercurilor de extremă 
dreaptă sint îndreptate împo
triva recunoașterii frontierelor 
statornice după cel de-al doi
lea război ■ mondial și a Tra
tatului sovieto — vest-german. 
Amenințările la adresa cance
larului Willy Brandt și acțiu
nile neonaziste sint o mărtu
rie a primejdiei pe care o re
prezintă forțele de dreapta, 
primejdie asupra căreia Parti
dul Comunist German a atras 
în repetate rînduri atenția.

Declarația lansează un apel 
guvernului R. F. a " 
chemîndu-1 să adopte 
hotărîte in 
Partidului 
neonazist, 
extremiștilor de dreapta, 
diul se adresează comuniștilor, 
social-democraților. tuturor for
țelor democrate din țară de a 
crea un front comun de acțiu
ne împotriva reacțiunii. Tn în
cheiere, Partidul Comunist 
German se pronunță pentru 
ratificarea cit mai grabnică a 
Tratatului dintre Uniunea So
vietică și Republica Federală a 
Germaniei, pentru destindere 
în Europa, pentru recunoaște
rea realităților existente pe 
continent.

LIZAREA „AUTOMOBILULUI

DE MAXIMA SIGURANȚA"

Germanici, 
măsuri 

vederea interzicerii 
Național Democrat, 
împotriva acțiunilor 

Prezi-

BONN 6 - Corespondentul
Agerpres, M. Moarcăș, trans
mite : Miniștrii transporturilor 
ai R.F.G. și S.U.A., respectiv 
Georg Leber și John Volpe, au 
semnat vineri un acord pri
vind cooperarea intre întreprin
derile constructoare de auto
mobile din cele două țări, 
pentru realizarea „Automobi
lului de maximă siguranță".

Conform acordului, cele ao- 
uă părți urmează să se con
sulte și să se informeze reci
proc asupra rezultatelor obți
nute in cercetările pentru ob
ținerea unui automobil care 
să asigure o deplină securitate 
călătorilor. Acordul menit sâ 
înlăture activități de cerceta.e 
paralelă și să evite astfel 
cheltuieli inutile rămine des
chis oricărei țări interesate in 
conlucrarea in acest domeniu.

Pentru prima etapă, acordul 
are in vedere punerea la 
punct in cursul anului viitor a 
unui vehicul de două 
construit astfel incit să reziste 
unui șoc frontal, la o 
de S0 kilometri pe oră sau a 
unui vehicul de o tonă asu
pra aceluiași șoc la o viteză 
de 110 kilometri pe oră, fără 
ca ocupanții să sufere conse
cințe deosebite de pe urma 
accidentului.

tone,

viteză

Arestarea unui 
grup de subofiferi 

n Sierra Leone

IN CENTRUL ATENȚIEI -

GREFELE DE RINICHI

Agențiile China Nouă 
ANSA transmit următorul comu
nicat al guvernului R 'oblicii 
Populare Chineze și guve> ii Re
publicii Italia cu privire la stabilirea 
relațiilor diplomatice între China 
și Italia : „In conformitate cu 
principiile respectului mutual ol 
suveranității și integrității terito
riale, ole neamestecului reciproc 
in treburile interne și egalității și 
avantajului mutual, guvernul Re
publicii Populare Chineze și gu
vernul Republicii Italia au hoiă- 
rît să se recunoască reciproc și 
să stabilească relații diplomatice 
începind de la 6 noiembrie 1970 și 
să schimbe ambasadori în termen 
de trei luni.

Guvernul chinez reafirmă că 
faivanul este o parte inalienabi
lă a teritoriului Republicii Popu
lare Chineze. Guvernul italian 
ia act de această declarație a 
guvernului chinez.

Guvernul italian recunoaște gu
vernul Republicii Populare Chine
ze drept singurul guvern legal 
al Chinei.

delegației 
U.T.C. la

BUDAPESTA 6 — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea,
transmite : Vineri dimineața, 
tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, împreună cu membrii 
delegației U.T.C. care . a par
ticipat la Adunarea Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, au vizitat Fabrica de te
lefoane și aparataj de tele
comunicații din Budapesta. 
Oaspeții români au fost salu
tați de către Csuhai Sandor, 
directorul general al fabricii, 
și Jambrik Janos, secretarul 
Comitetului organizației de ti- 

Ei au vizitat mai multe 
ale fabricii, intreținin- 
prietenește cu tii 

muncitori.
In cursul după-amiezii, 

varășul Ion Iliescu a făcut o 
vizită la C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist din R. 
Ungară, unde s-a întîlnit 
Horvat Istvan, prim-secretar al 

.................... Cu acest pri- 
convorbi re 
atmosferă 

ati

©• Rcferinda-se la recentul incident de pe aeroportul 
din Caraci, in cursul căruia a fost ucis Zygfryd Wolniak, 
adjunct al ministrului de externe al Poloniei, un reprezen
tant al autorităților provinciei pakistaneze Sind — pe 
teritoriul căreia se află Caraci — a declarat că cetățeanul 
Mohammed Feroz a comis „un atentat premeditat împotri
va lui Marian Spychalski, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone”. In legătură cu aceasta, anunță agenția 
PAP, la Caraci a fost convocată o comisie specială, creată 
de președintele Pakistanului, comisie care urmează să an
cheteze tragicul eveniment de pe aeroportul din Caraci. 
Președinte al comisiei a fost numit Mohammed Yakub Aii. 
judecător al Curții Supreme.

@ Un număr de 16 persoa
ne, a căror vinovăție este con
siderată de poliție ca eviden
tă, au fost inculpate in legătură 
cu asasinarea, la 22 octombrie 
trecut, a generalului Rene 
Schneider, comandantul șef al 
armatei chiliene. Printre incul
pați — elemente, in general, 
de extremă dreaptă — se nu
mără și generalul in retragere 
Roberto Viaux. Data procesului 
nu a fost stabilită.

@ Reprezentantul special 
secretarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat, Gun
nar Jarring, a avut joi, la sediul 
Națiunilor Unite, întrevederi sepa
rate cu miniștrii de externe ai 
Republicii Arabe Unite și Israelu
lui. Intilnirile au avut loc la ce
rerea lui Gunnar Jarring.

FREETOWN 6 (Agerpres).
Unsprezece subofițeri au 

fost arestați in Sierra Leone 
in urma descoperirii în noap
tea de 13 spre 14 octombrie 
a unui complot antiguverna
mental. Ei vor fi judecați în 
următoarele două săptămîni.

Se știe că la 13 octombrie 
Parlamentul din Sierra Leone 
a ratificat starea de urgență 
decretată de guvern cu cinci 
zile mai devreme.

loc
4-lea 

electrotehnic.

MILANO 6 (Agerpres). — 
După ce in ultimele luni, n 
întreaga lume s-a vorbit din 
ce in ce mai puțin despre ope
rațiile de transplantare de i- 
nimă, in centrul atenției spe
cialiștilor se află acum aspec
tele referitoare la grefele de 
ficat, pancreas și, îndeosebi, 
de rinichi. Astfel, la lucrările 
celui de-al IV-lea Congres in
ternațional privind operațiile 
de transplantare, de la Milano, 
profesorul italian Malan a pre
cizat că din cele 5 000 de grefe 
de rinichi, 65 au fost efectuate 
in Italia și câ singurele difi
cultăți pe care le mai intim- 
pină chirurgii în momentul de 
față sint de ordin juridic și 
legislativ.

® La Miinchen a avut 
deschiderea celui de-al 
Tîrg internațional 
La actuala ediție intitulată 
„Electrotehnica 1970" — este pre
zentată o gomă deosebit de bo
gată și variată de elemente pen
tru construcțio de ordinatoare și 
de semiconductoare.

Exponatele aparțin unui nu
măr de 764 de firme din 24 de 
țări. Cele mai mari standuri sint 
cele al U.R.S.S., S.U.A., Marii 
Britanii, Elveției și Franței.

EXPLOZIA DE LA BORDUL

PETROLIERULUI „POLLY"

OSLO 6 (Agerpres). - Un 
număr de 12 muncitori au 
fost uciși de o explozie care 
s-a produs la bordul petrolie
rului norvegian „Polly", aflat 
in reparații in portul Kristian- 
sand, din sudul Norvegiei. Ex
plozia a fost provocată de 
fisurarea conductelor de gaz 
ale navei. Alți 48 de muncitori 
au trebuit să fie internați in 
spitale, suferind de intoxicație 
cu monoxid de carbon. Staiea 
multora dintre ei este conside
rată gravă.

@ Etna, cel mai mare vulcan 
activ din Europa, a început 
din nou să crupă. Lava incan
descentă se scurge pe versan
tul de nord-est al vulcanului. 
Erupția de lavă este însoțită 
de explozii, care se fac auzite 
la distanță de multi kilometri.

@ Comisia pentru energia a- 
tomică a S.U.A. .a anunțat că 
joi la poligonul din deșertul 
Nevada a avut loc o nouă ex
periență nucleară subterană, 
26-a de la începutul anului.

DIN ECUADOR IN

AUSTR*"

SAIGON 6 (Agerpres). - In 
cursui recentelor inundații, cuie 
au devastat cinci provincii din 
partea septentrională a Viet
namului de sud, au pierit 209 
persoane. Aproximativ 5 000 de 
case au fost in întregime 
truse, iar peste 200 000 
persoane au fost obligate 
se evacueze.

0 Un număr de 400 de că
lugări budiști, arestați pentru 
opoziția lor față de actualul 
regim de la Saigon, au decla
rat greva foamei in închisorile 
sud-vietnameze, anunță agen
ția France Presse. Ei au lost

condamnați de tribunalele mi
litare la pedepse variind intre 
cinci și zece ani închisoare, 
deoarece au refuzat să satis
facă serviciul militar in rindu- 
rile armatei administrației 
Thieu.

CU PLUTA PESTE OCEANE

P.
cu

C.C. al Uniunii, 
lej, a avut loc o 
desfășurată intr-o 
cordială. în cadrul căreia 
fost abordate probleme privind 
dezvoltarea continuă a rela
țiilor frățești dintre cele două 
organizații, precum și alte pro
bleme de interes comun.

MOOLOOLABA 6 (Agerpres). 
Pluta de balsa care, cu 

patru oameni la bord, a pără
sit la 29 mai a.c. portul 
Guayaquil din Ecuador pentiu 
a parcurge itinerariile oceani
ce ale vechilor locuitori ai A- 
mericii spre Australia, a ajuns 
joi la țărmurile acestui conti
nent, pe plajele stațiunii turis
tice Mooloolaba. Ca și celebra 
expediție Kon Tiki, întreprinsă 
de exploratorul norvegian Thor 
Heyerdahl, „La Balsa", pluta 
din lemnul cu același nume, a 
înfruntat cu bine stihiile Pacifi
cului. Vital Alzar, comandantul 
echipajului, compus din fran
cezul Marcel Modena, canadi
anul Norman Tetrault 
anul Gabriel Salas, a 
câ ambarcațiunea a 
unor puternice furtuni 
a fost ușor avariată, 
cu bine și prin zonele pericu
loase ale marii bariere de co
rali din apropierea coastelor 
australiene. Succesul expediției, 
a declarat Gabriel Salas, do
vedește că „in timpurile jre- 
istorice contactele intre po
poarele Americii, Asiei și Aus
traliei au fost mult mai bune 
decit și-au închipuit vreodată 
arheologii".

și chili- 
declaiat 

rezistat 
și, deși 
a trecut
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