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Există o chemare a adincu- 
rilor la care răspund numai 
temerarii. Asemenea oameni, 
care smulg din somnul ma- 
tusalcmic cărbunele, sînt cu 
miile fn Valea Jiului. Sînt 
oameni obișnuiți ai zilelor 
noastre De-i Întrebi despre 
munca lor plină dc abnega
ție. aș zice de eroism, marca 
lor majoritate ifi răspund cu 
o sinceritate și o modestie 
dezarmantă.

— N-am făcut marc lucru, 
tovarășe.

Unul dintre acești teme
rari este și comunistul Con
stantin Chițoiu. Lucrează in 
abatajul cameră nr. 13 din I

sectorul V al E. M. Lonei 
Brigada pe care o conduce 
este formată in exclusivitate

Chemarea î 

adîncurilor j 

.1 
din tineri. Este deci o imbi- ■ 
nare a entuziasmului și ela- I 
nului tineresc cu experiența . 
ji dăruirea profesionala. Și I 
din această îmbinare se nasc . 
zilnic realizări ce nu mai ne
cesită comentarii. In fiecare I 
schimb, bătălia cărbunelui se I 
desfășoară pe două fronturi. | 
Ca un comandant de .oști" I 
priceput, comunistul Constan- ' 
tin Chițoiu se află in aripa I 
abatajului in care la momen- I 
tul respectiv e mai greu. I 
Cunoscindu-și abatajul ca j 
propriul buzunar, știe cum * 
trebuie exploatat pentru a se I 
obține maximum de randa- I 
ment. Acest lucru este foarte I 
important deoarece abatajul | 
lor se află in pilier, deci | 
mult deasupra altora ce tre- I 
buie ajunse din urmă. Sin- ■ 
gura soluție este mărirea vi- I 
tezei de avansare. Pentru a- . 
Ungerea acestui scop, perfo- I 
rotoarele străpung spornic 
frontul de cărbune, răbufni- I 
turile surde ale exploziilor I 
dislocă munți de bulgări stră- I 
lucitori, iar ctațerele TR2 și I 
TP2 se opintesc sub povara I 
bogatei recolte culese de pe I 
„ogoarele' subterane de acest ■ 
harnic mănunchi de oameni. I 

Evident că și brigada lui ! 
Constantin Chițoiu este an- I 
grenată în grandioasa între- ' 
cere ce se desfășoară in I 
cinstea zilei de 1 Mai și a I 
gloriosului semicentenar al I 
P.C.R. Despre .recoltă" ce să | 
mai vorbim. Graiul cifrelor | 
e semnificativ in acest sens. | 
Randamentele pe schimb se | 
ridică la 7 și chiar 8 tone 
de fiecare membru al brigă
zii, ceea ce reprezintă un 
plus de 1 și chiar 2 tone 
față de cele planificate.

...Există o chemare a a- 
dincurilor la care răspund 
numai temerarii. Unul din
tre acești temerari este co
munistul Constantin Chițoiu 
de la E. M. Lonea. Dacă-l 
întrebi despre munca lui iți 
răspunde cu modestie :

— N-am făcut mare lucru, 
tovarășe.

Rezultatele brigăzii pe care 
o conduce împreună cu cele 
ale celorlalte brigăzi se în
mănunchează in bilanțurile 
sectorului V in care lucrează, 
ale întregului colectiv al E.M. 
Lonea și reprezintă darul ei 
oferit patriei socialiste, parti
dului iubit.

D. CRIȘAN

Foto 1 I. LEONARD

(Continuare In pag. a 3-a)

SEMICENTENAR

Sesiunea științifică 
a cadrelor didactice 

de la I. M. P.
In zilele de 27 și 28 apri

lie a. c., la Institutul de mine 
din Petroșani va avea loc o 
manifestare de amploare in
trată. deja, în tradiția vieții 
învățămîntului superior mi
nier .* sesiunea științifică a 
cadrelor didactice. Ajunsă la 
cea de-a X-a ediție a sa, 
proxima sesiune va fi con
sacrată aniversării semicen
tenarului Partidului Comu
nist Român.

Comunicările în cadrul se
siunii se vor desfășura pe 
secții. Dintre lucrările anun
țate de secția științe sociale 
promit a fi extrem de inte
resante următoarele i „Lupta 
maselor populare din Valea 
Jiului pentru instaurarea și 
consolidarea puterii populare,

Cadru propice valorificării 
superioare a inteligenței 

specialiștilor, ridicării activității 
economice pe noi trepte 

ale eficienței
Interviu cu ing. Mircea Felea, directorul Cabinetului 

municipal de organizare științifică a producției 
și a muncii

După cum am mai arătat, zi
lele trecute a avut loc ședința 
comitetului de direcție al Ca
binetului municipal de organi
zare științifică a producției și 
a muncii. Evenimentul, cu ni
mic neobișnuit, constituie însă 
un moment de mare însemnă
tate și semnificație privind 
procesul de activizare — im
primat prin grija și îndruma
rea Biroului Comitetului muni
cipal de partid — prin care 
trece în prezent cabinetul dar, 
mai ales, privind orientarea în
tregii sale activități pe o pistă 
structural nouă — practică, 
concretă, axată pe problemele 
majore și reale ale activității 
economice, în vederea ridică
rii ei la cotele unor valori su
perioare de eficiență în cinci
nalul actual. Ne-am folosit de 
acest prilej solicitînd directoru
lui cabinetului, tov. ing. Mir
cea Felea, un interviu în caro 
să relateze cititorilor noștri as
pecte interesante despre modul 
cu totul nou în care este che
mat să-și desfășoare cabinetul 
activitatea în perioada ce ur
mează și obiectivele sale ime- 

pentru trecerea la revoluția 
socialistă", „Prospecțiunea și 
previziunea socială în socia
lism", .Curente și orientări 
social-politice în lumea capi
talistă" și „Pregătirea specia
liștilor pentru industria mi
nieră : problemele reciclării*.

Dintre comunicările celor
lalte secții remarcăm : „Mo
dernizarea învățămîntului ma
tematic în Institutul de mi
ne", .Prelucrarea datelor ex
perimentale la tăierea cărbu
nilor cu ajutorul unor me
tode de statistică matema
tică", „Aplicarea metodei de 
programare dinamică în op
timizarea unor sisteme ingi
nerești", „Noile 
legătura lor cu 
lectromagnetică 
și multe altele.

particule și 
structura e- 
a atomului11

diate, de o extremă importan
ță, credem, pentru întreprinde
rile și organizațiile economice 
ale municipiului, pentru condu
cerile tehnico-administrative șl 
sutele de specialiști de toate 
profesiile din Valea Jiului dor
nici și capabili să-și valorifice 
inteligența și puterea de crea
ție în scopul progresului eco
nomic general.

— Cunoaștem că, iu mo
mentul de față, Cabinetul 
municipal de organizare 
științifică a producției și 
a muncii trece printr-o pe
rioadă de activizare acce
lerată. Ce obiective stau in 
fața cabinetului în etapa 
actuală ?

— Deși cu riscul să repet lu
cruri deja cunoscute, este ne
cesar, cred, să arăt că în an
samblul complexului de măsuri 
adoptate de Conferința Națio
nală și de Congresul al X-Ica 
al P.C.R., acțiunea de organi
zare științifică a producției și 
a muncii ocupă un loc însem
nat în asigurarea folosirii ra
ționale a potențialului econo- 

Luna aceasta s-au împlinit 
două decenii de la redeschi
derea minei Vulcan. Pentru 
a marca această aniversare, 
la clubul sindicatelor din 
Vulcan, se deschide astăzi o

EXPOZIȚIE
COMEMORATIVA
expoziție care va reflecta în
ceputurile, evoluția și pers
pectivele exploatării miniere 
din această localitate, prin 
zeoi de fotografii de epocă, 
documente, articole din pre
să. mărturii ale unor vechi 
mineri, scheme, grafice etc. 
După deschiderea festivă și

mic al țării, descoperirea și va
lorificarea resurselor interne ale 
fiecărei întreprinderi, ridicarea 
rentabilității activității econo
mice. In scopul orientării acti
vității cabinetelor în direcția 
sprijinirii întreprinderilor în a- 
plicarea măsurilor de organiza
re superioară a producției și 
muncii. Secretariatul Comitetu
lui Central al partidului a sta
bilit în mod concret atribuțiile 
și sarcinile acestora. In lumina 
acestor sarcini întreaga activita
te a cabinetelor de organizare 
va fi concentrată pe obiective 
cum sînt: organizarea șl per
fecționarea proceselor tehnolo
gice, pregătirii tehnice a pro
ducției în scopul îmbunătățirii 
calității produselor, reducerea 
consumurilor specifice, a chel
tuielilor de fabricație; crește
rea gradului de utilizare a ca
pacităților de producție și per
fecționarea metodelor de urmă
rire operativă a producției; îm
bunătățirea structurii organiza
torice a întreprinderilor și utili
zarea eficientă a forței de mun
că; îmbunătățirea organizării 
transporturilor interne, a cir
culației materiilor prime, semi
fabricatelor și produselor fi
nite.

Cabinetele de organizare asi
gură răspindirea continuă a ex
perienței acumulate pe plan 
mondial în domeniul metodelor 
moderne de conducere și or
ganizare a producției și a tnun- 

precum și popularizarea și

Interviu consemnat 
de Iosif BĂLAN

La I.T.A. — Autobaza nr. 3 
Petroșani utilarea cu aparate 
noi stă din ce în ce mai mult 
în atenția conducerii. Iată-I, 
în clișeu, pe șoferul Siinion 
Stricatu greșind un autobuz 
la stația de gresare automată 
cu care a fost proaspăt do
tată autobaza. 

vizitarea expoziției urmează 
un program artistic oferit 
de membrii formațiilor clu
bului. Expoziția se va îmbo
găți pe parcurs cu noi expo
nate oglindind activitatea co

muniștilor din trecut și de 
astăzi, realizările și succesele 
obținute în diferite domenii 
de activitate în orașul Vulcan 
— înscriindu-se astfel și în 
contextul manifestărilor dedi
cate semicentenarului Parti
dului Comunist Român —, 
rămînînd apoi deschisă pînă 
la 23 August a. c.

In perioada 21—28 aprilie 
a. c. în orașul Petrila se 
desfășoară o vastă acțiune 
de munca voluntar patriotică 
pentru înfrumusețarea și cu
rățenia localității. Inițiată 'de 
comitetul orășenesc U.T.C.

„Săptămîna
primăverii46

Petrila această acțiune intitu
lată simbolic „Săptămîna pri
măverii" a fost îmbrățișată 
cu mult entuziăsm de sute 
de uteciști. Numai în pri
mele două zile ale acțiunii 
au participat la muncile pa
triotice cca. 1 000 de tineri, 
elevi și muncitori, care au 
terminat o parte din obiec
tivele programate. Ei s-au 
angajat ca pînă la data de 
25 aprilie să încheie între
gul program de înfrumuseța
re și pavoazare a orașului 
prevăzut în cinstea marilor 
sărbători de la 1 Mai și 8 
Mai.

HIA
HUE

La clubul sindicatelor din 
Petrila s-a organizat o expoziție 
tematică de filatelie, deschisă 
în 18 aprilie de cercul filate
lic „Minerul" din Petroșani în 
cinstea semicentenarului Parti
dului Comunist Român. Con
cludent în acest sens este că 
în cinci zile de la deschidere, 
expoziția a fost vizitată de pes
te 2 000 de persoane care au 
inserat în cartea de impresii 
cuvinte deosebit de favorabi
le. Din temele expuse amin
tim următoarele (multe fiind 
ilustrate cu serii întregi do 
timbre): „Activitatea P. G. R. 
după 1944", „Folclor și pictură 
românească" (ing. Francisc 
Donin) ; „Viața și activitatea lui 
V. I. Lenin" (Carol Bredan) ; 
„Campionatul mondial de fot
bal" (Vasile Oros), „Plicuri re- 
prezentînd mineritul" (ing. Ște
fan Șomlo); „Explorarea Lunei 
în filatelie" (Igor Cameli).

Și la Petrila se va constitui 
un cerc de filatelie, mîine di
mineață fiind programată pri
ma întîlnire.

A
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Întîlnirea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu lucrători și cadre 
de conducere din domeniul 

construcțiilor industriale 
— A fost vizitată expoziția de utilaje pentru șantiere —

Una din laturile Complexu
lui expozițional din Piața Scîn- 
teii a căpătat de cîteva zile as
pectul unui modern șantier 
de construcții, unde se pot în- 
tîlni cele mai noi utilaje, unel
te, aparate și dispozitive fa
bricate de unitățile Ministeru
lui Construcțiilor Industriale, 
în cadrul acțiunii de autouti- 
lare care se desfășoară pe an
samblul economiei naționale, 
la inițiativa conducerii parti
dului și statului.

In cursul zilei de vineri, 23 
aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășii Manea Mănescu și Ilie 
Verdeț. a avut aici o întîlnire 
de lucru cu conducerea mi
nisterului de resort și altor mi
nistere, cu directori de cen
trale industriale și unități cu 
statut de centrală, specialiști 
din întreprinderi, cercetători. 
Au fost prezenți ministrul cons
trucțiilor industriale, Matei 
Ghigiu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, loan 
Avram, și ministrul industriei 
materialelor de construcții, 
Traian Ispas.

Ca și la întîlnirile de vinerea 
trecută cu lucrători și cadre dc 
conducere din ministerele indus
triei metalurgice și construcțiilor 
de mașini, secretarul general al 
partidului a analizat modul în 
care se realizează acțiunea de 
autoutilare, precum și o serie 
de probleme din domeniul 
construcțiilor industriale, în 
lumina sarcinilor care revin 
acestui sector în actualul cin
cinal. Se știe prea bine că în 
anii 1971-—1975, harta economi
că a țării se va îmbogăți cu noi 
și importante obiective indus
triale, la a căror construcție se 
Impune reducerea duratei de 
execuție, creșterea productivi
tății muncii, un înalt nivel de 
tehnicitate, folosirea unor me
tode înaintate, în pas cu cele 
mai noi cuceriri pe plan mon
dial. Aceasta presupune, în a- 
celași timp, diminuarea impor
tului unor utilaje și instalații 
și realizarea lor în țară, prin 
punerea în valoare a spiritului 
creator, competenței și experi
enței muncitorilor, inginerilor, 
proiectanților români.

Pe platourile în aer liber 
sînt expuse cele mai reprezen
tative instalații, fabricate pen
tru șantierele de construcții ce 
împînzesc țara. Dezvoltînd 
acțiunea de autodotare — po
trivit indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul a numeroase vizite făcute 
pe șantierele industriale — mi
nisterul de resort contribuie 
din ce în ce mai substanțial la 
asigurarea gamei de utilaje ne
cesare acestei ramuri, comple- 
tînd astfel, aportul industriei 
constructoare de mașini, adu- 
cînd importante economii de 
valută prin reducerea importu
rilor. O cifră este grăitoare în 
acest sens: de la 15 la sută 
în 1970, ponderea utilajelor, 
uneltelor și dispozitivelor din 
producția proprie, în valoarea 
totală a dotării cu utilaje noi 
a Ministerului Construcțiilor 
Industriale, va crește la nive
lul anului 1975 la 25 la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația militară 

a R. P. D. Coreene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, la 23 aprilie, delegația mi
litară a Republicii Populare 
Democrate Coreene, condusă de 
general de armată O Gin U, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Popu
lare Coreene, care face o vi
zită oficială în țara noastră.

La primire au participat to
varășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Dumitru Popa, general colonel 

Specialiști din ramura respec
tivă, prezintă zeci de exponate 
aflate în fabricație curentă, 
realizate de Trustul de meca
nizare București, întreprinde
rea „6 Martie" — Timișoara, 
Uzinele de reparații din Bucu
rești, Ploiești și Brăila. Stația 
de utilaje — Brașov. Ele se 
caracterizează prin concepția 
modernă, performanțele ridica
te și nivelul tehnic înalt al exe
cuției, prin consumul redus de 
metal față de produsele pe care 
le înlocuiesc. Aceste utilaje 
lărgesc continuu baza tehnico- 
materială necesară mecanizării 
lucrărilor.

Un scurt popas în standul 
prezentat de întreprinderea de 
montaje București, care execu
tă lucrările de montaj a con
strucțiilor metalice, utilaje teh
nologice și conducte tehnologice 
la marile obiective, în special 
din industria chimică și rafi
nării. Atrage atenția panoul su
gestiv care oglindește execuția 
flanșelor plate printr-un pro
cedeu modern original și anu
me prin îndoirea la rece a o- 
țelului lat. In felul acesta se 
înlocuiește tehnologia obișnuită 
de execuție din tablă groasă 
și prin tăiere cu flacără. Ma
șina care reaLizează operația de 
îndoire la raza necesară, a fost 
executată de un grup de spe
cialiști ai întreprinderii, avînd 
o productivitate de 25—30 000 
bucăți pe an. pentru o încăr
care într-un singur schimb. Ea 
se remarcă prin importante a- 
vantaje tehnico-economice, prin
tre care reducerea consumului 
de metal, productivitate ridica
tă și o economie substanțială 
la prețul de cost. Apreciind a- 
ceastă realizare, secretarul ge
neral subliniază necesitatea dez
voltării producției, a extinderii 
procedeului și în alte sectoare 
industriale, prin cooperarea din
tre ministere.

Ample discuții între conducă
torii de partid și de stat și 
specialiștii prezenți, a prilejuit 
vizitarea ștandului Institutului 
de cercetări de construcții, ca
re prezintă o gamă largă de 
aparatură pentru încercări ca
litative de materiale și ele
mente de construcții. Se men
ționează că institutul fabrică în 
prezent toată aparatura nece
sară dotării laboratoarelor în
treprinderilor de specialitate, 
precum și utilajele tehnologice 
pentru execuția lucrărilor din 
beton precomprimat, o gamă 
largă de prese de la Î2 la 250 
tone forță de tragere. Este ex
pusă printre altele presa de 12 
tone forță de tragere, premiată 
la Tîrgul internațional de la 
Viena cu Medalia de argint.

Fabricația aparatelor de încăl
zire, ventilare și climatizare o- 
cupă un întreg stand. Se re
marcă îndeosebi eficiența insta
lațiilor de încălzire cu convec- 
toare. produse recent de între
prinderile de specialitate. Se a- 
rată. printre altele, că prin 
realizarea lor se reduce foarte 
mult consumul de metal, greu
tatea radiatoarelor scăzînd de 
la 70 kg cît cîntăreau vechile 
tipuri, la numai 12 kg. Secre
tarul general recomandă extin
derea producției de convectoa- 
re, folosirea lor pe scară cît

Ion loniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu general colonel- Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate și șef 
al Marelui Stat Major, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ge
nerali.

Au fost de față Kang Iăng 
Săp, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București.

In timpul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
evidențiate relațiile de priete
nie frățească și colaborare, ba
zate pe stimă, respect reciproc 
și solidaritate internationalists, 
care unesc popoarele român și 

mai largă la noile construcții; 
proiectanții să țină seama do 
avantajele pe care le oferă noua 
instalație care poate fi montată 
cu mare ușurință în aparta
mente, existînd totodată posi
bilități de adaptare și la re
țeaua de lermoficare.

Se vizitează apoi cîteva uti
laje impunătoare prezentate în 
aer liber și aflate în stare de 
funcționare: macaraua ușoară 
de finisaj, schela metalică ridi
cătoare. ascensorul pentru per
soane și materiale care suie pî
nă la 150 metri înălțime.

— Sînt realizări care trebuio 
introduse pe scară largă, pen
tru a ridica gradul de indus
trializare la construcții-montaj, 
recomandă tovarășul Ceaușescu.

Pe platforma în aer liber se 
află expuse numeroase alte u- 
tilaje care oglindesc rodul stră
daniilor, priceperea tehnică a 
specialiștilor ministerului. Prin
tre altele, rețin atenția stația 
semiautomată de preparat be
toane, una din cele mai mo
derne instalații de acest gen, 
cu un randament de 35 mc pe 
oră, care înlocuiește cinci stații 
obișnuite — precum și o ma
cara turn cu pneuri cu o ca
pacitate de 7,5 tone forță.

Secretarul general apreciază 
caracteristicile tehnico-funcțio- 
nale ale acestor utilaje, preocu
parea conducerii ministerului 
construcțiilor industriale pentru 
autodotarea unităților din com
ponența sa. In discuția care are 
loc, se subliniază necesitatea ca 
întreprinderile din rețeaua Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale să dezvolte cooperarea cu 
întreprinderile industriei con
strucțiilor de mașini, acestea 
urmînd să furnizeze subansam- 
blele necesare.

La standul întreprinderii de 
construcții metalice și aparataj 
București, unde este prezent un 
generator de aer cald destinat 
încălzirii halelor industriale și 
depozitelor spațioase, oaspeții 
se interesează de posibilitatea 
extinderii fabricației lor.

Specialiștii subliniază că a- 
cest utilaj realizat pentru pri
ma dată în țara noastră, poate 
încălzi la o temperatură regla
bilă un volum de 10 000 mo 
în halele industriale. In legă
tură cu eficiența fabricației se 
arată că la 1000 de bucăți se 
obține o economie de 11000 
tone de metal, prin înlocuirea 
instalațiilor clasice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
conducerii ministerului de re
sort să acorde o atenție deo
sebită extinderii fabricației și 
diversificării producției, cores
punzător necesităților diferite
lor sectoare ale economiei.

Ultimul pavilion al expoziției 
vizitat de conducătorii de 
partid și de stat înfățișează 
prin grafice și panouri suges
tive realizările pe linia dez
voltării industrializării construc
țiilor.

In fața unui grafic care redă 
sugestiv principalii indicatori e- 
conomici pe perioada 1965—1970,

Ion MARGINEANU 
Mircea IONESCU

(Continuare în pag. a 4 a) 

coreean, Partidul Comunist Ro- 
mân și Partidul Muncii din Co
reea, armatele celor două țări, 
dorința comună de a dezvolta 
in continuare colaborarea mul
tilaterală, spre binele celor do
uă popoare, al întăririi unității 
tuturor țărilor socialiste, în in
teresul cauzei păcii și priete
niei în lume.

întrevederea a avut loc în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

* .

In aceeași zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a oferit o 
masă în cinstea delegației mi
litare a Republicii Populara 
Democrate Coreene,
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„TEHRIII
MIERCURI

relația actor
spectator

studiilor statistice, 
teatrul contemporan 
criză, trece prin mo- 
impas. Această criză

De moi mulți ani revistele 
de specialitate, bazindu-se pe 
concluziile 
ofiimă că 
se află in 
mente de
comportă două aspecte : primul, 
o lipsă a comunicării masive și 
substanțiale intre teatru și pu
blic ; a doua, multitudinea de 
forme spectaculare noi (expe
riențe și experimente) toate de
pășind conceptul tradițional de 
,,spectacol teatral" ,care, in fond, 
este tot un reflex al primului 
aspect, căutindu-se acea pun
te ideală de comunicare intre 
actor și spectator. S-a.: găsit 
chiar și explicații, cea mai 
frecvent folosită fiind așa - 
numita concurență pe care o 
face televiziunea teatrului. Dar 
nu in această concurență (sau 
nu numai in ea) trebuie căutate 
rădăcinile situoției. Potrivit 
mișcării dialecticii, generalul 
trăiește prin particular, dar 
acesta la rindul lui e cuprins 
in general. In cazul de față 
particularul il formează Teatrul 
de stot „Valea Jiului" din 
Petroșani. Să încercăm, așadar, 
o analiză care să ne apropie 
de fondul problemei.

Cu un 
urmă, in stagiunea 1969—1970, 
o avut loc ultima reprezenta
ție o „Teatrului de miercuri", 
o formulă spectoculară ferici
tă, adoptată de un grup de 
actori ai teatrului, care, in 
cea mai mare porte, s-a do
vedit a fi un binevenit studiou 
de poezie selectată cu un fin 
discernămint. Abandonind con
venția scenă-sală actorii, re
citind sau interpretind in mij
locul spectatorilor, reușiseră 
să creeze o atmosferă artis
tică de o neastentată comuni
cativitate. Existau promisiuni de 
abordare a teatrului scurt și 
modern (precedentul exista in 
„Există nervi" de Marin So
rescu) de o mai complexă și 
originală concepție 
insă totul a eșuat : 
de miercuri" a expiat 
metur. Cind ? Chiar in 
mentul unei adeziuni mai lar
gi și înțelegătoare a publicului 
format în marea majoritate 
din tineri, elevi și studenți. 
Cercetind retrospectiv acest 
oct de cultură, ii găsim, in 
afara valorii artistice intrin
sece, trăsături accentuate de 
educație artistică, de formare 
o unui grup compact de spec
tatori frecvenți ai teatrului. 
Teatrul are și o indiscutabilă 
notă de educație, nu numai 
sub aspect etic, ci mai ales 
estetic. 
Teatrul 
nu a 
pentru 
forma

an și moi bine in

artistică, 
„Teatrul 

pre- 
mo-

6 4

miercuri" lă- 
pionierat in 
să completeze 

l-a lăsat ia-

răspunde că 
fost abando-

venți și, mai mult sau mai pu
țin, avizați. Numai spectacolul 
in sine nu este suficient. Așa
dar „Teatrul de 
cea operă de 
Petroșani, venea 
un gol pe care 
răși descoperit.

Ni s-ar putea 
in mod fortuit a
nota această formulă de co
municare actor—spectator. Pi- 
nă acum, cu aproape două lu
ni înainte de încheierea sta
giunii, s-au montat vreo 7 
spectacole. Deci actorii au fost 
deosebit de ocupați. Foarte ade- 
vărat, cu completarea că și 
in cealaltă stagiune au fost
la fel. Nu poate fi vorba de
cit de diminuarea pină la 
dispariție a interesului. Grupul 
de actori care au inițiat „Tea
trul de miercuri" (Ruxandra 
Petru, Mihai Clita, Constantin 
Dumitra) au fost la fel de 
„prinși" in spectacole și in 
stagiunea precedentă. Experi
mentul, dispărut prea devreme, 
a luat naștere din pasiunea 
lor artistică, dezinteresată și 
in afara obligațiilor profesio
nale ce-i solicita intens. Pe 
lingă o notabilă influență 
asupra publicului, această for
mă spectaculară era și un bun 
prilej de exercițiu și perfec
ționare a calităților actoricești. 
Nesprijinit moral, totul a dis
părut.

Pretutindeni se caută prin 
experimente artistice contactul 
cu publicul 
o instituție 
tă. Pentru 
ciștigă, se 
acțiune de 
teatru spre 
La Petroșani 
tactul eficient cu partea pu
blicului cea mai sensibilă, dar 
și mai capricioasă : tineretul.

Revenind le problema crizei, 
am putea conchide că teatrul 
nu și-a pierdut spectatorii doar 
din cauza televiziunii (din ale 
cărei procedee de inriurire 
artistică s-ar putea învăța ce
va), ci din 
rul vetust 
atragere a 
de teatru, 
stabilire a 
fructuos cu 
tinerii care 
grabă de distracții mai facile. 
Teatrul de stat din Petroșani, 
pornind de la ce realizase 
„Teatrul de miercuri", iși poa
te proiecta și îndeplini meto
dele și acțiunile cele mai 
adecvate pentru a forma și 
atrage spectatorii, de a co
munica nu numai prin forma 
milenară a spectacolului, ci 
și mai apropiat, mai cald, mai 
intim.

lara, teatrul nefiind 
artistică privilegia- 
că spectatorii se 
formează printr-o 
influențare de la 
virtualul spectator.

se găsise con-
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INSOMNII
de Marin Sorescu

1968,

Este posibilă crearea

NEDREPTATE

multe

vreo amintire. In mod nedrept.
„Bătălia 

producție 
fost cotat 
cele mai

Programarea filmelor la ci
nematografele din Petroșani dă 
uneori impresia de capriciu : 
unor filme fără o valoare deo
sebită de lormă și conținut li 
se face o reclamă îmbietoare 
in timp ce altele, care ar me
rita aceeași osteneală, docă 
nu moi multa, trec obsolut 
neobservate.

Cu puțin timp in urma fop- 
tul a fost reconfirmat. La afi- 
șierul de la cinematograful 
„Republica" se afla „Bătălia 
pentru Alger" cu o impresio
nantă bandă in curmeziș - 
„Ultima zi". Programat intre 
8-11 aprilie, se pare că a 
rulat doar vreo două zile, apoi 
a fost schimbat fără să

unui ansamblu folcloric

al
De la căderea cortinei peste 

ultima fază a celui dc-al X-lca 
Concurs muzical-coregrafic al 
artiștilor amatori a trecut des
tul de mult timp, imaginile au 
început să se estompeze. Clu
burile sindicatelor și căminele 
culturale din Valea Jiului 
prezentat surprinzător de 
atît sub aspectul calitativ 
diversității repertoriale,

Vilii Jiului ?
lor din Petroșani cu Lonea, 
Pctrila și Aninoasa a dat un 
rezultat surprinzător : o forma
ție uriașă, cu posibilități mu
zicale mari. A fost apreciată 
ca una dintre cele mai bune 
din țară. Unificarea lor intr-una 
reprezentativă nu a împiedicat 
și nu împiedică existența fie
căreia în parte.

Diverse împrejurări reclamă 
prezentarea unui spectacol fol
cloric complex și lotuși omogen, 
de înaltă ținută artistică. Și 
atunci este solicitată, instanta
neu, Casa de cultură din Pe
troșani. De ce nu se hotărăște 
înființarea unui ansamblu fol
cloric reprezentativ pentru Va
lea Jiului ? Convingerea noastră 
(și nu numai a noastră) este 
că ar fi posibil, mai mult, 
ar rivaliza cu altele așa — nu
mite profesioniste. Tov. Vasile 
Chirculescu. directorul Casei de 
cultură din Petroșani, a confir
mat utilitatea și posibilitatea 
unei astfel de inițiative care 
e de competența Consiliului 
municipal a! sindicatelor spri
jinit eficient dc Comitetul mu
nicipal al U.T.C. Do la Uricani 
și pină la Lonea, trecînd prin 
Lupeni. Vulcan, Aninoasa. Pe
troșani și Pctrila se află tara
furi. soliști vocali 
mentiști de 
formații 
selecție 
un mare număr de artiști ta- 
lentați. amatori să formeze un 
cuprinzător și viabil ansamblu 
folcloric al Văii Jiului. Și a- 
cest lucru fără a fărîmița miș
carea artistică a localităților, 
cum poate se înspăimîntă unii. 
Cei cuprinși în acest ansamblu 
ar putea face repetiții perio-

provin, 
fel se va

s-au 
bine, 
și al 

dar 
mai ales sub cel numeric. S-a
putut constata cu ușurință că 
activitatea artistică de ama
tori este bogată. însă îi lipsește 
continuitatea și perseverența 
pregătirii. Doar astfel se ex
plică numărul redus de parti
cipant din Valea Jiului la fa
za superioară celei municipale.

E greu de spus ce, cît și 
cum s-a învățat din această 
experiență. Cert este că tonu
sul pregătirii a scăzut, multe 
cluburi și cămine au abando
nat părți substanțiale din re
pertoriu, au fost lăsate de-o 
parte chiar și spectacolele, for
me excelente dc verificare 
artistică. Or. tocmai pregătirea 
sistematică și serioasă, adăugată 
la tendința de înnoire a reper
toriului, sînt mărturii care do
vedesc că a căuta cheia succe
sului în altă parte e un non
sens. Exemplul fanfarei (și al 
brigăzii artistice a Casei de 
cultură) limpezește eventualele 
neînțelegeri și demonstrează 
oportun.Uitea și utilitatea unor 
formații artistice mai largi, 
reprezentative pentru munici
piu. In fiecare localitate din 
Valea Jiului a existat (și e- 
xistă) o fanfară, însă cu posi
bilități interpretative limitate 
de însăși structura lor instru
mentală redusă. Unificarea ce

incit să satisfacă orice

dice (de pildă din două în două 
săptămîni) continuîndu-și acti
vitatea mai departe pe lingă 
cluburile dc la care 
Poate numai în acest
putea constitui și o formație 
de dansuri în adevăratul înțe
les al cuvîntului, capabilă să 
iese în față publicului fără 
ezitări penibile. Cum Valea
Jiului este un centru urban cu 
locuitori proven iți dn toate
părțile țării, repertoriul ar ur
ma să fie de așa natură con
ceput
apetit folcloric.

Am mai susținut această idee 
și cu alt prilej însă se pare că 
nu s-a bucurat de prea multă 
receptivitate. Și e de neînțeles 
deoarece pfortul n-ar fi în nici 
un caz epuizant. Miște socoteli 
mai amănunțite ar dovedi că 
acest ipotetic ansamblu poate 
să trăiască din autofinanțare, 
dind periodic spectacole fie în 
Valea Jiului, fie în 
rimi. Dintr-o convorbire 
veche, dar pe aceeași 
cu tov. prof. Gheorghe 
directorul Școlii

împreju- 
mai 

temă 
Popa, 

populare de 
arta și dirijor al tarafului din 
Petroșani, am reținut convin
gerea dumnealui în posibilită
țile artistice ale amatorilor din 
Valea Jiului. Importantă est© 
trecerea de la faza contemplării 
nevinovate a peisajului activi
tății cultura l-artistice de masă, 
la o alta, dinamică și eficientă. 
După consumarea unor ample 
faze competitive, examinînd 
rezultatele exacte și resursele 
existente, momentul apare opor
tun și-1 așteptăm cu mult 
teres.

pentru Alger", co- 
italo-olgeriană, a 

ca fiind unul dintre 
bune filme politice

(destul de rare de altfel), ri- 
valizind cu „Z" al lui Costa 
Gavros. Distins cu mai 
premii la Bienala de la Vene
ția în 1966, el este o frescă 
epică de un intens dramatism, 
reconstituind momente cruciale 
din lupta poporului olgeiian 
pentru independența, evenimen
te privite prin optica principa
lilor combatonți și in lumina 
experienței și sacrificiilor adu
se couzei emancipării naționa
le. însuși producătorul din par
tea algeriană, Jacef Soodi 
(interpret în film ol lui Soari 
Kader) este un vechi erou al 
bătăliei 
din 
rolul 
piot 
nunt 
cument o cărui realizare ortis- 
tică nu e cituși de puțin in
ferioară conținutului ideologic.

S-a spus că una dintre te
mele dominante ale filmului 
este un fapt elementar, dor 
a cărui importonță este tot mai 
evidentă in zilele noostre : 
cînd un popor iși pune pro
blema independenței, cind a- 
ceastă necesitate s-o copt in 
conștiința poporului, el iși vo 
atinge scopul. In acest sens 
„Bătălia pentru Alger" este un 
imn adus acestei cauze nobi
le.

Dacă cei răspunzători de 
programarea filmelor or fi 
cunoscut chiar și numai aces
te detalii despre film, și tot 
i s-ar fi acordat atentia cuve
nită. Pentru că „Bătălia pen
tru Alger" nu este door un 
film - document, ci și un 
spectacol tensionat, dramatic 
și captivant, un film ol sce
nelor de un realism stupefiant 
care angajază total specta
torul.

Deși a avut parte de o tre
cere meteoritică prin Petroșani, 
credem că cei răspunzători 
de progromarea filmelor vor 
găsi modalitatea de a-l repro- 
grama pentru o fi vizionat așa 
cum se 
cat, cu 
tuturor 
tolori.

și instru- 
muzică populară, 

de dansuri. Printr-o 
atentă se poate găsiIntr-un interviu din 

fiind întrebat dacă experimen
tul literar are o limită de vîrs- 
tă. Marin Sores: u răspundea : 
-Depinde de fiecare scriitor 
sâ facă experiment la sfîrșit 
sau să se oprească pe o anu
mită 
neg 
dar 
cînd 
re ale scrisului. Poeții trebuie 
să facă eseuri, să facă și cri
tică, 
dar, 
prin 
zona

toare) 
poezie. 
somnii1

al
..Căci
conti- 
Brâ ri

de rîustabilitate. Bineînțeles, nu 
necesitatea unor exersări, 
le cred mai fructuoase 
se practică în alte sectoa-

y

Decada cărjii
I

pentru tineret

De a-

POSTA LITERARA muzicianulla sen-

dezamăgiți.
BBaHBBSaMBiBBHUBB

de

iarnă / Cu bulgării de zăpa
dă / Ne jucam și ne rideam / Și 
cu săni ne dădeam". Apuca/i-vă 
de ceva mai util. In ciu- 

a obo- 
oeupnt 
dirijat

nepetrecute 
anterior tră-

pînă la 
spiritul 
gin duri 
trăsătu- pro- 

gust 
este 
ob-

SI

magma 
versuri 

de 
mai

STO1CA ALEXANDRU, ANI
NOASA. „Sint tinăr și iubesc. 
Am un suflet sensibil și plin 
de dor și am constatat că cea 
mai frumoasă ocupație cind

cvasi—aforistic, 
își justifică de- 

„insomnii" prin 
stare psihologi-

a veghei prelungite

pentru Alger, unul 
orgonizotorii rezistenței, 
său din film fiind opro- 
de cel real. Acest amâ
ne indică un film - do-

Dacă ne gîndim bine, 
de stat din Petroșani 

făcut decit prea puțin 
a atrage tinerii și a-i 
ca spectatori consec-

vechi, gîn-
scriitori și

proză sau teatru". Așa- 
e) însuși experimentează 
volumul ..Insomnii" în 
microeseului, după ce

cuvine, el fiind indi- 
real profit spiritual, 

categoriilor de spec-

Sorescu, este poetul 
gravitatea ma- 

cu spiritul 
și-a

necon-

socia

iar noi 
Ca orice 
este un 
o critică 
și-o

și prin experiența 
cu „Iona" și „Există

MARGINALII

Pagină îngrijită de 
T. SPĂTARI

inerția și caracte- 
al metodelor de 
publicului folosite 

Este momentul de 
unui contact mai 
omul, mai ales cu 
sint atrași mai de-

este cunoscută încă 
Legătura dintre

" și lirica sa o 
chiar primul microeseu
lumuluj — Brâncuși : 
trebuie să existe și în 
nuare pentru noi un 
cuși(...) care face pietre 
și le dă drumul mai ales pe
rîurile de munte...". Ceea ce, 
în mod firesc, ne duce cu gîn- 
dul la poezia _Eminescu“. în 
care geniu) este proiectat și 
sesizat în orice colț al naturii, 
un fel de pannism.

In aceeași notă lirică scrie 
și despre „învățăturile lui

Organizată de către Comitetul județean al U.T.C. și Co
mitetul județean pentru cultură și artă Hunedoara, ..Decada 
cărții social-politice pentru tineret" ce se desfășoară intre 
2'1 și 30 aprilie. își propune să realizeze un contact mai pro
fund al tinerilor cu literatura social-politică. In acest sens, 
vor avea loc acțiuni de popularizare și dezbatere a diferite
lor cărți, expoziții cu vinzare, vitrine permanente, răspîndi- 
rca publicațiilor de cultură social-politică. In cadrul acestei 
cuprinzătoare acțiuni, la Petroșani va avea loc in 24 aprilie 
concursul „Cel mai bine informai, cel mai bine documentat 
politic".

a trecut 
teatrului 
nervi".

Marin
care a conciliat 
rilor teme lirice 
său persiflant și ironic, 
creat un stil aparte, 
fundabil, care dacă nu l-a fă
cut cel mai proeminent repre
zentant al așa — numitei ge
nerații tinere de poeți români, 
l-a consacrat ca cel mai popu
lar Volumul Insomnii" este 
rezultatul unor reflecții pe te
me diverse : artă plastică, mo
numente literare 
duri despre poeți, 
sa\ înți iluștri etc. Concentrate 
și formulate 
microeseurile 
numirea de 
binecunoscuta 
că
hotarul somnului, cînd 
asaltat de un noian de 
se .prește fulgerător la 
ri mai izbitoare (dar nu întot
deauna esențiale), cînd se pro
duc asociațiile cele mai șocan
te. Propensiunea lui Marin 
Sorescu spre asocierile inedite 
(rod al unei intuiții scăpără-

Ncagoe Basarab către fiul său 
Teodosie" și „Țiganiada", des
pre Țuculcscu, Vasile Pîrvan 
și George Călinescu, despre 
Michelangelo, Kafka și Ion 
Barbu, despre anonimii pic
tori — poeți ai icoanelor pe 
sticlă sau despre mituri. Nota
țiile lui Marin Sorescu au o 
prospețime a enunțului, întă
rită adeseori de asociații voit 
paradoxale (..In insomnie re- 
trăiești întîmplări 
încă. Retrăitul e 
ilului...")

Fiind poet. Marin Sorescu 
nu-și poate depăși subiecti
vitatea. Tn orice citește, priveș
te sau examinează se proiec
tează pe sine, își descoperă 
propria-i sensibilitate 
îl descoperim pe el. 
poet — faptul deja 
truism — el nu face 
obiectivă (chiar dacă
pune foarte rar), ci una de 
prin excelență. „Insomnii" 
o carte—mărturie despre 
sesiile și universul spiritual 
ale unui poet original și sin
gur în originalitatea lui.

Formația dc muzica ușoara „Atlas" din Petroșani

AR. GHEORGHE, PETRO- 
Ș \M. Bine intenționată poezia 
a . însă nu înțeleg de ce „Cu 
gind pierdut, la umbra mare 
deasă/A unui tei bătrin 
frunza lată/Un 
o croitoreasă!Iți 
ra ta curată" ? 
un lăcătuș și 
Fluența poeziei 
să vă încurajez 
însă nu numai in pasteluri fa
cile.

cu 
lăcătuși (sic) și 
admirau natu- 
De ce tocmai 

o croitoreasă ? 
mă îndeamnă 
in a persevera,

1US. VIRGIE, ELEV PETRO
ȘANI. Livrești și pretențios 
filozof arde poezii ne-ați trimis. 
Ceva atmosferă lirică, de esen
ță bucolică, există in „Țara 
mea". Mai trimiteți.

MORAR AUREL, PETRII.A. 
Ignorați cu o nepăsare suvera
nă orice regulă gramaticală. 
Cum de v-a venit ideea să mai 
scrieți și poezii ? Iată un exem
plu hilar: „Anceput jocul de

ești îndrăgostit e să scrii ver
suri". Probabil că e adevărată 
și sinceră confesiunea.
ceea vă și șoptesc ceva la u- 
reche : nu le arătați nimănui, 
nici chiar ei... S-ar putea s-o

V.A.F. DIN ANINOASA. De 
ce masacrați limba română ? 
„Deai ști", „cai fost", „șin jurul" 
„măndeamnă" etc., etc. Deza
măgirile amoroase nu trebuie 
să le transformați automat in 
versuri scălimbăiate și fără 
sens. Mai profitabil pentru dv. 
ar fi să treceți cît mai repede 
pe la bibliotecă. In felul acesta 
și cel iubit poate revine 
timente mai bune.

MIRCEA BARA, VULCAN. 
„Ași avea o încercare literară 
pe care dacă o considerați aptă 
pentru publicare..." ne scrieți. 
Din nefericire, nu e aptă „Pri
măvara tristă" a dv. dar vă 
sfătuiesc stăruitor să revedeți 
cu ceva mai multă atenție 
gramatica limbii române și a- 
poi...

P.Af. DIN VULCAN. Nu tot 
ce e versificat se numește poe
zie. Acest adevăr axiomatic il 
ilustrați și dv: „In negura de 
vremi ferice! Echipajul „Apollo 
12“/Va rămine veșnic călăuzi
tor ! Omenirii și celor in zbor". 
Vă ințeleg entuziasmul cosmo
nautic, dar nu și dorința de a-l 
revărsa în versuri...

BOGDAN CORNEL. PETRO
ȘANI. Mimați o angoasă ine
xistentă in versuri terne, 
un prozaism... Pină o să vă lă
muriți deplin temerea 
fragmentarea memoriei/de 
tre inconștiență" nu ne 
trimiteți. După aceea,

„de 
că
inai

STOICA PETRE. Din 
verbiajului răsar unele 
și metafore surprinzător 
delicate. Cenzurați-vă cu
multă severitate și mai reflec
tați, după lecturi sistematice, la 
poezia modernă căreia nu-i lip
sesc, totuși, imaginile, ritmul 
și muzicalitatea. Mai trimiteți, 
poate o să publicăm ceva.

„Avem o datorie față de 
muzică : aceea de a o inven
ta", afirma adesea Igor Stra
vinsky. Și cei 62 de ani din 
cariera sa de compozitor nu 
au dezmințit cituși de puțin 
aceste cuvinte. Geniul muzicii 
sale aparține umanității în
tregi, dar acum acest om în 
vîrstă de 88 de ani a murit 
la New York. Pentru marele 
public contemporan, el rămî- 
nc compozitorul „Păsării de 
foc", al baletului „Petrușka". 
și al -Sărbătorii primăverii", 
înainte de a deveni u- 
nul din marii maeștrii ai mu
zicii seriale.

Igor Teodorovici Stravin
sky, fiul unui eîntăreț renu
mit al Operei imperiale, s-a 
născut la 17 iunie 1882, la O- 
rianentbaum in apropiere de 
Petersburg. Și-a împărțit ti
nerețea între lecțiile de pian 
și studiile în vederea intră
rii la Facultatea de drept. S-a 
împrietenit apoi eu fiul mare
lui compozitor rus Rimski 
Korsakov, căruia îi devine de 
altfel elev. Ca recunoștință 
va dedica marelui său profe
sor prima sa operă, „Focul 
dc artificii". Format ca mu
zician la școala tatălui său 
și a lui Rimski Korsakov, își va 
începe cu adevărat cariera 
abia atunci cînd îl va întîlni 
pe Serghei Diaghilev. Acest 
om al destinului său muzical 
i-a comandat „Pasărea de 
foc", reprezentată și la opera 
din Paris. I-au urmat foarte 
curînd baletul „Petrușka

„Sărbătoarea primăverii", 
ceasta din 
prezentată 
la 29 mai 
la Teatrul

A- 
urrnâ partitură, 
în primă audiție 
1913, a provocat 

Champs-Elysees o

omul

veritabilă „Bătălie muzicală 
pentru Hernani", deoarece u- 
ici Stravinsky, apelînd la 
multe teme populare ruse, 
inovează adoptînd sitemul po
lifonic.

La sfîrșitul primului război 
mondial compozitorul se sta
bilește la Paris. Începe să 
compună opere profund ori
ginale. în care aportul teh
nic și estetic rămine conside
rabil. ca în Simfonia pentru 
instrumente de suflat, în 
„Oetnor" sau în Concertul 
pentru pian și orchestră. Du
pă 1926. Stravinsky, abando
nează căutările 
favoarea unui 
pe care criticul 
bert Kemp l-a 
„orchestrarea lui Rossini de că
tre Rav 1”. Cea mii repre
zentativă compoziție a peri
oadei sale clasice rămine 
..Oedipus Rex". In 1953, crea
ția muzicală a Im - Stravin
sky cunoaște o noua muta
ți \ compozitorul raliindu-se 
muzicii seriale a lui Schon- 
berg. Dodecafonismul ger
man transpare în „Cnnticum 
sacrum', în baletul „Agon" 
și în cantata .Abraham și 
Isaac".

Stravinsky nu a ignorat 
nici muzica de jazz ; astfel, 
el a scris în această manieră 
„Scherzo â la russe" și 
bony Concerto".

Consacrarea mondială 
l-a făcut să uite frumusețea 
cântecelor patriei natale, ale 
căror motive apar in toate 
operele sale muzicale, 
da virstei înaintate și 
solii, Stravinsky s-a 
de compoziție și și-a 
propriile opere pină aproape 
de sfîrșitul vieții.

armonice în 
neoclasicism 
muzical Ro- 
comparat cu
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A INTELIGLNTEI SPECIALIȘTILOR,
ponulației

ACTIVITATII TIUPTE

(Urmare din pag. 1)

fcneralizarca rezultatelor obți
nute în acest domeniu în țara 
noastră. In acest scop cabine
tele organizează schimburi dc 
experiență, consfătuiri, discuții 
și dezbateri asupra lucrărilor 
elaborate. Dc asemenea, organi
zează expuneri, sesiuni de co
municări științifice și expoziții, 
Sn cadrul cărora se prezintă pe 
lingă aspectele teoretice și re
zultatele practice obținute prin 
acțiunea de organizare științi
fică a producției și a muncii.

— Intr-adevăr, sînt lu
cruri cunoscute. Asemenea 
acțiuni și manifestări teh- 
nico-științifice au avut și au 
loc și în cadrul municipiu
lui nostru. Ne-ar interesa 
însă să cunoaștem ce ele
mente noi au intervenit in
tre timp fn evoluția fireas
că a activității 
de organizare.

— întrebarea dv. 
binevenită, pentru 
pind din cursul trimestrului IV 
al anului trecut, orientarea ac
tivității cabinetelor este condu
să spre forme noi. într-adevăr 
concrete. legate direct de pro
blemele de producție. Dacă în 
forma de activitate dinainte' 
cabinetele se mărgineau doar 
la acțiunile și manifestările 
tehnico-științifice despre care 
vorbeam, acum in activitatea 
cabinetelor este vorba despre 
ceva incomparabil mai mult. 
Pornind de la sarcinile majore 
trasate de Congresul al X-lea 
al partidului. Consiliul de Mi
niștri prin hotărirea nr. 
2 134/1970, a investit cabinetele 
de organizare cu sarcina de a 
executa lucrări practice și stu
dii prin contractarea acestora 
cu întreprinderile, folosind co
laboratori din forțele proprii 
sau în comun cu întreprinde
rile care solicită asistență de 
specialitate în rezolvarea pro
blemelor economice ce le inte
resează.

— In mod practic, cum se 
ajunge la aceste încheieri 
de contracte, de către ca
binetele de organizare, cu 
întreprinderile ?

— Cu toții știm că în proce
sul de producție — fie că este 
vorba despre minerit, despre 
construcții, energetică, transpor
turi. comerț etc. — lucrurile 
nu stau pe loc; ele au o per
manentă tendință de evoluție, 
de progres. La un moment dat 
sîntein puși în fața necesității 
soluționării unor probleme ge
nerate de acest proces dialec
tic din activitatea economică. 
Ori tocmai aici intervine rolul 
cabinetelor de organizare știin
țifică a producției și a muncii, 
în acest domeniu acționează cl

cabinetelor

este foarte 
că. ince-

acum prin lucrări de cercetare, 
de organizare, prin soluții in
genioase care să nu necesite 
investiții deosebite dar care sfi 
aibă o eficiență economică con
cretă. In mod practic, cînd la 
o întreprindere se ivește nece
sitatea soluționării unor aseme
nea probleme, această întreprin
dere emite o temă de studiu 
pe care o prezintă cabinetului. 
Contractele cu întreprinderile 
și organizațiile economice pen
tru elaborarea acestor studii și 
acordarea de asistență tehnică 
dc specialitate vor fi încheiate 
de către directorul Cabinetului 
cu probleme de organizare ști
ințifică a producției și a mun
cii, in baza unui contract tip 
din anexa nr. 1 la H.C.M. 
77/1970. Plata lucrărilor execu
tate de cabinete pe bază de 
contracte sc va face de către 
întreprinderile și organizațiile 
economice beneficiare din fon
durile dc producție. Valoarea 
se stabilește pe bază de deviz, 
în care Se utilizează tarifele 
legale.

— Reiese din cele relatate 
de dv. că aceste lucrări, ca
binetele de organizare le 
execută cu un activ de co
laboratori. Cine pot fi aceș
tia ?

— Studiile și asistența teh
nică dc specialitate prevăzute 
in contracte se vor realiza de 
către cabinete prin colaboratorii 
care pot fi cooptați din între
prinderea respectivă (inclusiv 
directorul acesteia), din alte în
treprinderi. institute de proiec
tare sau de cercetare, institute 
dc învățământ superior — spe
cialiști în problemele care fac 
obiectul contractului.

— Dacă am înțeles bine, 
este vorba despre o inves
tiție de gîndire, de inteli
gență care este retribuită, 
plătită. Sint într-adevăr plă
tiți colaboratorii cabinetului 
și care e forma de retri
buție ?

— Da, colaboratorii cabine
tului sînt plătiți. Nu-i nici un 
secret în asta. Ei sînt retri- 
buiți pentru o muncă, efort de 
gîndire și creație făcute în a- 
lara orelor de serviciu. Plata 
colaboratorilor se face direct 
din încasările cabinetului. în 
conformitate cu reglementările 
în vigoare. Și am să dau un 
exemplu concret. Valoarea 
tractelor ce se încheie se 
pe bază de deviz. La 
bilirea numărului de

sens norme <lc muncă.

con- 
face 
sta- 
ore

se ține seama de complexita
tea problemelor ce 
fi studiate, de sfera 
dere a 
muncă 
mi Iar e

urmează a 
de cu prin-

studiului și timpul de
consumat la lucrări si-
executate, deoarece. în

în acest
In afara volumului de muncă 
de bază sc stabilește totodată 
și volumul dc muncă auxiliar.

— Ce se înțelege prin a- 
ceastă muncă auxiliară ?

— Firește că, la întocmirea 
unui studiu sînt necesare și lu
crări auxiliare ca: executări 
dc planșe, măsurători in teren, 
determinări, dactilografierea tex
tului lucrării etc. Aceste opera
țiuni se plătesc pe bază de ta
rife ce pot fi omologate de la 
instituții de specialitate care lu
crează deja cu tarifele respec
tive.

nos spre titlu și numai Dinamo 
îl poate stopa,

S. C. Bacău — C. F. R. Cluj. 
Băcăuanii au intrat in hora co
dașelor și numai victoria din 
meciul de mîinc ii poate oare
cum liniști de griji. Meciul nu 
se anunță însă ușor pentru gaz
de. Oaspeții vor juca betonat,

clujeni trebuie să cîștlge nea
părat. Nu le va fi însă prea 
ușor în fața ploieșlcnilor, care 
știri su joace in deplasare și să 
scoată și puncte. Cu oarecare 
rezervă în favoarea Petrolului, 
pronostlchez totuși 1.

Steaua — U. T. A. Preten
dente în măsură aproape egală

holul Secuiesc. Echipe de va
lori apropiate, cele două spa- 
ring-parfencre sînt la adă
post în clasament și au tju;e 
motivele să presteze un meci 
bun. Bănuiesc că localnicii își 
vor adjudeca victoria.

C. F. R. Timișoara — Jiul. 
Elevii lui Tachc Macri s-au re
semnat, desigur, la gîndul re
trogradării. Adversarii lor — 
jiuliștti — au încă emoții... din 
aceeași cauză. Echipa din Petro
șani s-a fortificat în ultima vre
me, adoptă o formulă mai so
bră, prestează un joc mai or
ganizat și mai economicos, fi
ind capabilă de rezultate mai 
bune decît ne-a oferit pînă a- 
cum. Dacă Jiul va evolua mîine 
ca în etapa trecută la Cluj, 
punctul obținut acolo poate fi 
dublat la Timișoara, sporindu- 
ne speranțele rămînerii în „A*.

Aducând sub lupă, alături, ce
le două echipe, valoarea 
posibilitățile și interesele 
la această oră, prevăd 
dîrz și un pronostic de x, 
Curajos totuși...

CONTUL
spiritului civic

După un scurt popas — pen
tru ca naționala României sâ se 
adape cu o victorie nsup.-a 
sârbilor, la Novi Sad. campiona
tul diviziei A âși reia cui sul 
Spic lin.il I......
ce în ce mai palpitantă,
interesantă, mai plină de ne
prevăzut. In primele rânduri, ca 
și în ultimele, șansele și spe
ranțele cresc și se reduc alter
nativ ; setea de puncte se am
plifică. Sc reia cursa pe ultima 
treime a campionatului. Prota
goniștii celei de a 21-a etape :

F. C. Argeș — Progresul. 
Distanțați în față doar la 3 
puncte diferență față de parte
nerii dc întrecere, argeșenii 
nu-și pot permite să cedeze 
nici măcar un punct progresișr 
tilor, chiar dacă aceștia din urJ 
mă au învins pe Steagul roșu 
la Brașov și pe Dinamo, actV 
mulând 4 puncte deosebit de 
prețioase în lupta pentru evil 
tarea retrogradării.

Rapid — Politehnica. Victof 
rioșii de la Novi Sad — lîăduca1 
nu, Dan, Dumitru și Neagu — 
nu vor lăsa speranțe studenților 
ieșeni. Rapidul aleargă vertigif

Avancronică fotbalistică
ca 
l'r.

In urma propunerilor făcute de 
cetățeni, la sucursalele C.E.C. din 
localitățile municipiului s-a des
chis un cont special pentru con
tribuția cetățenilor Io finanțarea 
acțiunilor gospodărești-edilitare 
și dezvoltarea bazelor sportive șl 
de agrement din Valea Jiului. 
Este CONTUL 396 - 09 - 21. Un 
cont curent la care se vor de
pune fondurile obținute de cetă
țeni prin acțiunile voluntar-potrio- 
tice pentru colectarea de diferita 
deșeuri, metale, sticlă, maculatu
ră etc. Contul este deschis șl 
pentru depunătorii benevoli.

Contul curent 396 — 09 - 21 es
te contul spiritului civic și-și 
așteaptă depunătorii, dovada do
rinței și hotăririi locuitorilor Văii 
Jiului de a contribui la dezvolta
rea urbanistică a municipiului, a 
bazelor sale de agrement, la re
alizarea unor lucrări de larg in
teres obștesc.

toate echipele în deplasare, 
mostic : 1.

Farul — Dinamo. Această 
partidă se anunță <k?osebit de 
interesantă. Constănțenii au de
venit un rea) pericol pentru 
toate echipele bucureștene, pe 
cure le hărțuiesc chiar și ,n t a 
pitală. Rezultatul acestui meci 
poate diminua șansele d namo- 
viștilor la titlu. in i î Ra
pidului, a Stelei și — de ce 
nu ? — chiar a Farului. Dar 
dinamoviștii au capacitatea de 
a realiza un rezultat favorabil 
lor, pe malul mării.

„U“ Cluj — Petrolul. Pen
tru a se distanța mai mult de 
zona periculoasă, universitarii

la titlu, Steaua și U.T.A. vor 
încerca să se departajeze una de 
alta prin punctele pe care și le 
dispută. Normal, militarii au 
prima șansă. forma b • â. a- 
vantajul terenului sînt de par
tea lor. U.T.A. nu renunță însă 
la luptă și, în ciuda celor două 
puncte 'cdate acasă studenților 
clujeni și feroviarilor bucureș- 
teni, mai poale aduce puncte din 
deplasare — chiar dc la Steaua. ■ 
1. x

Steagul roșu — „U* Craiova. 
Pedepsitele Federației de speci
alitate se întâlnesc pe terenul 
brașovenilor, care în etapa tre
cută au cedat ambele puncte 
universitarilor clujeni, la Odor-

lor.
!or 

un joc

FILME

— O dată studiul elabo
rat cum se traduce el în 
viață ?

— După terminarea studiu
lui acesta este prezentat unui 
consiliu tehnic din întreprin
derea beneficiară și o dată ac
ceptat studiul, valoarea acestuia 
este încasată de cabinet Plata 
colaboratorilor se face conform 
contractelor încheiate cu aceș
tia și se efectuează după recep
ția de către beneficiar a lucră
rii contractate și după încasa
rea de către cabinet a valorii 
contractului pe baza situației 
definitive a lucrării.

— La noi, in municipiu, 
toate acestea sint noutăți. 
In alte părți, probabil, a- 
ceastă activitate de studii 
și cercetări pe bază de con
tracte, are deja rezultate, 
dă satisfacție. Ce ne puteți 
spune in acest sens ?

— Din informările primite de 
la cabinetele care și-au început 
activitatea în cursul trimestru
lui IV 1970, în acest domeniu 
pot fi sintetizate următoarele: 
un număr de 38 de cabinete au 
încheiat 427 de contracte a că
ror valoare este de peste 15 
milioane lei și la realizarea că
rora sînt antrenați peste 2100 
de colaboratori, ajungîndu-se 
ca la un leu cheltuieli să a- 
pară un beneficiu de 23 lei. 
Așadar, o activitate deosebit 
de rentabilă. Și de abia e în
ceputul. Și toate acestea doar 
după un trimestru de activi
tate desfășurată intr-un mod 
nou.

înainte de a-mi încheia rela
tarea aș dori să-mi exprim con
vingerea că și în municipiul 
nostru această activitate nouă, 
concretă, eficientă a cabinetu
lui de organizare pusă in sluj
ba valorificării rezervelor inter
ne din unitățile economice, 
pentru ridicarea întregii acti- 
v"“" ' 
nor valori calitativ superioare, 
v ” ' - - — -
mare. înclin să cred, că, în do
rința de a ridica continuu efi
ciența 
conducerile întreprinderilor din 
V - 
pinarea cabinetului cu teme de 
contracte pentru studii și cer
cetări care să pună în valoare 
însăși capacitatea lor de crea
ție, aducindu-.și astfel aportul 
la progresul continuu al patriei 
socialiste. Cabinetul de organi
zare științifică a producției și 
a muncii, comitetul său de di
recție, au deplina convingere 
că noile obiective și sarcini 
ce-i stau în față, programul de 
acțiuni concrete ce și l-a sta
bilit, sub îndrumarea Biroului 
Comitetului municipal de partid, 
vor găsi un larg ecou în rîn- 
durile sutelor de specialiști din 
toate sectoarele de activitate 
mobilizindu-i la o susținută și 
fructuoasă muncă de colaborare 
cu cabinetul și prin aceasta de 
a participa activ la avîntul ge
neral al întregii noastre socie
tăți, la dezvoltarea multilaterală 
și înflorirea continuă a Româ
niei socialiste.

tăți de producție la cotele u-

găsi un teren fertil de afir-

activității economice,

alea Jiului vor veni în întîm-

Dumitru GHEONEA

Pronosticul nosfru 
la concursul 
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LA I.M.P. Bolile aparatului respirator 
Și prevenirea

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană.
Bună seara, fete 1 Bună 
seara, băieți!
Cintare patriei și parti
dului. Versuri și tradu
ceri inedite.
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
50 de ani în 50 de e- 
vocări.
Tele-enciclopedia.
Film serial : Incorupti
bilii. Omul din frigori- 
fer.
Seară de romanțe.
Telejurnalul de noapte. 
Sport.
Concert de jazz. Lionel 
Hampton la București

Ameliorarea 
fondului 

informațional 
intern

Intrucîl Institutul de iline 

dispune de un număr relativ’ 
redus de studenți, problema 
multiplicării materialului di
dactic se rezolvă prin mijloa
ce proprii. Experiența a do
vedit, însă, că ritmul de edi
tare a cursurilor se desfășoa
ră, încă, la un nivel nesa
tisfăcător, fapt care revendi
că cu insistență moderniza
rea atelierului de litografiat 
cu aparatura nouă, țînîndu-se 
seama și de volumul mare 
al materialului care urmea
ză să fie publicat în anii vi
itori. Lucrările de amenaja
re sînt pe cale de a fi per
fectate. In scopul stimulării 
activității redacționale, s-a 
propus (și e bine !) asigurarea 
drepturilor de autor potrivit 
normelor legale și cadrelor 
didactice care își publică 
lucrările pe plan local.

In altă ordine de idei, se 
simte nevoia ca fonduri'e 
dc publicații de specialitate 
periodice alocate bibliotecii 
institutului să nu fie reduse 
de la an la an, deoarece în 
acest fel se descompletează ; 
— fapt nedorit — colecțiile . 
în cauză. Se consideră opor
tună asigurarea multiplicării 
revistelor de specialitate și 
crearea unui centru de docu
mentare tehnică pe lângă In
stitutul de mine.

pulmonar ocupă in 
locul întîi Ia bar-
45 de ani. Cauza

Cancerul 
unele țări 
bații peste 
determinantă nu este cunoscu
tă dar se încriminează totuși 
factori ca : lovituri puternice 
toracice, razele X (radiologii), 
radiațiile de radium, gazele de 
ardere incompletă sau gazele 
de eșapament, uleiurile gudro- 
nice. Fumul de tutun este un 
factor de 
Fumătorii 
de țigări 
vesc mult 
cer pulmonar. S-a arătat că ac
țiunea cancerigenă nu rezidă 
nici în nicotină, nici în hârtia 
țigaretului, nici în calitatea tu
tunului. Substanțele cancerige
ne sînt hidrocarburile aroma
tice, policiclice, care iau naște
re din arderea gudroanelor din 
tutun la temperatură înaltă și 
care sînt inhalate sub formă de 
fum sau funingine. Fumul de 
la o țigară conține aproxima
tiv 4 miliarde de particule de 
funingine.

Sub influența îndelungată a 
fumatului, mucoasa ce căptu
șește aparatul respirator este 
alterată și particulele străine 
nu mai sînt îndepărtate. Pro
filaxia cancerului este dificilă, 
cauza nefiind cunoscută. Anu
mite măsuri cu caracter profi
lactic sînt totuși recomandate. 
Ele se referă la îngrădirea fu
matului, a posibilităților de in
halare a prafurilor și a fumu
rilor industriale, a gazelor de 
ardere.

metodic și fără exagerare, prin 
fricțiuni zilnice cu apă la tem
peratura camerei, prin dușuri 
reci de scurtă durată.

De gripă se poate îmbolnăvi 
orice individ, iarna și la înce
putul primăverii, dar nu este 
exclus nici un alt anotimp aJ 
anului. Ca măsuri de prevenire 
amintim : evitarea contactului 
cu bolnavii de așa-zisul gutu
rai, de gripă sau de tubercu
loză deschisă, evitarea aglome
rațiilor (spectacole, transport

Prin intermediul aparatului 
respirator organismul primește 
din aerul înconjurător, în mod 
permanent, oxigenul atât de ne
cesar fără de care viața ar fi 
imposibilă. Aparatul respirator 
este format dintr-o serie de or
gane, începînd cu nasul și ter
minând cu plămînul. In conti
nuare, voi expune, pe scurt, cele 
mai simple măsuri, la îndemî- 
na oricui, menite să împiedice 
apariția îmbolnăvirilor aparatu
lui respirator. Se știe că este 
mult mai ușor să previi o boală 
decît s-o vindeci.

Bolile aparatului respirator 
mai des întîlnite sînt: bron
șitele, gripa, silicoza, cancerul, 
pleureziile.

Bronșitele cronice au devenit 
în ultimul timp foarte frecven
te, afectînd aproximativ 40 la 
sută din populație, cu conse
cințe grave asupra capacității 
de muncă. Cu toate acestea, 
boala este considerată banală, 
ușoară și bolnavul, foarte ade
sea chiar și medicul, nu-i dau 
nici a atenție. Este, de obicei, 
boala vârstei adulte, 70—75 Ia 
sută din cazuri depășind 40 de 
ani. Se instalează mai ales la 
aceia care lucrează în medii 
cu praf, gaze toxice, intemperii, 
variații bruște de temperatură. 
Clima are, de asemenea, in
fluență, bronșita cronică fiind 
mult mai frecventă în regiu
nile cu multă umiditate înso
țită de temperaturi joase. Fu
matul este o altă cauză, și nu 
secundară, care favorizează îm
bolnăvirile de bronșită.

Pneumonia apare Intre 1—4 
ani și 20—40 ani, în special la 
bărbați, mai expuși decît fe
meile la factorii de mediu, și 
în special în anotimpul rece 
(noiembrie — martie), explicată 
prin frecvența deosebită a in
fecțiilor virotice care reduc ca
pacitatea de apărare a plămâ
nilor. Expunerea la frig și umi
ditate, oboseala fizică și psi
hică, intoxicația alcoolică, bo
lile prezistente ca ciroza hepa
tică, bolile de inimă — toate 
acestea constituie factori favo- 
rizanți. O primă măsură utilă 
de prevenire ar fi creșterea re
zistenței organismului prin că- 
lire, lucru care trebuie făcut

Sfatul medicului

mare probabilitate, 
pasionați (peste 20 
pe zi) se îmbolnă- 
mai repede de can-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Pe luciul gheții (22 — 
25 aprilie) ; Republica: UIj' 
timu] mohican (22 — 25 a-4'; 
prilie); LONEA — 7 Noiem-'I 
brie : Frumoasa Varvara (22 ' 
— 24 aprilie); Minerul: Sa- •' 
rada (22—25 aprilie); URI- 
CÂNI: Așa am venit (23—24 
aprilie).

laboratoareAutoutilare în

Muzicuța

prezent, nu sînt încă elaborate în comun) in timpul epidemi
ilor de gripă. Bolnavul de gri
pă se izolează la domiciliu sau 
la spital. Trebuie respectată ri
guros igiena nazală și a gurii, 
deoarece transmiterea gripei se 
face și prin picături de salivă 
și obiecte proaspăt contaminate. 
Este necesar să se evite frigul 
și umezeala, prin folosirea u- 
nor haine călduroase și curate, 
a unor locuințe curate.

Se știe că pînă în prezent 
silicoza nu beneficiază de un 
tratament eficient. De aceea se 
impune cu rigurozitate împie
dicarea apariției bolii prin per- 
foraj umed, haine de protec
ție, efort fizic redus la cei ca
re lucrează în mediu silicos. 
Un risc mare de îmbolnăvire 
îl prezintă cei care folosesc 
perforatoare uscate, în atmos
feră cu concentrații foarte mari 
de particule fine de steril. Dr. Ana LOY

—♦—

Artiștii amatori de la Ex-> 
ploatarea minieră Dîlja s® 
pregătesc în aceste zile'pen
tru susținerea unor spectaco
le dedicate sărbătoririi se
micentenarului Partidului 
Comunist Român. Sub direc
ta îndrumare a comitetului 
sindical, brigada artistică și 
taraful fac ultimele repetiții. 
Conducerea muzicală a celor 
două formații aparține meca
nicului de pompe Norbert 
Chim. Spectacolele vor fi 
prezentate în sala de apel In 
fața angajaților minei înce
pînd cu ultimele zile ale a-»] 
cestei luni.

RĂSPUNDEM
• IOAN T. RUSU, LONEA. N-am putut descifra din 

scrisoarea trimisă ce anume vreți? Vă propunem, in cazul 
că stăruiți, sâ ne spuneți direct ce doriți.

• ANONIM, SECTORUL 111 E. M. PETR1LA. In Le- 
gea nr. 1/1970 privind organizarea și disciplina muncii în 
unitățile socialiste sînt precizate sancțiunile ce se pot aplica, 
după caz, pentru încălcarea cu vinovăție de către salariați 
— indiferent de funcția ce o ocupă — a obligațiilor lor de 
muncă, inclusiv a normelor de comportare. Intre cei ce pot 
aplica sancțiuni se numără și maiștrii. Sancțiunea discipli
nară stabilită, după cercetarea prealabilă a faptei ce con
stituie abatere, ascultarea salariatului și verificarea susți
nerilor acestuia făcute in apărare, trebuie să fie comunicată 
în scris salariatului în cel mult 30 de zile de la data cînd 
cel în drept să o aplice a luat cunoștință de săvârșirea 
abaterii.

Procedeul rentabil al auto- 
utilării este pe cale să cîști- 
ge noi teritorii și în cadrul 
laboratoarelor Institutului de 
mine din Petroșani. Se inten
ționează stimularea activită
ții de invenții destinate 
dotării cu aparatură proprie 
de cercetare. In baza unui 
plan de autoutilare al cate
drei se prevede elaborarea 
proiectelor de execuție și pro
curarea materialelor necesare. 
De asemenea, în sfera cercu
rilor științifice studențești și 
a unor proiecte de diplomă

se vor elabora teme care sâ 
aibă drept scop proiectarea 
și construirea de aparatură 
modernă de cercetare din re
surse interne.

Interesantă și binevenită 
ni se pare propunerea ca ve
niturile obținute prin con
tractele de cercetare științifică 
să fie administrate în între
gime de institut și rezerva
te în totalitate pentru îm
bogățirea zestrei de aparalaj 
a laboratoarelor și pentru sti
mularea mai substanțială a 
cercetătorilor.

150 ani
CITITORILOR

Impotriva sancțiunii disciplinare, cel sancționat poate 
face plîngere, în scris, în 15 zile de la comunicarea sanc
țiunii, plîngere care trebuie să fie soluționată în termen de 
30 de zile de către persoana care ocupă funcția ierarhică 
imediat superioară celui care a aplicat sancțiunea.

a pro- 
de re
ia eli-

< VAS1LE TRUICA, E. M. VULCAN. Medicul 
cedat legal cunoscind că instrucțiunile ministerului 
sort și Consiliului central al sindicatelor cu privire 
berarea certificatelor de concediu medical pentru incapa
citate temporară de muncă prevăd că i „Angajații bolnavi 
care au obținut certificate de concediu medical, la plecarea 
lor din localitatea de domiciliu, au obligația să obțină avi
zul medicilor care au eliberat certificatele și să anunțe 
comitetul sindicatului că părăsesc localitatea de domiciliu*.

Nerespectarea acestor condiții atrage după sine anu
larea ajutorului potrivit articolului 25 din Legea 880 pe mo
tivul nerespectării tratamentului medical prescris.

Muzicuța — cel mai mic și 
cel mai răspîndit instrument 
— își aniversează în acest an a 
150-a aniversare. Ea a fost in
ventată în 1821 de berlinezul 
Friedrich Buschmann după 
instrumentul popular chine
zesc — „sheng“. Produsă în se
rie, muzicuța s-a răspîndil cu
rând in întreaga lume. Printre 
cîntăreții celebri din muzicuță 
îi amintim pe președinții a- 
mericani Lincoln, Hoover și 
Eisenhower, împăratul aus- 
tro-ungariei Franz Joseph, 
regele Suediei Gustav al 
V-lea, Papa Pius al XI-lea și 
astronautul Walter Schirra. 
Acesto din urmă și-a luat 
cu el o muzicuță „Liliput" în 
capsula „Gemini-6“ cîntînd 
din ea colinde.

a

la perforai ui

■
■
■

Formarea prafului Ia 
perforarea găurilor de 
mină poate fi preveni
tă și combătută, folo
sind cu conștiinciozita
te perforai ul umed, 
precum și alte dispo
zitive pentru captarea 
prafului (aparate de 
captare uscată, cu spu
mă etc.).

Perforajul umed 
plicat conștiincios re
duce pînă la 98 la sută 
din praful care se for
mează
uscat.

I' olosiți sfredele cu tăișuri bine ascuțite și cu 
orificiul <le debitare a apei cît mai aproape 
de tăiș.

Perforarea găurilor 
va fi începută (prustv- 
rirea) numai pe cale u- 
medă.
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intimă hiwiășiiliii
NICOLAECEAUȘESCU

Cil LUCRĂTORI Șl CĂIIRL
III CONDUCERE IUN DOMENIUL

(Urmare din pag. 1)

secretarul general al partidu
lui remarcă faptul că în ulti
mii ani nu s-a realizat încă 

■o bună corelare între creșterea 
productivității muncii și a nu
mărului de salariați. Totodată, 
recomandă conducerii ministe
rului să acorde o deosebită a- 
tenție problemei eficientei eco- 

. nomice, scurtării termenelor de 
execuție a obiectivelor prevă- 

. zute în planul pe anul în curs 
și pe anii următori, creșterea 
calității lucrărilor.

La sfîrșitul vizitei, secretarul 
general al partidului, apreciind 
realizările obținute, adresează 
felicitări muncitorilor, ingineri
lor, cercetătorilor și proiectan- 
tilor din acest sector, arată că 
este necesar ca și în continuare 

•să se acorde o deosebită aten- 
ție extinderii industrializării 
construcțiilor, mecanizării lucră
rilor pe șantiere.

Pentru ca acțiunea de au- 
toutilare să se desfășoare cu 
succes, trebuie folosită întrea
ga capacitate de creație știin
țifică a specialiștilor din a- 
ceastă ramură, spiritul novator 
al inginerilor și tehnicienilor, 
al tuturor constructorilor.

Adresîndu-se conducătorilor 
ministerelor construcțiilor in
dustriale, industriei construc
țiilor de mașini și industriei 
materialelor de construcții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
recomandă să colaboreze per
manent pentru a găsi cele mai 
bune soluții de rezolvare a pro
blemelor de mecanizare a lu
crărilor de pe șantiere, prin

Lucrările Congresului
Partidului Comunist Bulgar

SOFIA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Gheorghe leva, trans
mite ; Vineri dimineața, au con
tinuat la Sofia lucrările Congre
sului al X-lea al P.C. Bulgar. 
Au luat cuvîntul Petar Danai- 
lov, prim-secretar al Comitetu
lui județean Ruse al P.C.B.. 
Stoianka Krîsteva, secretar al 
Comitetului orășenesc Pazard- 
fiik al P.C.B., Dimitar Dobrev, 
metalurgist la Uzinele V. I. Le
nin din județul Pernik, și Di- 
mităr Dimitrov, prim-secretar 
al Comitetului județean Smo- 
lian al P.C.B., care au relevat 
succesele dobîndite de oamenii 
muncii bulgari, precum și sar
cinile care stau în fața parti
dului și a țării în perioada ur
mătorului plan cincinal. In cu
vîntul său, Gheorghi Djagorov. 
președintele Uniunii scriitorilor 
bulgari, s-a referit la realiză

E

□

■

■

© Un grup aparținînd or
ganizației ilegale de guerilă 
urbană ..Tupamaros" a atacat 
cu focuri de armă o mașină 
a poliției. O persoană a fost 
ucisă, iar alta rănită. Atacul 
s-a produs după tentativa de 
răpire a unui mare latifun
diar Uruguayan, Juan Jose.

• Cunoscuta organizație 
teroristă braziliană „Escadro- 
nul morții* și-a făcut din 
nou simțită prezența în o- 
rașul Niteroi. Poliția a des
coperit alte trei persoane u- 
cise. Victimele făceau parte 
din lumea interlopă a Bra
ziliei. Se știe că „Escadro- 
nul morții”, care se presu
pune că este format din foști 
și actuali polițiști, și-a impus 
aplicarea unei justiții suma
re criminalilor care scapă de 
rigorile legii. In cursul acti
vității sale, peste 1 000 de 
persoane au fost ucise.

© Ministrul de externe al 
Japoniei, Kiichi Aichi, a a- 
nunțat joi, în Dietă, că a ce
rut Statelor Unite să desfi
ințeze școala de spionaj din 
Insula Okinawa, înaintea re
trocedării acestui teritoriu 
jjponez. prevăzută pentru a- 
nul 1972. ' —

© In cadrul turneului, pe 
care îl întreprinde îft.x.uropa, 
ministrul comerțului al b.U.A..- 
Maurice Stans, a sosit.lA»y 
Atena. După cum menii^^-a»-^ 
ză agenția France Presse, 
nistrul american este purtă
torul unui mesaj personal al 
președintelui Statelor Unite, 
Richard Nixon, către primul 
ministru al Greciei, Gheor- 
ghios Papadopoulos.

@ Un comunicat oficial dat1 
publicității vineri, la Paris, 
anunță că, între 24 și 26 mai, 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, va face o vizită 
oficială în Belgia, la invita
ția regelui Baudouin, 

crearea unor mașini, utilaje Ș> 
instalații de randament marc, 
necesar atît construcțiilor in
dustriale și civile din țara 
noastră cit și exportului.

Se subliniază, de asemenea, 
necesitatea ca această expozi
ție să fie vizitată de specialiști 
din toate unitățile de construc
ții și montaj ale ministerului 
dc resort, din unitățile de spe
cialitate ale altor ministere, ale 
consiliilor populare, precum și 
din institutele de proiectare și 
cercetare. Exponatele, oferă un 
cadru prielnic pentru infor
mare asupra celor mai noi re
alizări în acest domeniu, sti- 
mulînd totodată, inițiativa în 
vederea lărgirii și perfecționă
rii producției de utilaje, unelte, 
aparate și dispozitive.

Intîlnirea de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
lucrători și cadre de condu
cere din ramura construcțiilor 
industriale, dialogul fructuos 
pe care secretarul general al 
partidului l-a avut cu aceștia, 
a constituit un nou și puternic 
imbold pentru activitatea oa
menilor muncii din această ra
mură de activitate. Indicațiile 
date, soluțiile concrete reieșite 
în cadrul discuțiilor cu specia
liștii privind rezolvarea unor 
probleme legate de activitatea 
curentă și de perspectivă re
prezintă un amplu și însufle- 
țitor program, pe care cons
tructorii sînt ferm hotărîți să-1 
îndeplinească, adueîndu-și ast
fel contribuția la realizarea 
sarcinilor cincinalului.

rile și sarcinile de viitor ale 
literaturii bulgare.

Au rostit apoi cuvîntări de 
salut reprezentanți ai unor par
tide comuniste și muncitorești 
prezenți la Congres.

★

In ședința de după-amiază au 
continuat dezbaterile pe margi
nea documentelor de lucru ale 
Congresului. Au luat cuvîntul 
mai mulți delegați, printre care 
Ivan Panev, președintele Comi
tetului pentru problemele tine
retului și sportului de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri, prim-se
cretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitrovist, I. 
Peșev, directorul Combinatului 
petrochimic de la Vidin.

'Lucrările Congresului con
tinuă.

© Numeroși veterani ai războiului din Vietnam, care 
demonstrau joi in fața clădirii Tribunalului Suprem al 
S.U.A. din Washington, au fost arestați. Ei protestau împo
triva agresiunii americane în Indochina scandînd lozinca 
„Aduceți-i pe soldații noștri acasă". Cu o zi înainte, fu
seseră arestați alți 11 participant la demonstrațiile foștilor 
combatanți.

Aceste demonstrații preced, după cum se știe, marile 
marșuri antirăzboinice ce vor avea loc la 24 aprilie la 
Washington și San Francisco.

• In cadrul acordurilor 
interstatale polono-franceze, 
cele două țări folosesc cu 
succes forma schimburilor de 
specialiști din diverse sec
toare ale vieții economice, 
științifice sau culturale. In- 
formînd despre acest gen de 
colaborare, ziarul „Trybuna 
Ludu“ arată că în 1971 ur
mează să plece în Franța 119 
specialiști polonezi pentru 

practică în instituții sau uni
tăți cu profil adecvat. Ale
gerea direcțiilor de speciali
zare a practicanților se face 
de comun acord, în funcție 
de posibilitățile și interesul 
'partenerilor,

/ © Agenția China Nouă a- 
nunță că Ciu En-lai, membru 
al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, Iao Ven-iuan, Li 
Sien-nien și Ciu Hui-tzo, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, au avut 
o întrevedere cu Kay- 
sone Phomvihan, vicepre
ședinte al Comitetului Cen
tral al Frontului Patrio
tic din Laos, conducătorul 
delegației laoțiene care se

Dezbaterile 
din Comitetul 

pentru dezarmare
Intervenția reprezentantului Republicii Socia

liste România, ambasadorul Ion Datcu, 
în ședința din 22 aprilie

GENEVA 23 (Agerpres). — 
In ședința din 22 aprilie a Co
mitetului pentru dezarmare dc 
la Geneva au luat cuvîntul șefii 
delegațiilor Angliei, Poloniei, 
Braziliei. Mexicului și României.

Reprezentantul Angliei, Lothi
an, subsecretar de stat parla
mentar pentru problemele exter
ne și ale Commonwealthului, 
și-a consacrat intervenția pro
blemelor interzicerii armelor 
biologice și a toxinelor și în
cetării experiențelor nucleare 
subterane.

Reprezentantul polonez, J. 
Winiewicz, adjunct al ministru
lui de externe, a apreciat că 
procesul discuțiilor și elaborării 
acordurilor de dezarmare este 
prea lent, iar rezultatele sînt 
cu mult în urma așteptărilor.

Expunînd punctele de vedere 
ale guvernului Poloniei față de 
chestiunile europene, Winiewicz 
s-a pronunțat pentru adoptarea 
unor asemenea măsuri cum 
sînt convocarea conferinței e- 
uropene pentru securitate și co
operare, încheierea unor acor
duri regionale de nerecurgere 
la forță și constituirea de zone 
denuclearizate.

Ambasadorul Braziliei Rami
ro Saraivo Guerreiro, a arătat 
că țara sa se pronunță pentru 
încheierea, într-o primă etapă, 
a unui acord de prohibire a 
armelor biologice, și pentru con
tinuarea eforturilor în scopul 
de a se realiza interzicerea și 
a armelor chimice.

Delegatul Mexicului, ambasa
dorul Jorgek Costaneda, s-a re
ferit la aprobarea recentă de 
către Congresul S.U.A. a proto
colului adițional II la Tratatul 
de denuclearizare a Americîi 
Latine.

A urmat la cuvînt reprezen
tantul Republicii Socialiste Ro
mânia, ambasadorul Ion Datcu. 
El a reafirmat poziția guvernu
lui român, care consideră că 
trebuie să se pășească, fără în- 
tîrziere, la negocierea și adop
tarea unui ansamblu coerent de 
măsuri în vederea interzicerii, 
sub toate aspectele, și exclude
rii totale a tuturor armelor de 
nimicire în masă. In sfera cu
prinzătoare a măsurilor avînd 
ca finalitate lichidarea mijloa
celor de distrugere în masă. 
România acordă o importanță 
de prim ordin dezarmării nu
cleare și militează pentru an
gajarea de negocieri concrete 
și fructuoase în această direcție. 
De o însemnătate deose
bită — a spus vorbitorul — 
sînt, după părerea guvernului 
român, interzicerea folosirii ar
melor nucleare, crearea de zo
ne denuclearizate în diferite 
părți ale lumii, însoțite de ga

află în vizită în R. P. Chi
neză. Cu acest prilej, men
ționează agenția China Nouă, 
a avut Ioc o convorbire des
fășurată într-o atmosferă cor
dială și de prietenie.

© Delegația economică 
chineză, condusă de Ciu Hua- 
min, adjunct al ministrului 
comerțului al R. P. Chineze, 
care a vizitat zilele trecute

Republica Chile, a sosit joi 
într-o vizită oficială în capi
tala peruană. La Lima, dele
gația va discuta cu oficiali
tățile de resort peruane po
sibilitățile în vederea schim
burilor comerciale între R.P. 
Chineză și Peru.

© Un comunicat oficial, 
publicat după anunțarea mor-
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© Bahreinul a acceptat propunerile saudito-kuweitiene 
privind crearea federației celor nouă emirate din Golful 
Persic. Potrivit propunerilor avansate de guvernele de la 
Riad și Kuweit, în viitoarea Adunare federală toate statele 
membre vor fi reprezentate in mod egal, va fi creată o forță 
armată comună, fiecare emirat avînd posibilitatea să-și 
mențină propriile sale forțe polițienești. In ce privește par
ticiparea la bugetul federal, fiecare emirat va aloca o sumă 
proporțională cu veniturile proprii.

ranții adecvate, interzicerea ex
periențelor subterane cu arme 
nucleare. încetarea producției, 
reducerea și eliminarea stocu
rilor de asemenea arme și a 
mijloacelor de transportare a 
acestora la țintă. Sarcina actu
alei etape în care se află lu
crările Comitetului pentru de
zarmare este de a se trece de 
la declarațiile de intenții în fa
voarea dezarmării nucleare, la 
transpunerea în fapt a acesto
ra.

România, a arătat vorbitorul, 
apreciază că în stabilirea mă
surilor ce se impun a fi nego
ciate cu prioritate în cadrul 
Comitetului, cît și în dimensi
onarea și orientarea eforturilor 
acestui organism, trebuie avută 
permanent în vedere cerința 
îndeplinirii întocmai a obligați
ilor juridice ferm asumate prin 
tratatul de neproliferare. Inscri- 
indu-se pe linia acțiunilor de 
natură să contribuie direct la 
reducerea și înlăturarea primej
diei atomice, consacrarea prin- 
tr-un instrument juridic inter
național a interdicției exprese 
a folosirii armelor nucleare, ar 
oferi o soluție adecvată chesti
unii garanțiilor de securitate 
pentru toate statele neposesoa- 
re de aceste arme, pe care tra
tatul de neproliferare a lăsat-o 
deschisă, a relevat Ion Datcu. 
El a relevat, de asemenea, că 
propunerea guvernului român 
privind asumarea, printr-un in
strument cu forță obligatorie și 
vocație universală, a unor an
gajamente ferme de nerecurge
re la forță și la amenințarea 
cu folosirea ei. de neamestec, 
sub nici o formă și în nici o 
împrejurare. în treburile in
terne ale altor state, se înscrie 
în cadrul preocupărilor vîzînd 
excluderea forței din raportu
rile dintre națiuni și așezarea 
acestora pe temelia trainică a 
normelor dreptului internațio
nal.

Referindu-se la prohibirea 
armelor chimice și bacteriologi
ce, vorbitorul a arătat că Ro
mânia consideră necesară inter
zicerea șf lichidarea totală a 
acestor arme. Comitetul, a spus 
el, ar putea înfăptui un prim 
pas în această direcție, negoci
ind. în actuala etapă, proiectul 
convenției cu privire la armele 
bacteriologice și toxine.

După părerea delegației ro
mâne — a spus în încheiere 
Ion Datcu — este important 
că acordul să fie conceput ca 
o verigă într-un lanț de mă
suri care să ducă la eliminarea 
armelor de nimicire în masă, 
integrîndu-se în ansamblul e- 
forturilor îndreptate spre rea
lizarea dezarmării generale.

ții dictatorului haitian Fran
cois Duvalier, precizează că 
noul șef al statului este fiul 
defunctului președinte, Jean 
Claude Duvalier. In prima sa 
cuvîntare rostită la posturile 
de radio, noul președinte a 
declarat că va continua pro
gramul de guvernare al ta
tălui său. El a format un gu
vern care se compune în ma
joritate din personalități ce 
nu au deținut portofolii mi
nisteriale pînă în prezent. 
Din precedentul guvern au 
rămas în componența noului 
cabinet doar miniștrii edu
cației și comerțului.

• Agenția Taniug infor
mează că aparatele observa
torului seismologie al Uni
versității din Skoplie au în
registrat un cutremur cu o 
intensitate de gradul 5—6. 
Cutremurul, al cărui epicen
tru s-a aflat la 90 km de ca
pitala Macedoniei, nu a pro
vocat pagube materiale.

0 Primul ministru mala- 
yezian, Abdul Razak, care în
treprinde un turneu prin u- 
nele țări vest-europene, a so
sit la Londra, după escalele 
făcute la Paris și Bonn.

© Ministrul comerțului ex
terior al R. P. Ungare, Jozsef 
Biro, care se află într-o vi
zită la Pekin, a fost primit 
de ministrul comerțului ex
terior al R. P. Chineze, Pai 
Sian-kuo, cu care a avut o 
convorbire — anunță agen
ția M.T.I.

DUET COSMIC 
SOVIETIC

Nava „Soiuz-10“ cu trei cosmonauți la bord efectuează experimente- co
mune cu stația științifică „Saliut“

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— La 23 aprilie, ora 01,54, 
in Uniunea Sovietică a fost 
lansată nava cosmică „Soiuz- 
10“, pilotată de colonel Vla
dimir Șatalov (comandant), 
inginerul de bord, Alexei E- 
liseev, și inginerul experi
mentator, Nikolai Rukavișni- 
kov. La ora 02,03, nava a fost 
plasată pe orbita antecalcu- 
lată de satelit artificial al 
Pămîntului.

După cum transmite agen
ția TASS, lansarea navei 
„Soiuz-lO" în spațiul cîrcum- 
terestru are ca scop efectua
rea de experiențe comune cu 
stația științifică orbitală „Sa- 
liut“, plasată pe orbită la 19 
aprilie, verificarea complexă 
a sistemelor de bord perfec
ționate ale navei, punerea în 
continuare la punct a siste
melor de pilotare manuală

Lectorat de limba 
și literatura 

română 
la Dusseldorf

BONN 23. — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite : In cadrul in
stitutului de romanistică al 
Universității din Diisseldorf 
a luat ființă un lectorat de 
limbă și literatură română 
condus de conf. univ. dr. 
Pompiliu Mareea. La deschi
derea primului curs au luat 
parte membri ai senatului u- 
niversitar și alte cadre di
dactice, numeroși studenți ai 
institutului. Lectoratul de 
limbă și literatură română 
de la Diisseldorf este cel 
de-al 19-lea existent în cadrul 
instituțiilor de învățămînt 
superior din R. F. a Germa
niei.

Adunarea generală 
a O. S. A.

SAN JOSE 23 (Agerpres). — 
Problema relațiilor economice 
dintre țările Americii Latine 
și S.U.A. a stîrnit vii dezbateri 
în ultimele ședințe ale Adună
rii Generale a Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) ale 
cărei lucrări se desfășoară la 
San Jose.

La ultima ședință, reprezen
tantul chilian Luis Herrera a 
protestat împotriva informării 
anuale privind așa-zisa situație

Se spune că...
...liderul socialist francez A- 

lain Savory a spus despre pro
iectul Concorde : „Sint înclinat 
să cred că, indiferent care a 
fost opinia asupra proiectului 
în faza sa inițială, acesta a 
atins la ora actuală punctul din 
care este greu să te mai în
torci. Este deci inoportun să se 
redeschidă controversele''.

...trei cunoscute actrițe a- 
mericane de la Hollywood - 
Donna Reed (un Oscar pentru 
interpretarea sa din filmul „A- 
tita timp cit vor mai exista oa
meni"), Dorothy B. Jones și 
Barbara Avedon - au pus ba

și automată, de orientare și 
de stabilizare a navei în di
ferite regimuri de zbor, efec
tuarea de cercetări medico- 
biologice pentru studierea 
factorilor zborului cosmic a- 
supra organismului uman.

încă din primele minute 
dc zbor, se mențin legături 
stabile prin radio și televi
ziune. Starea sănătății cos- 
monauților este bună, siste
mele de bord ale cosmona- 
vei „Soiuz-10" funcționează 
normal, în compartimente se 
mențin condiții apropiate de 
cele terestre.

Cosmonauții Șatalov, Eli
seev și Rukavișnigov au tre
cut la îndeplinirea progra
mului?

După cum transmite cores
pondentul agenției TASS, de 
la cosmodromul de pe care 
s-a efectuat lansarea navei,

Prezențe 
românești♦

LONDRA 23. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Capitala Angliei
găzduiește zilele acestea expozi
ția internațională de mașini și 
utilaje, „London International 
Enginnering and Marine Exhi
bition". La această expoziție, 
firmele de comerț exterior din 
țara noastră „Mașinexport" și 
„Electronum" prezintă mașini- 
unelte, aparatură de automati
zare, centrale telefonice, tuburi 
cinescoape, corpuri de iluminat, 
tranzistoare și aparataje de joa
să tensiune. De o atenție deo
sebită din partea specialiștilor 
și oamenilor de afaceri se bu
cură strungul carusel „SC-1 600“, 
produs al Fabricii de mașini- 
unelte și agregate din Bucu
rești.

din Cuba. „Comisia O.S.A. care 
a prezentat acest raport, a spus 
reprezentantul chilian, a violat 
principiul neintervenției, cu a- 
tît mai mult cu cît informarea 
a fost redactată pe baza unor 
presupuse plîngeri a diferite 
persoane particulare împotriva 
unui stat suveran. In acest fel, 
a spus în continuare Luis Her
rera, organizația a adoptat o 
dată în plus față de Cuba o 
poziție lipsită de fundament 
moral și juridic".

zele unei asociații de femei ca
re militează pentru încetarea 
războiului din Vietnam. A.M.P. 
(Another Mother for Peace), 
noua organizație numără pinâ 
acum 225 000 aderente.

...directorul general al aero
porturilor din Paris, Gilbert 
Dreyfus, consideră că in anul 
1985 va fi necesară punerea 
în funcțiune a unui al treilea 
aeroport mare și modern al ca
pitalei Franței, avînd in vede
re sporirea actualului trafic a- 
erian.

...pentru a regla definitiv 
soarta pieselor de argint de 

înainte dc a porni în spațiu, 
Vladimir Șatalov a declarat 
că echipajul cosinonavei „So- 
iuz-10" are de îndeplinit un 
vast program de cercetări și 
experiențe tehnico-știinfifice.

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— Agenția TASS transmite că 
stația științifică orbitală „Sa- 
liut“, plasata pe o orbită 
circumterestră la 19 aprilie 
1971, își continuă zborul. Pî
nă la 23 aprilie, ora 05, sta
ția a efectuat 66 de rotații 
în jurul Pămîntului.

Informațiile telemetrice și 
științifice parvenite de la 
bordul stației se prelucrează 
la Centrul de coordonare și 
calcul. Sistemele de bord și 
aparatele științifice ale sta
ției funcționează normal.

Punctele terestre și mari
time de măsurători urmăresc 
și dirijează în continuare 
zborul stației „Saliut".

La Uzina de aparate de 
radio din Alexandrovsk a în
ceput producția de serie a 
noului televizor „Rekord 330“. 
Noul tip de televizor are un 
ecran de 47 cm pe diagonală 
comparativ cu tipul prece
dent care avea doar 35 cm 
pe diagonală.

In foto : Aspect al liniei de 
montaj al uzinei.

Orientul
Apropiat

CAIRO 23 (Agerpres). — Sub
secretarul de stat egiptean la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Salah Gohar, i-a comunicat lui 
Michel Sterner, reprezentant al 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. care se află într-o vi
zită la Cairo, condițiile egip
tene pentru o soluționare paș
nică a crizei din Orientul A- 
propiat — informează ziarul „Al 
Gumhurya". Potrivit acestuia, 
subsecretarul de stat egiptean 
a precizat că Republica Arabă 
Unită reclamă aplicarea tuturor 
prevederilor rezoluției Consi
liului de Securitate din noiem
brie 1967 și consideră că nici 
o reglementare pașnică a crizei 
nu este posibilă fără retragerea 
tuturor trupelor israeliene, din 
toate teritoriile arabe ocupate, 
pe liniile existente înainte de 
5 iunie 1967, și fără soluționa
rea problemei arabilor palesti
nieni conform rezoluțiilor 
O.N.U. Redeschiderea Canalu
lui de Suez, arată în continua
re ziarul, face parte din regle
mentarea globală stipulată în 
rezoluția Consiliului de Securi
tate.

5,2 franci și, respectiv, 50 cen
time, care mai circulă incă in 
Elveția paralel cu noile monede 
din’ aliaj de crom-nichel emi
se in 1968, guvernul federal 
elvețian a decis, de curind, de
monetizarea lor, fixînd pentru 
30 septembrie data limită a 
schimbării lor în bănci. încă 
din 1968, valoarea reală a a- 
cestor piese era superioară cu 
36 la sută valorii lor nominale. 
Măsuri excepționale luate pen
tru a încerca să se pună ca
păt tezaurizării și speculaților, 
n-au dat rezultate, piesele sto
cate fiind in continuare depu
se în lingouii peste hotare.

...Franța ar putea adopta 
concluziile experților Consiliu
lui Europei in legătură cu mic
șorarea virstei majoratului civil.

CEL MAI MARE INCENDIU DIN

ISTORIA STATELOR UNITE
(

WASHINGTON 22 (Agerpres).
— Cel mai mare incendiu din 
istoria Statelor Unite a pirjolit 
pinâ acum circa 5 milioane de 
acri de pâduri și pâșuni din 
sudul statului Florida. Incendiul 
a provocat mari pagube in dis
trictul Everglades, unde se afla 
una dintre cele mai mari re
zervații naturale din Statele 
Unite. Incendiul a fost provo
cat de seceta cumplitâ care 
s-a abătut asupra acestei zone. 
Toate unitățile de pompieri din 
zonă luptă zi și noapte pen
tru stingerea incendiilor. In ul
timele zile au fost aduse aici 
și hidroavioane, care lansează 
„bombe de apă" deasupra su
prafețelor incendiate.

' MARȘ IN ARHIPELAGUL

SEVERNAIA ZEMLIA

LENINGRAD 22 (Agerpres). - 
Douăzeci de locuitori ai Lenin
gradului au pornit într-un marș 
pe schiuri în regiunea Arhipela
gului Severnaia Zemlia, pe un 
traseu a cărui lungime va to
taliza 900 de kilometri. Marșul 
urmează să constituie primul 
antrenament in vederea unei 
călătorii în zona Polului Noid. 
In timpul acestei expediții, ca
re va dura 29 de zile, fieca
re participant va purta circa 
43 de kilograme de echipament, 
cuprinzînd alimente, corturi, Io- 
peți și aparatură radio. O altă 
etapă a antrenamentului, care 
va precede marșul spre Polul 
Nord, va fi efectuată in re
giunea Insulei Franz Josef.

MANSON DIN NOU PE

BANCA ACUZAȚILOR

LOS ANGELES 22 (Agerpres).
- La Tribunalul din Los Angeles 
au început audierile prelimina
re in cadrul unui nou proces 
intentat lui Charles Manson 
sub acuzația de ucidere a mu
zicianului Gary Hinman și a 
lui Donald „Shorty" Shea. Du
pă cum se știe, Charles Man- 
son a fost condamnat deja la 
moarte prin gazare pentru a- 
sasinarea actriței Sharon Tate 
și a altor șase persoane din 
anturajul acesteia.

AMENDA DE 300 MILIOANE

LIRE

ROMA 22 (Agerpres). - Mi
nistrul de Finanțe al Italiei a 
anunțat amendarea soției fos
tului director al Băncii din Ve
neția, Aurelio Fracca, cu suma 
de 300 milioane lire italiene — 
una dintre cele mai mari a- 
menzi aplicate vreodată de 
stat împotriva unei persoane 
particulare. „Păgubașa" s-a 
făcut vinovată de „nedeclara- 
rea" unui export de fonduri la 
o bancă elvețiană. Oricit de i- 
mensă, amenda reprezintă to
tuși o sumă infimă față de de
punerea in străinătate : 1,383
miliarde de lire italiene.

S-a preconizat deocamdată 
scăderea cu un an a acestei 
vîrste și „este studiată posibili
tatea scăderii majoratului la 
18 oni". (După cum se știe, 
in prezent vîrsta majoratului 
în Franța este de 21 ani).

...sir Barnes Wallis, savantul 
britanic care a inventat princi
piul aparatelor de zbor cu 
geometrie variabilă, ar fi afir
mat in cadrul unui interviu a- 
cordat săptămînaluiui de speci
alitate „The Engineer" că avio
nul franco-britanic Concorde 
„nu are nici un viitor", deoa
rece nu poate dezvolta o vite
ză mai mare de Mach 2 - 
ceea ce nu va mai constitui 
in curind o performanță tehni
că inegalabilă. In plus, costul 
producției este mult prea ridi
cat.
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