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Dezbaterile care s-au încheiat 
nu cu mult timp în urmă in 
toate organizațiile de partid de 
Pe raza orașului Petrila, pro
gramele de măsuri adoptate cu 
aceste prilejuri privitoare la 
educarea politică, marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid, 
a tuturor celorlalți oameni ai 
muncii au stîrnit un larg ecou 
in rindul tuturor comuniștilor, 
cele stabilite acolo începînd să 
capete materializare cu fiecare 
zi ce trece.

Spre a vedea ce s-a tăcut 
pină acum pe linia transpunerii 
in viață a programului de mă
suri adoptat dc conducerea 
partidului, stadiul la care se află 
realizarea obiectivelor stabilite 
in fiecare organizație de partid, 
am purtat o discuție cu tova
rășul Pompiliu Ungur, secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid.

Am reținut cu acest 
că pretutindeni, organele 
ganizațiile de partid din 
prinderi, instituții, școli 
analizat cu multă luciditate, ii 
tr-un spirit partinic, critic și 
autocritic munca desfășurată 
pină la ținerea adunărilor, după 
care s-a trecut în rood hotărî! 
la măsuri corespunzătoare, me
nite să conducă cît mai repede 
la înlăturarea neajunsurilor, la 
situarea întregii munci de 
partid in pas cu cerințele ac
tuale.

Acționînd în spiritul ideilor 
formulate de secretarul nostru 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — remarca interlo
cutorul — cele mai multe orga
nizații au făcut pași serioși în 
munca politico-educativă, ele au 
trecut 
La cel 
multă 
tărim. 
prins 
nările 
caracter combativ, de neîmpă- 
care cu lipsurile și cu cei care 
le generează, gazetele de pe
rete, cele satirice au fost reac- 
tivizate. la ele apar cu regula
ritate articole unde se popu
larizează fruntași și experiența 
lor. se ia o atitudine de com
batere a tot ce este învechit, 
perimat și trage 
tivului înapoi.

Intr-o seamă de organizații 
de bază cum sînt nr. 2. 3 de 
la mina Petrila, 5. 1 de la E. M. 
Lonea, s-au obținut rezultate 
îmbucurătoare pe linia atrage
rii tuturor membrilor dc partid 
12 conducerea treburilor organi
zației. Munca de educație este 
orientată spre ridicarea nivelu
lui de conștiință al tuturor co
muniștilor, ca să sporească la 
fiecare dragostea față de între
prinderea și sectorul unde lu
crează. simțul datoriei pentru 
felul cum acestea își realizea
ză sarcinile ce le revin din 
planul de stal, din holărîrile 
partidului și guvernului, ajută 
pe comuniști să înțeleagă că nu 
există problemă de producție, 
de viață internă dc partid, so
cială etc. care să nu-1 intere
seze. Birourile organizațiilor de 
bază cer cu insistență membri
lor de partid ca acolo unde se

prilej 
și or- 
între- 
și-au 

in-

de Ia stadiul discuțiilor 
al faptelor, conducind cu 
grijă activitatea pe acest 
Pretutindeni s-au intre- 

numeroase acțiuni; adu- 
generale au căpătat un

munca colec-

găsesc, fie că se află în între
prindere, fie in afara ei, pretu
tindeni și in orice împrejurare 
să se manifeste ca adevărați oa
meni politici, să acționeze în 
spiritul legilor țării și al ho- 
târirilor partidului.

Aici, ca și in alte unități, 
membrii de partid, fiecare la 
locul său de muncă, ca și în 
afara unităților, in viața dc 
toate zilele se consideră anga
jați total in activitatea ce se 
desfășoară pentru ridicarea ni
velului dc conștiință al mase
lor, combat cu vehementă feno
menele. apucăturile străine mo
ralei, eticii noastre socialiste. 
In întreagă această acțiune de 
educare a maselor, se are în 
vedere să fie utilizate, formele 
cele mai variate care au o ma
re putere de pătrundere și in
fluențare. Concomitent cu mun
ca politică dusă de la om la 
om, o deosebită atenție se a- 
cordă in toate organizațiile de 
partid creșterea rolului educa
tiv al adunărilor, al consfătui
rilor de producție, al adunări
lor U.T.C. Ca urmare, în ulti
ma vreme se observă că aces
tea sînt pătrunse tot mai mult 
de un spirit combativ, o largă 
participare la discuții, unde se 
abordează cu multă seriozitate 
principalele aspecte ale muncii 
în colectivele respective. Toate 
acestea contribuie în foarte ma
re măsură la rezultatele bune 
pe care marea majoritate a u- 
nităților din Petrila le obțin 
în producție.

Așa cum ne înfățișa inter
locutorul nostru, cum o arată 
și faptele, rezultatele pe tărî- 
mul aplicării în viată a mă
surilor adoptate cu prilejul a- 
dunărilor generale deschise, sînt 
evidente în mai toate organi
zațiile.

Dar, așa cum pe bună drep
tate au subliniat mulți dintre 
cei care au fost chestionați în 
raidul nostru, ele nu trebuie să 
determine 0 autoliniștire, să 
ducă la mulțumirea cu ce s-a 
făcut pînă acum: ci, succesele 
dobindite cu atita trudă tre
buiesc continuate, ridicate pe o 
treaptă superioară, întregite cu 
noi eforturi care să ducă la 
cele ce ne-am propus; să fău
rim un om nou, cu trăsături noi, 
înaintate, comuniste.

Pentru că, așa cum o arată 
realitățile practice, chiar și în 
acele organizații care au dobîn- 
dit unele realizări, își mai fac 
loc unele neajunsuri, mai sînt 
unii oameni, chiar și unii mem
bri de partid care nu se si
tuează pe pozițiile cele mai îna
intate; nu se situează în frun
te, mai au abateri de Ia disci
plina muncii, de la normele de 
conduită statornicite în societa
tea noastră socialistă.

Iată de ce, pentru comitetul 
orășenesc de partid, celelalte or
gane și organizații de bază 
subordonate rămîne și pe mai 
departe ca o sarcină de prim 
ordin, promovarea unui stil de 
lucru dinamic, adecvat cerințe
lor pe care conducerea parti
dului le arc față de organiza
țiile sale, convinse fiind că nu
mai așa își vor face pe deplin 
datoria.

După aproape o de
cadă trecută din ul
timul trimestru al li
nului curent, colecti
vul de muncă a] E.M. 
Petrila raportează un 
spor de peste 600 de 
tone la producția de 
cărbune adusă la ziuă 
de la fronturile din 
adine. Este o materia
lizare lăudabilă a ho- 
tărîrii cu care brigă
zile harnice de aici, 
cadrele inginerești și 
cele medii tehnice au 
pornit ]a treabă în cele 
trei luni care au mai 
rămas din 1971. pentru 
ca inlîiul an al cin
cinalului actua] să fie 
cit mai bogat în roa
de. Coleotivul sudat, 
plin de inițiativă al 
acestei unități de ve
ritabilă tradiție de 
muncă minerească do
vedește că știe ce vrea, 
că știe să învingă greu
tățile inerente în acti
vitatea dc extracție a 
.diamantelor negre", 
că știe să fie un c-

xemplu demn dc ur
mat pentru toate co
lectivele Văii Jiului, 
și se pare că pentru 
oamenii lui amintirea 
faptului că au deținut

Ion Vasilc și-au reali
zat sarcinile, pe nouă 
luni. în proporție de 
111, respectiv, 103 la 
sută, prima avînd o de
pășire medie de ran-

ÎN SPIRITUL
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AGENDA
EXPOZIȚIE

Ct

V 
!
■■
■■■

Filiala din Petroșani a În
treprinderii județene de hote
luri, restaurante și turism a- 
nunță organizarea unor ex
cursii peste hotare pentru pe
trecerea revelionului în cîteva 
din cele 
ropene. 
pentru 
propuse, 
ziua de .. 
siv. Se pare că de data a- 
reasta gusturile turiștilor pot 
fi în mare parte satisfăcute 
datorită traseelor variate ce 
vizează, alături de petrecerea 
revelionului în străinătate, și 
vizitarea unor importante o- 
biective turistice din țările 
respective. Elocvente în acest 
sens par a fi următoarele ex
cursii j Cernăuți — Otlesa (27 
decembrie — 3 ianuarie = 
1 214 lei); Cernăuți—Lwov (28

maj mari orașe eu- 
Ultimele înscrieri 

numeroasele trasee 
se pot face pînă în 
15 octombrie, inclu

decembrie — 3 ianuarie și 30 
decembrie — o ianuarie = 
1121 lei); Kiev — Leningrad
— Moscova (27 decembrie — 
5 ianuarie și 28 decembrie
— 10 ianuarie = 2 208 lei);
Chișinău — Kiev — Moscova 
(25 decembrie — 4 ianuarie 
= 1 790 lei); Budapesta —
Praga — Brno — Bratislava 
(28 decembrie — 6 ianuarie 
= 1 970 lei); București — So
fia (29 decembrie — 3 ianua
rie = 787 lei); Bratislava — 
Potsdam — Leipzig — Dresda 
(29 decembrie — 9 ianuarie 
= 2 324 lei); Varșovia — Cer
năuți (29 decembrie — 4 ia
nuarie = 1340 lei); Buda
pesta (29 decembrie — 3 ia
nuarie = 1 148 lei). Excursio
niștilor li se asigură trans
port, cazare, masă și bani de 
schimb.
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In săli dc lectură a Casei 
de cultură din .Petroșani vn 
avea loc, la ura 18 in z’Ua 
de 22 octombi ». desch derc.i 
expoziției de carte „Literatu
ra politică — mijloc de edu
cație a maselor*.

ceilalți conducători dc partid și 
dc stat.

în deschiderea spec tacol ului 
a tost prezentat Concertul pen
tru pian și orchestră .Fluviul 
Galben". S-a interpretat apoi 
piesa muzicală „Viața fericită 
de după eliberare".

Ansamblul a prezentat apoi 
baletul .Detașamentul roșu de 
femei11.

Cunoscut publicului nostru 
din filmul cu același nume, ba
letul „Detașamentul roșu de fe
mei" s-a bucurat dc o călduroa
să primire, asistența răsplătind 
cu vii aplauze numeroase sce
ne din spectacol, măiestria in
terpretativă.

In pauză, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ceilalți conducători 
de partid și de stat s-au între
ținut prietenește cu directorii' 
general al ansamblului, Ciu 
Ciou-ie, secretar general a] In
stitutului pentru relații exter
ne al poporului chinez, cu alți 
membri ni colectivului de con
ducere a ansamblului, 
terpreți, fellcitîndu-i 
pentru spectacolul pe 
oferit.

Solilor artei Chinei 
le-au fost oferite flori din 
partea conducerii de partid și 
de stat.

DURER 500
il Nicolae Ceaușescu, îm

preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bod- 
naraș. Munca Mănescu, Paul 
Niculcst u-MizII, Gheorghe Pană, 
Ghcorghc Rădulcscu, Ilie Vcr- 
deț. Maxim Berghianu, Florian 
Dănăl irhc, Jano.s I'azekag, Petre 
l.upu. Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu. Lconlc Răutu, Ștefan 
Voitor, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici. Miron Constan tinescu, 
Min Dobrcscu, Ion îoniță, Vasilc 
Patillneț, cu soțiile. Au partici
pat, dc asemenea, soții ale con
ducătorilor de partid și dc stat.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de Instituții centrale și or
ganizații obștești, personalități 
ale vieții culturale și artistice, 
ziariști, un numeros public.

Au luat parte Cian Hai-fun, 
onb.'isadurul Republicii Popu
lare Chineze la București, alți 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
precum șl membri ai 
diplomatic.

La sosirea în lojile 
asistența a întîmpinat

In sala de lectură a biblio
tecii Casei de cultură din Pe
troșani va avea loc marț: 19 
octombrie, ui a 10 vernisajul 
expoziției de reproduceri 
după gravurile lui Albrecht 
Diirer.

Vernisajul are loc cu oca
zia sărbătorii a 500 de ani de 
la nașterea marelui artist.

nilc de plan încredin
țate pe aceeași perioa
dă dc 600, respectiv, 
480 dc tone. La aba
tajul cameră 11 vest 
dc la sectorul III or
tacii lui Iosif Hușan 
au cumulat un plus 
dc aproape 2 700 de to
ne, cu o depășire de 
randament dc aprnapfc 
1 tonă pe post. Spo
ruri de cărbune însem
nate dețin și brigăzile 
conduse de Mihai Ți 
găieru (+ 480 dc tone) 
și Titu Vlad (-1- 292 to
ne). dc la sectorul V. 
La fronturile lucrări
lor dc deschideri, bri
găzile lui Petru Tătaru 
și Eftiinic Meszaros sc 
străduiesc să avanseze 
cît mai repede către 
noi surse de ' ‘ 
și eforturile 
încununate de 
se rezultate 
țiile de îndeplinire a 
sarcinilor de plan a- 
ting 108,9, respectiv, 
104,3 la sută).

Concurs

cîștigă !“

corpului

oficiale, 
cu pu-

ou in- 
călduros 

core l-au

i populare 
flori

In cadrul unei se.i dedi
cate tinerelului, 31 «o- 
tombrie. ora 16, va avea loo 
un concurs „Cine jHe. cîști
gă* pe tema „Romanul iste- 
rlc scris de Mihail Sadovea- 
nu*. Pafticipanții v«r putea 
petrece în continuare • 
seară plăcută In compania 
unei formații m'tz’cale.

DE SUCCESEFoto i I. LIC1U

la Atelierul de zonă Petroșani

J

cărbune 
lor sînt 
frumoa- 
(propor-

I.C.F. Deva — Șantierul Pe
troșani. O echipă de betoniști 
lucrînd la drumul de racord 
Aninoasa in incinta depozi
tului Iscroni.
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și numai
Și

nu dc mult titlul de 
fruntași mai stăruie, 
încă, vio în memorie...

In cadrul sectorului 
I. brigăzile conduse do 
experimentalii mineri 
Gheorglie Zaliarie și

dament de peste 1 mc 
pe post, la frontul u- 
nei lucrări de atacare. 
Brigăzile conduse dc 
Constantin Stan și Ion 
Rotaru se mîndresc cu 
producții peste sarci-

Astăzi, elevii claselor V-XII 
din întregul municipiu, îm
preună cu cei de la Liceul 
industrial minier Petroșani și 
școlile profesionale vor parti
cipa la colectarea fructelor de 
măcieș de pe dealurile din 
împrejurimile localităților Văii 
Jiului. Acțiunea este între
prinsă de comitetul munici
pal U.T.C. în colaborare cu

inspectoratul școlar.
Tot la sfîrșitul acestei săp- 

tâmîni, alte grupuri formate 
din uteciști de la Liceul in
dustrial și Școala comercială 
din Petroșani sînt angajați 
în campania de recoltare a 
porumbului pe terenurile a- 
gricole din vecinătatea comu
nei Pui.

TOAMNA BOGATA

In mod obișnuit, o vioară nu 
este altceva decît un obiect ca 
multe altele, poate ceva mai 
ciudat, în orice caz neputincioa
să și stingheră. In mina unui 
virtuoz ea se metamorfozează 
într-un obiect magic ce revarsă 
o profuziune de sunete și ar
monii. Abia astfel posibilitățile 
sale se revelează — sub o mi
nă măiastră și o inteligență ca
re s-a familiarizat cu toate se
cretele acestui instrument mi
raculos...

Copilul este o vioară. Compa
rația nu este fortuită, ea se 
bazează pe o înrîurire evidentă 
doar la o privire mai adîncă : 
o sumă de virtualități ce a- 
jung la manifestări reale sur
prinzătoare numai 
printr-o cunoaștere largă 
răbdătoare, numai după o mun
că prealabilă tenace, dar urma
tă de satisfacții înalte.

La Școala generală nr. 3 din 
Eupeni, prof. I. Cotescu, direc
tor, explica modul de conce
pere și desfășurare a activită
ților tehnico-practice.

— Condiții foarte bune există 
la F.F.A. Viscoza unde fetele 
lucrează la răsucit, bobinat, îm
pachetat, iar băieții la atelie
re. Pentru clasele mai mici sînt 
orientări potrivite — tîmplărie,

traforaj, lăcătușerie, electroteh
nică etc. Introducerea acestor 
ore în programa școlară ne-a 
creat noi posibilități de cunoaș
tere a înclinațiilor copiilor. Și 
după un an, constatăm adevă
rate aptitudini practice dubla- ■— 
te de un real interes — o rea
litate școlară nouă, căreia tre
buie să-i găsim formele cele 
mai potrivite de stimulare, dez
voltare. Sîntem abia la început. 
Deocamdată experimentăm, iar 
ceea ce se dovedește a fi via
bil — permanentizăm.

Fără îndoială activitățile teh
nico-practice își au o rațiune 
adîncă ce se va cunoaște mai 
bine abia de acum încolo. Din
colo de deprinderile și obiș
nuințele de muncă ele au și o 
valoare catalilic-educativă, ta
tonează talentele și aptitudinile 
aflate, la vîrste mai fragede. în 
formă embrionară, le incită și 
le orientează. In aceasta constă 
funcția formativă a acestui gen 
de muncă școlară.

Efectul pozitiv, cu adevărat 
surprinzător al activităților 
practice este lesne de observat 
la Școala generală nr. 3 din

Cu toată boarea autumnală, 
aerul mai poartă ceva din iu
reșul și freamătul verii. Rodul, 
prezent peste tot, in jurul nos
tru, împrăștie cu grandoare, 
pină în cele mai mici unghere, 
atit crîmpeie din incandescen
ța verii cit și focul vrerii celor 
ce fac ca pe an ce trece toam
nele să fie mal bogate. In a- 
murg se mai aude ecoul vese
liei înflorite în bătaia soarelui 
estival și iată că diminețile sînt 
îmbibate cu înțelepciunea 
toamnei. Motiv de meditație șl 
introspecție, nu numai pentru 
că toamna este anotimpul 
poeziei, ci, poate mai mult, 
pentru că frunzele căzute ne 
încetinesc pașii, ajutindu-ne să 
observăm mai pe-ndelete acel 
cerc invizibil care străbate e- 
sența lucrurilor și se închide 
in conștiința noastră. Este ai
doma metamorfozei pămîntului 
pe care, prin ochii semănăto
rului, îl contemplează, în aces
te zile, întreaga țară.

Mirifică orinduială a lucru
rilor. Pămîntul care strînge în 
mănunchi căldura și aurul soa
relui pentru ca să le dea oa
menilor, florilor și rodului

pîrg, alimentează și gu- 
nesățioasă a furnale- 
în care clocotește fie- 
Fierul trecut prin nori 

seîntei și făgașul pregătit 
mina omului, totul devine

în 
ra 
lor 
rul. 
de 
de 
unealta acestuia și la porunca 
lui se taie brazde adinei în 
care vor germina sorii viitoru
lui. Iar cu cit această încleș
tare e mai puternică, se petre
ce mai chibzuit, cu atit fierul 
își sporește strălucirea, tocmai 
în lupta cu pămîntul din pînte- 
cui căruia a fost smuls. Poate 
aceasta este legea nescrisă a 
căliriî și înnobilării lucrurilor.

Grădina uriașă a țârii 
pregătește să primească ci 
se cuvine sămînța viitorului. Un 
Mare Grădinar vegheoză zi și | 
noapte ca printre boabele a- 
junse in brazdă să nu se stre
coare vreo sămință de neghină. 
Iar dacă, îci-colo, cite una se 
furișează printre rînduri, mina 
ocrotitoare a Grădinarului o 
îndepărtează la timp.

E toamnă. Bogată ca nicio
dată în rod și în gindul de a 
merge și mai hotăriți spre bel
șug, frumos și bine.

T. KARPATIAN

Colectivul de muncă al Atelierului de zonă C.F.R. Pe
troșani. sub îndrumarea comitetului de partid, a pus un 
accent deosebit în perioada scursă din acest an pe organi
zarea mai bună a muncii, întărirea disciplinei in procesul 
de producție, folosirea judicioasă a fondului de timp și 
ridicarea nivelului tehnic profesional. Rezultatele nu au 
întîrziat să răsplătească strădaniile colectivului nostru — 
ne relatează într-o scrisoare șeful atelierului, Ilie Ardeleanu, 
Activitatea la repararea vagoanelor C.F.R. în cele 9 luni 
trecute, a fost încununată de un buchet de succese.

Pla.nul de Producție a fost îndeplinit în proporție de 
L08./5 la sută, iar productivitatea muncii în proporție de 
110 la suta. O realizare importantă este de asemenea, re
ducerea timpului de imobilizare a vagoanelor în reparații. 
Pcntiu reducerea timpului de imobilizare a vagoanelor s-au 
adus o seamă de îmbunătățiri procesului tehnologic la re
parații. S-a luat măsura ca vagoanele defecte ce necesită 
ridicarea de pe roți să fie introduse pe o linie special ame
najată. destinată acestor lucrări iar aprovizionarea cu ma
teriale și piese de schimb a fost integral rezolvată.

Grație acestor măsuri, s-a reușit ca timpul de imobi
lizare a vagoanelor în reparație să fie redus cu 16 procente 
și in același timp, să se repare peste plan un număr de 

v5,gone C.F.R. șî un număr de 58 de vagoane aparți- 
nind Centralei cărbunelui Petroșani. De asemenea, s-a acor- 
d.at. 0 atpn^'®. deosebită îmbunătățirii calității reparațiilor 
și întăririi exigenței la recepția lucrărilor efectuate. Toate 
aceste măsuri au permis ca, pe cele trei trimestre, unitatea 
să nu aibă semnalate vagoane căzute în termen de garanție.

O deosebită atenție a fost acordată folosirii rezervelor 
interne pentru reducerea cheltuielilor materiale de pro
ducție, în special punîndu-se accentul pe folosirea rațio
nală a materialului lemnos și recondiționarea diferitelor 
piese de vagoane, capitol al activității la care strădaniile 
s-au materializat în reducerea prețului de cost cu 13 la sută 
și economii la acest indicator în valoare de 187 000 lei.

Rezultatele bune dobîndite de colectivul atelierului își 
au sorgintea în hărnicia oamenilor săi. a formațiilor de 
lăcătuși conduse de loan Godeanu și Ion Straja a parti
delor conduse de tîmplaruj loan Benchea, forjorul Avram 
Hoca, sudorul Petru Mocanu, tinichigiul loan Lăzărescu, 
turnătorul Aurel Popescu, strungarul Tiberiu Kreisz, elec
tricianul loan Gruiescu, și alte formații conduse de către 
maistrul Virgil Colțatu și tehnicianul Nicolae Colcer.

In atenția conducerii colective a unității stau la ora 
actuală pregătirile pentru iarnă, astfel ca lucrările de re
parații de vagoane pe timpul friguros ce se apropie să se 
poată efectua în condițiuni normale. Colectivul atelierului 
desfășoară activitatea cu ambiția ca planul de producție 
pe trimestrul IV și pe întregul an să fie realizat și depășit 
la toți indicatorii.

A

In asociațiile sportive școlare
De cîteva zile, în școlile 

generale, profesionale și în 
licee au loc plenare ale con
siliilor asociațiilor sportive 
școlare. Cu acest prilej se 
pune în discuție activitatea 
sportivă a elevilor în anul 
școlar care a trecut, se aleg 
noile organe de conducere, se

stabilește calendarul compe- 
tițional al celor mai tineri 
sportivi din municipiu. Plena
rele au loc sub îndrumarea 
organizațiilor U.T.C. din școli 
punîndu-se un deosebit accent 
pe rolul educativ al activită
ții sportive,

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Din cele mai vecin timpuri 
omul a fost preocupat să 
creeze. Să creeze ceva. Pen
tru sine, pentru familie, pen- 

- tru colectivitate.
Creația presupune idei. Idei 

noi fi mereu noi. Oamenii, 
in general, fi chiar fiecare 
om ui particular, posedă ap
titudini creatoare, intr-o mă
sură mai mare sau mai mică. 
Aceste aptitudini, insă, fie 
datorită unor factori psiho
logici care inhibă creația, fie 
datorită 
deveniți 
dat, nu 
plin.

In orice sector de activi
tate omenească, există inova
tori. Și mai există, din pă
cate, pe ici, pe colea, fi con- 

, servalori, care se opun nou
lui. E drept, tot mai puțini. 

' Dar mai există. Primii vor 
să, fie utili societății, ceilalți 
se opun cu înverșunare zbo
rului ideii creatoare. Dar via
ța ne dovedește că ideile bu
ne răzbat. Că muncitorii noș
tri creează — e o realitate 
indubitabilă. Prin ele evo
luează industria, prin ele con
struim societatea de astăzi, 
prin ele vom clădi viitorul.

Am dori să ne ocupăm pu
țin de acei care îngroapă 
ideile, lată mostre de rețete 
folosite de ei.

— Ignorarea ideii: dacă 
ești conducător de întreprin
dere și ți se prezintă un ino
vator, dacă nu să dai

jaceți-o să devină de nesu
ferit in ochii colaboratorilor 
fi o îngroapă însuși autorul.

— Sublimați că n-a fost 
pusă niciodată la încercare, 
cam in acest fel: .dacă ideea 
ar fi valoroasă, ar fi găsit 
alții soluția înaintea ta".

unor factori sociali 
frină la un moment 
sint folosite pe de-

curs ideii, tratcaz-o cu tăce
re și autorul, dacă nu este 
tenace, se va lăsa păgubaș.

— Ocolirea ideii: cind ob
servi fața jenată și frămin- 
tată de idei a unui salariat 
ce ar încerca să ți-o pre
zinte, schimbă vorba sau ri
dică ședința. Astfel, ai reu
șit să o îngropi in fașă.

— Tratarea cu dispreț: 
răspunde foarte convins ce
lui ce-ți face o propunere: 
„sint convins că nu vorbești 
serios" sau altceva în acest 
gen și ideea dispare.

— Omoriți-o cu laudele:

— Demonstrați că aplicarea 
ideii solicită eforturi econo
mice prea mari fi că nu ren
tează sau, dacă nu cere in
vestiții, demonstrați că o idee 
care nu are nici o cheltuială, 
nu face multe parale.

— Folosifi formula: „Am 
mai încercat asta", in special 
cu cadrele noi clin întreprin
dere, care nu sînt la curent 
cu specificul muncii și pînă 
a ajunge să se familiarizeze, 
uită propunerea.

— Motivați inaplicabilita- 
tea ideii prin cel puțin 20

de motive șt, in acest caz, 
motivul care o face aplica
bilă trece neobservat.

— Modijicați ideea pe ici 
pe colo .in punctele esen
țiale" fi reușifi, cu certitu
dine, să facefi să nu mai ră- 
mină nimic din ea.

— Negați paternitatea ideii 
printr-o întrebare de acest 
gen: „lonescule, nu ai făcut 
dumneata o asemenea pro
punere anul trecut ?“ etc. Și < 
autorul se poate lăsa păgu
baș.

— Fărâmițați ideea, pină a 
faceți bucățele.

— însărcinați o comisie să 
examineze sugestia și veți a- 
vea siguranța că s-a născut 
moartă.

— încurajați autorul ideii 
să caute una mai bună. Cău
tarea presupune timp. Și tim
pul îngroapă uneori totul. Pi
nă fi ideile.

Am găsit foarte interesan
te rețetele de mai sus, nu 
atit pentru a atrage atenția 
conducătorilor unor întreprin
deri asupra felului in care 
încă mai pot (dar cît vor mai 
putea ?) să-și motiveze pasi
vitatea față de propunerile 
oamenilor muncii, față de 
ideile novatoare, cît pentru 
a sugera celor din urmă con- 
traarme de străpungere a i- 
nerției.

S, OCTAV
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Reconstituirea bătăliei de la Waterloo O cabană puțin cunoscufă

Casa de vînătoare
Cimpușel
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IIn localitatea Southend, co
mitatul Essex, din Anglia, 
in Casa Publică „NELSON" 
activează un club format din 
42 de persoane care se ocu
pă cu reconstituirea marilor 
bătălii. De data aceasta, metn- 

A brii clubului și-au propus să
4Ș reconstituie cunoscuta bătălie

:::■ de la Waterloo, lală-i ince-
’S! pind... ostilită(ile și aruncind

in... luptă 32 de regimente, 
ambele tabere avind la dis
poziție cite 1 000 de soldați 
din plumb sau material plas
tic. cavalerie, infanterie, în
treaga tehnică de luptă fo
losită la vremea respectivă. 
Regulile folosite nu sint de 
loc simple. Comandanții tre
buie să dea ordine unități
lor și subunităților in func

ție de genul armei, de situa
țiile create, ...ordonă înaintări 
rapide ce se soldează cu în
căierări .'ăngeroase", sau re
trageri pentru refacerea tru
pelor, arbitrii apreciază pier
derile in oameni și materia
le, constată... moralul trupe
lor etc.

Și. timp de o oră in fie
care zi, bătălia continuă, pi
uă cind d-I Mike Fry, ad
ministratorul Casei .Nelson" 
care... luptă de partea lui 
Napoleon anunță că este tim
pul să se dea ultimele ordi
ne, ...ostilitățile urtnind a se 
relua a doua zi.

In fotografie : Membrii clu
bului... in fața cimpului dc 
luptă, concentrați asupra os
tilităților ce vor începe.

5
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LUPTELE
DE COCOȘI

I.uptele de cocoși cunosc in 
Statele Unite un nou val de 
popularitate. In ciuda falitului 
lă sint interzise prin lege, exis- 
iind deci pericolul de contra
venție. mii de muncitori agri
coli din statele California. Flo
rida, Tennessee și Alabama se 
pasionează pentru acest gen dc 
distracție Mai mult, după cum 
arată publicația nord-america- 
nă .Newsweek", ei joacă, și 
adesea pierd, la pariurile care 
sc încing la meciuri o bună 
parte din veniturile lor săptă- 
minale.

Este vorba de fapt de o în
treprindere foarte prosperă : 
fiecare cocoș dc luptă este vin- 
dut contra sumei de ce) puțin 
T0 franci prin intermediul a- 
nunțurilor publicitare ; ei sint 
preluați de oameni specializați 
în creșterea raselor speciale 
pentru luptă și care Știu cum

să trezească ferocitatea acestor 
vietăți (după cum s-a aflat 
este vorba de un sistem special 
de hrănîrc — se adaugă la 
hrana obișnuită, vitamine și 
ardei iute). Cind cocoșul ast
fel dresat este considerat in 
formă bună, este revindut cu 
12(1-50(1 franci, hani de fel pier- 
duți pentru cel care îl achizi
ționează. deoarece pariurile a- 
mortizeazâ suma investită, a- 
«lucind chiar beneficii supli
mentare destul de substanțiale.

Catalogarea 
fantomelor

La Londra se anunța cu pu
țin timp în urmă, cu publici
tatea de rigoare, că în librării 
a fost pusă în vînzare noutatea 
sezonului — „Dicționarul spec- 
trelor engleze". Autorul acestei 
redutabile lucrări este pe cît 
se pare cel mai competent în 
materie: este vorba de preșe
dintele Clubului Spectrelor din 
Marea Britanie, dl. Peter Un
derwood. Cititorul curios poate 
găsi în paginile dicționarului 
lista completă a fantomelor 
celebre și locurile precise un
de pot fi găsite. Reclama spe
cifică, de asemenea, și că lu
crarea este destinată „marelui 
public".
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Gangsteri cu suflet bun...
Aceasta este părerea d-nci Monizio din Milano după ce 

in magazinul ei de îmbrăcăminte a intrat o bandă de hoți 
care i-a cerut să predea toți banii pe care ii are in casă. 
„Bine, dar măcar lăsați-mi bani de autobuz" a cerut, umil, 
păgubașa. „Puteți lua taxiul" — i-a răspuns unul din tilhari 
restituindu-i mărinimos 1 000 lire.

O cafea espresso — 
la catedrală...

Vizitatorii catedralei Salis
bury din Marea Britanie vor 
avea surpriza de a găsi dis
tribuitoare automate instalate 
nici mai mult nici mai puțin 
dccît in galeriile vechi de 700 
ani ale celebrului monument

arhitectonic. De acum înainte, 
turiștii epuizați de drum se vor 
putea repune pe picioare con
sunând băuturi răcoritoare sau^ 
cafea, după gust. Superiorul 
consiliului de canonici. Bill 
Haynes, declara pe această te

mă : ..Distribuitoarele automate 
sint ceva cam nepotrivite în- 
tr-o catedrală, dar ele sint ins
talate pentru comoditatea turiș
tilor jar noi depindem de dăr
nicia lor". După un moment de 
gîndire, pastorul a mai adău
gat : „A face comerț în tr-o ca
tedrală nu este contrar moralei 
creștine. Și apoi, în timpul 
iernii putem bea și noi cu plă
cere cite o cafea caldă de la 
automate". Pe lîngă automate, 
la Salisbury au mai fost puse 
la punct și alte' agrementări 
pentru uzul turiștilor: a fost 
acordată autorizația pentru gra
varea numelor în panourile 
de lemn ale catedralei, contra 
modestului tarif de 50 pence. 
Modest dacă ne gîndim că fie
care semnătură este garantată 
pentru cel puțin 200 de ani !
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AM PIERDUT UN... „POET" !
Așa pățesc eu întot

deauna. ~ 
frică nu 
pentru t 
proverbul..

Cu o vreme 
mă. găsesc și eu o ma
să liberă .in colțul pa
tiseriei și bucuros că 
pot in sfirșit, să ră- 
min și singur mi-am 
scos hirtia și creionul. 
Ploaia aceea obraznic 
de persistentă mă în
demna la o .cronică 
rimată". Imi sosește 
cafeaua, o dată cu ea 
inspirația și...

.-N-apucasem să aș
tern patru versuri că 
aud in spatele meu o 
voce blinda, molatică, 
parcă de vată :

— Vă deranjez ?
Intorsei 

tinăruL cu 
tr-o mină 
in cealaltă 
cuviințarea 
înțeles că n-aveam în
cotro, ne cunoșteam nu 
știu de unde, ne salu
tam nu știu de cind 
și apoi un suc îl dă 
repede gala, am gindit 
rapid. (Mai tirziu am 
regretat ■~ă n-am gin
dit personal).

— Nu poftiți! (m-a 
pus dracu să și zâmbesc).

— Ooo, re bine am

De c 
scap. 

care

ce rni-e
Drept 

accept

in ur-

privirea și 
un suc in
și paharul 
aștepta in- 
mea. Bine-

nimerit— văd că fa
ceți versuri... Și după 
ce-mi luă cu tot tu
peul hirtia inii „savu
ra" versurile, mă lău
dă, îmi zise că și el 
.face" și ca dovadă 
mi-a întins niște hir- 
tii. Le-am trecut cu 
privirea in fugă și i-am 
explicat că sint bune. 
Bineînțeles că in ziua 
aceea n-am mai ter
minat cronica rimată. 
Dar nici a doua zi,

vedere amicul mi-a 
dat un ultim set de 
încercări. .Cele mai 
bune" zicea el. Am ci
tit și am rămas uluit. 
„In inexorabila beznă 
acută I Mi-am pironit 
durerea indubitabilă / 
Zarea despicată bilate
ral spre apogeu I Zben
guia in zăpada mută/ 
Sistematizarea elogiilor 
prea sfinte / Perfec
ționa problematica con
fidențială / Exceptind

FOILETON

nici a treia și multă 
vreme... Pentru că, în
totdeauna, de atunci, 
la cafeluță, lect uram 
versurile amicului meu, 
poetul. Mi-a declarat 
cu satisfacție că eu 
sint cel mai bun cri
tic al lui și că altcui
va nu-i va da să ci
tească versurile lui. Eu 
mă d- ■ laram deconec
tat cind ii citeam poe
ziile pentru că nicioda
tă nu-l înțelegeam. In 
schimb am învățat o 
gamă de cuvinte cu 
care, după cum m-am 
convins ulterior, pot 
năuci orice interlocu
tor. La ultima între-

uncrezul mușcat cu 
dinte / Care contura 
apoplexia spațială / ...

Cu acestea mi-am 
completat bagajul. Cind 
m-a întrebat ce părere 
am, i-am zis:

— Cu toate că deoa
rece printre altele, bi
lateral vorbind, axio
ma care persistă pre
ponderent in incogno
scibilii atea indubitabilă 
artistico-prețioasă, fi
rul roșu poetic are 
tenta hiperbolică exor
bitantă a perspicacită
ții condeiului tău, ceea 
ce sistematizează preg
nant preciziunea ața-

bilă a jocului idee-ex- 
ponent, preconizat încă 
din titlul exhaustiv dar 
precoce al veleităților 
moralei artistice. E 
peremptoriu cunoscută, 
chiar și printre rin- 
duri, imixtiunea din 
habitudinile omului, 
ceea ce dă valoare 
coherentă de exeget și 
nuanță cromatică de. o 
educaționalitate eroti- 
zată de zbenguieli mu
te și bezne inexorabile.

Altfel interpretate 
coeziunea ideilor inse
rate subtil și impatua- 
bil, evidențializează si
multan spontaneitatea 
avidă de luciditatea con
vexă și circumspectă a 
disponibilității existen
te în circonvoluțiunile 
afectate doar liricii 
poetice — exponent al 
produsului gindirii ta
le fecunde...

Cind să continui, 
micul meu parcă 
volatilizase. Nu 
era lingă mine. Și ■ red 
că nici 
văd.

Iertat 
săvirșit 
scapind 
nostru 
poet.

La plimbare de unul singur.
Foto: I. LEONARD

j VINUL Șl APA J
— fabulă —

I Două bărdace cit o șchioapă,

| Una cu vin, alta cu apă,

ISe iscodeau alături stind
Și chibzuiau ceva in gînd.

I Glumeț, cu chef cum e din fire,

I Vinul porni vorbe să-nșire: i
1 — Hei, soro apă, zise dar,
| Băuși un vin de Murfatlar?

Ila gustă-mi nițeluș licoarea
Și jur că-ți schimbi pe loc culoarea I

| — Chiar ? zise apa făcind spume I
I De cind erai doar un biet must
; Te năucesc și-ți dau alt gust.

IAșa că, las-o mai ușoară,
Nli-s cum mă crezi mata — o chioară.

I
| Și vinul ăla tăcu mile,

Căci vorba apei avea tiic.
N. POP
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Deși nu este curba de o 
cabană cu profil tun tic și 
cu o capacitate de cazare ca
re să justifice prezentarea ei 
in rindurile de față, cabana 
se face totuși remarcată prin- 
tr-o serie de atuuri pe care 
vrem să le facem cunoscute 
turiștilor din Valea Jiului.

Așadar, precizind că se ti
flă la altitudinea de 1 13(J m, 
la o distanță de cea. 15 km 
de Cimpu lui Neag vom in
forma cititorii că la cabană 
există posibilitatea cazării 
pentru 6—8 persoane în con
diții de confort ireproșabile. 
Nefiind o cabană turistică, 
nu este prevăzută cu bufet, 
amănunt nu lipsit de impor
tanță pentru vizitatorii ei. A- 
cest dezavantaj este însă 
compensat de existența dru
mului carosabil piuă in fața... 
porții, ceea ce oferă posibili
tatea unui acces ușor chiar 
cu rucsacul plin de provizii.

Construită de abia în 1968, 
cabana Cimpușel este ampla
sată intr-o regiune de o ra
ră frumusețe. Oricit am în
cerca prin cuvinte nu am re
uși — sîntem siguri — să re
dăm in totalitate farmecul 
acestei ..cabane surpriză" și 
a împrejurimilor ei. Poate 
instantaneul fotografic alătu
rat să compenseze parțial o 
documentare de la distanță 
care desigur nu poate rezista, 
dovedindu-se palidă in mo
mentul realizării cunoașterii 
pe viu.

Completind informarea de 
față nu putem omite indica
rea citorva din principalele 
puncte de interes turistic din 
împrejurimile cabanei. Ast
fel, pentru regiunea sud-ves- 
tică a masivului Retezat, ca

bana Cimpușcț constituie o 
excelentă bază de ascensiu
ne spre zonele alpine de for
mațiune cal ca roasă : Muntele 
Fiule. Piatra Iorgovanului. 
Scoroța seacă și Scoroț-a cu 
apă, Paltina, Galbina sau 
splendida creastă Oslea.

Cabana Bula se află, de a- 
semenea, la circa 6—8 ore de 
mers urmînd poteca marca
tă peste virful Iorgovanului 
(1991 m) și virful Albele 
(2013 m) peste coarna Drăgșa- 
nului și terminind prin cobo- 
rișul abrupt ce începe in pla
iul mic. Prin Scocul Soarbe
lor, putem ieși în Curmătura 
Soarbelor (cca. 2 ore de mersi 
de unde coborim în valea 
Lăpușnicului, spre Gura ^Apei 
unde, din nefericire, fosta ca
bană a ars, sau spre Gura 
Zlata ce constituie baza dc 
plecare in masiv în partea 
sa vestiră.

In fine, o potecă marcată 
ne poate conduce in Gorj 
•spre Tismana, iar pentru cei 
mai temerari indicăm trase
ul, din păcate foarte prost 
marcat — ce face legătura cu 
valea Cernei de la Izvoarele 
piuă la Băile Herculane.

Autorul acestor rinduri a 
avut plăcuta surpriză să în- 
t Unească pe cărările din zo
na cabanei Cimpușel pe alit 
de popularul dar prea 
scumpul la vedere Moș Mar
tin cit șt blinda căprioară 
sau sprintena capră neagră, 
lată suficiente atracții care 
pot îndemna pe orice iubitor 
al frumuseților naturale să-și 
includă pe agenda excursiilor 
viitoare această puțin cu
noscută. dar atractivă cabană 
- Cimpușel

Text și foto : Aurel DULA

ti
se 

mai

n-am să-l mai

să jiu dacă am
un sacrilegiu 

municipiul 
un mare
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Pilulă contra somnului
Profesorul mexican Alberto Keller Torres a anunțat că 

a descoperit o pilulă care reduce necesitatea de somn a o- 
mului. Savantul precizează că nu este vorba de un drog și 
că produsul experimentat de ei qu provoacă nici obișnuință 
și nici efecte secundare. Intrucît somnul are drept funcți
une eliminarea toxinelor din organism, profesorul mexican 
a anunțat că medicamentul său precipită acest fenomen, re- 
ducînd astfel durata necesară pentru somn.
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Uf, ce era să uit !...
Foto! D. MAN

Noutăți 
despre 

sănătatea 
faraonilor

Faraonii egipteni au suferit 
de artrite, poliomielite și al
te boli caracteristice omului 
modern, au declarat la Bos
ton cițiva radiologi americani 
care au efectuat cercetări in 
acest sens asupra mumiilor a 
29 faraoni.

Folosind echipamente mo
derne de raze X, echipa de 
radiologi americani a desco
perit că faraonul Sifpah avea 
o diformitate la piciorul sting 
și că un picior era mai scurt 
decit celălalt, ceea ce indică 
faptul că el a suferit în co
pilărie de poliomelilă. O al
tă mumie a unei regine egip
tene a demonstrat că ea arca 
un ochi artificial. In sfirșit, 
cercetările au dus la conclu
zia că regina Malcare a mu
rit imediat după ce a născut.

Îndrumar rehuâsT
Problema enigmistică a căi-ei 

soluție constă într-un singur cu
vin t poartă denumirea de MO
NOVERB. Acest cuvînt trebuie 
exprimat prin cit mai puține 
semne, restul dedueîndu-se sau 
subînțelegîndu-se după forma 
sau poziția literelor prezentate.

Pentru alcătuirea monoverbe- 
lor este necesar a da viață sem
nelor sau literelor, acest lucru 
făcîndu-se cu ajutorul unui ad
jectiv, numeral, prepoziție, con-’ 
juncție, verb, adverb sau prin ’ 
intermediul matematicii.

Pentru a veni în ajutorul dez
legătorului se dă o cheie forma
tă din două cifre. Prima arată 
numărul combinațiilor (și nu a 
Silabelor) folosite, iar a doua 
cifră arată numărul literelor 
cuvîntului căutat. Exemplu : 1 

MONOVERB
(5—9)

Soluția : INDRUMART (in 
D — R — U — mari) demon
strează clar cele arătate mai 
sus. Dar pentru a veni și mai

E R B E L
mult în ajutorul dezlegătorilor 
că și pentru evitarea unor dua- 
luri (a suprapunerii mai multor 
soluții adecvate) se folosește 
BIDKTERM1NAREA adică, la 
cheia problemei se va adăuga 

domeniul din care face par- 
cuvîntul căutat. Exemplu :

Și 
te

ACTIVA
(Monoverb 4 — 8)

ORIZONTAL : 1) N-ore nas 
(fig.) ; — De nasul fiecăruia (pl.) ; 
2) I s-a dat peste nas — In inspi
rație ! ; 3) Cu nasul înfundat - 
La inspirație ! ; 4) Litere de lege !
- De nasul meu I — Mănunchi ; 
5) Titlu nesfîrșit - face să curgă 
nasul ; 6) Acompaniament pentru 
un nas ..desfundat" - In flirt! 7) 
Sirmă-n nas ! — Pe pistă ! — In 
nas de taur ; 8) Miroase a bine ; 
9) Miroase bine (fig.) — Iți stă... 
sub nas (pl.) ; 10) Iți iese și pe 
nas.

VERTICAL : 1) Cu nasul pe sus ;
- Erou shakespearian căruia bu
fonul ii explică de ce nasul omu
lui stă in mijlocul feței ; 2) Duși 
de nas... — ...în genunchi ! ; 3) 
Vechea gospodărie (abr.) 
raon (al lll-lea) ce jura 
sul său mare ; 4) Merge
- Nasul din spate I... 
corp ! ; 5) Nas de porc 
Interjecție ; 6) Posesiv — 
chimic ; 7) Nu tot nasul I - Glu
mă populară ; 8) Blochează na
suri — Comună in județul Alba : 
9) De nas (med.) — Simțite de 
nas ! ; 10) Merge mai mult pe 
nas.

- Fo- 
pe no- 
cu solo 
- ...pe 
(pl.) - 
Compus

ORIZONTAL : 1) Face mult git 1 
— Merg zilnic pe git ; 2) Cit de 
girafă — Nu mai înghite nimic ; 
3) La cald ! - Dată cu plăcere 
pe git ; 4) De trecut - A lega 
capul pe umeri (prin git) — Ene 1; 
5) Compozitor francez — Iți stă 
in git ; 6) Cu gitul gol - Pro
nume ; 7) Pocnitori fără coadă - 
Aurel acasă I ; 8) Adesea, gitul 
o trădează — Nume masculin ; 9) 
Fac git la piață — Nu l-a lăsat 

^pe Barbă Albastră s-o sugrume 
pe sora ei (intr-un basm de Per
rault) ; 10) Dat pe git.

VERTICAL : 1) Stă pe git ; - Au 
dat corn mult pe git ; 2) Una 
căreia ii sari de git : 3) Două 
înghițituri 1 — Iși sparg gitul Io 
bară ; 4) Diminutiv feminin -
Singur - La orice git ; 5) Puse 
la git ; 6) Conduce turma cu ta- 
lango la git — Posesiv — La în
ghițire ! ; 7) Unele sint tari in 
git ; 8) De prins - Se face îna
inte de a da poharul pe git : 
9) A bovinelor e în git — Lo ini
mă ! ; 10) Tot cu sania la git - 
Un git arid.

ORIZONTAL: 1) Ureche; 2) 
Urechiați — Trag cu urechea ; 3) 
In urecheală ! — Tras des de u- 
rechi ; 4) Poftim... ...Uite-așa 
(pop.) — Ureche insensibilă ; 5) 
Noroit pină-n urechi ; - Iți cinto 
la ureche ; 6) Au urechi bune 
(fig) - Localitate in Japonia ; 7) 
Amalgamat la mijloc - Greu se 
scoate din ureche — Ene ! 8) A 
intra pe-o ureche, și-a ieși pe 
alta — Seara te face și să nu auzi;
9) Cercelul la ureche - Iți oduce 
gura pină la urechi ; 10) Posesiv 
- Cu urechi mari, clăpăuge.

VERTICAL : 1) Au 
Tras de urechi ; 2) 
l-au crezut urechile 
pil fără urechi ; - 
cei la ureche ; 4) 
ureche muzicală... - 
(pop.) ; 5) La ochire, 
fără urechi ! — La urecheală ! ; 
6) Cimp. nesfîrșit 1 - Calamită
țile urechii ; 7) E in spate... — 
...din timp ; 8) A-i apare întii u- 
rechile (fig.) - Ani trecuți ; 9) 
Urechi înfundate — La mine ! ;
10) Vorbește mereu la urechea 
altuia.

urechi bune — 
La urechi ! - 
totul ; 3) Co- 
A pune cer- 
Simțite de o 

...întocmai 
...tras

Vasile MOLODEȚ

ASoluția : DINAMICA (Din
— mic A). In acest fel dezlegă
torul va fi sigur că acesta e cu- 
vîntul căutat. O condiție obliga
torie : nici o literă nu trebuie 
să rămînă nelucrată, disparată, 
în afara construcției propriu- 
zise.

1»

Acest monoverb despre rare 
am vorbit pînă acum < sie MO
NO VERBUL LITERAL, pentru 
că inonoverbul în enigmistică, 
cunoaște ma.i multe genuri ca 
ILUSTRAT, EPEPTET1C, CU 
INCASTRL. CU PREPOZIȚIE, 
ele. genuri lotuși mal puțin fo
losite.
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■
dvmixica ift orTOMRRIE

■
10.00
11,15

Deschiderea rm> 
Matineu duminical 
tril copii.
V»aț» satului.
I o interpret rcli 
violonislul David 
trah pe scena A Ier 
Român.
Dc strajă patriei.

TV

Printre măsurile ce 
întreprinse pentru ridic 
e treaptă superioară o 
țij po.litico-ideok'giie ș 
ctucore comunistă a tul 
iBriaților numără și 
ztâUțîrea 
toate i

ine, să sc înființc- 
ou ea lumea .n i 
vidcnțicre frunt iști 
riticc faptele negii

i ta ne-

Ies cu

:arc 
schimburi 

producției, 
re toate acestea nici o vor- 

xl. Era insă expusă o poezie 
.titnlat estiv ..Te-a

are era sa- 
filator 

ascunde

Telejurnalul de seară. 
( rflinxn, cetatea Banilor. 
.Oaspeți la Hunedoara",12,00

■ 12.3(1 Emisiune in limba ma 22,00 Telejurnalul de noaplc.
■ ghiară. 22.15 Finala „Cupei Davis" la1 ■ 14.00 In reluare, la cererea te tenis «le cimp : S.U.A.
■ lespectatorilor. — România. Partida <1c
■ 14.30 roslmrridian. Sport. Fot dublu. înrcRistrnrc «le
B bal ; Danemarca — Ro la Charlotte — S.U.A.
■ mânia,
■ 16.15 Campionatele Balcanicr LI NI 11 OC TOMBRIEn de călărie.
■ 1M5 Maca/in. 18,00 Deschiderea emisiunii.

"C un po ■ 18,05 Film xcriBl pentru tine
ret : „Planeta Rtsanți- 18.15 Ecranul — c misiune de

are să :-e P lor * informație și critică ci
și sâ se B 1R.55 Vetre folclorice. nematografică.

live din
B 19.15 1001 dc seri. IR.45 Stop cadru.

21,50
22.00

instalația filatură. In vi- 
calitfiții. trona steagul de 
câștigătoare a -lunii ca- 

ilății'... pe o lună din anul 
trecui și două bobine. IV cînd 
sini, ale cui sini bobinele, 

lua ți a între 
1 calitatea

11.20

Publicitate.
I 001 de seri. 
Telejurnalul de '■rară 
Film serial: .. Xithmlan- 
lu| excelenței sole (V). 
Trim plan : prof. univ. 
dr. docent Octavian To
dor — rectorul Inslitu- 
lui dc medicină și far
macie din Cluj.
Refrene fără virstă cu 
Doina Badea, Ruxandra 
Ghicită. Jean Pătincscu, 
Ama Dimitriu. Mira- 
bclla Daticr. George 
nrencr. Dansează un 
grup de balerini de la 
Opera Română din Bu
curești,
Telejurnalul dc noapte. 
Finala Cupei Davis" la 
tenis de (imp : S.V.A. 
— România. Ultimele 
două meciuri de sim
plu. înregistrare de la 
Charlotte — S.V.A.

■

■

■

Calea sigură a prevenirii incendiilor -
respectarea strictă a regulilor de p.c.i.

narea 
llâ muncă 
re nu se 

tceeași 
atenție. Exempt ificind. se ouate 
arăta eă un articol e datat din 
9 august, rubrica la care se 
obișnuia să se critice atiludi- 
nile negative, pe cei certați cu 
disciplina în muncă este goală, 
iar un alt loc este ocupat de 
un articol, scris CU cerneală — 
acum invizibil — pe care 1-3 
spălat complet ploaia.

O gazetă întocmită cu gust 
’ (meritul avîndu-1 inc. Augustin 

Ardelean și Georgeta Turlea) 
are BT.T.-ul fabricii. Dar ce 
folos dacă e pusă la vreo 4 
metri de aleea principală și e 

ve-Jnrărcatâ**. 
deri.

Panourile cu fruntașii 
muncă din fiecare secție și 
Malație sînt completate cu 
lografii dar intemperiile 
spun luvintul, ploaia in special 
ndînd și degradînd fotografiile, 
în unele panouri existind fo
tografii fără numele aceluia pe 
care ÎI reprezintă.

Tineretul fabricii își are ga
zeta lui : -Tineretul și produc
ția". Dar și aici formalismul.- 
c in floare Pe un petec de hir- 
tîe. de exemplu, sint bătute lk 
mașină numele unor tineri ce 
au făcut absențe nemotivale: 
loan Teoc — 6» Gh- Danciu — 
2 și încă vreo doi tineri și- 
cam util. Semnează, „artico
lul* : comisia social-profesiona- 
lă. Nu tu o vorbă în plus, o 
mustrare cit de cit la adresa 
acelora care nesocotesc și pă
tează onoarea unui colectiv 
Întreg. Și această .situație ad
ministrativă* nici măcar nu e 
pe juna trecută, ci de acum 
două juni. Ce efect are această 
gazetă ?

La secția finisaj textil frun
tașele sînt trecute, pe fiecare 
schimb, pe o micuță tablă nea
gră cu creta. -;ar alăVir;, in
tr-un colț e desenată o floare.» 
timidă. De ce oare să se impro
vizeze cind s-ar putea, foarte

în 
in- 
fo- 
îș»

fazic bobinele

Din toate 
cesitatca ur 
pe fabrică, 
vorbit mult în ultimul 
dbsprc utilitatea înființării unt 
gazete satirice. S-a vorbit d: 
pină acum nimeni n-a mișcat 
nici un deget. Un mucalit zicea 
că încă nu se știe ce nume să 
i se dea. de aceea inițiativa e 
încă în faza de proiect. Oricum 
: s-ar zice apariția gazetei sa
tirice e o necesitate, măsură ce 
se cere reglementată concomi
tent cu îmbunătățirea substan
țială a activității gazetei 
perete a fabricii.

Tată doar cîteva considera
ții care atestă câ in fabrică se 
pot realiza mult mai multe 
pentru a face din agitația vi
zuală un instrument puternic 
de educație, de mobilizare 
colectivului,

M. BLENDEA

vioara
(Urmare din pag. 1)

în

De ce a secat lacul de agrement ?
In urmă cu cîteva luni, 

Serviciul de gospodărie din 
cadrul Consiliului popular al 
municipiului Petroșani a în
ceput amenajarea unui lac 
de agrement amplasat la in-, 
trarea in cartierul Aeroport. 
Soluția tehnică adoptată 
pentru stăvilirea piriului Slă- 
tinioara ale cărei ape urmau 
să formeze lacul de agrement, 
a produs o vie dispută in 
rindul edililor și gospodari
lor orașului, dar mai ales, 
ea a stirnit nedumerirea și 
curiozitatea cetățenilor. Zilele 
treceau și o dată cu ele se 
înălțau și zidurile barajului, 
conturînd, in același timp, 
malurile lacului. Cîteva ca
mioane de la diverse între
prinderi au cărat aici pia
tra necesară pentru construc
ție, un buldozer a nivelat și 
terasat terenul. Trecătorii ca
re traversau această distan
ță nu-și mai puneau între
bări în legătură cu lucrările 
executate, fiindcă toți afla
seră acum «vestea cea mare" 
că aici se construiește un lac 
și in curind pe apele lui vor 
pluti bărcile. In mintea mul
tor cetățeni începuseră deja 
să se contureze imagini des
prinse dintr-un decor marin

și se „vedeau nerăbdători la 
debarcader sau admirind lu
mea de pe terasa biserici 
inăl/ată pe mal". Dar timpul 
s-a scurs și o dată cu el s-au 
dus zilele calde ale verii spul- 
licrind visele tinerilor și a- 
minindu-le dorințele pentru 
mai tîrziu. Și totuși, intr-o di-

N O T A
rnineafă de septembrie, cind 
lacul se înfățișa privirilor 
uimite ale trecătorilor, ochi
lor nu le-a venit să creadă. 
Valurile lui ușor încrețite de 
tintul toamnei scinteiau in 
lumina soarelui și o mulți
me de oameni s-au adunat 
de-a lungul malurilor să-l 
admire. Cu toate că lipseau 
bărcile și debarcaderul, iar 
locul braseriei încă nu fusese 
stabilit, cetățenii se bucurau 
pentru că lacul de agrement 
devenise o realitate. Nespusă 
le-a fost însă mihnirea cind 
a doua aceiași trecători,

au găsit lacul gol, fără apă, 
ci numai cu nămolul întins 
de valurile care s-au scurs. 
Ce se întimplase, oamepii a- 
veau să ajle și in același timp 
să se indigneze. Apele lacului 
infiltrate pe sub zidul stă- 
vilar au inundat locuința a- 
jlată în apropiere, astfel că 
a fost nevoie să se deschidă 
in cea mai mare grabă cele 
două ecluze pentru evacuarea 
apei. De atunci lacul nu a 
mai fost umplut cu apă și 
nici nu s-au adoptat alte so
luții pentru asigurarea im
permeabilității malurilor și a 
stăvilarului. Acum, cind ne 
aflăm în anotimpul friguros, 
desigur că foarte puțini din
tre cetățeni se mai gindesc la 
o plimbare cu barca pe Ia
cul de agrement. Dar tinere
tul, văzind crestele ninse ale 
Paringului, așteaptă ca la iar
nă lacul acesta să fie trans
format într-un veritabil pa
tinoar. Dar nici gospodarii 
municipiului și nici asocia
țiile sportive nu se gindesc 
încă la această posibilitate. 
Să fie oare lacul acesta atit 
de buclucaș incit să-i deter
mine pe cei vizați să-1 lase 
părăsit și secat ?

Lupeni (și nu numai acolo) 
atelierul de croito: ie-broderie. 
Numai într-un astfel de atelier, 
care îmbină îndemînarea cu in
teligența și gustul artistic no
vator, se pot trage concluzii 
psiho-pedagogice prețioase, exis
tă dovezi concrete ce vizează 
patentele artistice și cunoștințele 
ce sălășluiesc într-un copil. Cu- 
noscuți și stimulați, cu tact și 
metodă riguroasă, acești ger
meni nasc tulpinc viguroase. în
tocmai violonistului care smul
ge viorii efluvii muzicale...

— La sfîrșitul anului școlar 
precedent am organizat o ex
poziție cu obiectele confecțio
nate de elevi, mărturisea mais- 
tra Oana Pătru. La prețuri mai 
mult decît convenabile, dar in 
calitatea execuției rivalizând cu 
piesele de artizanat. S-au vîn- 
dut abso’ut toate, suma rezul
tată întrebuințînd-o pentru ma
teriale necesare în acest an. 
Pentru școa'ă am realizat 
costume nat'onale destinate 
chipei de. dansuri, bluzițe 
carpete, fețe de masă etc.
acest an intențiile noastre sînt 
mult mai îndrăznețe.

Intr-adevăr. Cunoscindu-se 
mai bine posibilitățile elevilor, 
se studiază modul cum pot fi 
confecționate piese mai dificile 
(pelerine, de pildă) care pot fi 
vîndule. Privind chipurile ele
vilor din jurul meselor, chipuri 
care nu vădeau în fel expresiv 
talentul și îndemînarea, cu greu 
ne-am convins că, de fapt, ne 
găseam în mijlocul unor foarte 
pricepute artizane. Încet, încet 
se formează o tradiție, se acu
mulează o experiență, activita
tea devine rentabilă. Importan
tă rămîne cunoașterea și sti
mularea fondului psihologic al 
copiilor, căile prin care li se 
scot la iveală calitățile lor, că
lăuzirea spre deplina eflores
centă a personalității lor. Primii 
pași s-au făcut, deja, la Școala 
generală nr. 3 din Lupeni.

Copilul este o vioară la care 
cîntă educatorul...

12 
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Este cunoscut faptul râ In 
uniluțilc- dc <1( i i< și (!<;><>/ - 
iele comei claie se nianîpu.v /â 
<lif< i ile niiirfui. a căror \ i ,,. e 
este dc ordinul milioanelor, O 
răspundere .și q obligai ie de 
cca mai marc înscmnauite u 
fiecărui lucrător din comerț este 
dc a apJ'ca consecvent, la lo
cul sau Je munca, luate măsu
rile și instrucțiunile |>e linie 
de prevenire și .stingere a in
cendiilor, de a semnala orice 
nereguli și abateri de ta aceste 
norme, in felul acesta contri
buind direct la apărarea avu
ției obștești, indcplir.mdu-și ți 
o îndatorire patriotică.

Răspunderea pentru aplicarea 
și rv.spextarea normelor in vi
goare privind înlăturarea cau
zelor provocatoare de incendii 
stingerea acestuia, în caz de 
izbucnire, revine gestionarilor, 
șefilor dc depozite etc. in con
formitate eu Instrucțiunile nr. 
180/1969, referitoare la preve
nirea incendiilor în ramura co
merțului de stal, elaborate de 
M.C.I. și Instrucțiunilor M.A.1. 
. i 162/1963 art. 25.

Dm experiența anilor treeuți 
cunoaștem că cele mai rnulte 
incendii, in .comparație cu ce
lelalte anotimpuri, izbucnesc 
în timpul toamnei—iernii din 
cauza nerespeclâri) regulilor de 
prevenire, a neglijențelor grave 
comise de unii gesf onari și uiți 
salariați în timpul îndeplinirii 
obligațiilor de ierviciti. Asîfel 
cele mai multe incendii au fost 
provocate din cauza folosirii 
și amenajării defectuoase a 
instalațiilor de încălzit; ex
ploatării necorespunzâtoare j 
instalațiilor electrice de ilumi
nat și forță ; neglijenței fumă
torilor ; focului deschis nesu
pravegheat ; coșurilor de eva
cuare a fumului necurățate sau 
cu defecțiuni de construcție 
(neizolate de părțile combusti
bile) precum și a burlanelor 
instalate în apropierea raftu
rilor cu mărfuri sau scoase de 
sub streșini etc.

In vederea înlăturăr-t din 
timp a cauzelor gener-u'jare de 
incendii se impune t.tensifica- 
rea activității comisiei tehnice 
de prevenire și stingere a in
cendiilor. prin executarea unui 
control amănunțit în toate un - 
tățile comerciale și depozite, 
pentru a depista și înlătura 
orice cauză care ar puîe.i pro
voca incendii și ar pune obiec
tivul în pericol. O atenție deo
sebită se va acorda de către co
misia p.c.i. și în special de că
tre gestionari, șefi de depozite 
etc. instalațiilor de încălzire. 
Sub nici un motiv nu se va 
admite folosirea sobelor sau ă 
altor surse de încălzire în de-, 
pozite de materiale combusti
bile sau inflamabile, sau insta
larea lor în magazin fără res
pectarea normelor de preveni
re a incendiilor. Un accent deo
sebit se va pune pe instruirea 
personajului in spiritul res
pectări regulilor de p.c.i. la 
locurile de muncă, precum și 
pe organizarea și instruirea e- 
chipelor de p.c.i.

Concomitent cu luarea mă
surilor de prevenire trebuie a- 
cordată toată atenția și asigură
rii. în caz de nevoie, pentru 
stingerea incendiilor. In acest 
anotimp, mai mult decît în ori
care altul, este necesar a se 
lua măsuri pentru asigurarea 
păstrării în stare de funcțio
nare a materialelor de inter
venție la incendiu (protejarea 
împotriva înghețului a stingă- 
toarelor, ’nidranților etc.), men
ținerea căilor de acces libere.

© nu Rfsâți in priză apara
tele electrice — radiatoare, re- 
șotiri, fiare «Ic călcat ;

© controlați jn magazin 
să nu râmină resturi dc țigări 
aprinse ;

Vcrificind toate acestea veți 
fi siguri câ in urma dv. nu au 
rămas cauze care ar putea duce 
la izbucnirea incendiilor.

Să prevenim incendiile 
provocate de exploata
rea incorectă a instala
țiilor de încălzire
Pentru a preveni nrenliilc 

dntor.-iie exploatării incorecte a 
nsiakiiiilor dc încălzire licbuie 

să se i,j o scrie de măguri pe 
inie dc p.c.i. Pentru acv.isi i se 

INTERZfCfe Ct STH
© instalarea sobelor de me

tal și a burlanelor se va face 
la o distanță dc cel puțin 1 
metru dc materialele combusti
bile. iar in încăperile unde e- 
xistă pardoseală combustibilă 
sobele metalice «c vor instala 
pe postament izolator;

© aprinderea focului cil ben
zină. petrol sau alte lichide 
imflamahile. încălzirea excesi
vă a sobelor in timpul progra
mului. folosirea sobelor cu irsi- 
țele deschise, uscarea sau de
pozitarea materialului com
bustibil (lemne, cărbuni, haine 
etc.) pe cazane și sobe rau in 
apropierea lor la mai puțin dc 
un metru distanță ;

© folosirea coșurilor fisu
rate sau neizolate la trecerea 
prin plan.șeele și șarpantele 
din materiale combustibile ;

Material publici
tar realizat la 
cererea O.C.L. 
produse indus 
triale Petroșani
© scoaterea burlanelor prin 

ferestre sau sub strea.șini fără 
a fi izolate de părțile combus
tibile ale clădirii ;

© instalarea in încăperi a 
burlanelor mai lungi de 1’1 m 
și cu mai mult de 3 coturi ;

© executarea unor repara
ții sau modiiîcâri la instalațiile 
de încălzire cu personal neau
torizat.

Dl MINICĂ 10 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7.00 Radiojurnal; 
7,45 Avanpremieră cotidiană; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 
Ilustrate muzicale; 9,00 Ora 
salului; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor; 10,30 Cîntă Roxana 
Matei. Eva Pilarova și Ra
phael; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 lntîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 12,00 De toate pentru 
toți; 13.00 Radiojurnal. Sport; 
13.15 Recitalul violonistului 
Henryk Szeryng; 13,30 Or
chestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii; 14,00 Unda 
veselă; 14,30 Sport; 16,15 Voci 
orchestre, melodii; 17,00 Fru
museți nepieritoare ale fol
clorului nostru muzical; 17,30 
Arii din operete; 18,09 Cara
vana fanteziei; 19.00 Radio
jurnal; 19,15 Estrada dumini
cală; 22.00 Radiojurnal; 22,10 
Panoramic sportiv; 22,30 Me
ridiane melodii: 22,50 Moment 
poetic; 23,00 Meridiane melo
dii; 24.00 Buletin de știri; 
0.03—6.00 Estrada nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Riscul (11—13 octom- 
brier, Republica: Pomu' de 
crăciun '11—13 octombrie); 
LONEA — Minerul : 
metă (11—13 octombrie); 
VULCAN ! Apa ca un bivol 
negru (11—13 octombrie); LU
PENI — Muncitoresc : 
pentru infern (11—13
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(Vrmare din nr. 6 823)
Toate secretele personale și 

ale firmei, discuțiile particu
lare ale conducătorului fir
mei cu principalii săi cola
boratori _in liniște" și „in 
siguranță" vor fi transmise 
de aparent nevinovatul tele
fon. Convorbirile pot fi ascul
tate chiar de la o distanță 
de peste 2 000 (două mii) de 
kilometri. In urma extinde
rii rețelei telefonice automa
te. spionul formează doar nu
mirii] de telefon al celui pe 
care-1 urmărește, ascultind și 
inregistrind ceea ce se discu
tă in casa respectivă. Se pu
ne întrebarea — cum reușește 
el să formeze numărul acti
vând astfel microfonul, dar 
fără ca telefonul să sune ? 
Și acest aspect a fost rezol
vat. Spionul respectiv pune 
in funcțiune înainte ca tele
fonul să fi avut timp să sune 
un mic dispozitiv de mă
rimea unui aparat de radio 
de buzunar care emite un 
sunet cu o anumită frecven
ță ce împiedică soneria să 
sune activînd, in același timp 
instalația de ascultare gata 
montată în telefon. Ingenioa
sa instalație nu înregistrea
ză decât in momentul in care 
se aude o voce omenească, 
așa incit se evită risipa inu
tilă de bandă magnetică. Este 
adevărat că asemenea insta
lații sînt mai costisitoare, in
să, o dală instalate, ele sint 
lăsate pe loc din două mo
tive, in primul rind o ope
rație de recuperare ar pu
tea să compromită întreaga 
acțiune și să determine firma 
victimă să-și modifice strate
gia. să anuleze lansarea pro
dusului respectiv, adică să ia 
măsurile extreme pentru a
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„supraviețui". Alt motiv ar 
fi acela că aceste emițătoa
re cu circuite integrate dau 
dovadă de o rezistență deo
sebită in timp, așa incit pot fi 
folosite din nou cu prima o- 
cazie.

„Pină in iunie 1968. atit un 
spion industrial cit și un soț 
gelos puteau găsi in maga
zinele americane un arsenal 
complet care satisfăcea curio
zitatea cea mai nebunească" 
scria Marc Gilbert in revista 
.Science et Avenir", mențio- 
nind că „tranzistorul și cir
cuitele integrate au permis 
să se realizeze emițătoare in 
același timp puternice și ul
tra miniaturizate. In 1968, nu
mai un singur constructor 
propunea clientelei sale 80 
de emițătoare de diferite ti
puri, adaptate la toate- ne
voile și avind un volum a- 
semănător cu al unui pachet 
de lame de ras. Raza de ac
țiune era de 300—800 m. I n 
banal întrerupător electric 
poate de asemenea să fie un 
spion : ascuns în interior un 
microfon captează prin ori
ficiu șurubului de fixare zgo
motele care se produc in în
căpere, sunetul fiind apoi 
transmis prin liniile elec
trice".

O altă publicație de dala 
aceasta de profil economic — 
.Internațional Management"

— referindu-se la posibilită
țile tehnice practic nelimi
tate care stau la dispoziția 
spionajului industrial, scria că 
„posibilitățile tehnice cuprind 
privirea cu un aparat foto
grafic cu teleobiectiv, prin 
fereastra unui director, filma
rea unei conferințe pe bandă 
de mare viteză și apoi în
chirierea unui aparat de ci
tire a buzelor pentru desci
frarea conversației filmate".

Și pentru că firmele capi
taliste recurg din ce in ce 
mai des la spionaj și contra
spionajul industrial, au apă
rut o serie întreagă de între
prinderi specializate în rea
lizarea acestui aparataj, de 
instalare și depistare a apa
raturii de înregistrare, firme 
consultante in probleme de 
spionaj industrial. Astfel fir
ma „Zelex International 
Corp." desface echipament 
complex de surprindere și în
registrare a convorbirilor te
lefonice, echipament de de
tectare și supraveghere, efec- 
tuind in același timp cercetări 
pentru realizarea unor noi 
tipuri de instalații mai per
fecționate. Printre alte servi
cii „garantate", ZELEX închi
riază, cu ora, un automobil 
Cadillac garantat împotriva 
interceptării. In acest auto
mobil special se țin confe
rințe ale directorilor timp in

care mașina efectuează o 
plimbare iar mecanisme de 
bruiaj și detectoare speciale 
asigură securitatea tratative
lor purtate „din mers".

O altă firmă, „J. J. Berli
ner and Staff", considerată 
drept una din cele mai vechi 
firme specializate in contra
spionajul industrial dispune 
de un corp de peste 400 de 
ingineri care țin conferințe 
și seminarii axate pe pro
bleme specifice fiecărui tip 
de întreprindere.

In ceea ce privește efica
citatea combaterii acestui ve
ritabil flagel care bintuie în 
lumea oamenilor de afaceri 
din Occident, unul din șefii 
poliției criminale new york- 
eze, Ralph Salerno, specialist 
în probleme de spionaj in
dustrial, declara : „In două
zeci de ani nu am văzut 
decît aproximativ 50 de per
soane puse sub acuzație, ju
decate și condamnate pentru 
spionaj industrial. In forma 
sa modernă, spionajul indus
trial este relativ recent, iar 
legislația necesară pentru a-l 
combate nu există încă in 
nici o țară din lume. Atunci 
cind spionul industrial reu
șește să 
prindere, 
ceea ce 
sale".

Spionajul industrial a câș
tigat poziții solide în econo
miile capitaliste. Experții si 
oamenii de afaceri sînt de 
acord asupra concluziei că 
eradicarea fenomenului nu 
este posibilă. Imposibilitate, 
explicabilă in fond, prin a- 
ccea că asemenea moravuri 
sint în concordanță cu etica 
lumii capitalului.

pătrundă în înire- 
cl este suveran în 
privește intențiile

(Sfirșit)
L. MIRCEA
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Șefi de magazine comer
ciale și depozite !

Conform instrucțiunilor
M.A.I. nr. 362/1963 art. 25 și 
nr. 180 ale M.C.I., purtați în
treaga responsabilitate pentru 
organizarea pazei contra incen
diilor la locurile de muncă. 
In acest sens sînteți obligați :

© să acționați pentru apli
carea ș> respe; tarea normelor 
de prevenire și stingere a inj 
cendiilor la locurile de muncă 
a căror conducere vă este în
credințată ;

© să instruiți lunar tot per
sonalul din subordine ;

© să asigurați păstrarea, în
treținerea Și funcționarea uti
lajelor de stingere a incendii
lor ;0 să organizați echipe de 
primă intervenție in caz de in
cendiu din Tîndurile personalu
lui existent în subordine;

să Iuați măsuri pentru a- 
fișarea regulilor de prevenire 
și stingere a incendiilor după 
specificul și particularitățile 
fiecărui Ioc de muncă ;

© se interzice cu strictețe 
blocarea căilor de acces, căilor 
de evacuare, a culuarelor, scă
rilor. coridoarelor și spațiilor 
de siguranță;
• in podurile clădirilor și

depozitelor nu vor fi depozitate 
materiale și lichide inflama
bile ; .
• instalațiile electrice «e 

iluminat și de forță vor fi <-*- 
xecutate, recepționate și ver,_ 
ficate periodic conform norme
lor P.c.i. in vigoare :

© tablourile electrice vor fi 
protejate in carcase corespun
zătoare și asigurate cu încuie
tori, iar accesul Ia ele va •* 
permis numai personalului de 
int reținere;

sint interzise improvizații
le de orice fel la instalațiile Și 
aparatele electrice ;

© nu permiteți folosirea a- 
baiururilor de hirtie sau alte 
materiale combustibile la cor
purile de iluminat ;

Să prevenim incendiile 
provocate de exploata
rea incorectă a instala
țiilor electrice
Rolul principal in înlăiuir.rea 

pericolului de incendii, ca ur
mare a exploatării insh.lațiilar 
electrice de iluminat și forță 
revine electricienilor de între
ținere angajați la întreprinde
rile comerciale. Pentru a pre
veni incendiile, instalațiile e- 
lectrice de iluminat și forță 
vor fi executate, recepționate, 
exploatate și verificate perio
dic conform normelor p.c.i. în 
vigoare și SE INTERZICE CU 
STRICTEȚE :

© improvizațiile de orice fel 
la instalațiile si aparatele elec
trice ; >

@ blocarea tablourilor și a- 
paratelor electrice cu diverse 
materiale :

© folosirea corpurilor de ilu
minat neprotejate corespunză
tor ;

© folosirea siguranțelor su
pradimensionate ;

@ suspendarea corpurilor de 
iluminat sau altor obiecte di
rect de conductorii <le alimen
tare ;

© folosirea abajururilor de 
hirtie sau din alte materiale 
combustibile la corpurile de 
iluminat;

© folosirea in stare defectă 
a instalațiilor, aparatelor și u- 
tilajelor electrice de orice fel;

© suprasolicitarea circuitelor 
electrice peste sarcina admisă ;

© folosirea întrerupătoarelor, 
comutatoarelor, prizelor și do
zelor defecte :

© agățarea sau depozitarea 
obiectelor de orice fel, deasu
pra și in interiorul panourilor, 
nișelor și tablourilor de distri
buție a energiei electrice;

© folosirea legăturilor pro
vizorii prin introducerea con
ductorilor electrici direct în 
priză fără .ștecher;

© amplasarea materialelor 
de orice fel pe aparatele elec
trice sau conductorii electrici ;

© amplasarea comutatoare
lor, priz.elor, dozelor și conduc
torilor electrici direct pe ele
mentele de construcție execu
tate din materiale combustibi
le.
Electricieni rețineți !'
Instalațiile electrice pentru 

iluminarea vitrinelor, firmelor 
și reclamelor luminoase, meca
nismele acționate de electromo
toare, dispozitivele dinamice și 
blikfangurile echipate cu apa
ratură electrică vor fi montate 
și racordate la rețe? de elec
tricieni autorizați în așa fel ca 
circuitele să nu fie suprasolici
tate peste sarcina admisă.

Automatele pentru efecte și 
jocuri de lumină utilizate la 
blikfanguri pentru vitrine și 
expoziții, vor fi prevăzute cu

con ase metalice și conectate 
iu prize dc pămlnt, iar cuniu- 
tolorul pentru intrerupercu cu
rentului electric vy fi monta» 
inlr-u nișă -au cutie meuilicâ 
pjc\;j/.iitâ cu capac și Cheie.

l’cntru amenajarea vitrinelor 
iluminate se va evita fotosi.ea 
exponatelor produse din muie
ri. hc ușor imflumabtie (vată, 
< vluluid).

Instalațiile electrice neccsuje 
pentru funcționarea firmelor și 
reclamelor luminoase vor ti 

protejate împotriva Inlcmperii- 
hir conform normelor în vigou-

Lucrători din comerț, 
nu uitați !

Incab.ai a pi crederilor H.CM. 
2 285/l'JGfi atrage după sine se
vere sancțiuni materiale. De 
o* cea, in scopul reîmprospătă
rii cunoștințelor celor care răs
pund de asigurarea respectă
rii regulilor de prevenire a in- 
cndiilor. punctăm, in rinduri- 

)e ce urmează, cîteva din pre
vederile acestor hotârirj și mo
dul de sancționare a abateri
lor.

EXTRAS
din Hutărîrea Corrsiliului de 
Miniștri nr. 2 285/1969, privind 
stabilirea și sancționarea con
travențiilor la noianele de pre
venire -și stingerea incendiilor.

I. Cu amendă de Ia 
1 000 la 3 000 . lei :
a) nei espectarea normelor de 

prevenire și stingere a incen
diilor stabilite prin instrucțiu
nile emise de minister (nr. 
180/69).

II. CU AMENDĂ DE 
LA 800 PÎNĂ LA 1 500 
LEI :
a) executarea de către per

soane fizice a oricăror con
struct ii sau instalații fără res
pectarea și executarea construc
țiilor și instalațiilor din pune» 
de vedere al prevenirii incen
diilor :

b) neadăpostirea, neîntreține- 
rea în stare de funcționare sau 
blocarea in așa fel îneît să nu 
poată fi folosite în caz de in
cendiu. a instalațiilor și m.ite- 
: alelor de prevenire și stinge
re a incendiilor, ori exploatarea

estora in alte scopuri deci» 
cele pentru care sînt desti
nate ;

c) neîntreținerea in stare bu
nă. potrivit normelor în vigoa
re a hidranților ori surselor do 
apă pentru stingerea incenci i- 
lor sau blocarea acestora in 
așa fc] ineît să nu poată fi 
folosite in caz de incendiu.

III. CU AMENDA DE 
LA 300 PÎNĂ LA 800 
LEI:
a) neluarea măsurilor pentru 

asigurarea condițiilor corespun
zătoare cu privire la evacuarea 
oamenilor și bunurilor în caz 
de incendiu ;

b) ținerea sau păstrarea Ia 
locul de muncă a substanțelor 
sau materialelor imflamabile 
în cantități mai mari decit cele 
stabilite prin dispoziții legale;

c) neinstruirea întregului per
sonal din obiectiv cu privire 
la normele de prevenire și stin
gere a incendiilor ;

d) fumatul în depozite, ma
gazii, poduri, garaje, săli de 
spectacole sau orice alte ase
menea locuri unde există pe
ricol de incendiu în afară de 
spațiile destinate acestui *cop.

IV. AMENDĂ DE LA
200 LA 400 LEI:
a) neorganizarea sau neîntre- 

\ ținerea în bune condiții a căi
lor de acces, ori blocarea aces
tora în interiorul depozitelor, 
magazinelor, atelierelor șf în 
alte asemenea încăperi incit să 
nu poată fi folosite în caz de 
incendiu ;

b) neufișarea la locuriie vizi
bile in depozite, ateliere sau 
alt loc de muncă a normelor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor ;

c) folosirea buteliilor de gaze 
lichefiate fără regulator de 
presiune, cu garnituri detenu
rate, cu furtunuri de cauciuc 
prezentînd porozități. crăpături 
sau lărgiri la capete.

V. CU AMENDĂ DE 
LA 100 LA 300 LEI:
a) folosirea instalațiilor sau 

aparatelor de încălzit, ilumina» 
sau forță motrieă, cum sînt! 
Instalațiile de gaze naturale, 
gaze lichefiate (aragaz), reșouri 
și fiare de călcat, radiatoare 
sau alte asemenea aparate, 
dacă sint defecte și prezintă pe
ricol de incendiu ;

b) lăsarea fără supraveghere 
a focurilor aprinse in sune, 
cuptoare și cazane de calor.fer 
precum și a‘lămpilor de gâtiț. 
încălzit sau iluminai, dacă pre
zintă pericol de incendiu ;

c) necurățirea coșurilor aau 
curățirea în condiții necores
punzătoare ori neîntreținerea 
lor în bună stare de folosire;

d) depozitarea cenușii din 
sobe și alte locuri decît cele 
potrivite acestui sc-»p sau fără 
ca cenușa să fie stinsă.
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cuvintul reprezenl 
B1HMANIEI. Thnung Kpl, 
s-a pronunțat pentru 
unor măsuri urgente 
re a cursei înarmărilor, și în 
mod special, pentru încheierea 
unui acord prin care să se pu
nă i.ipftt experiențelor nuclea
re. Vorbitorul n pledat, pe de 
altă parte. în favoarea restabi
lirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze In O.N.U. și îm
potriva tezei „celor două Chi
ne".

Lodongil Rincin. ministrul de 
externe al R. P. MONGOLE, a 
condamnat continuarea de că
tre Statele Unite a războiului 
din Indochina. El a sprijinii 
propunerile R. D. Vietnam și 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud. subliniind că ele oferă 
o bază realistă pentru un acord. 
Problemele Indochînei. a aiă- 
tat vorbitorul, pot fi soluționa
te numai prin retragerea ime
diată și necondiționată a tru
pelor americane. Referindu-se 
Ia principiul universalității 
O.N.U.. ministrul mongol a 
sprijinit restabilirea drepturilor 
legitime ale R P. Chineze ta 
Națiunile Unite Și a a-ătat că 
se impune excluderea emisari
lor ciankaișiști.

Ministrul de externe al 
GHANEI, William Ofori-Alta. 
a condamnat cursa înarmărilor, 
prin care se irosesc anual 209 
miliarde dolari, în timp ce ,.e-

ARGENTINA Ețecul “«ei
— ----- z de lovitura

tentative 
de stat

Azul 
situ-

BUENOS AIRES 9 (Ager
pres). — Agențiile internațio
nale de presă relatează că gar
nizoanele militare de la 
și Olavarria (Argentina), 
ate la aproximativ 300 de kilo
metri sud de Buenos Aires, 
s-au răsculat împotriva guver
nului condus de generalul Ale
xandro Lanusse. După cum 
transmite agenția Reuter, pos- 
’tul de radio Azul, ocupat 
trupele rebele a difuzat 
comunicat prin 
'demisia imediat 
lui Lanusse și i 
părării.
6emnat

de 
un 

care se cere 
ă a președinle- 
i ministrului a- 

Comunicatul a fost 
de colonelul Fernando 

Amadeo Maldrich și de loco- 
tencnt-colonelul Florentino Diaz

Ambasadei engleze din Moscova
de

de

partea

V.W.V.*.WAWZ«SV.W.W.-«Y

Președintele 
Kaunda, a 
elicoptere a-

tembrie a.c.. costul vieții 
crescut cu 6,7 la sută.

Declarația Ministerului Aîacerilor
Externe al U.R.S.S. adresată

C.C. al P.C

Din țările capitaliste
ga-

F. V.

!

1

5
a muncitorilor africani.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
'Agenția TASS relatează că Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adresat o declarație 
Ambasadei engleze din Mos
cova. Reamintind protestul în 
legătură cu acțiunile întreprin
se de autoritățile britanice fața 
de un mare grup de colabora
tori ai ambasadei, ai reprezen
tanței comerciale, ai altor insti
tuții sovietice din Anglia, pre
cum și campania provocatoare 
la adresa reprezentanților so
vietici în Marea Br.tanie, de
clarația arată că, în condițiile 
care s-au creat, guvernul sovie-

La institutul de Spa
țiu și Știință Aeronau
tică a Universității „U- 
chioura" din Tokio, a 
fost realizat primul sa
telit științific japonez 
MU4S denumit ..Shinsei" 
(„Noua Stea*').

In foto : Lansarea sa
telitului.

Prezidiului

din Japoniu
TOKIO 9. — Coresponden

tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite i Ziarul „Akahata” din 
9 octombrie informează despre 
ședința ordinară a Prezidiului 
43.C. al P.C. din Japonia, in 
cursul căreia Kenji Miyamoto, 
președinte a) Prezidiului, a pre
zentat un raport asupra acti
vității Prezidiului Permanent. 
Kenj' Miyamoto și Tomio Nishi- 
zawa, membru al Biroului Per
manent a] Prezidiului, au ținut 
rapoarte asupra vizitelor efec
tuate în Republica Socialistă 
România, Italia. U.R.S.S. și 
R. D. Vietnam. Participanții au 
aprobat în unanimitate rezul
tatele vizitei.

Tetsuzo Fuwa, șef al Secre
tariatului C.C. al P.C. din Ja
ponia, a prezentat apoi rapor
tul asupra situației politice in
terne, activității diverselor par
tide politice și perspecti 
creării frontului comun al 
țe’or de opoziție.

A 0. N. U
Ministrul dc extai

PUBLICI! AFRICA CENTRA
LĂ. Clement N’gai Vucto. a 
denunțat continuarea practici
lor colonialiste pe continentul 
african. Situația, i spus el. va 
rămîne explozivă Uit timp cît 
colonialismul nu va fi extir
pat și nu va fi pusă in apli
care Declarația asupra dccolo-

In tfuvîntul său. subsecretarul 
de stat pentru afacerile exter
ne .-ii GRECIEI, Xantopoulos- 
Palamns. refrindu-se la evolu
ția situației din Balcani, a sub
liniat că. prin eforturile conju
gate n’e guvernator din aceas
ta regiune, s-a instaurat un cli
mat de cooperare și înțelegere. 
El a apreciat că restabilirea 
relațiilor diplomatice între 
Grecia și Albania a contribuit 
la normalizarea situației în 
zona Balcanilor.

Jaber Al-Sabah. ministrul de 
externe al KUWEITULUI, a 
declarat că țara sa se pronun
ță pentru prezența R. P. Chi
neze la O.N.U. ca singurul re
prezentant al poporului chinez.

Adunarea Generală a apro
bat includerea pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a punctu
lui intitulat ..Declararea Ocea
nului Indian zonă a păcii 
ceastă problemă urmează 
fie examinată de Comitetul nr. 
1 al Adunării Generale.

Dezbaterile generale Var fi 
reluate în plenul Adunării, săp- 
tâmîna viitoare.

Loza. Sursa citată informează 
că și garnizoana Offormosa, din 
nordul țării, s-a alăturat răs- 
culaților.

Un purtător de cuvînt gu
vernamental a declarat că uni
tățile armatei de lingă Buenos 
Aires au primit ordin să înă
bușe revolta ofițerilor de la 
garnizoanele din sudul țării. 
In același timp, anunță agenția 
France Presse. președintele 
Lanusse a ordonat garnizoane
lor rebele să se predea ime
diat. fără a fi nevoie să se facă 
uz de forță.

O ultimă știre transmisă de 
agenția France Presse anunțe 
că șefii rebeliunii de la Azul 
și Olavarria au hotărît să se 
predea, ca urmare a eșuării 

tic consideră imposibile des
fășurarea vizitei oficiale în 
U.R.S.S. a ministrului afacerilor 
externe al Angliei, organizarea 
la termenele stabilite a sesiu
nilor ordinare ale Comitetului 
Consultativ sovieto-englez pen
tru dezvoltarea relațiilor bila
terale, a Comisiei interguver- 
namentale pentru colaborarea 
tehnico-științifică și comercial- 
economică și a Comisiei sovie- 
to-engleze pentru navigația co
mercială. Ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S. este nevoit 
să renunțe la invitația părții 
engleze de a face o vizită- la

ASTĂZI, ALEGERI 
ÎN AUSTRIA

VIENA 9, — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stflnceacu, 
transmite . Astăzi au loc în 
Austria alegeri pentru Camera 
deputaților, Sînt chemați la 
urne 4 984 440 dc cetățeni spre 
a alege 183 de deputați în 
Panlament. Scrutinul de la 10 
octombrie delimitează cea mai 
scurtă perioadă legislativă i 
după cum sc știe, ultimele a- 
legeri parlamentare au avut 
loc în martie 1970.

Criza de guvern 
din Turcia

ANKARA 9 (Agerpres). — 
Criza de guvern din Turcia 
continuă să se mențină ca ur
mare a demisiilor miniștrilor 
Partidului Dreptății din actua
lul cabinet. După întrunirea 
primului ministru Nihat Erirn 
cu președintele Cevdet Sunay 
și cu șeful Statului Major, ge
neralul Memduh Tagmac, s-a 
anunțat și demisia ministrului 
informațiilor și turismului, 
ceea ce face ca numărul mi
niștrilor demisionari să ajun
gă la cinci.

După cum s-a mai anunțat, 
cauza demisiilor o constituie 
dezacordul cu unele reforme 
preconizate 
vern.

de actualul gu-

tentativei lor de a răsturna gu
vernul. Agenția precizează că 
răzvrătiții sînt calificați de co
mandamentul militar drept e- 
lemente de dreapta. Rebelii au 
avut de partea lor doar trei 
regimente, restul trupelor rămî- 
nînd fidele guvernului.

In cursul nopții, președintele 
Alejandro Lanusse a adresat 
națiunii un mesaj radiodifuzat, 
în care condamnă rebeliunea 
grupului dc ofițeri din Azul și 
Olavarria și promite o pedeap
să exemplară. Președintele a 
reafirmat, totodată, hotărîrea 
guvernului de a organiza ale
geri generale la 25 mai 1973 și 
de a remite puterea noilor au
torități constituționale alese în 
mod liber.

Londra, iar vizita în U.R.S.S. 
a ministrului construcțiilor ci
vile al Angliei nu este consi
derată posibilă.

Colaboratori ai ambasadei și 
ai altor instituții engleze care 
desfășoară o activitate incom
patibilă cu statutul lor oficial 
trebuie să părăsească teritoriul 
U.R.S.S. în termen de două 
săptămîni. M.A.E. al U.R.S.S. 
declară că depinde de 
engleză dacă relațiile sovieto- 
engleze vor continua să se înăs
prească sau dacă o asemenea 
evoluție indezirabilă va fi 
curmată și între U.R.S.S. și 
Anglia vor fi restabilite relațiile 
normale.

Se afirmă că, întîlnindu-l 
pe una din străzile Johannes- 
burgului, îl poți lua foarte 
ușor drept un funcționar oa
recare — statură mijlocie, pu
țin adus de spate, într-un mo
dest costum cenușiu. In cer
curile occidentale de ziariști 
este numit „omul de dia
mant", iar în cele de afaceri 
— „regele neîncoronat al A- 
fricii de sud". Se numește 
Harry Frederik Oppenheimer. 
Intr-un articol despre el, zia
rul francez „Aurore" scria J 
„Soarele nu apune niciodată 
deasupra imperiului lui Op
penheimer. El este prezent 
pretutindeni — la Londra, 
Johannesburg, Zambia, Sierra 
Leone, Peru sau Australia...",

In ce-1 privește pe el și 
„imperiul" său nu există e- 
xagerare. Compania „Anglo- 
American Corporation of 
South Africa", pe care o con
duce Oppenheimer, controlea
ză 32 la sută din extracția 
de aur și aproape 90 ]a sută 
din cea de diamante din lu
mea capitalistă. Ea se com
pune din 150 diverse firme 
șj companii. Dar interesele 
„omului de diamant" nu se 
opresc doar la aur și dia
mante, ci se întind și asupra 
extracțiilor de uraniu, cupru,

■
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de 185 
fabrica

■
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Specialiștii Institutului pen
tru problemele sudurii al A- 
cademiei R. S. S. Ucrainene 
au realizat un cuptor rotativ 
pentru fabrici de ciment, care 
se sprijină pe perne de aer 
în loc de piloni rigizi. Cup
torul are o lungime 
m și este construit la 
din Volgograd.

Problema înlocuirii 
ților clasici prin perne 
aer a apărut ca urmare a ne
cesității de mărire a capacită
ții cuptoarelor.

supor- 
de

■■

a
■■

in fața 
această 
pentru 

cincilea

■
■■
E

Necesitățile mereu crescîn- 
de de cadre ale economiei 
culturii albaneze pun 
învățămîntului din 
țară sarcini majore 
perioada celui de-al 
plan cincinal (1971— 1975). 
Astfel, fată de 661.000 elevi 
și studenți existenți în anul 
școlar 1970—1971, în 1975 vor 
exista 780 000 de tineri, la ca
re se vor adăuga alte cîteva 
mii de elevi ai școlilor tehnico- 
profesionale. O trăsătură ca
racteristică a i 

va constitui

Intențiile 
complotiștilor 

din Congo (K.)
KINSHASA 9 (Agerpres).

— Intr-o declarație făcută la 
încheierea ședinței Consiliu
lui de Miniștri, Dominique 
Sakonibi, ministrul informa
țiilor, a afirmat că cele trei 
persoane arestate marți sub 
acuzația de subversiune in
tenționau să-1 asasineze pc 
generalul Mobutu, președin
tele Republicii Democratice 
Congo. Ministrul informații
lor a declarat că în cursul 
ședinței au fost prezentate 
dovezi care mărturisesc in
tențiile complotiștilor. El a a- 
rătat că în afară de cei trei
— foștii miniștri Nendaka și 
Bomboko și fostul general 
Bangala — a mai fost ares
tat un sergent din garda pre
ședintelui Mobutu.

nichel, minereu de fier, căr
bune. Ii aparțin căi ferate, 
aerodromuri, imense ferme. 
Totuși pasiunea sa a fost.și 
rămîne „Anglo-American Cor
poration", fondată dc tată! 
său încă din 1917.

Sursa principală a venituri
lor fabuloase ale acestor mo
nopoluri este exploatarea efu- 
dă 

aduși de legile apartheidu
lui îr.tr-o stiuație echivalentă 
cu robia. Condițiile de viață 
în minele lui Oppenheuner 
nu se deosebesc prea mu t de 
cele din închisori 1 muncito
rii trăiesc în tabere speciale, 
îngrădite cu sîrmă ghimpată. 
Minerii africani sînt cazați, 
cîte 20, în niște barăci unde 
dorm direct pe pămînt și un
de lumina zilei abia pătrunde 
prin niște ochiurMPmiei de 
geam. Lagărele sînt păzite de 
polițiști înarmați angajați de 
administrația minei și de su
praveghetori care îi urmăresc 
pas cu pas pe muncitori/

De.și lui OppenheUncr nu-i 
place publicitatea, și rar a 
intrat vreun ziarist în minele 
sale, ziaristul elvețian Jean 

considerabilă a învățămîntului 
la sate, în special a celui me
diu, concomitent cu sporirea 
numărului celor care vor în
văța în școli de diferite gra
de din sistemul seral sau fă
ră frecvență. ->e prevede ca, 
în intervalul 1971—1975, stu
diile superioare să fie absol
vite de 20 000 de persoane, 
iar cele medii profesionale de 
42 000 de elevi. Numărul stu
denților admiși în facultăți. în 
același interval, urmează să 
ajungă la 51 000, iar al elevi
lor școlilor medii profestana- 
le — la 133 000. Totodată, 
școlile tehnico-profesionnle și 
diferitele forme de pregătire 
fără scoatere din producție, 
vor asigura calificarea unui 
număr de 125 000 de munci
tori.

In acest mod, în 1975 R. P. 
Albania va dispune de un to
tal de 300 000 muncitori cali
ficați. 70 000 de cadre medii 
și 34 000 de cadre cu studii 
superioare.

SOFIA

In localitatea bulgară Novi 
Pazar „se desfășoară construc
ția celei mai mari fabrici de 
porțelan din Bulgaria. Pro

DOI BĂIEȚI 
ȘI DOUA FETE

Intr-un spital din localita
tea iugoslavă Loznița, sătean- 
ca Hadzira Ilirkici a născut 
vineri patru gemeni, doi bă
ieți și două fete. Primul din
tre aceștia a fost adus pe 
lume joi, mama primind fe
licitările de rigoare. Dar spre 
surpriza generală, ea a tre
buit internată din nou, năs- 
cînd în primele ore ale zilei de 
vineri încă trei copii. Atit noii 
născuți cit și mama sc simt 
bine. In afară de cei palm 
gemeni, Iladzira Hirikici mai 
avea cinci copii.

Villain a reușit să pătrundă 
într-una din minele compa
niei „Anglo-american", dîn- 
du-se drept specialist în pro
bleme miniere. Iată ce scri
sese el mai târziu în cartea 
sa „Sub semnul Scorpionu
lui" : „Muncitorii africani 
parcă ar fi condamnați la ga
leră, condamnați cu contrac
te, prizonieri care în decursul 

a nouă luni se tîrăsc în 
leriile umede ale minei, fără 
să vadă lumina zilei". Stă- 
pinului nu-i place să glu
mească. O soartă tragică îi 
așteaptă pe acei mineri afri
cani care încearcă să pro
testeze împotriva rânduieli
lor din imperiul său. Sînt bă
tuți pină la leșin, iar apoi 
6Înt incărcați pe un avion 
care își deschide trapa dea
supra Oceanului Atlantic...

Milioanele de dolari care se 
adună anual în seifurile com
paniei „Anglo-American" sînt 
echivalentul vieții a 500 de 
muncitori africani — acesta 
este prețul aurului și brili
antelor sud-africane.

Activitatea companiei lui 
Oppenheimer nu este îngră- 

ducția anuală a viitoarei ii 
treprinderi urmează să fie de 
16,5 milioane piese din porțe
lan. Proiectul lucrărilor are 
în vedere un grad maxim de 
mecanizare și automatizare a 
proceselor do producție, pre
cum și instalarea unor cup
toare la care drept combusti
bil va fi folosit — pentru 
prima oară în Bulgaria — 
propan-butanul.

FRAGA

Industria prelucrătoare de 
țiței din Cehoslovacia a înde
plinit în proporție de 101,3 la 
sută planul producției globale 
Pe primele trei trimestre ale 
anului în curs, anunță agenția 
CTK. Livrările de produse 
petroliere la fondul pieței au 
fost superioare realizărilor 
din aceeași perioadă a anului 
precedent.

Cel de-al V-lea plan cinci
nal ridică importante sarcini 
în fața petroliștilor cehoslo
vaci. /Astfel, în domeniul pre
lucrării țițeiului se prevede ca 
producția anului 1975 să a- 
tingă 8,6 milioane tone, față 
de 4 milioane tone prelucrate 
în 1970. In directă concordan-

G' BONN. Date furnizate de 
oficiul federal de statistici a- 
rată că în luna septembrie cos
tul vieții a crescut in R. F. a 
Germaniei cu 5,Ș la sută, în 
comparație cu aceeași perioadă 
a anului trecut.

G LUSAKA. 
Zambiei, Kenneth 
declarat vineri, că 
parținînd Republicii Sud-Afri- 
cane au violat spațiul aerian 
zambian în regiunea de grani
ță cu zona Caprivi din Africa 
de sud-vest, administrate 
regimul de la Pretoria.

G GENEVA. Prețurile 
vînzare la produsele alimentare 
și ia mărfurile de primă nece
sitate au crescut în Elveția din 
1966 cu peste 20 la sută. Din 
septembrie 1970 pînă în sep- 

................ a

Q HAGA. Numărul șomeri
lor olandezi a sporit cu 3 000 
în luna septembrie, ajungînd la 
43 300. In comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut, șo
majul a sporit în Olanda de 
aproape trei ori.

dită de nici o legislație a 
R.S.A. „Imperiul" și-a întins 
tentacuiele în multe țări din 
sudul și centrul Africii. Cu 
sprijinul marilor oameni de 
afaceri — Rockfeller, Guggen
heim, Rotschild — care sînt 
și acționari ai companiei 
„Anglo-American" spoliază 
bogățiile naturale ale acestor 
țări; ea este stupina diaman
telor din Lesotho și Botswa
na, din Africa de sud-vest. 
Pînă de curînd, cînd guver
nul zambian a anunțat na- 
ț ional izarea, „ A nglo-Ameri
can" controla aproximativ trei 
zăcăminte importante din re
numitele „cîmpuri cuprifere" 
ale Zambiei.

Oppenheimer și-a investit 
capitalul înainte de toate în 
economia acelor țări africane 
care sînt conduse de regi
muri rasiste și coloniale. La 
rîndul său, Oppenheimer ga
rantează acestor regimuri, 
venituri uriașe obținute de pe 
urma mîinii dc lucru ieftine. 
Un singur exemplu: autori
tățile coloniale portugheze tri
mit în mod regulat în R.S.A. 
100 000 muncitori mozambi- 
cani care, pentru nimica toa
tă, își înconvoaie spinarea 
în minele aparținînd lui Op
penheimer. 

Is

ță cu această cifră, producția 
de benzină va crește cu 48 la 
sută, cea dc motorină cu 50 
la sută, iar volumul produc
ției de uleiuri va spori cu 
130 la sută. Printre obiective
le de primă importanță pen
tru înfăptuirea acestor sarcini 
se înscrie realizarea obiecti
velor industriei petrochimice 
în regiunile Cehia centrală și 
de nord.

O

a

BUDAPESTA

Navigația fluvială și mari
timă ocupă un loc din ce în 
cc mai important în sistemul 
de transport ungar. In ulti
mii cinci ani, volumul trans
porturilor pe apă a crescut de 
două ori.

Cunoaște o dezvoltare deo
sebită fiola dunăreană. Anul 
trecut, vasele fluviale au 

• transportat 2.3 milioane tone 
de încărcături — minereu de 
fier, cocs, produse agricole.

In același timp, a crescut 
și ponderea transporturilor 
maritime : anul trecut cargou
rile ungare au transportat a- 
proape 500 000 tone de măr
furi, ancorînd în 25 de por
turi ale lumii.

■
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G' DELHI. La Calcutta și în 
Bengalul occidental au avut loc 
vineri incidente violente între 
grupuri politice rivale, soldate 
cu moartea a 12 persoane și 
rănirea altor 11 — informează 
agenția France Presse. Ca ur
mare a acestor incidente, în 
orașul Durgapur au fost intro
duse restricții de circulație.

G KHARTUM. Șeful statului 
sudanez, generalul Gaafar El 
Numeiry, a ordonat eliberarea 
a 300 de deținuți politici — a- 
nunță agenția MEN. Doi foști 
miniștri — Abdel Magid Abu 
Hasabou și Nasr Eddin Saved 
— se află printre persoanele 
care urmează să fie eliberate 
în baza acestei hotăriri, preci
zează agenția egipteană.

afaceri 
august

G MONTEVIDEO. Organiza
ția clandestină „Tupamaros" a 
pus în libertate Pe Luis Fer
nandez Llado, om de 
Uruguayan, răpit la 18 
la Montevideo.

mari©■ OSLO. Inundații 
s-au produs în nord-vestul Nor
vegiei. Apele au distrus șosele 
și au inundat întinse suprafețe 
agricole de pe care nu se strîn- 
sese încă recolta. Potrivit pre
sei, economia din regiunile 
nord-vestice a suferit pierderi 
care se cifrează la mai multe 
milioane de coroane. Au fost 
înregistrate și pierderi de vieți 
omenești.

ANKARA. Tribunalul stă
rii de urgență din Ankara, a- 
nunță agenția France Presse, a 
pronunțat sentința capitală îm
potriva a 18 persoane, acuzate 
de a fi „încercat să răstoarne 
prin forță ordinea constituțio
nală și parlamentară a Repu
blicii Turcia". Alți trei acuzați 
au fost condamnați la 5 ani 
închisoare.

Condamnații au la dispoziție 
un interval de o săptămînă 
pentru a face apel.

♦ CHARLOTTE 9 (Agerpres). — Sîmbătă, la Charlotte, 
a fost continuată partida a doua Froehling — Țiriac din 
cadrul finalei ..Cupei Davis", partidă care, după cum se 
știe, în setul al cincilea, fusese întreruptă la 6—6, din cauza 
întunericului. După 6 minute. Froehling a obținut victoria 
cu scorul de 8—6.

Apoi, meciul de tenis S.U.A. — România a continuat cu 
desfășurarea partidei de dublu care a adus in fața fileului 
perechile Năstase, Țiriac și Smith, Van Dillen. Primul set a 
durat 43 de minute și a dat loc la o luptă sportivă deosebit 
de pasionantă. Tenismanii români au ciștigat cu 7—5. Jucind 
la fel de bine, Țiriac și Năstase au ciștigat și setul doi cu 
6—4, in decurs de 35 de minute In continuare, cei aproape 
5 000 de spectatori asistă la o serie de mingi spectaculoase 
în care după cum consemnează agențiile internaționale de 
presă „tenisinenii români s-au întrecut pe sine" Năstase ș> 
Țiriac cîștigă al treilea set consecutiv cu 8—fi.

Astfel, scorul întâlnirii este acum de 2—1 in favoarea 
echipei S.U.A. Astăzi au loc, după următoarea ordine, ulti
mele două probe de simplu : Smith — Țiriac și Froehling 
— Năstase.

NCA ZECE COTIDIENE 
SMGONEZE SUSPENDATE

In Vietnamul de sud conti
nuă represiunile împotriva 
organelor de presă care for
mulează critici la adresa re
gimului de la Saigon. Prin- 
tr-un ordin al ministerului 
saigonez de Interne, vineri 
au fost suspendate încă zece 
cotidiene. Ele se adaugă ce
lor zece ziare suspendate în 
cursul zilelor de miercuri și 
joi.

TRANSPORTUL 
DE CONTAINERE 
PE MAGISTRALA 
EUROPA — JAPONIA

Agenția TASS informează 
că au fost inaugurate trans
porturile regulate de conlei- 
nere pe magistrala interna
țională Europa — Japonia, 
Prin Siberia. încărcăturile 
din țările europene sini 
transportate de flota sovieti
că la Leningrad, iar apoi, pe 
calea ferată, ele sosesc in 
portul Nahodka din Orientul 
îndepărtat sovietic. De aici, 
ele sini încărcate din nou pe 
vase sub pavilion sovietic și 
transportate in portul japonez 
Yokohama.

SPĂRGĂTOR DE gheața 
GIGANT

La șantierele navale ..Loc
kheed Shipbunding and Con
struction Co." din S.U.A. a 
început construcția unui 
spărgător de gheață gigant.

Nava, care urmează să fie 
lansată în 1974, are o lun
gime de, 122 metri, o lățime 
de 25,5 metri și un deplasa
ment de 12 000 de tone. Ea 
va fi dotată cu un nou sis
tem de instalație motrică cu 
o putere de 60 000 CP, care-i 
va permite să străpungă ghe
țuri de 6,5 metri.

AMPLE ACȚIUNI 
DE COMBATERE 
A CRIMINALITĂȚII

In ultimele zile au avut loc 
ample acțiuni în mai multe 
provincii ale țării în scopul 
combaterii criminalității, la 
care au participat aproape 
36 000 de carabinieri. Cu a- 
cest prilej, au fost arestați 
329 de criminali și s-au con
fiscat peste 1 400 de arme de 
foc, 500 dc grenade, aproape 
190 000 cartușe, precum și 
165 000 kilograme de explo
zibil.

In cursul acțiunii au fost 
percheziționate 25 000 de 
magazine, restaurante, gara
je, ateliere, emițîndu-se 8 000 
de mandate de arestare. Cu 
acest prilej au fost descope
rite 812 automobile furate, 
precum și bunuri sustrase în 
valoare de peste o jumătate 
de miliard de lire italiene.

VAL DE FRIG ÎN TURCIA
Valul de frig care s-a abă

tut asupra întregului terito
riu al Turciei a provocat 
moartea a cinci persoane. In 
același timp, serioase inun
dații au distrus mare parte 
din plantațiiln de bumbac 
din regiunea Adana.

POLIȚIȘTI VFST-GERMANI 
N 1RCOTIZAȚI

Consumul de stupefiante in 
R. F. a Germaniei înregis
trează o curbă ascendentă. 
Narcoticele au început să pă
trundă și în lumea polițiști 
lor, ceea ce a determinai ne 
ministrul de interne a| lan
dului Renania de nord-West- 
falia să semneze o circu
lară prin care interzice poli
țiștilor să poarte asupra lor 
și să consume narcotice. Pi
cătura care a umplut paharul 
a fost arestarea recentă a 
trei tineri polițiști care' folo
seau hașiș.
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