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Președintele Consiliului de Stat,

al lli!|)iiblicii Singapore, Lee Kuan Yew

și nl dezvoltării industriale.
Ln primire au participat pre

ședintele Consiliului de Miniș-

Pi ■ ședințele Consiliului de tri, b.
•Stat al Republicii Socialiste Ro- nistrul
mânia, Nicolae Ceaușescu, a rieliu
primit vineri la amiază pe pri- tulul <
mul ministru nl Republicii Sin- In <
gaporc, Lcc Kuan Yew, care avut
face o vizită oficială în țara lațiile
noastră. gaport

Oaspetele a fost însoțit dc E. dință
W. Barker, ministrul justiției care.

compa-
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și ale zilei de mîi- 
Dorința de a invâ-

Coroești.
Armonie industrială.

incilcealâ 
„Păzea, la o 

un trup scurt, 
miini mart, 

string coada 
lopeții, care

i-am urmărit la 
calificare a 

în drum spre a- 
j „mîinile de aur", 
iși petrec după-a-

ța, setea de a se per
fecționa continuu sint 
proprii omului timpului 
nostru, făuritorilor socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate.

„PIONI" Al

★

Ora 8... Șeful de bri
gadă Andrei Covaci iși 
dă casca de protecție pe 
ceafă, suride cu fața lui 
de cărbune și-mi zice : 
..Despre tineri ? Păi da, 
toți sîntem tineri !".
batajul e îngust, îmi vine
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an Gheorghe Mnurer. mi
ll afacerilor externe, Cor- 
Mănescu. ministrul corner- 
cxlerior, Cornel Burtică, 
cadrul convorbirii care a 
loc s-a evidențiat că re- 

• dintre România și Sin- 
e prezintă o vădită ten- 
de extindere și diver.sifi- 
exprimîndu-sc totodată 

dorința pentru dezvoltarea lor 
continuă in interesul ambelor 
popoare, ol cauzei generale a 
cooperării între state.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte ale situației 
internaționale actuale din Eu
ropa și Asia, subliniindu-se ne
cesitatea participării active n 
tuturor țârilor, Inclusiv a celor 
mici și mijlocii, la dezbaterea 
și soluționarea problemelor pri
vind securitatea și pacea în lu
me.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, dc în-- 
țelegere reciprocă.

Eficiența întregii
activități economice

dobîndeste5

noi valențe
Alături de toți cetățenii pa

triei noastre am studiat Le
gea pentru adoptarea planu
lui cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-sociulă a României 
socialiste pe perioada 1971— 
1975. Din conținutul acestui 
documen t de excepț ională 
importanță reiese cu priso
sință politica economică a 
partidului nostru îndreptată 
spre perfecționarea activită
ții în toate domeniile vieții 
spre identificarea și mobili
zarea resurselor materiale și 
umane în interesul acceleră
rii progresului economic și 
social-cultural în actuala e- 
tapă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Rod al studiilor efectu
ate de întreprinderi și orga
nele centrale de sinteză, le
gea a fundamentat științific 
problemele complexe privind 
ritmurile producției, propor
țiile, a trasat direcția proce
sului de modificare a structu
rilor și toate aspectele calita
tive dc eficiență a muncii 
in următorii ani. Se prevede 
că producția globală indus
trială va spori într-un ritm 
mediu anual de 11—12 la su
tă, iar producția de cărbune 
extras va atinge în anul 1975 
un nivel de 37,0—38,5 milioa
ne tone, ritmuri caracteristi
ce dezvoltării socialiste a pa
triei noastre. Realizarea unei 
creșteri intensive și moderni
zarea economiei în actualul 
cincinal se bazează pe crește
rea indicelui de’ utilizare a

instalațiilor și utilajelor, a 
coeficientului de schimburi, 
organizarea rațională a pro
ducției și a muncii, pc dez
voltarea și reutilarea unită
ților existente, pe îmbunătăți
rea continuă a nivelului teh
nic și a calității producției 
precum și pe adaptarea struc
turii sortimentale a produc
ției și a unor obiective de 
investiții la cerințele pieții 
interne și externe, realizîn- 
du-se mărfuri competitive cu 
desfacere certă și în condiții 
de eficiență. Satisfacerea a- 
cestor cerințe va avea ca 
urmare creșterea venitului 
național mai repede decît 
produsul social total. Prin 
lege se stabilește ca venitul 
național în perioada 1971— 
1975 să crească intr-un ritm 
mediu anual de 11—12 la su
tă, din care se va repartiza 
pentru fondul de acumulare 
30—32 la sută, creindu-se ast
fel condiții pentru prevede
rea din fondul centralizat a 
unui volum de investiții de 
470 miliarde lei. ceea ce per
mite o rată înaltă a acumu
lării, respectiv ridicarea cît 
mai rapidă a patriei noastre 
la nivelul țărilor dezvoltate. 
In expunerea asupra proiec
tului de plan cincinal, Iova-

rășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri arăta că : ,.O trăsă
tură caracteristică a indus
trializării în acest cincinal 
constă în intensificarea pro
cesului de modernizare a 
structurilor pe ramuri și sub- 
ramuri, prin promovarea cu 
precădere a sectoarelor pur
tătoare de progres tehnic și a 
fabricării de produse cu înalt 
grad de prelucrare a resur
selor, cu valori de întrebuin
țare cît mai ridicate”. Ilustra
tiv în acest sens pentru in
dustria municipiului Petro
șani este -orientarea accentu
ată a producției de cărbune 
in acești ani spre valorifica
rea ei superioară prin spori
rea producției de huilă pen
tru Combinatul siderurgic 
Galați, a celei de brichete 
din cărbune pentru nevoile 
de încălzire - ale populației, 
brichete pentru siderurgic, 
combustibil pentru termocen
trale și în primul rînd pen
tru Mintia.

Din cuprinsul Legii rezul
tă ' că, în actualul cincinal, 
productivitatea muncii pe sa
lariat va crește cu cel puțin 
42 la sută în industrie, cu 
35 la sută în activitatea de 
construcții-montaj și 33 la 
sută în transporturile ferovia
re, iar cheltuielile de pro
ducție la 1 000 lei producție 
marfă în industria republi-
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Poate că nu-i o regulă, 
dar orice rememorare mi 
se pare, firesc, să încea
pă cu acea imagine ca
re, dintr-un motiv sau al
tul, ți-a rămas mai adine 
întipărită in minte. Ingi
nerul Răduț Marin, îmi 
spunea că oamenii adin- 
cului sint, intr-un fel 
romantici. Potrivindu-și 
pulsul existenței după cel 
al adincului, năzuind că
tre noi izvoare de „dia
mante negre" sau către 
toi alte și alto procedee 
de extracție care să spo
rească randamentul mun
cii, „coborîtorii" alcătu
iesc, in virtutea acestui 
tonus vital, o unitate pro
fesională in care inginer, 
maistru, șef de brigadă, 
muncitor se confundă in
tr-o entitate unică - MI
NERUL. De la această i- 
dee am pornit să caut 
tinerețea - și cind se 
spune tinerețe se subîn
țelege viitorul — in exis
tența minei Petrila. De 
fapt, tinerețea e pretu
tindeni acolo unde se a- 
flă oameni care trimit la 
ziuă bogăția pămintului. 
lată-mă (după ce o săp- 
tămină 
școala de 
minei) in 
cei cu 
care

miezile in sălile de curs, 
aplecați peste manuale 
și peste caietele de no
tițe... După spusele lui 
Viorel Moț, miner cu 
vechi state de serviciu 
la mina Petrila : „A în
văța, asta înseamnă să 
nu te desparți de pre
zent, de cerințele lui ca- 
re-s 
ne".

in minte banala 
rație cu o schelă petro
lieră culcată la pămînt, 
grinzile, armăturilo șl, 
mai ales, stringătorile, se 
îmbină într-o 
amețitoare, 
parte I" - 
mușchiulos, 
puternice, 
lustruită a 
se înfige adine în mor-

manul de cărbune, abia 
pușcat. Abia acum il re
cunosc. Gheorghe Ele- 
ches, tinărul cu obraz de 
fată, cu mișcări ritmice, 
foarte precise, știe să-și 
dozeze forțele fără de 
care „nu poți da zece 
tone de căciulă". E un 
an de cind lucrează la 
Petrila și doar in ace
eași brigadă. Ortacii au 
numai vorbe de laudă 
pentru tinărul care abia 
a trecut a 23-a toamnă, 
și cită rodnicie se mai 
așteaptă !...

Ora 9,15... Pc Mihai 
Rus, omul acela in sa
lopetă care mi-a vorbit 
despre pompe ca despre 
niște bătrini prieteni că
rora le este devotat — 
a lucrat 27 do ani in 
meseria de pompagiu — 
l-aș fi putui foarte bine 
intîlni intr-o casă de 
pompe din subteran. Dar 
dau do el la front: „S-ar 
fi putut - zicea el - să 
rămîn pompagiu, dor am 
preferat abatajul I".

Ora 10... II chema
seră la ședință. „O să to 
critice, ai să vezi". Și a- 
colo a vorbit șeful de 
sector Mircea Moldovan, 
despre calificare, cu e- 
xemple concrete despre 
alții și despre el, că nu-i 
deajuns că muncești da
că nu înveți, dacă nu 
gindeșli, sau dacă gin- 
dești fără să-ți știm și 
noi gindurile. De la un 
muncitor cerem muncă, 
cerem gindire, cerem o 
participare conștientă..." 
Ginduri, ginduri, conști
ință... Și din ziua aceea 
n-a mai avut astimpăr. 
A plecat de la transport 
și s-a dus la frontalul 
lui Voicu, la sectorul IV.

A

începerea convorbirilor oficiale
româno-singaporeze

La Palatul Consiliului de Mi
niștri au început, vineri dimi
neața, convorbiri oficiale intre 
președintele Consiliului dc Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
și primul ministru al Republi
cii Singapore, Lee Kuan Yew.

Au participat, din partea ro
mână Cornel iu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministru) comerțului 
exterior, Teodor Vasiliu, minis
trul justiției. George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Lucian Pe
trescu director a. i. în Minis
terul Afacerilor Externe.

Din partea singaporeză a* 
luat parte E. W. Barker, minis
trul justiției și nl dezvoltării 
industriale, A. Sankaran. secre
tar particular al primului mi
nistru.

In timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră cordială, au fost discutata 
probleme privind relațiile din
tre Romănia șl Singapore, ex
tinderea schimburilor comercia
le dintre cele două țări pe ba
za avantajului reciproc, în In
teresul ambelor popoare. Au 
fost abordate, de asemenea, u- 
nele aspecte ale situației inter
naționale actuale.

(Agerpres)

Luci'ările celei de-a IV-a
sesiuni a Comisiei mixte

guvernamentale româno 
franceze dc cooperare 
economică, științifică 

și tehnică

CULTURA-ARTA

Vineri dimineața a avut loc, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
ședința plenară a celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale romăno-france- 
ze de cooperare economică, ști
ințifică și tehnică.

Delegația română este con
dusă de Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului Economic, 
iar delegația franceză de Va
lery Giscard d’Estaing, minis
trul economiei .și finanțelor.

Potrivit înțelegerii dintre 
conducătorii celor două delega
ții s-a convenit ca in ședin- 
țe’e plenare și în cele pe grupe 
de specialitate, să fie studiate 
și stabilite metodele și căile 
concrete ale dezvoltării coope
rării dintre România și Fran
ța. In spiritul acestei înțelegeri, 
in ședința plenară. Manea Mă
nescu și Valery Giscard d’Es
taing au analizat stadiul acțiu
nilor de cooperare convenite 
în domeniul fabricației de ma
șini-unelte, în livrarea dc sub- 
ansamble pentru diverse insta
lații în industria de autoturis
me. în siderurgie etc. Pornind 
de la condițiile favorabile pe 
care le oferă dezvoltarea eco
nomică. științifică și tehnică a 
celor două țări, ei au exami
nat posibilitățile și principalele 
căi de dezvoltare în perspec
tivă a cooperării româno-fran- 
ceze.

In ședința plenară au fost 
prezentate concluziile activității 
desfășurate în grupele de lu
cru — pentru cooperare eco
nomică și industrială, pentru 
cooperare științifică și tehni
că și. pentru schimburi comer-

ciale — cvidențiindu-se rezer
vele ce există in domeniul co
operării în fabricația de echi
pamente pentru diverse ramuri 
industriale, de autoturisme, în 
realizarea de mașini-unelte cu 
tehnicitate ridicată, în aeronau
tică. in telecomunicații, pentru 
realizarea de noi tehnologii și 
produse în domeniul chimiei.

S-a apreciat că există con
diții pentru realizarea și livra
rea în comun pe terțe piețe 
de instalații și utilaje petro
liere. energetice, metalurgice și 
chimice, pentru explorarea și 
valorificarea unor resurse na
turale, executarea de lucrări de 
construcții și montaj.

In ședința plenară au fost 
dezbătute, de asemenea, proble
me privind rezolvarea în co
mun a unor teme de cercetare 
de mare actualitate științifică 
și practică din construcțiile de 
mașini, energetică, siderurgie, 
chimie, petrol, agricultură și 
din alte sectoare de interes re
ciproc. Cu acest prilej, au fost 
abordate căile de realizare a 
unei cooperări cu caracter 
complex, care să cuprindă în- 
tr-o activitate integrată toate 
fazele, de la cercetare și pro
iectare, pînă la fabricarea și 
desfacerea produselor.

Referitor la dezvoltarea schim
burilor de mărfuri dintre cele 
două țări, au fost analizate o 
serie de posibilități pentru creș
terea în continuare a comer
țului romăno-francez.

Lucrările sesiunii continuă în 
grupe de specialitate.

(Agerprcs)

Vom 
îndreptăți 
încrederea 

pusă în noi
Faptul că școala, ca factor 

principal de instruire și edu
care a tineretului stă în mod 
permanent in atenția parti
dului nostru, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este atestat o dată- 
mai mult prin documentele 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie.

Noi, cadrele didactice de 
la Școala generală nr. 1 Pe
troșani, vedem în recentele 
documente un amplu cod de 
dezvoltare al vieții economi- 
co-spirituale a României de 
azi și de mîine. îndreptarul 
programatic de o înaltă va
loare teoretică și practică, 
pătruns de o înaltă princi
pialitate marxistă, a prilejuit, 
în școală, o amplă dez
batere asupra muncii noas
tre. din care a reieșit câ avem 
rezultate frumoase în ac
tivitatea diurnă, dar că mai 
sint și multe de făcut pentru 
a ajunge — noi, cadrele, și 
elevii — la o înaltă conștiin
ță socialistă. Munca depusă 
de cadrele din școala noas
tră (dacă ne referim numai 
la anul școlar 1970— 1971) s-a 
întrupat în cei aproape 90 ]a 
sută absolvenți ai clasei a 
VIII-a intrați la diferite șco
li post-generale, în numă
rul mare de promovați, de 
la fiecare clasă, în acțiunile 
de diferite genuri ale detașa
mentelor organizației de pio
nieri, în orele de muncă pa
triotică depusă de elevi și

Prof. Petre MIREA
Școala generală nr. 1 

Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

Ridicarea rolului conducător al partidului și dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste presupun creșterea nivelului politico-ideologic al ca
drelor de partid și de stat, al tuturor comuniștilor, formarea unei înalte 
conștiințe socialiste a întregului popor, pentru a putea acționa în mod con
știent în făurirea propriului lor destin.

întreaga activitate politico-ideolo gică de făurire a unei înalte conști
ințe socialiste trebuie să se realizeze pe baza concepției despre lume a 
clasei muncitoare — materialismul dialectic și istoric, pe baza ideologiei 
marxist-leniniste. Numai însușindu-și temeinic această concepție, metoda 
de analiză dialectică a fenomenelor, cadrele de partid și de stat vor putea 
înțelege bine atît legile obiective ale dezvoltării sociale, cît și noile tendințe 
și forțe care se afirmă și sînt în stare să asigure progresul societății ome
nești.

0 manifestare științifică de prestigiu găzduită de I.M.P.
Ieri dimineață, în aula In

stitutului de mine din Pe
troșani, a avut loc deschide
rea celei de-a Xl-a Conferin
țe naționale a cercurilor ști
ințifice studențești din dome
niul mineritului, geologiei și 
metalurgiei.

La această prestigioasă ma
nifestare științifică găzduită

de orașul nostru participă 
viitori ingineri mineri, geo
logi, metalurgiști, cadre di
dactice și specialiști din nu
meroase centre universitare 
ale țării.

Timp de trei zile, partici- 
panții vor putea urmări in
teresante lucrări de cercetare

științifică ce vizează dezvol
tarea industriei miniere, a 
metalurgiei, metodele cele 
mai moderne de prospectare 
a zăcămintelor. Demn de re
marcat este faptul că majo
ritatea temelor propuse spre 
a fi prezentate au o largă 
aplicabilitate în practică.

FORȚA DE CONVINGERE SPORITĂ PE 
ÎNTREGUL FRONT POLITICO-IDEOLOGIC

Eveniment cu adinei semni
ficații în viața României so
cialiste, recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român a luat în 
dezbatere un însuflețitor pro
gram de acțiune, caracterizat 
printr-o largă viziune a pers
pectivei, pentru perfecționa
rea generală a muncii politi
ce și ideologice, a activității 
cultural-educative în scopul for
mării și dezvoltării conștiinței 
socialiste a tuturor oamenilor 
muncii în deplină concordanță 
cu marile realizări ale construc
ției socialiste .și cu cerințele 
dezvoltării societății noastre.

Caracterul atît de cuprinză
tor Și aprofundat al analizei, 
extraordinara bogăție de idei și 
de indicații din expunerea se
cretarului general al partidului 
ne îndeamnă la serioase reflec
ții. Chiar de la primele lecturi 
ale documentului se pot eviden
ția un șir de concluzii pentru 
propria activitate a fiecăruia 
dintre cei care lucrăm pe tă- 
rîmul propagandei, se desprind 
sarcini deosebite pentru ridi
carea întregii munci politice- 
ideologice Ș.i cultural-educative

pe un plan superior calitativ.
Parte componentă a operei 

de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
preocupare dc seamă a parti
dului, activitatea politico-ideo- 
logică este raportata în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la exigențele tot mai 
mari emanate de însăși dina
mica impetuoasă a vieții noas
tre sociale.

încercând să măsurăm gra
dul de adecvare a nivelului ac
tivității pe care am desfășu
rat-o pînă în prezent la ștacheta 
mult mai înaltă a exigențelor 
educative pe care lc formu
lează acum conducerea parti
dului, ajungem la concluzia că 
diferența este apreciabilă, că 
munca noastră conține încă 
multe lacune. Pe prim plan în 
activitatea noastră trebuie sâ 
stea creșterea forței de mobil i- 
.zare a întregii activități poli- 
tico-ideologice, amplificarea e- 
coului ei în conștiința maselor 
spre a obține intensificarea par
ticipării comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii la făuri
rea societății noi.

Este necesar să chibzuim mai 
îndelung asupra esenței aces

tei probleme, intrucil în vîrte- 
jul activității curente, de zi cu 
zi, în diferite acțiuni uităm u- 
neori să ne întrebăm cu ce 
s-au soldat ele în cele din ur
mă, cum au fost receptate de

Petru BALAN
lector al Cabinetului municipal 

de partid Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

Programul universității serale 
de marxism-leninism

PENTRU ZILELE DE 15 ȘI 16 NOIEMBRIE 1971

ECONOMIE: anii II și 111. în ziua de luni, 15 noiem
brie, ora 17, în sălile cabinetului municipal de partid.

FILOZOFIE: anii II și III, în ziua de marți, 16 noiem
brie, ora 18. Cursurile se vor ține pentru anul II la cabine
tul de partid, iar pentru anul III la Șaoala generală'nr. 1.

SOCIOLOGIE : anul III, în ziua de luni, 15 noiembrie, 
ora 18 la cabinetul de partid.

ESTETICA: anul III, în ziUa de marți, 16 noiembrie, 
ora 18, la cabinetul de partid.
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CONTRAGREUTATE I
— Gogule, ce mai stai! II 

aud pe director, strigind.
V-am spus eu E simbătă. 

Azi face dumnealui piața și 
eu, sărăcuțul, il însoțesc, 
„pardon", sint un fel de a- 
nexă. La început, cind a ve
nit tovarășul X director la 
noi, m-am bucurat. Ca tot o- 
mul. Știam că are mașina lui, 
garajul lui, așa că... Bucuria 
mi-a fost in van. Eu, șoferul 
întreprinderii fac piața, eu 
duc copiii la grădiniță, eu 
duc soacra la biserică. Nu
mai ce aud : „Gogule, ce mai 
stai!", și mă execut. Mașina 
tot stă de pomană. îndrăz
nește cineva s-o folosească ? 
Este ea a întreprinderii, dar... 
Pas de îndrăznește cineva! 
Doamna lui domnu' director 
are pretenții! Nu-i de „nasul 
dumneaei" piața din oraș, nu, 
„mergem Gogule, la Tg. Jiu !" 
Altădată la Deva, la Hațeg. 
Și bine „face" : avem benzi
nă, avem... Dumneaei condu
ce. Are. carnet. Cind am ie
șit .la piață" prima oară, 
stăm amindoi pe scaunele 
din față, iar cumpărăturile le 
așezam in spate. Acum, de 
cele mai multe ori, stau eu 
pe scaunele alea fiindcă 
doamna găsește că e necesar, 
pentru echilibrul mașinii... 
Da, dom'le, am devenit un 

fel de contragreutate, un o-

biect de nouăzeci și trei ki
lograme. Și nu-mi vorbește 
decit atunci cind ajungem la 
vreo etapă : ,.Eu mă duc... Să 
nu dea naiba să te miști de 
lingă mașină, auzi ?“ Și nu 
țnă mișc.

Intr-o simbătă, crezind-o in 
toane bune, i-am zis:

— Nici eu n-am mine...
S-a uitat la mine cu niște 

ochi să mă mănînce, nu alta. 
De atunci, iau pachețelul di
mineața în buzunar. Și asta 
de un an și jumătate a de
venit regulă. Cit am să pot 
indura ? Nici sfintul Andrei, 
deși nu era angajatul între
prinderii noastre, nu s-a ca
nonit așa ca mine. Am între
bat pe șeful de garaj .ce și 
cum". El a ridicat din umeri

și mi-a intors spatele. înțe
leg : o lună, două, dar așa, 
la nesfîrșit! ? Nu zic că nu 
mă duc. Nici nu vă dați sea
ma cit m-aș mihni. Mașina 
tot stă de pomană și...

Ce viață, dom’le 1 Și între
prinderea asta de ce și-a luat 
mașină ? Și un șofer ca mi
ne ? E un adevărat chin. Da
că toate zilele săptăminii ar 
fi „SlMBATA", aș uita să 
mai conduc. M-aș obișnui cu 
meseria asta nouă de... con
tragreutate ! Pentru echili
brul mașinii, ce să-i faci...

★
Cam așa trec, uneori, și 

celelalte zile. 11 aduc pe di
rector pînă la scară, apoi duc 
copiii la grădiniță, soacra in 
vizită sau la biserică și... Dar 
trebuie să recunosc sa sfm- 
bătă... Insă e suficient, pen
tru că mașina, gonită in rit
mul ăsta, a început să zdrăn
gănească din șuruburi și să 
dea rateuri. Dar nu-i pare 
rău nici doamnei, și nici 
domnului director, pentru că 
nu-i a lor și nici benzină nu 
plătesc...

Mașina lor stă in garaj, 
nouă-nou|ă.
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PROIECTE
LA „BRIGADA

ea form fi de agita țic. ce in angrenate 'o.itc aceste form i-
slrumcnll operativ și eficient ții. Concursul va stimula e-
dc inter1rentie în ?iiirpiren u- fceliv viața hricAzilor artisti
nor raci le ivite i n activita- ce și v,i da posIbitftĂți de n-
tea voleistivelor in mijiocul firmnre textierilor, instruv'o-
• Arora 1 râleștc, brigada .u- rilor și intcrpretilor meri
tisti eu die agitație a cunoscut tuoși. care. |>c Ungă satisfac
perioade dc nprinise conti'o- ția morală, vor avea prilej.i!
verse, vii pină in urmfi sA-și sâ-și măsor.*» forțele și i> ve
cuccrească definițiv locul re derea obținerii unora din nu*-
1 se cu vi nc In mmica polJtTă meroasele șl consistentele
și educati*^ premii puse în joc

Fxpcrlența. pe rare am Tillul dc laXircațl pc LhA
cApâtat-sj in aprwiipe lâ .mi. îl dețin membrii brigfl ii
dc ind • ,i textier. no..Mre și acest Intru obligă.

ir Și inie rpret. îmi Pînă la șfîrșilul acestui un.
permite să afirm că brigada pe lingă ce se află în lucru,
artistică dc agitație consti- vom aduce în scenă aspecte
tuie un element extrem de din viața orașului Petroșani.
necesar în munca dc educa- în a'le două programe, din
tic, o formă artistică in care 
talentul interpreților se poate 
dezvolta multilateral fiind ge
neratoare de profunde satis
facții. atît pe planul eficien
ței în producție, in viața co
lectivității. cît și in domeniul 
realizării pe pian artistic a) 
celor ce-și consacră timpul 
liber activității în cadrul ei. 
Recentele distincții obținute 
in cadrul concursurilor mu
nicipale. județene și republi
cane de către brigada Casei 
dc cultură Petroșani sînt roa
de ale unei concepții juste a 
membrilor acestui colectiv 
care, prin perseverență și to- 
tală dăruire, au știut să adu
că pe scena ceea ce este sem
nificativ. că dialogheze ne
mijlocit cu publicul și să fa
că totodată un act artistic 
valoros.

Dacă scopul acestei forma
ții artistice rămine același, 
actul dc educație, forma ar
tistică trebuie și poate fi în 
permanență schimbat». Tre
buie căutate noi mijloace sce
nice de exprimare, probleme 
asupra cărora instructorii tre
buie să-și concentreze atenția. 
Care sînt proiectele pe accns- 
’ă linie?

Brigada artistică a Casei 
de cultură are în lucru noul 
program intitulat „Baloane, 
haloane**. un pretext deosebit 
de generos, pe care poale fi 
brodat un spectacol 
reușit. In perspectivă se con- 
turcaz.ă concursul județean 
al brigăzilor artistice de agi-

care unul. „Ca pe vremea 'ui 
nea lancu*. i] dorim un ex
periment și o noutate în a- 
cest domeniu. Și pentru că 
tot vorbim de viitor, inten
ționăm să întreprindem un 
turneu în Valea Jiului. la 
cluburile miniere și căminele 
culturale, pentru a împărți 
din experiența noastră cole
gilor din localitățile bazinului 
carbonifer așleplînd totodată 
vizita acestora pe scena Ca
sei de cultură pentru ca din 
cunoașterea reciprocă a re
zultatelor obținute să cîști- 
ge... brigada artistică dc agi-

INTE
GEN

In atentia
creatorilor

și a iubitorilor
S'? Rusalio Mureșanu Ion lugade literatură

Vară continuă

Cînt din adîncuri S‘

Toamnă
de crizantemă
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RESUL

Aurel Barangade

pe 
Pe 
pe 
pe

La noi nordica ceață-n fereastră 
și piatra hotarului înverzită, 
tricolor sc-nfășoară-n glastră, 
dorul mantei, grădina ivită.

Ne vin in tiniplc din artere 
Jiuri și Olturi de-nceput 
Și inima in puls ne cere 
O, cile Dunări pe minut !

Noaptea plinee-n neagră cale 
și ne arde prin veșminte 
trecem rar, incendiu-vale 
prin lumini și oseminte.

Ochii mei. cer de cărbune 
Aștri pentru-un ceas ascuns 
porți scornesc in altă lume 
și miraje Dc-am ajuns

2,

Toamnei de crizantemă somn ușor 
ceara din cer cea mai aproape se va topi 
și prin perdele vor zbura stele 
în ochii crizantemelor să plîngă.

mina-i flacără și suie 
mai departe pină cînd 
drumul spune că mai știe 
căi prin trupul nostru, prin pămint.

pe otrăvită cărare pinza ta 
doarme cu toamna de galbenă floare 
și urcă spre cer steagul incendiat

și oamenii urcă in dimineață 
cînd
spinii ploii împrăștie stele.

In suflete încă iubiri pulsează 
Și mările de vise împlinite. 
Doar firele de sare răsărite
In părul negru — ne avertizează

sufle- 
u-

nuanțată 
care

Ci noi învingem pururi ape 
Vuietul lor adine și crud, 
Pină ne rid din nou sub pleoape 
Și iar în inimi ni se-aud.

trece în uitare; 
o povestește

La noi mai răsar brinduși la fîntîni — 
ochii fetelor îngropate spre seară — 
mac roșu se batc>n grădini 
cu inima flacără-n ultima vară.

Toamnei de crizantemă somn ușor 
In umbra grădinii dorm cîinii 
și plouă cu jar și rugăciune castanii

Ne cere stelelor drept scuturi 
Fluidul de furtuni și ploi, 
In căutări de azimuturi 
Cu apele vuind în noi.

inima aprinsă-n fiece vară 
ochii fetelor, fîntîni.
visul lor creștem o țară, 
dorul fiecărui, înalte grădini.

Grădină-ncoronatâ lingă stea 
cu cer neatirnat și ochiul clar 
să crească-n noi și-n cei ce vor urma 
vară de vară-n ram și rod, și dar

Că timpul trece fără de întoarceri 
închis in amintiri ca-n niște carceri. 
Și-atuncea tragem aer in plămini

Apa neagră 
palma mea 
noapte-n arbori, cale-n cale 
și-i o fugă-n stea, culoare.

înțelegerii in-au făcut să fiu pămîntean,

războiului m-au făcut să visez 
anii aceștia.

ERAI."
Cum trece timpul mut și insensibil 
Și nu-l simțim decit tirziu la timple, 
Cînd ce a fost menit să se întimple 
S-a întimplat in noi ireversibil.

de cultură Petroșani : Se lecturează viitoarea piesă 
de teatru cc \a fi pusă curind in scenă.

Strigind spre foarte tînărul Olimp 
Ai celor ce l-am modelat prin timp : 
Noi nu sintem, noi nu sîntem bătrini !

Zbucium si creație
Pace cu apele

Nc ard accsic-ntinse ape 
Din negrul nord in albul sud, 
Nc clipocesc adînc sub pleoape 
Și in celule ni se-aud.

Lauda pămintului românesc

Facem cunoscut tuturor ce
lor interesați că în ziua de 14 
noiembrie, ora 10, Iu biblioteca 
Casei de cultură va avea loc 
prima ședință de lucru a cena
clului în care vor citi din cre
ația lor poctu) Traian Morar 
(volumul „Cosa din adînc") și 
Ion Goga (text pentru brigada 
artistică de agitație).

Ccl mai dc scamă c incași 
francez dintre cele două răz
boaie, regizorul do film Jean 
Renoir s-a impus prin filmele 
„Nana', „Marea iluzie*, „Bestia 
umană**, „Regula jocului*, ..Jur
nalul unei cameriste*.

Recent, numele său se impu
ne și in domeniu) artelor plas
tice, prin monografia „Zbucium • 
și creație' referitoare la 
ția lui Auguste Renoir, 
său.

Gh. NEGRARV 
activist cultural

artistic

Cronica dramatica

A. Renoir, unu) din reprezen
tanții dc scamă ai impresionis
mului, își face debutul ca pictor 
pe porțelan. Treptat va adera 
la impresionism (de care va 
păstra lotuși o oarecare indc- 
jjendență), rămînînd însă influ
ențai și dc creația lui Rafael și 
Ingres.

In numeroasele sale compoziții 
realizează o pictură de mora
vuri în care, însă, preocuparea 
esențială esle cea a exprimării 
dragostei de viață. Strălucirea 
culorilor, în care domină infini
te variante de roșu, dă lucrări
lor candoare fiind un ..cult' al 
materiei în lumină („Dejunul*. 
„Umbrelele", .Nud în soare**). 
Este în același timp autorul u- 
nor inimitabile tablouri pline 
de prospețime în care apar 
scene de baie sau nuduri femi
nine cu forme pline conferind 
privitorului senzația de noblețe 
sufletească, liniște și poezie.

Indiscutabil că monografia nu 
•ste o istorie romanțată a vie

ții pictorului, ci mai mult o a- 
lăturare de secvențe rămase în 
memoria cineastului. Ca atare 
va avea un ușor caracter su
biectiv, mai precis impresionist 
(de altfel Jean Renoir o recu
noaște în imaginarul dialog cu 
publicul). însă prin aceasta car
tea nu are decît de cîștigat. Un 
spor de sensibilitate ar fi adus 
reproducerile colorate rotunjind 
stările emoționale ale cititoru-

De-aș putea aduna anii
Prin care-am trecut atit de puțin 
Aș avea o virstă matusalemică.
Dar spuneți-mi. prietenii mei.
Ce să scad din timpul dăruit mie? 
Să scad ann războiului.
Anii foametei.
Anii înțelegerii acestei vieți ?
Să mai scad poate anii iubirilor trecătoare ? 
Cu cc-aș mai răminc?
Anii

Hotărît lucru, o piesă semna
tă de Aurel Baranga constituie 
totdeauna pentru omul de tea
tru premisa unui suces garan
tat de public. Intr-atît e de 
mare faima acestui dramaturg 
contemporan în cît fiecare nouă 
lucrare a sa esle prezentată 
simultan pe numeroase scene 
și o confruntare a diferitelor 
montări, a diferitelor ipostaze 
actoricești în care apar eroii 
sâi ar fi. fără îndoială, o ex
periență foarte interesantă.

Ultima piesă a lui Aurel Ba
ranga -Interesul general* nu 
face excepție de la regulă. Ea 
stîrneșle acum interesul publi
cului din diferite părți ale ță
rii fiind prezentată recent 
premieră 
a actualei stagiuni — și de că
tre Teatrul „Valea Jiului' Pe
troșani

. Care este, de fapt, secretul 
I succesului pieselor lui Baran- 
| ga ? După părerea noastră el 
- constă mai intîi în curajul, lu- 
I ciditatea, constanța cu care 
I dramaturgul abordează temele 

sociale de interes major, „o- 
porlunitatea' cu care sesizea- 

Iză și surprinde cele mai ac
tuale zone de conflict -Apoi, 

I abilitatea cu care autorul con
duce și gradează conflictul pi- 

Ină la finalul întotdeauna îm
plinit ca un act justițiar dic- 

Ilat de necesitateci restabilirii 
adevărurilor vieții. Mai putem 
cita și nu în ultimă instanță, 

■ în această ordine de idei ca- 
• pacitalea sa. de a reproduce 

— prin «ura personajelor sale 
— fra£e prefabricate. locuri 

i comune, ticuri verbale defini- 
I lorii. într-un cuvînt slereoti- 
. pii de gindire care conturează 
I și individualizează puternic 
• personajele. Dacă ar fi să re- 
I ducem la o schemă simplă con- 
I flictul pieselor sule am putea 
I spune că el se consumă — în 

arena luptei sociale — între 
| lichele, impostori. cameleoni, 

veleitari. :n’riganți, căpătuit)— 
de o parte — și cei modești 
dar mulți și. mai ales, cinstiți
— de cealaltă parte. De la 
„Mielul turbai” la „Sfîntul Mi
tică Blajinu' 
publică* la 
ral** in t îl n im
— fie că se 
Biserică ori 

ori Bocioacă 
d i ui căruia Baranga acuză.

Acțiunea 
general" este 
organism de 
zat simbolic 
strucțiilor de 
unde șleahta 
te condusă de Hi -anide și Ca
rapetrache. Primul, director al 
unei oljscure direcții din mi
nisterul sus-amintit, esle aler
tat. terorizat chiar dc gîndul 
că în ședința fixată ..de 
i se pregătește destituirea 
consecință, pentru a afla ce 
pune la cale, se folosește 
toți preasupușii slujbași

_________________

care s-a înconjurat ‘pentru 
preveni ceea ce se poate pre
veni. Plătică, Sfințescu, Linte, 
se pun în mișcare făcînd jocul 
șefului dar căutînd în același 
timp „să se orienteze11 pentru 
a ști de partea cui să treacă 
la momentul oportun. Pe alt 
plan Lucia-Felicia, soția lui 
Hrisanide își înșeală soțul cu 
Carapetrache, adjunctul aces
tuia. -Și printr-un mecanism 
pe cît de neașteptat pe atît de 
ingenios soțul înșelat „asistă* 
de la distanță la penibilele mo
mente cînd i se pun coarne. 
Decis să se. răzbune pe Cara-

Față de „Opinia publică 
piesă care, după părerea noas- 

e un vîrf al dramaturgiei 
Baranga — „Interesul ge- 
' nu constituie totuși un 
înainte. Caracterele sînt 

șterse, intriga mai facilă, 
doar satira se vrea mai violen
tă dar ea nu se susține cu 
..argumentele' valorice cu ca
re ne-a obișnuit autorul.

Intuind cu finețe resorturile 
..farsei atroce" pe care o pune 
în scenă, regizorul Călin Flo
rian compune un spectacol-sa- 
tiră cu partituri voit îngroșa
te pînă la șarjă. Mimica, ges
tica personajelor, scenografia, 
totul concură la realizarea a- 
cestei impresii care — subli
niem — favorizează și comple
tează fericit textul. Acesta nu 
curge monoton și incolor, cum

priza de la sfîrșit, cînd ni se 
dezvăluie formula uzitată de 
autor, e mai mare dar nu e 
în folosul piesei.

Evoluțiile actoricești sînt în 
general bune, adecvate roluri
lor. Nicolae Nicolae realizează 
în rolul lui Hrisanide un di
rector de carieră, obișnuit să 
stea mereu la pîndă spre a a- 
fla părerea și comportarea șe
filor săi. In cazul lui Hrisa
nide (și a bandei sale) se ve
rifică parcă zicala potrivit că
reia _cuvîntu| a fost inventat 
ca să ascundă gîndul'. El fo
losește în permanență noțiuni 
și fraze de circulație menite să 
mascheze, de fapt, propriile-i 
josnicii : „Pentru mine — zice 
el fără să se sf iască de enor
mitatea afirmației în compa
rație cu faptele — chestiunile

în
a doua premieră

și de la -Opinia 
-Interesul gene- 
același personaj 

numește Spiridon 
Mitică. Chitlaru 

— prin intenne-

piesei „Interesul 
plasată într-un 
conducere, bole- 
„Ministerul
mașini paralele" 
de „negativ? es-

cun-

sus'
In
se 
de 
cu

A interpretarea actorilor petrosaneni

petrache printr-un glonte, Hri
sanide schimbă în ultimul mo
ment pistolul cu... florile a- 
lunci cînd află că adjunctul 
său devine brusc ministru ad
junct.

Toate s-ap limpezi cu conce
sii dintr-o parte și alta, așa 
cum le șade bine unor lichele 
care nu urmăresc decît inte
resul personal, dacă nu ar In
terveni în ultimul moment un 
oarecare inginer de direcție. 
Ion Bocioacă, un „șurub' cum 
î] numește Hrisanide care în 
numele interesului general e 
decis să spună, cu argumente 
peremptorii, tot adevărul des
pre banda de „hiene abjecte” 
pe care o are în față. Drept 
urmare, cei amenințați îl su
primă insă printr-un glonte pe 
Bocioacă și în acest moment 
autorul. încurcat el însuși în 
meandrele intrigii imaginate, 
speriat poate de consecințele 
acțiunii sale, curmă conflictul 
aducind aminte, pe bună drep
tate. spectatorilor că totul se 
petrece doar pe scenă și că în 
viață rnirșăviile nu ar fi pu
tut merge atit de departe fără 
a fi demascate la momentul 
oportun.

s-a întîmplat în alte ocazii, ci 
cîștigă în substanță, savoare, 
în incisivitate chiar în inter
pretarea actorilor petroșăneni. 
Se întîmplă, ce-i drept, să ai 
impresia că unele replici sînt 
speculate în primuL rînd pen
tru hazul pe care-1 conțin dar 
aceasta, din fericire, nu e o 
caracteristică a spectacolului. 
Plină de efect ne-a apărut sce
na de la începutul primei părți 
în care Hrisanide și Plătică se 
întreabă de unde „pleacă ■Sto
rla' de la ce nivel de „jos* 
ori de „sus”, ori poate chiar 
de .^us de tot' ? ! Foarte bun 
este momentul final, al 'cata
falcului', care aduce în 
nă toată distribuția piesei cre- 
înd clipe de un haz nestăvilit. 
Alte momente însă ne-au apă
rut șterse, forțate chiar, pre
cum a fost cel cu reportera de 
la televiziune, uri parțial* ra
tate cum a fost <-azu] intrării lui 
Hrisanide în garsoniera lui B •- 
cioacă pentru a se răzbuna pe 
Carapetrache. Considerăm u 
neinspirată renunțarea la re
plica de început care avertiza 
că acțiunea se desfășoară „tea
tru in teatru". Ce-i diept, sur-

a

sce-

personale sînt chestiuni de ser
viciu, iar chestiunile del servi
ciu sini chestiuni personale*. 
Cu alt prilej Hrisanide • decla
ră sus și tare că de abia aș
teaptă ședința deoarece lui nu 
îi este frică. In realitate e un 
fricos și un laș care adulea
ză. ori mușcă, închide ochii a- 
sujpra unor fapte grave. ori 
exploatează cu abilitate situa
țiile create, după cum ii dic
tează interesele sale personale. 
Actorul intuiește toate aceste 
stări și le redă cu finețe.

rolul lui ~
Drăcea aduce în scenă

i umilă
ii grijă

cu
. să

La 
tru 
slugă 
cărui 
tragă 
„ițele". 
Pentru a-l 
că el 
nimic. 
șu| cu liîrtii. 
digourile pentru a 
ceva compromițător pe ele, a- 
junglnd pină acolo incit pen
tru a-l spiona ii instalează un 
microfon, „ultimul cuvînt al 
tehnicii* în apartament. Servil, 
cum spuneam, pină la auto- 
anulare, Plătică îl slujește pe

Plătică. Dumi- 
o 

lui Hrisanide a 
esențială este să 

urechea. să prindă 
raporteze șefului. 

I anihila pe Bocioa- 
nu Se dă înapoi de la 
ii caută ciornele în co

li „studiază" in- 
pentru a descifra

Hrisanide pînă în momentul 
cînd simte că acesta pierde te
ren. E un fel de Pristanda, in 
altă postură desigur, dar cu a- 
celeași porniri. Prin mimică, 
prin gesturi pline de subînțe
lesuri, de dubii, actorul suge
rează — de cele mai multe 
ori inspirat — stările 
tești ale acestui personaj, 
nul din cele mai conturate de 
autor.

In „pielea* lui Carapetrache. 
Mihai Clita creează cu aplomb 
cu siguranță și degajare un 
carierist periculos, perfid. Ne 
stăruie în minte scena în care 
Carapetrache. după ce ajunge 
ministru adjunct, se transfor
mă văzînd cu ochii într-un di
riguitor care e decis să facă 
..ordine' în minister. De unde 
pînă 
nide 
cum 
„tu' 
cată.
rar de altfel — actorul se pre
cipită „rostogolind" cu prea 
mare viteză unele replici.

„Specializată*, am zice, în 
roluri de frivolă, Paulina Co- 
dreanu (Lucia-Felicia Popes
cu — Hrisanide) aduce în sce
nă „o gîscă' ale cărei preten
ții de ..stea" de cinema sînt 
ridiculizate cu haz. Mai bune 
sînt scenele cu soțul ei. cu Ca
ra pelrs.' lie, dar mai puțin fi
nalizată, mai puțin 
ni s-a părut scena în 
Lucia, după ^ce încearcă să-l 
„cucerească" pe Bocioacă. tre
ce la represalii.

Mircea Zabalon și Mircea 
Pînișoară, în rolul lui Sfințes
cu și, respectiv, al lui Linte 
conturează două „jumătăți" de 
lichele care se completează și 
se sprijină reciproc.

Rolul lui Bocioacă i-a reve- 
• nit lui Nicolae Gherghe. Exce

lent actor de comedie. N. 
Gherghe s-a simțit puțin slîn- 
jenit în postura sa de melo
man, dar mai ales de om ho
tărît să facă o dală lumină. 
De altfel, nici textul nu l-a 
prea ajutat, unele replici, cum 
sînt cele referitoare la pasiu
nea sa. sunînd fals în contex
tul dat. S-a afirmat, pe bună 
dreptate, că atunci cînd sati
ricul Baranga e înlocuit de 
meditativul Baranga, tensiunea 
scade. De aceea personajul nu 
are consistența ..negativilor* 
care îl înconjoară. Actorul cau
tă, și de multe ori reușește, să 
estompeze carențele rolului 
printr-o interpretare personală 
distinctă.

La conturarea și la consu
marea conflictului scenografia 
lui Vasile Buz are un rol ac
tiv, dinamic. Scenograful con
struiește un cadru adecvat, in
genios. funcțional care impre
sionează plăcut. De asemenea, 
costumele interpreților sînt 
gîndite nu numai după canoa
nele obișnuite dar și după o 
simbo'istică de culori adecva
tă. s enogrufiei, intr-adevăr nu 
avem ce să-i reproșăm.

„Interesul general1* in inter
pretarea actorilor petroșăneni 
e un .spectacol dinamic, plin 
de vervă și virulență.

în
atunci îl trata pe Hrisa- 
cu . dumneavoastră* a- 
își permite să-i spună 

cu o superioritate nemas- 
Păcat însă că uneori —

Anii foametei mi-au sugerat piinea aceasta. 
Anii ' ' * “ _ ____ ________
Iar anii iubirilor mi-au perpetuat tinerețea 
In care nu se oglindesc decît anii robuțti. 
Aceasta e vîrsta mea
Virstă de foamete Și război, 
Virstă de înțelegere și iubire. 
Nu reneg nici o secundă 
Din această existență teribilă 
Prin care am trecut 
Fără să gem.

Rugă dacică
•‘ic să nu uităm apele, 
Aceste circumvoluțiuni 
Cc străbat creierul patriei 1 
Ele păstrează memoria 
Bunului lut românesc, 
Și chipul lui Dccebal 
Înrămat in scoici. 
Și sufletul atitor miorițe 
Căzute pentru marca baladă 
A acestor pămînturi!

& reușită
Duminică 31 octombrie a avut 

loc în sala mică a Casei 
cultură, concertul orchestrei de 
cameră al acestei instituții.

Rezultat al dragostei față 
muzică, al unei pasiuni lăuda
bile și al unei munci perseve
rente, concertul a constituit o 
reușită manifestare muzicală, 
prilejuind publicului spectator 
momente de reală satisfacție 
artistică.

„Marșul" dc Schubert, lucrare 
prin care formația și-a deschis 
concertul, chiar dacă nu face 
parte dintre cele mai semnifi
cative compoziții schubertiene, 
s-a bucurat de o .interpretare 
corectă și viguroasă vădind d n 
partea jnterpreților o înțelege; e 
justă a partiturii. In cele două 
lucrări de Haydn ..Romanța' și 
fragment din ..Cvartetul de 
coarde", cît și în fragmentul din 
„Mica serenadă' de Mozart fi
delitatea față de partitură s a 
împletit armonios cu sensibili
tatea și echilibrul între compar
timente. ..Potpuriu! de dansuri 
românești" al lui Marțian Ne
grea a fost interpretat bine, teh
nica individuală a instrumen
tiștilor fiind solicitată la m i-

de

de

Noroc bun — blazon de aur 
duce-n ceruri rădăcini, 
mîinile, străbun tezaur 
duc adîncul spre '«lâlțimi 
unde se înalță țara 
ziua, noaptea, ziua, seara.

X
X

Cu puțin timp în ur
mă, municipiul nostru a 
găzduit un grup de 
scriitori veniți pentru 
o confruntare cu pu
blicul. Cu acest prilej 
scriitorii s-au intilnit 
cu saLariați ai U.U.M.P., 
cu mineri aninoseni, 
lupeneni, vulcăneni, cu 
elevi. Poeții Rusalin

iMureșanu și Ion luga 
au prezentat din crea
ția lor poezii ca : .Va
ră continuă*4. .Rugă 
dacică*. „Pace cu ape
le' și altele.

Publicăm in pagina 
de față cîteva din poe
ziile primite eu căldu
ră de participanții Ia 
întîlniri.

manifestare muzicală
xim. Soliștii formației, Cszutak 
Ștefan, elev la Liceu) teoretic 
și colega sa de școală Bogdanffy 
Edith, au punctat cu grijă 
spectacolul prin prezentarea 
„Menuetului* de Mozhrt și ...Im
presii de la țară" de M. Negrea.

Adresăm sincere felicitări 
membrilor formației de cameră
— Bogdanffy Gavrilă, jurist, 
Horvath Dezideriu, funcționar, 
Leib Matilda, V.eanu Ion, elev
— și celor doi soliști amintiți 
pentru reușita spectacolului la

• re au contribuit deplin și ne 
exprimăm totodată nedumerirea 
față de lipsa din sala de con
cert a intelectualilor din orașul 
nostru, a cadrelor de specialita
te și a celor care în diverse o- 
cazii și-au exprimat dorința de 
a participa la astfel de concer
te. unde iubitorii de muzică 
pot găsi satisfacții depline.

Iubitorii de muzică pot audia 
concertul și în dala de 14 no
iembrie 1971, ora 11. în aceeași

Constanți
La una din repetițiile

orchestrei de



3SlMtHT* n WIFMmill 1071

Eficiența întregii activități economice
dobîndește noi valențe

înspre adine, către cota 600...

Lî* i- *8 1

încrederea 
pusă in noi 
(Urmare din pap. I)

pe întregul front politico-ideologic

ute- ișli, în spevtacotete și ma
nifestările sportive.

Nu în toate cazuri’e. însă, 
s-a depus uri continuu efort, 
existind „scăpări" în privin
ța unor elevî-probleină (sint 
situații cind nu s-au făcut ni
ci eforturi minime pe aceas
tă linie) dindu-le acestora 
posibilitatea să-și găsească 
.orizonturi” în afara concep
ției noast-re despre lume și 
viață. Pe această linie este 
de datoria profesorilor diri- 
ginți să îndesească vizitele 
)□ domiciliu pentru o mai 
rodnică și unitară colabora
re cu familiile elevilor, să 
îmbogățească conținutul com
bativ al orelor de dirigin
te. să activeze mai mult pe 
linia mobilizării masive a e- 
levilor la acțiunile inițiate 
pe clasă și școală. Trebuie 
să arătăm că au mai fost ca
zuri in care unele cadre di
dactice au demonstrat o sla
bă informare în privința po
liticii interne și externe a 
partidului și st ilului nostru, 
că au mai existat cazuri cînd 
nu s-a pus accent deosebit 
pe sporirea conținutului ate- 
ist-științific. etic, patriotic 
al orelor. S-a desprins ast
fel ideea (generată de reali
tățile anului școlar anterior) 
perfecționării substanțiale a 
muncii educațiv-instruclive în 
școa'ă și în afara școlii, atît 
pentru cadre (in primul rîndX 
cit și pentru elevi. .Avem in 
acest sens obligația să facem 
din școala noastră un pu
ternic centru de educație in 
spiritul socialismului și comu
nismului. Străduința de a fi 
cit mai buni specialiști, dar 
și demni educatori comuniș
ti. se va materializa prin spo
rirea continuă a nivelului 
nostru de cunoștințe social- 
politice și profesionale. Vom 
ține mai slrîns legătura cu 
viața, vom depune un efort 
mai susținut in studiul indi
vidual,’ la cursurile de spe
cializare și reciclare, de ri
dicare a calificării, căci nu
mii așa vom putea crește un 
tineret cu un 'arg orizont 
spiritual, înarmat cu tot ceea 
ce a creat pozitiv omenirea 
pînă la noi, numai așa îl vom 
putea învăța să unească teo
ria cu practica în laboratoa
re. in atelierele-școală. in 
viață. Astfel vom reuși sâ 
ne ducem la capăt sarcina 
de onoare, aceea de a educa 
tineretul în spiritul patriotis
mului și internaționalismului 
socialist.

Ne angajăm ca prin toată 
activitatea noastră de zi cu 
zi sâ îndreptățim pe deplin 
încrederea pusă în noi. să 
merităm numele de educa
tori comuniști.

(Urmare din pag. D

oameni, în ce măsură l-au in
fiuențat, i-au determinat să
acționeze în!r-un sens sau al-
tul. Există tendința la multe 
organe de partid, lectori și pro
pagandiști din Valea Jiului de 
a-și aprecia activitatea prin ci
fre comparative, ilustrînd creș
terea numărului cursantilor, al 
conferințelor, al lecții ".or, expu
nerilor, al altor manifestări, ne- 
glijind tocmai ceea ce e mai 
important, și anume, efiencita- 
tea acțiunilor.

Temeinica pregătire marxist- 
leninistă. teoretică a membri
lor de partid, a tuturor oame
nilor muncii este o condiție 
pentru ca aceștia să îndepli
nească în mod concret hotă- 
rîrile partidului și să participe 
activ, nemijlocit, cu inițiativa 
proprie, la elaborarea liniei po
litice genera’e a partidului, de 
construire a socialismului — 
operă revoluționară a întregu
lui popor muncitor.

In lumina acestor cerințe, 
apare in întreaga ei amplitudi
ne răspunderea activului din 
domeniul muncii de propagan
dă. Se impune in primul rînd 
din partea noastră o înțelegere 
mult mai profundă a rolului 
formativ educativ al acțiunilor 
ce le întreprindem — incit 
să se urmărească nu o simplă 
înmagazinate de cunoștințe, ci 
formarea unor solide convinge
ri comuniste.

Invățâmîntului de partid, pro
pagandei prin conferințe, ins
trumente de o deosebită im
portanță în munca ideologică 
și de educare desfășurată de 
partid, le revine sarcina de 
a contribui în măsură sporită 
la cunoașterea de către fieca
re comunist a fundamentelor 
politice interne și externe a 
partidului. Calitatea de comu
nist este de neconceput fără o 
cunoaștere clară a programu
lui partidului, a politicii sale, 
a principiilor pe care se înte
meiază această politică a di
rectivelor și hotârîrilor parti
dului.

Acum, după Plenara 
telului Central al 
Comunist Român înțelegem cu 
claritate că mai avem multe 
de întreprins pentru a face din 
activitatea noastră un instru
ment viu convingător și efi
cient de răspundere în rîn- 
durile oamenilor muncii, a idei
lor nobile ce animă întreaga 
activitate a partidului nostru.

In fața noastră, a tuturor, 
se află acum un program de 
activitate polilico-ideologicâ și 
cultural-educativă cu o arie și 
cu un conținut impresionante. 
Traducerea lui în viață, va de-

pinde de competența, perseve
rența și dăruirea pe cure le 
vom dovedi în munca practică 
de făurire a omului nou al so
cietății noastre de azi și de 
tnîine. Nimic nu poate fi mai 
nobil dccît atingerea acestui 
țel.

• DUMINICA, 14 NOIEMBRIE

mo-

România-Ceho- 
(Campionatul 
transmisiune 

Io- Stadionul

interjude-

8.30 Deschidereo emisiunii 
Sport și sănătote;

9.00 Matineu duminical pen
tru copii;

10,00 Viața satului;
11,15 Oospeți in sălile de con

cert. Orchestra simfonică 
de stat a Uniunii Sovie
tice;

12,00 De strajă patriei;
12.30 Emisiune în limba 

ghiară;
POSTMERIDIAN

13.55 Fotbal : 
slovacia 
european), 
directă de
„23 August";

15.50 Magazin;
16.50 Film serial pentru tine

ret: Planeta giganților;
17,40 Cintare patriei.

Concurs coral
țeon.
Porticipă: Corul Sindica
tului Invățămînt Ploiești, 
Corul de femei al Casei 
de cultură din Titu, jud. 
Dîmbovița, Corul de ca
meră ol Cosei de cultu
ră din Sibiu, Corul ..Gheor
ghe Dima" al Casei de 
cultură din Brașov;

18.45 Finala turneului interna
țional de handbal mas
culin Trofeul 
transmisiune directă 
solo sporturilor de la Ga
lați. In pouzo, Io 
19,15 1001 de seri;

19.30 Telejurnolul de seară. 
20,00 Reportajul săptăminii.

tru — noiembrie 1971 
loan Grigorescu;

20.45 Film artistic: Moi presus 
decit aurul;

22.30 Telejurnolul de noapte. 
Sport.

SIMBAtA 13 NOIEMBRIE
emisiunii, 

limba ger-
10,15

18.00

18.45

fete 
băieți !

Deschiderea 
Emisiune in 
mană. 
Bună seara. 
Bună seara.
Prima semifinală a tur
neului internațional de 
handbal masculin. -Tro
feul Carpați' (repriza a

11-a) Galați.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 A două semifinală a

turneului internațional 
de handbal masculin. 
„Trofeul Carpați' (re
priza a Il-a) Galați.

20.30 Săptămîna internaționa
lă.

20.45 Teleenciclopedia.
21.45 Teledivertisment.

Dicționar muzical-dis- 
tractiv. Literele E și F. 
Cu : Victor Eftimiu, Ion 
Finteșteanu, Fory Et- 
terle, Beate Fredanov, 
Duke Ellington, Connie 
Francis, Pierre Etaix, 
Clubul epigramiștilor.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

„PIONI" Al
(Urmare din pag. 1)

„Viațo mea, abia otunci 
a început, aici, in obo- 

’ lu- 
sector și Ne
însemnat pen- 

spre 
împlinire.

Nicolae 
ire un rost și

loj". De șopte oni 
creoză în 
care an a 
tru el o treaptă 
măiestrie, spre 
Gindul că el, 
Cioabă, _ 
un loc al lui în brigada 
de Io frontal, parcă il 
face alt oni.

Ora 11,30. Intru in ga
lerie, dor trebuie să trec 
pe Io fiecare abataj? 
Fără să știu locul de 
muncă al lui losif Rimac, 
o trainică verigă din lan
țul brigăzii lui Alexe, 
căci oamenii adincului

sint „un lanț puternic, să 
țină". Rimec — el se ex
primă așa — ore 30 de 
ani; puțin la trup, dar 
ager la minte, de cind 
a coborit in mină prima 
oară, de prin '65, nu i 
s-a reproșat niciodată că 

intirziot", că „lucrezi 
mintuiolă" sau „iți 

răspunderea", 
astea.

„oi 
de 
lipsește 
Nimic din toote 
și-o spun ortocii: „straș
nic și de nădejde mi- 
n&r I"ner!". 

Oro 12.
13, acolo

— nu unicul greu 
sectorului III, l-am 
pe Silviu Bogdan, 
care nu s-o lăsat

La frontalul 
unde se duce

greul
— ol
găsit 
omul 
moi prejos decit ceilalți. 
Cu o zi înainte, in ho-

in anul 1975. compnra- 
1970, se vor reduce cu 
la sută. De asemenea, 

e prevede creștete.i eficien
ței folosirii mijloacelor mate
riale și fondurilor bănești < u 
tare sînt dotate unitățile e- 
conomicc. prin reducerea con- 

umurlliir specifice, extinde- 
ufilizArii în locui lor Bor, 
sebi de metal și lemn, 
ni mari revin în acest 

context minerilor municipiu
lui nostru.

Telul suprem il politicii 
partidului și statului nostru 
fiind creșterea condițiilor ma
teriale, sociale și culturale 
pentru afirmarea plenară a 
omului, a persona’ității sa
le, în lege se prevede creș
terea veniturilor din salarii 
în anul 1975, față de 1970. 
cu 53 la sută. In anul 1975 
salariul nominal va ajunge în 
medie la 1 805 lei, iar sala
riul minim se va majora la 
1 000 lei in 1972 și I 100 lei 
în anul 1975. De asemenea, se 
prevede creșterea pensiilor 
de asigurări sociale, con
struirea de locuințe, săli de 
clasă, internate, grădinițe, 
casc de copii, crețe pentru 
copii și a altor lucrări cu 
caracter edilitar.

Atingere.! marilor obiec
tive ale actualului cincinal 
solicită sporirea eficienței 
fundurilor fixe existente, în 
care sens este necesar o mai 
bună organizare a producției 
și a muncii în fiecare uni
tate economică, folosirea moi 
judicioasă a timpului de 
muncâ. ridic area califică! ii 
cadrelor înlărircn disciplinei 
în muncă,

O problemă mereu .icbiolă 
este îmbunătățirea calității 
produselor în care sens se 
prevede ca in anul 1975 pro
dusele nul sau modernizate 
în cursul act naiului cincinal 
v<>r reprezenta iproapc jumă
tate din pro< ția industria
lă. Acest lucru angajează in 
primul rînd răspunderea con
ducerilor tip centrale și între
prinderi în proiectare, lan
sarea în fabricație, execuția 
și controlul mărfurilor intra
te în circuitul c-onoinic.

Planul cincinal prevede 
sarcini importante în legătu
ră cu exportul, sporind |jon- 
deroa produse’or cu un grad 
ridicat de prelucrare l.n ex
port se prevăd, în primul 
rînd, mărfuri competitive cu 
însușiri tehnice și economice 
superioare în care sens este 
necesar a se lua măsuri de 
realizare u sarcinilor prevă-

ziita întreprinderilor din mu
nicipiul nostru. Organizațiile 
comentate din Valea Jiului, 
în cursul actualului cincinal, 
au sarcina de a extinde și 
moderniza rețeaua comercin ă 
in raport cu creșterea vin- 
zărilor pentru a evita iro&irea 
timpului liber al cetățenilor 
In procurarea mărfurilor, 
precum și promovarea unor 
forme civilizate de comerț 
(vînznrea de reiniprcparate 
și preparate de bucătărie, or
ganizarea de bucătării de 
blue, expresu ri, magazine și 
restaurante cu autoservire 
ele). Unitățile prestatoare de 
servicii, la rîndul lor. tre
buie >î lărgească pretutindeni 
gama de servicii de care 
poputatia arc nevoie și între
ținerea locuințelor activități
lor gospodărești și a celor de 
natură recreativă.

Rc/’i’tatele bune obținute 
în îndeplinirea indicațori'or 
do plan în perioada scursă 
din acest an sînt o dovadă a 
activității fructuoase pe care 
colectivele 
municipiul 
șurat-o și 
dreptul să
nile din planul cincinal vor 
f: îndeplinite cu succes.

Dintre hărnicite brigăzi de 
mineri ale E. M. Livezcnl. n- 
rea condusă de ttnârul Nico
lae Bartha, cme lucrează ia 
săparea și betonarca, prin 
metoda clasică, a puțului de 
aer ij nr. I. a debutat pro
mițător și în penultima lu
nă a anului curent Dc fapt, 
cei rea. IO mc dc steril exca
vați (ieste sar. Inite de plan 
reprezintă o onfirmare a bu
nelor rezultate obținute pînă 
n-iim de acest colectiv, nu
mai în □'■tombrte sporul ra
portat fiind d<> 110 mc, eu o

rea'i/are a normei in propor
ție de llfl.3 |.j sută.

Lucrarea minieră verticală 
pe care o executa brigada lui 
Nicolae Bartha va ocupa un 
loc de scamă în cadrul vii
toarei arhitecturi u exploa
tării, OrtaHI știu aste, și vor 
eu tot dinadinsul ca pînă la 
sfîrȘilul anului să se apro
pie cit mai mult de rota 600. 
cea din urmă „sută" pe care 
o mai au de trecut in drum 
•âtre adinciinea finală pre

conizată.

de snlariați din 
nostru au dcsfă- 
totodată ne dau 
credem că sarci-

cinci episoade o celebru
lui roman cu oceloși ti
tlu de Chorles 
realizată recent 
diourile britonice 
viziune (B.B.C.);

21,25 Oameni și fopte;
Selecțiuni din spectacole
le ansamblului de balet 
„Chino";
Din țările socialiste. 
Kotowice — centru al in
dustriei grele poloneze; 
Telejurnalul de noapte.

Dickens, 
de stu- 
de tele- 18.50

21,40

22.25

22,40

$ MARȚI 16 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii

Radu

21.00

19,10
19,20
19,30
20,00

Mult e dulce și frumooso; 
Virtuozi oi instrumentelor 
populare: noistul
Simion;
Confruntări;
Cum se eloboreoză 
nozele pe termen 
Atribuțiile organelor
tive de conducere ole în
treprinderilor în domeniul 
planificării de perspecti-

Tragerea Pronoexpres;
1 001 de seri ; 
Telejurnalul de seară;
România '75 — Cincinalul 
dezvoltării intensive a a- 
griculturii;

20,00 Cincinalul in ocțiune 
județul Voslui pc mogis- 
trolele industrializării;
Concertul orchestrei sim
fonice o Rodioteleviziunii. 
Dirijor Antonio de Almei
da. Festival Josef Haydn; 
Comici vestiți ai ecronu- 
lui. Charlie Chaplin; 
Codran internațional; 
Pogini de umor: Cutia
Pondorei — de Valentin 
Silvestru;
Telejurnalul de noapte.

20,10

21,30
22,20

22,50

• VINERI 19 NOIEMBRIE

18.00

PROGRAMUL

TV pentru 
săptămîna 

viitoare
20,10

19,10
19,20
19,30 
20,00

20,25
20,30

18.50

■ ■■■■■■■■■a

RESPECTAREA NORMELOR P.C.I. 
o îndatorire a tuturor salariaplor 

din unitățile T.A.P.L. Petroșani H
■

Deși in ultimul timp în co
drul T.A.P.L. activității desfă
șurate pc lima prevenirii și 

, stingerii incendiilor i e-a acor
dat, din partea, conducerii și 
a comisiei tehnice dc pre
venire și .stingere a incendi
ilor, importanța cuvenită — 
întoemindu-sc planuri de 
măsuri cu sarcini concitle — 
totuși mai persistă unele ne
reguli oare, nereinediate la 
vremea cuvenită, |X>t da naș
tere la incendii.

Răspunderea pentru aplica
rea și respectarea normelor 
în vigoare rovine responsa
bililor de localuri, șefilor de 
depozite etc. în conformitate 
cu instrucțiunile nr. 180/1969 
elaborate de M.C.l. și instruc
țiunile M.A.I. nr. .’162/I963 
ari. 25.

In vederea înlăturării cau
zelor generatoare de incendii 
se impune intensificarea ac
tivității de prevenire. In acest 
scop, responsabilii de bufete 
și restaui'ante trebuie să pu
nă accentul pe următoarele 
măsuri : executarea, la toate 
locurile de muncă, a contro
lului pentru a depista Și înlă
tura orice cauză care ar pu
tea provoca incendii si ar pu
ne în pericol bunurile ce le 
administrează, precum și ve
cinătățile. O atenție deosebi
tă se va acorda instalațiilor 
electrice de iluminat și for
ță. Sub nici un motiv nu se 
va admite folosirea improvi
zațiilor sau a siguranțelor su
pradimensionate. Nu se va 
admite folosirea sobelor sau 
a altor surse de încă'zire în 
depozite sau dacă aces-tea nu 
sint corespunzător instalate. 
Unii fumători au răul obicei 
de a fuma în locuri neper- 
mise, de a arunca resturile 
de țigări la întîmplare prin
tre mărfuri și ambalaje, cro
ind un mare pericol de in
cendiu. Este necesar să se ia 
toate măsurile pentru a se 
interzice cu desăvîrșire fu
matul în locurile cu pericol 
de incendiu (depozite, maga
zii ete.).

Concomitent cu juarea mă
surilor de prevenire trebuie 
acordată toată atenția și a- 
sigurării intervenției în caz 
de nevoie pentru stingerea 
Incendiilor, menținerea in 
permanentă stare de funcțio
nare a materialelor p. c. i. 
(stingătoare’e), asigurarea 
praetieabilității căilor de acces, 
în vederea deplasării rajiide 
a forțelor de intervenție la 
locul incendiului.

Ce părere aveți ?
.Adresăm această întrebare 

unor gestionari din unități
le T.A.P.L., care au neglijat 
normele p.c.i.

Responsabilul restaurantu
lui „Tic-Tac** : Fumătorii de 
aici și în primu) rînd dv. 
fac parcă in ciuda cuiva : fu
mează tocmai în locurile care 
prezintă cele mai mari pe
ricole de izbucnire a unor 
incendii, mai cu seamă în 
magazie și depozitul de măr
furi. Recent ați fost sancțio

nat cu 150 Ici pe care cu 
foarte multă amabilitate i-ați 
plătit pe loc. Ne spuneți vreo 
nouta'i? .tovarășe Marin Stol
en ? Așa ca șef...

Responsabilele Estera Chi- 
ceag și Victoria Gombaș de 
la Cofetăria .Nufărul" și pa
tiseria nr. 10: la dv. perso
nalul salariat nu este in
și ruit pe linia p.c.i., se folo
sesc siguranțe supradimen
sionate la blocurile de dis
tribuție. nu sint cunoscute și 
aplicate instrucțiunile M.C.l. 
nr. 180/1969 și alte'e. Aveți 
vreo părere de... rezolvare?

Responsabilul restaurantu
lui .Minerul": la injectorul 
de motorină din bucătărie se 
preling scurgeri de motorină, 
cure prezintă pericol de in
cendiu. Ce părere aveți, tov. 
Grigore Roman ? Vor mai du
ra mult aceste scurgeri... sau 
sâ vă ajutăm sâ le opriți?

Responsabili de bufete, re
staurante și depozite! Con
form instrucțiunilor M. C. I. 
nr. 180/1900 și nr. 362/1963 
art 25 ale M.A.I. purtați în
treaga responsabilitate pen
tru organizarea pazei contra 
incendii'or la locurile de 
muncă. In acest sens sînteți 
obligați :

— să acționați pentru apli
carea și respectarea normelor 
de prevenire și stingere a 
incendiilor la locurile de 
muncă a căror conducere vă 
este încredințată ;

— să instruiți lunar tot 
personalul din subordine ;

— să asigurați păstrarea, 
întreținerea și funcționarea 
materialelor inițiale de stin
gere (stingătoare etc) ;

— sâ organizați echipe de 
primă intervenție în caz de 
incendiu din rîndurile perso
nalului existent in subordine:

— să luați măsuri pentru 
afișarea regulilor de preve
nire și stingere a incendiilor 
după specificul și particulari
tățile fiecărui loc de muncă;

@ Se interzice cu strictețe 
blocarea căilor de acces, că
ilor de evacuare, a culoare
lor, scărilor, coridoarelor și 
spațiilor de siguranță :

® In podurile clădirilor și 
depozitelor nu vor fi depozi
tate materiale și lichide in
flamabile ;

Instalațiile electrice de 
iluminat și de forță vor ff 
executate, recepționate și ve
rificate periodic conform nor
melor p.c.i. în vigoare ;
• Tablourile electrice vor 

fi protejate în carcase cores
punzătoare și asigurate cu 
încuietori, iar accesul la ele 
va fi permis numai persona
lului de întreținere ;9 Sint interzise improvi
zațiile de orice fel la insta
lațiile și aparatele electrice:

Nu permiteți folosirea 
abajururilor de hîrtie sau 
alte materiale combustibile 
la corpurile de iluminat:

•' Nu lăsați în priză apa
ratele electrice, radiatoarele, 
reșourile, fiarele de călcat.

■

■■
■

■

B
B
■

Deschiderea emisiunii 
Căminul;
Lumea copiilor;'
Să desenăm împreună; 
Tragerea Loto;
1 001 de seri ; 
Telejurnalul de seară; 
Cincinalul in acțiune.
Un nou peisaj industrial 
pe meleagurile vilcene;
Cronica politică internă — 
de Eugen Mândrie;
Avanpremieră;
Mai aveți o întrebare ? 
„Viața embrionară - un 
univers deschis științei"; 
Film artistic: Șapte mire
se pentru șopte frați.
Celebră comedie muzical- 
coregrofică 
Donen;
Telejurnolul

■

20,10 Melodiile serii - muzică 
ușooră românească in 
primă audiție cu orches
tra Sile Dinicu;

20,20 „Mo înscriu la cuvint" 
Violeta Toșcău din comu
na Vișina, profesooră, ac
tivistă a Comitetului ju- 
dețeon Dîmbovița - ol 
U.T.C., nu se înscrie as
tăzi la cuvint intr-o ședin
ță, ci intr-un reportaj de 
televiziune. O tină’ră in 
luptă permanentă împo
triva rutinei, necinstei, co
modității ;

20.50 Telecinemotecc. Balada 
soldatului. Regia G. 
Ciuhroi;

22,25 Teleglob. Contraste brazi
liene;

22.50 Telejurnolul de noopte.

Revisto literară TV. 
Realism socialist și uma
nism socialist;
Toate pinzele sus ! Emi
siune pentru - pionieri;
In olenția opiniei publice 
Legeo pentru orgonizoreo 
și conducerea unităților 
socialiste de stat;
1 001 de seri ; 
Telejurnalul de seară; 
România '75. Dezvoltarea 
dinamică o industriei ro
mânești;
Reflector ;
Voci tinere — muzică u- 
șooro;
Premieră TV. Marin Pes
carul, dromă muzicală în 
două acte — de Morțian 
Negrea, pe un libret ol 
compozitorului după nuve- 
lo „Păcot boieresc" 
Mihoil Sodoveanu; 
„So nu uiți. Darie 1" 
portaj T.V. (scurtă mono- 
grofie o satului contem
poran) ;
Avanpremieră;
Din muzica și dansurile 
popoorelor;
Telejurnolul de noopte.

21,15

> SIMBATA 20 NOIEMBRIE

• LUNI 15 NOIEMBRIE

de
• JOI 18 NOIEMBRIE

Re-

MIERCURI 17 NOIEMBRIE

(Agerpres)

Deschidereo emisiunii 
Universal șotron;
Enciclopedie pentru copii;

de noapte.

Carpați, 
din

Comi- 
Partidului

o lui Stanley

- CHIBRITURI, ȚIGĂRI, BRICHETE.

VIITORULUI

★

tru și adincitura 
a se contura, să i 
dorită.

să-i văd
• 241 de

care

EXPLOZIA METANULUI Șl PRAFULUI 
DE CĂRBUNE POATE FI PROVOCATA 
DE :

Nu om putut « 
pe toți cei peste 
cursonți ai minei, 
au ințeles că trebuie să 
invețe pentru a putea 
munci moi bine, nici pe 
toți cei care, terminind 
cursurile do calificare, 
sini acum muncitori de

gală, încet, pipăind cu 
latul palmei bătătorite 
locul unde va sta viitoa
rea grindă, li luase secu
rea din mină unui „bo
boc" angajat nou - „nu 
așa, băiețică, uite-te co
lea, la mine". Izbituri 
scurte, precise, de maes- 

i începe 
ia forma

Deschiderea emisiunii 
Cintece populare interpre
tate de artiști amatori din 
satul Boteni-Muscel;
Sceno. Emisiune de infor
mație și critică teatrală ; 
Stop-codru ;
Publicitote;
1 001 de seri ; 
Telejurnalul de seară; 
Programul făuririi conști
ente a viitorului, exigen
ță și conștiință socială ; 
Muzică ușoară cu forma
ția Savoy din Ansomblul 
artistic U.T.C.;
Film seriol: Marile spe- 

O ecranizore

Emisiune in limba ma
ghiară ;
La volan - emisiune pen- 
tu conducătorii auto;
Timp și onotimp în ogri- 
culțuro;
Ce trebuie să știm des
pre reumotismul cardio
vascular. Invitotul emisiu
nii prof. dr. C. Gh. Dimi- 
triu;
1 001 de seri ; 
Telejurnolul de seară;

16.15 Deschiderea emisiunii 
Emisiune in limbo ger

mano ;
18,00 „Bună searo. fete 1 Bună 

seara, băieți !";
19.15 Publicitate;
19,20 1 001 de seri ;
19,30 Telejurnolul de seară; 
20,00 Soptămino internoționolă;
20.15 Tele-enciclopedia;
21.10 Film seriol: Invodotorii. 

Vă prezentăm, începmd 
din oceostă seară, un nou 
seriol ștîințifico-fontostic. 
In rolul principal Roy 
Thinnes din romanul foi
leton „Lunga vară fier
binte" în care o interpre
tat rolul lui Ben Quick;

22,00 Teledivertisment:
Dicționor muzicol-distrac- 
tiv: literele E—F — conti
nuare;

22,50 Telejurnolul 
Sport.

23.10 Festivolul de romanțe 
„Crizontema d 
Tirgoviște, 1971.

■

■

■

■

■

■

Numirea noului trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Republicii Socialiste România 

în Statele Unite ale Braziliei
te România în Statele Unite 
ale Braziliei, în locul tovară
șului Gheorghe Matei, care a 
fost rechemat în centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Ion Moraru a 
fost numit în calitate de trimis 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al Republicii Socialis-

Numirea noului ambasador, delegat permanent 
al Republicii Socialiste România 

pe lingă U.N.E.S.C.O.
Prin Decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Pompiliu Ale
xandru Macovei a fost numit 
în funcția de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar, dele
gat permanent al Republicii So
cialiste România pe lîngă Orga-

nizuția Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură, în 
locul tovarășului Valentin Li- 
patli, care a fost rechemat în 
c-entra’a Ministerului Afacerilor 
Externe.

- EXPLOZIVI ORDINARI Șl FITIL

- SCURTCIRCUITE LA CABLURI Șl 
UTILAJE DEFECTE.

Iul școlii de calificare nu 
se putuse obține; „As
cultă, dumneata, la mi
ne ! Acu' fiindcă ne-om 
luat cu vorba, ți-o spun 
deschis : nu-s chiar eu 
ultimul om din brigadă, 
ca să nu mă calific. Să 
nu fiu in rind cu oame
nii ?". Văzindu-I cum se 
□ pleacă peste pickomer, 
i-om urmărit gesturile, 
mișcările calculate, sigu
re, Transportorul duce 
bogăția neagră, o duce 
scrișnind, in noaptea de 
smoală o frontalului, 
spre rol.

Ora 13,15. Matei Chi- 
vu, olteanul venit de prin 
părțile Vilcii, merge pe 
25 de ani, pregătește 
armătura, o face cu mi:

frunte in abataj, galerie 
sau atelier și se bucură 
de respectul 
jur.

„La noi, spu 
rul Marin Răduț, 
dintre ..profesorii" de nă
dejde ai școlii de cali
ficare, toți sint tineri și 
învață. Viitori mineii, a- 
jutori mineii, artificieri 
(necesitățile minei o cer!) 
— cu sutele se apleacă, 
zi de zi pe manuale, pe 
caiete cu notițe. Și-a- 
tunci cind perseverezi, 
tainele meseriei se des
chid parcă de la sine. 
Și, in acest context, tră
ind cu intensitate prezen
tul, fiecare om al minei 
devine, in mod normal, 
un pion ol viitorului..,

METANUL (CII4) — gaz atit de folositor economiei na
ționale, ca materie primă în industria chimică, sau com
bustibil. prezintă totuși un permanent pericol atunci cînd 
se găsește amestecat cu aerul în atmosfera lucrărilor miniere 
subterane.

Dacă atmosfera minei conține metan in proporție de 
la 4 pînă la 14 la sută în contact cu o flacără deschisă el 
se aprinde și explodează cu efecte distrugătoare, atît pen
tru oameni cit și pentru lucrările și instalațiile miniere din 
zona respectivă.

Dacă proporția de metan in aerul din mină este mai 
mare, aceasta determină conținutul de oxigen să se reducă 
bub cel necesar respirației oamenilor, prorocind asfixierea 
acestora.

PRAFUL SUBSTANȚELOR MINERALE COMBUSTI
BILE (cărbune, sulf etc.) care ia naștere la efectuarea di
feritelor operații de exploatare prezintă, de asemenea, un 
mare pericol, deoarece, ca și metanul, se poate aprinde și 
provoca explozii foarte puternice.

Pentru prevenirea acestor pericole este necesar ca atit 
prezența metanului cit și a prafului exploziv să fie per
manent supravegheată astfel incit atunci cînd prezența și 
concentrația lor in aerul minei devine periculoasă să se 
poată lua cele mai corespunzătoare măsuri pentru înlă
turarea aprinderii.
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amestecului

Automatizare

I

considerat conducătorul milita
rilor rebeli.

12 (A- 
pentru

Totodată, Comitetul pentru 
probleme umanitare și sociale

■

noastrăîn tara ★

------- ♦

Incidentele
militare

indo-pakistaneze

★

i

l

I

ITINERAR

Republicii
Corneliu 

afacerilor

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută la so
sire. șeful delegației a expri
mat satisfacția de a participa

• Delegația militară română 
condusă de general-locotenent 
Gheorghe Logofătu, locțiitor al

Ungare. Peter Janos, 
în zilele următoare o 
ficială de prietenie 
noastră.

„Journal d’Egypfe"

La invitația ministrului afa
cerilor externe al “ 
Socialiste România, 
Mănescu. ministrul 
externe al Republicii Populare

Vizita în japonia a delegației 
parlamentare române

TOKIO 12. — Coresponden
tul .Agerpres, Florea Țuiu. 
transmite. In clădirea Dietei 
japoneze au avut loc vineri dis
cuții între delegația Marii A- 
dunâri Naționale a României, 
condusă de Aurel Vîjolj și o 
delegație a Parlamentului ni
pon. Discuțiile au prilejuit a- 
bordarea unor probleme legate 
de activitatea parlamentelor ce
lor două țări, a comisiilor aces
tora. de elaborarea și aplicarea 
legilor, precum și de alto pro
bleme de interes comun. Parla
mentarii români și japonezi au 
discutat despre acțiunile ce 
trebuie întreprinse în viitor 
pentru intensificarea relațiilor 
reciproce în folosul celor două 
țări și popoare.

In aceeași zi. un grup dc 
membri ni delegației au vizitat 
Institutul japonez pentru infor
matică. Un alt grup a vizitat 
Institutul pentru dezvoltarea și 
folosirea computerilor. Ambasa
dorul țării noastre în Japonia, 
Iosif Gheorghiu, a oferit o re
cepție cu prL’ejul vizitei în 
Japonia a delegației parlamen
tare române. Au participat 
Naka Funada, președintele Ca
merei Reprezentanților, Hideji 
Kawasaki, președintele grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie Japonia-România. nu
meroși deputați, K. Arita, direc
tor general în Ministerul de 
Externe.

Sosirea la New York a delegației
R. P. Chineze la cea de-a 26-a 

sesiune a 0. N. U
• Declarația făcută Ia sosire de șeful delegației, 

Ciao Kuan-hua

Rezoluții adoptate 
dc comitetele O.N.U.

Zăcăminte de aur pe fundul 
Oceanului înghețat dc nord

Un grup de specialiști sovietici, partlcîpanți la « expe
diție maritimă arctică, au descoperit pe fundul Oceanului 
înghețat de nord, în zona de litoral, zăcăminte dc nur. 
Descoperirea confirmă justețea unor ipoteze anterioare pri
vind respectivele zăcăminte.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare 

Ungare va face o vizită 
oficială de prietenie

NEW YORK 12. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : Delega
ția Republicii Populare Chine
ze. condusă de Ciao Kunn-hua, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, a sosit la New 
York pentru <i participa la cea 
de-a 26-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite. La Aeroportul in
ternațional .Kennedy'*, delega
ția a fost salutată de Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și 
Gheorghe Diaconescu, reprezen
tantul permanent al României 
la Națiunile Unite, de repre
zentanții țârilor coautoare ale 
rezoluției din care Adunarea 
Generală a hotărî t restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U., precum și 
reprezentanți permanenți și de 
legați ai altor state membre 
ale O.N.U.. dc oficialități ale 
Secretariatului Națiunilor U- 
nite.

la cea de-a 26-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. și a 
exprimat mulțumiri oficialități
lor O.N.U. și reprezentanților 
diverselor țări care au venit în 
(n timpi narea delegației — in
formează agenția China Nouă.

„Poporul chinez și popoarele 
lumii au fost întotdeauna prie
tene. Guvernul chinez s-a situat 
consecvent pe poziția stabL’irii 
și dezvoltării de relații nor
male cu celelalte țări, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice 
și a sprijinit întotdeauna po
poarele și țările oprimate în 
lupta lor dreaptă pentru liber
tate, împotriva 
străin, pentru a deveni stăpî- 
nii propriilor lor destine, Ur
mînd politica stabilită de gu
vernul chinez, delegația noas
tră va acționa !a Națiunile U- 
nite împreună cu reprezentan
ții tuturor țărilor care iubesc 
pacea și dreptatea, pentru cau
za salvgardării păcii internațio
nale și promovării progresului 
omenirii".

El a spus că între poporul 
S.U.A. și poporul chinez există 
o prietenie profundă și a adre
sat urări dc bine, populației 
New Yorkului. întregu’ui popor 
american.

NAȚIUNILE UNITE 
gerprvs). — Comitetul 
teritorile neautonome al Adună
rii Generale a O.N.U. a aprobat 
proiectul de rezoluție prin care 
se cere guvernului S.U.A. să 
interzică importul de crom din 
Rhodesia. După cum s-a mai a- 
nunțat. proiectul de rezoluție, 
prezentat de un grup de 16 sta
te membre ale O.N.U., exprima 
îngrijorarea față de acțiunea 
Congresului american care vo
tase ridicarea embargoului im
pus de Consiliul de Securitate 
asupra comerțului cu regimul 
rasist de la Salisbury.

al Adunării Generale a adoptat 
o rezoluție care condamnă gu
vernele ce fiirnizeuză urme re
gimului din Africa de Sud, su
bliniind că asemenea acțiuni 
reprezintă o violare a rezoluți
ilor anterioare ale Adunării Ge
nerale a O.N.U. și Consiliului 
de Securitate. Comitetul o fă
cut, de asemeneu, apel la parte
nerii comerciali ai Republicii 
Sud-Africane să uzeze de influ
ența lor pentru a se pune capăt 
politicii de apartheid și discri
minare rasială din Namibia și 
Rhodesia. Intr-o altă rezoluție 
același Comitet a condamnat 
Portugalia „care persistă în po
litica sa colonialistă".

52 de zile în „Cernomor"
Timp dc 52 de zile, patru cercetători sovietici ou trăit 

și au lucrat In adîncurilc Mării Negre, in golful din dreptul 
orașului caucazian Ghelendjik. Aceasta este a patra ex
periență realizată dc Institutul de oceanologie al Acade
miei de științe a U.R.SS. cu ajutorul „casei" subacvatice 
„Cci-nomor".

Cooperarea dintre România și țările 
arabe în domeniul industriei miniere

Perimetrul Pnom Penhului 
scena unor violente încleștări

PNOM PENII 12 (Agerpres). 
— Situația militară a adminis
trației Lon Noi s-a agravat 
brusc în ultimele zile, scrie a- 
genția France Presse, ca urma
re a atacurilor puternice și ne
întrerupte lansate de forțele de 
rezistență cambodgiene în îm
prejurimile Pnom Penhului.

După ce în noaptea de marți 
spre miercuri mai multe forma
țiuni ale rezistenței cambodgie
ne bombardaseară cu rachete și 
mortiere aeroportul Pochentong 
și un important centru de .tele
comunicații, ele au lansat un 
puternic atac asupra unui pod

de pe șoseaua națională nr. 5. 
situat la 25 km nord dc Pnom 
Pcnh. Podul a fost în întregi
me distrus, iar șoseaua nr. 5 
este de acum tăiată, Pnom 
Penhul fiind aproape izolat de 
nord-vestul Cambodgiei.

Forțele patriotice cambodgie
ne și-au continuat cu aceeași 
intensitate atacurile și joi, în
tregul perimetru al Pnom Pen
hului constituind, după cum re
latează agenția U.P.I., scena u- 
nor violente încleștări. In cursul 
acestor lupte, au fost înregistra
te serioase pierderi în oameni 
de către trupele lui Lon No).

îmbinare strînsă a studiului 
cu activitatea productivă

In momentul izbucnirii revoluției din august 1945, Viet
namul se număra printre cele mai dezmoștenite țâri n’c 
lumii în ce privește știința de carte : 95 la sulă din popu
lație era analfabetă. Deși lipse i totul pentru organizare i în 
bune condiții a unui învățămînt popular, poporul vietna
mez a pornit cu curaj la lichidarea acestui flagel al tre
cutului.

In intervalul 1946—1954, ani de rezistență împotriva 
agresiunii coloniale, numărul celor care au învățat să scrie 
și să citească în afara școlii a sporit cu 10 milioane, iar 
alte peste 2 milioane au terminat primele două clase ale 
învățămîntului general, prin frecventarea orelor dp curs î.i 
afara timpului dc muncă.

După restabilirea păcii ,în 1954, învățâmîntui s-a dez
voltat susținut în R. D. Vietnam, unde în anii 1956—1957 
a fost pus în ap’icare un plan bienal vizînd eliminarea sus
ținută a analfabetismului. Eforturi deosebite, încununate 
de succes, în domeniul creșterii nivelului învățămîntului au 
fost depuse in R. D. Vietnam în cursul primului plan cin
cinal de dezvoltare a economiei și culturii (1961—1965). 
Avîntul învățămîntului n-a fost curmat nici prin dezlăn
țuirea agresiunii S.U.A Cu toate dificultățile provocate dc 
război, în cadrul cursurilor funcționind în afara orelor de 
lucru au continuat să studieze peste un milion de elevi 
adulți. Planul bienal (1966—1967) de dezvoltare a învăță
mîntului în timp dc război a fost îndeplinit, și de același 
succes s-a bucurat planul trienal eșalonat pe anii 1968—1971 
In prezent, se trece la punerea în aplicare a unui nou p’.an 
trienal de dezvoltare a învățămîntului. în cadrul căruia se 
pune un accent deosebit pe îmbunătățirea calității procesu
lui instructiv prin îmbinarea strînsă a studiilor cu activi
tatea productivă, a teoriei cu practica.

RAWALPINDI 12 (.Agerpres). 
— Un comunicat militar pakis
tanez, difuzat la Dacca, anunță 
că trupe indiene au lansat la 
10 noiembrie atacuri asupra u- 
nor regiuni din Pakistanul o- 
rienlal. Atacurile au fost res
pinse. menționează comunicatul.

Surse militare pakistaneze, ci
tate de agenția Associated Press, 
informează că un grup de mi
litari indieni a pătruns pe teri
toriul Pakistanului, prin puncte
le de frontieră Ban tara și Mo- 
hanpur. Militarii indieni au fost 
interceptați dc trupe pakistane
ze și obligați să se retragă.

DELHI 12 (Agerpres). Avioa
ne pakistaneze au violat, pentru 
a treia oară în ultimele zile, 
spațiul aerian ai Indiei — infor- 

” ' News of
indiene 

avioane- 
retragă.

mează agenția United 
India. Forțele aeriene 
au intervenit, obligînd 
le pakistaneze să se 
menționează agenția.

Un purtător de cuvint al gu
vernului indian, citat de agen
ția France Presse. a anunțat că 
la 10 noiembrie, patrule ale ar
matei pakistaneze au pătruns 
pe teritoriul Indiei, prin două 
puncte de frontieră și că ele au 
fost obligate să se retragă.

Unde să găsești 
un medic?

ce- 
în- 

și 
proclama pre
ia rd Nixon în 

Congres,

„La dispoziția oricărui 
tățean trebuie să existe 
grijiri medicale complete 
competente", 
ședințele Ri 
mesajul său către 
la Începutul acestui 

„Trebuie*-. In 
îngrijiriie medicale 
ce în ce mai puțin 
le americanului 
-Unde să găsești un medic?" 
Această problemă preocupă 
milioane de cetățeni ai Sta
telor. Unite. S.U.A. înregis
trează actualmente un deficit 
de 50 000 medici. A devenit 
din ce în ce mai dificilă „des
coperirea" unui medic parti
cular, ale cărui servicii nu 
sînt cîtuși de puțin pe mă
sura oricărui buzunar. Mai 
ales în cartierele puțin popu
late. în cele ale negrilor sau 
în cele muncitorești — în 
care oamenii nu pot plăti o- 
norarii ridicate — situația 
este și mai îngrijorătoare. 
După anul 1950, numărul 
medicilor care deservesc car
tierele cu populația majori
tar neagră s-a diminuat cu 66 
de procente. In timp ce pen
tru cartierele cu oameni în
stăriți există u.n medic la 
fiecare 500 locuitori, propor
ția se modifică la 1 700 in 
periferiile din sud. Lipsa de 
cadre medicale se resimte 
mai ales în statele Kentucky 
(un medic la 1 123 locuitori), 
Carolina de Sud (1341), Ala
bama (1331) Dakota de Sud 
(1 354), Mississippi (1 448).

In unul din cele mai im
portante edificii medicale a-

CAIRO 12. — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae N. Lu- 
pu, transmite : Ziarul „Jour
nal d’Egyple" a publicat joi 
un amplu articol consacrat 
cooperării dintre România și 
țările arabe în domeniul in
dustriei miniere. Luînd ca 
punct dc plecare un eveni
ment petrecut recent în Si
ria. inaugurarea complexului 
minier de la Khneifiss. care 
constituie rezultatul cooperă
rii economice româno-siriene, 
ziarul scrie : „Așa cum a 
ieșit în evidență cu ocazia

dării în exploatare a com
plexului, participarea la rea
lizarea acestuia reprezintă o 
concretizare a politicii con
secvente a României de dez
voltare a raporturilor cu ță
rile arabe, ceea ce răspunde 
din plin aspirațiilor și efor
turilor celor ce urmăresc va
lorificarea imenselor resurse 
naturale de care dispun pen
tru accelerarea progresului 
lor economic și social". In a- 
ccst context se înscriu o se
rie de alte importante ac
țiuni de cooperare între Ro
mânia și țările arabe, scrie

ziarul menționînd, ca exem
plu. complexul de exploata
re și prelucrare a fosfațilpr 
care se construiește în loca
litatea Hamrawein din Repu
blica Arabă Egipt. După cum 
arată ziarul, complexul va 
dispune de o capacitate a- 
nuală de 2 milioane tone de 
minereu brut și de 600 000 
tone de concentrate de fosfat. 
In încheiere, articolul prezin
tă numeroase alte forme de 
cooperare în domeniul mi
nier ale României cu Tuni
sia, Republica Arabă Yemen, 
Maroc și Algeria.

„Le Monde“ despre metodele 
de „neutralizare" folosite de 

americani în Vietnamul de sud

șefului Marelui Stat Major, și-a 
încheiat vizita în Finlanda. In 
ultimele două zile, delegația a 
vizitat unități militare terestre, 
aeriene și navale ale armatei 
finlandeze, precum și unele o- 
biective industriale.

® Consiliul Suprem al for
țelor armate argentinienc a con
damnat la închisoare pe di
verse termene un grup de 22 
ofițeri care au participat la re
beliunea armată din 8 ootom- 
brie de la garnizoanele din 
Azul și Olavarria. Printre cei 
condamnați se află și colone
lul Manuel Alejandro Garcia,

(£ Situația din Irlanda dc 
Nord s-a înrăutățit brusc joi, 
ca urmare a multiplicării inci
dentelor. La Belfast, doi poli
țiști au fost uciși, iar măsurile 
de securitate au fost întărite. 
O atmosferă de tensiune dom
nește la Belfast, Londonderry 
și in alte localități.

@ Cu 5,7 la sută au crescut 
în anul 1971 prețurile la pro
dusele alimentare în R.F.G. — 
a anunțat Ministerul Alimen
tației. Agriculturii și Economiei 
Forestiere.

PARIS 12 (Agerpres). — Sub 
titlul „Asasinatele și tortura re
prezintă moneda curentă pen
tru realizarea programului .Phe
nix" de pacificare", ziarul „Le 
Monde" reproduce un reportaj 
din Saigon al agenției United 
Press International", care arată 
că acest program, care urmă
rește „neutralizarea" luptători
lor Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud 
se realizează sub conducerea 
directă a serviciilor secrete a- 
mericane. Intrucît obiectivul de
clarat al operațiunii „Phenix", 
scrie „Le Monde", nu ar fi li
chidarea fizică a patrioților sud- 
vietnamezi, oficial, numărul 
morților este explicat prin a- 
ceea că „suspccții" ar fi opus 
rezistență în momentul arestă
rii. Dar, în particular, unii a- 
mericani, care lucrează pentru 
acest program, admit că reali
tatea este alta. „Noi omorîm și 
torturăm mulți patrioți sud- 
vietnamezi" — recunoaște unul 
dintre ei. Un altul relatează 
cum a evoluat situația în Delta 
Mekongului : „In 1969 realizam 
40—60 dc „neutralizări" pe lună. 
Tot în 1969 a fost stabilit un 
procent de execuții de 80 la su
tă și, ca urmare, am început 
să-j lichidăm pe toți cei con
siderați suspect!. Consilierii a-

mericani din regiune au impus 
menținem procentului la o cifră 
care nu coboară sub 50 la sută, 
procent care include victime 
complet nevinovate". Pentru 
îndeplinirea programului „Phe
nix", subliniază „Le Monde-1, 
C.I.A. a recrutat un număr de 
persoane care au fost incluse 
în „corpul de unități provinci
ale de recunoaștere", însărci
nate, printre altele, cu execu
tarea ..suspecților". Membrii a- 
cestor unități primesc un sala
riu lunar net superior celui al 
soldați lor și polițiștilor 
vietnamezi.

O caracteristică a orașelor 
capitaliste este diferența in
tre opulența din centrul lor 
și mizeria periferiilor în care 
locuiesc muncitorii. Uneori a- 
ceste cartiere periferice, așa- 
numitele slums-uri întrec 
orice imagine pe care ne-o 
putem face asupra mizeriei.

In foto : Un slums la pc- 
riefria capitalei Uruguay-ului. 
Oameni săraci, care nu gă
sesc nicăeri de lucru, caută 
resturi în gunoaiele depozi
tate Ia marginea orașului 
Montevideo.

Pe platforma industrială Devnia ’
Construirea celor două mari obiective ale economici i 

bulgare de pe platforma industrială Devnia din apropierea ' 
Varnei — Combinatul pentru îngrășăminte minerale și ) 
Uzina pentru sodă calcinată — a făcut necesară extinde- i 
rea și modernizarea unor capacități de producție existente . 
în această zonă : Ftibrica pentru elemente de construcții și 1 
Uzina pentru reparații mecanice și utilaj nestandardizat. ț

O dată cu terminarea noilor capacități de producție ale i 
acestor două întreprinderi, constructorii Devnej au raportat . 
și darea în funcțiune a celui de-al treilea obiectiv : Uzina ’ 
pentru clor și poliolorură de vinii. ț

Extinderea fabricii pentru elemente de construcții — l 
a fost dictată de nevoile nu numai ale construcțiilor din < 
cîmpia Devnei ci și a celor din întreaga Bulgarie, deoarece ’ 
este principalul furnizor de grinzi și panouri prefabricate. 
Cele două noi hale de producție, noua secție destinată con- ' 
fecționării armăturilor, centrala de beton și celelalte con- . 
strucții anexe vor permite extinderea capacității de produc- ’ 
ție a uzinei la 50 mii de metri cubi elemente de construcții ț 
pe an, în prima etapă, urmînd ca în cea de-a doua să atingă 
100 de mii de metri cubi

Uzina pentru reparații mecanice și utilaj chimic nestan
dardizat va prelucra, în piese de schimb și alte instalații )
circa opt mii tone metal. Noua secție de turnătorie are o ca- L
pacitate anuală de 4 500—5 000 tone de piese turnate din < 
fontă și oțel și circa 200 tone din metale neferoase. Pentru >
prima oară în Bulgaria, aici se vor produce unele mașini ț
și aparate necesare uzinelor chimice, care se asigurau din 
import.

Cel de-al treilea obiectiv, Uzina pentru clor și P.V.C., 
va avea o capacitate anuală de 10 000 tone P.V.C. și 18 000 ț 
tone c’or. cu posibilitatea ca această ultimă capacitate să fie l 
dublată în perioada următoare. ■
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le Statelor Unite, Cook Co
unty Hospital, din Chicago, 
o mulțime de bolnavi este 
nevoită să aștepte ore, chiar 
zile întregi înainte de a pu
tea fi consultați de un me
dic. Această situație a fost 
făcută cunoscută de revista 
americană „Look". Au fost 
eliberate foi de ieșire din 
spital unor bolnavi de pneu
monie cărora li se adminis
trează doar cașete de peni
cilină. Medicii acestui spital 
îl denumesc pur și simplu 
„azilul dm secolul al XIX- 
lea“. „Ne lipsesc -medicii, 
infirmierele, ne lipsesc prea 
multe", se plîng administra
torii spitalului din Chicago. 
Și situația este valabilă, și 
pentru multe alte spitale din 
Statele Unite.

Costul unui tratament creș
te fără încetare. După 1960. 
el s-a mărit de două ori 
mai repede decît costul vie
ții, iar cheltuielile de spita
lizare — de cinci ori mai re
pede. Astfel, costul unei zi
le de spitalizare variază în 
prezent între 70 și 100 dolari, 
lux inaccesibil pentru majo
ritatea cetățenilor americani.

peninsula iberică. Săptămî- 
nalul creștin-democrat „Rhei- 
nischer Merkur", editat la 
Dusseldorf, semnala însă în 
unul din ultimele sale nu
mere că 20 000 de englezi, 
dintre care o treime femei, 
sînt actualmente instalați 
dincolo de Rhin. Intr-o pe
rioadă de trei ani. numărul 
supușilor britanici care și-au 
părăsit insula pentru peisa
jele industriale vest-germane 
s-a dublat. In ceea ce pri
vește 
tează 
mare 
găsit

Probleme
ale muncitorilor
englezi angajați 

în R.F.G.
Se știa pînă de curind că 

in Germania Federală vin să 
caute de lucru în special 
muncitori din Turcia și din

femeile emigrante, no- 
săptămînalu] citat, un 
număr dintre ele au 

de lucru în diverse 
bănci. în sectorul asigurări
lor, în comerț și servicii.

Mulți muncitori britanici — 
scrie „Rheinaeher Merkur* 
— se instalează în Germania 
Federală înainte de a-și adu
ce cu sine soțiile și copiii. 
De fapt, nu este posibil să 
găsești o locuință convenabi
lă decît dacă lucrează și so
ția. O altă problemă ce se 
cere surmontată de familiile 
emigrate este chestiunea lin
gvistică, care creează o se
rie de dificultăți, de loc plă
cute. Școala prezintă și ea 
anumite probleme: mamele 
engleze sînt surprinse să a- 
fle că în R.F.G. școlile comu
nale își închid porțile cu o 
oră și jumătate mai devreme 
decît dincolo de Canalul Mî- 
necii; în schimb, soții lor 
trebuie să plece Ja lucru la 
o oră mult mai matinală de
cît în Anglia.

Guvernul britanic încura
jează emigrarea muncitorilor 
specializați în R.F. a Germa
niei, între altele din cauza 
creșterii șomajului în Anglia.

In secțiile fabricii de automobile „Lihaciov" din Mos- - 
cova au fost introduse, în ultima vreme, peste 170 de linii ț 
automatizate și aproximativ 300 dc linii mecanizate în flux, ț 
care cuprind principalele operații tehnologice : topirea, ștan- 
țarea, sudura, vopsirea, asamblarea.

Dirijarea operativă a proceselor de producție este asi- 
gurată de un centru electronic de calcul, iar aparate spe- 
ciale reacționează la orice modificare a funcționării ben
zilor rulante. Liniiile mecanizate pot, în momentul dorit, să f 
livreze în punctul necesar orice agregat sau piese din de- I 
pozit. Anumite piese sînt păstrate pe o bandă rulantă de 
rezervă, de unde, la comandă, pot fi dirijate spre linia prin- i 
cipală. ’

Datorită organizării moderne a producției, autocamionul » 
„Z1L-130" este produs aici la un preț de cost considerabil ț 
redus. Dotat cu un motor de 150 C.P., autocamionul trans
portă încărcături ajungînd la 5 tone și dezvoltă o viteză dc / 
peste 100 kilometri pe oră. Pornind de la tipul de bază al ) 
acestui autovehicul, întreprinderea produce peste 60 de 
puri specializate de „ZIL-130", capabile să funcționeze 
bune condițiuni în orice regiuni ale Uniunii Sovietice.

y- i ■n j
I 
lOrășelul din aluminiu și sticlă 

de pe vîrful Snezka
Pe vîrful Snezka din lanțul Munților Krkonose. uin 

Polonia, se construiește în prezent un orășel din aluminiu ‘ 
și sticlă, destinat meteorologilor. Grupele de montori. prin- ț 
tie care se află alpiniști, instalează în condiții deosebit de • 
dificile scheletele metalice ale unor clădiri destinate să re- .- 
ziste uraganelor și eventualelor avalanșe. Ansamblul de ) 
clădiri de pe vîrful Snezka urmează să fie dat în exploa- 
tare în cursul anului viitor,

Intr-unui parcurile
Londrei a fost inaugurat pri
mul teren de fotbal din E- 
uropa, acoperit cu gazon sin
tetic. El va fi folosit la în
ceput de școlari, dar clubul 
Arsenal (a cărei reședință es
te în apropiere de acest parc) 
și-a exprimat dorința de a 
efectua acolo unele din an
trenamentele sale. La inau
gurare au fost prezenți spe
cialiști din mai multe țări 
europene, care au apreciat 
ca foarte interesantă această 
inovație.

Președintele Consiliului na
țional al sportului din An
glia, fostul recordman de a- 
tletism Koger Bannister, este 
de părere că gazonul artifi
cial, neafectat de intemperii, 
poate fl folosit in mod per
manent și este foarte util in
tr-o țară unde ploile dăunea
ză mult gazoanelor natura-

le și necesită cheltuieli im
portante pentru refacerea lor.

★

Un calculator electronic, 
pus Ia punct de specialiști 
belgieni, a stabilit că fran
cezul Jacques Anquetil s-ar

retras activitatea
competitională de patru ani, 
iar Coppi a decedat la 1 ia
nuarie I960.

★

păpuși din material 
„Tip" și ..Tap", re-

Două 
plastic 
prezentînd doi băiețași care

cerile celei de-a 10-a ediții 
a „Cupei Mondiale".

★

Al șaselea campionat mon
dial de șah prin coresponden
tă, care a durat peste trei 
ani și a reunit în turneul fi
nal 16 șahiști din 9 țări, a

SPORTIV
IOTBAL
•- După înfrîngerea 

Corabia, echipa Știința 
șani este dornică să se reabili
teze în fața propriilor suporteri. 
Prilejul i se oferă duminică di
mineața, la ora 11, pe stadio
nul Jiul din localitate, in com
pania echipei Metalul din To- 
plet-

RUGBI

de la 
Petre

situa pe primul loc in clasa
mentul celor mai buni ci
cliști ai tuturor timpurilor. 
Pe baza numărului de punc
te acordate de „computerul" 
belgian, locul doi revine ita
lianului Fausto Coppi, iar lo
cul trei — belgianului Eddy 
Merckx. Dintre cei trei, nu
mai Eddy Merckx se mai a- 
flă in activitate. Anquetil

lovesc o minge de fotbal, vor 
fi emblemele oficiale ale 
campionatului mondial de 
fotbal din anul 1974 care va 
fi organizat in R.F. a Ger
maniei. Astfel, după „Juani- 
to" și ,.Willy" — mascotele 
campionatelor mondiale 
1970 și, respectiv, 1966 
„Tip" și „Tap" vor face 
conjurul lumii chemînd 
lloanele de amatori 
fotbal să urmărească intre-

din

în- 
ini- 
de

fost cîștigat de Horst Ritter, 
redactor-șef al revistei „Șah" 
din R.D. Germană. învingă
torul a totalizat 12,5 puncte, 
fiind urmat cu 12 puncte de 
Vladimir Zagoroskî. profesor 
de istorie la Universitatea 
din Voronej. Medalia de 
bronz a revenit tot unui șa- 
hist sovietic, Iakov Estrin, 
antrenor la clubul de șah din 
Moscova.

Stadionul din Petrila va 
găzdui duminică, începind de la 
ora 10, întDnirea restantă din 
cadrul campionatului categoriei 
B la rugbi. Institutul de mine 
Petroșani — Electroputere Cra
iova.

HANDBAL
In campionatul județean 

de handbal se vor disputa în 
Valea Jiului trei jocuri : Mi
nerul Lupeni — Victoria Câ'.an ; 
Școala sportivă Petroșani — Po
norul Vața; Jiul Petrila — 
Constructorul Hunedoara.
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