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In cinstea celei

La Fabrica de motoare e- 
lectrice din Pitești, în acest 
an au fost introduse în fa
bricația de serie 12 noi ti
puri de motoare electrice, 
printre care cele destinate 
echipării frigiderelor reali
zate la Găești, mașinilor de 
spălat rufe, aspiratoarelor de 
praf. La secția de motoare 
asincrone au fost asimilate, 
de asemenea, patru noi ti
puri de motoare electrice, 
care vor acționa pompe, 
compresoare, ventilatoare și 
diferite mașini-unelte.

Pînă la finele anului, ur
mează să mai fie introduse 
în fabricație alte cinci tipuri 
de motoare electrice frac
ționare pentru ștergătoarele 
de parbriz ale 
lui „Dacia-1.300' 
mionului ..Roman", 
întrerupătoare de 45 
și pentru alte utilizări.

Datorită caracteristicilor 
lor tehnico-funcționale su
perioare, produsele între
prinderii piteștene sînt soli
citate în numeroase țări ale 
lumii, printre care Ceho
slovacia, R.P. Chineză, Iran,

autoturismu- 
și a autoca- 

pentru 
KV

★
Pe cea mai tinără plat

formă industrială a orașului 
Sf. Gheorghe, din județul 
Covasna, a început construc
ția fabricii de aparataj elec
tric auto, prevăzută să fur
nizeze în prima etapă 
250 000 seturi anual.

La construcția principalei 
hale se folosesc elemente 
din beton armat și stîlpi 
prefabricați din beton.

*
In zona centrală a orașu

lui Constanța a început con
strucția unui obiBctiv im

portant pentru economia do
brogeană: clădirea Centru
lui teritorial de calcul elec
tronic. Noul centru de calcul 
electronic, prevăzut să-și 
înceapă activitatea în a doua 
jumătate a anului viitor, va 
fi dotat cu mașini moderne 
pentru efectuarea unei ga
me largi de prestații, îndeo
sebi pentru unități indus
triale, de transporturi și co
merciale.

cartierului Aeroport
conturează deja

SARCINILOR edificiile anului 1973
DE PLAN
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armă- 
vechi 
epui- 
unei

de
Ce
locului :
se „odihneș- 

armături înal-

® 100 de armături metalice = 100 mii lei = 500 de tone I 
® 85 lei venit net de fiecare armătură degradată
® Să acționăm, 

sarcina încredințată I
să nu așteptăm invitații speciale spre a ne îndeplini

a Republicii

apartamente, a fost tur- 
în continuare elevația ; 

a se executa la blocul 
Fl-1 cu 104 garsoniere, 
fost montată macaraua

FIECARE ARMATURA

comerț Petroșani

obiectiv fundamentai ai muncii politico
educative

H. IGNEA
(Continuare in pag. a 3-a)

de marfă, 
obștesc,

apro- 
pro- 

in-normelor generale de 
a regulilor igienico- 
aspectele privind ac- 
economico-financiară

în unitățile comerciale

Ștefan ZAIDES
(Continuare in pag. a ' ,-a)

aniversari

SE CERE RECUPERATĂ 
ÎN MINĂ

Să nu fie îngăduită nici u pierdere 
din echipamentul de susținere I

Pur-cedem de Ia un calcul 
simplu dar — credem — în
deajuns de sugestiv: recupe
rarea a numai 100 de 
furi din lucrările mai 
sau aferente rezervelor 
zate — echivalentul
sume de cca. 100 mii lei — 
acoperă cheltuielile de extrac
ție a 500 tone de cărbune din 
subteranul E. M. Dîlja 1 Volu
mul apreciabil d<5 ' pregătiri 
care trebuie să se execute la 
această unitate — exigentă ri- - 
dicată de dinamica în crește
re a producției —. face ca 
procentul de armături recupe
rate incluse în susținerea me
talică a lucrărilor noi sau a 
celor care necesită o întreți
nere curentă să fie de cel pu
țin 25 la sută.

Dintr-o discuție purtată cu to
varășii Radu Lupașcu, secreta
rul comitetului de partid 
al E.M. Dîlja, și Dumitru An- 
drițoiu, contabilul șef al mi
nei, a reieșit o realitate îm
bucurătoare : în ultimele luni, 
mai precis începînd cu iulie- 
august, activitatea în această 
direcție s-a îmbunătățit simți
tor. Exemplul colectivului de 
muncă al sectorului III al mi
nei este grăitor. „In ultima 
perioadă, în fiecare lună, prin 
eforturile colective, dar mai 
ales ale echipei speciale des
tinate acestei operații, am re
cuperat cîte 200 de armături, 
în medie" (Ing. Iosif Bocan, 
adjunct șef sector). Șeful echi
pei respective, minerul Marin 
Dumitrașcu, este — bineînțe
les mîndru de performanța ca 
atare: „în luna trecută am
recuperat 165 de armături 
TH4, folosite în majoritate, a- 
poi, la lucrările de redeschi
dere din blocurile III și IV. 
în noiembrie curent se va 
mai înființa la sector încă un 
schimb — în cadrul brigăzii 
lui CONSTANTIN PETROȘA- 
NEANU — căruia urmează să 
i se încredințeze sarcini iden
tice. „De fapt, în ultima șe
dință a comitetului oamenilor 
muncii, s-a hotărît crearea u- 
nor echipe repartizate anume

la operațiile de răpire și re
cuperare a armăturilor, în ca
drul fiecărui sector. Nu pu
tem să nu relevăm și aportul 
consistent, pe această linie, ’al 
membrilor organizației U.T.C. 
de la sectorul VI care, răs- 
punzînd inițiativei comitetu
lui U.T.C., și anume „tinere
tul minei în sprijinul produc
ției" , au recuperat o însem
nată cantitate de armături ca
re nu mai puteau fi recondiți
onate, în scopul valorificării 
lor ca fier vechi. Uteciștii și 
toți ceilalți cunosc doar că o 
armătură cu grad înalt de u- 
zură aduce în acest fel un ve
nit net de 85 Iei pe bucată, 
care contribuie, evident, Ia 
reducerea ponderii cheltuieli
lor cu materialele 
de cost. „în toate 
de măsuri stabilite 
tele adunări de dări 
și alegeri în

în prețul 
planurile 

în recen- 
de seamă 

alegeri în organizațiile 
U.T.C. am prevăzut o serie de 
acțiuni, frumoase în acest sens 
și vom căuta să le concreti
zăm", ne-a declarat secreta
rul comitetului U.T.C. pe mi
nă, tov. Virgil Ciornei. Aștep
tăm materializarea promisiu
nii 1

Dar, nu peste tot la mi
na Dîlja starea de lucrări es
te la fel de bună: în blocul 
II, pe stratul 7, armături me
talice numeroase din galeria 
de cap au rămas nerăpite în 
zona exploatată. Mașina de 
recondiționat armături pentru 
toată unitatea — plasată în li
mitele blocului II, sectorul II, 
montată de circa l 
subteran în vederea 
duceri esențiale a 
rii elementelor 
— stă inactivă I 
vedea la fața 
timp ce utilajul 
te", grămezi de 
te pînă Ia plafonul nișei blo
chează trecerea în așteptarea 
reconditionării... Tov. ing. Ște
fan Solga, șeful serviciului e- 
lectromecanic al minei, ne-a 
încunoștiințat cum că, acum 
trei luni, conducerea minei a 
hotărît acordarea a două pos-

un an în 
i unei re- 

vehiculă- 
susfinere 
se poate 

în

turî de lăcătuși resortului e- 
lectromecanic care, împreună 
cu personalul respectiv repar
tizat de la sectoare, să execu
te reconditionarea armături
lor. Cum dînsul răspunde 
special de urmărirea modului 
cum lucrează utilajul cu prici
na, am rămas surprinși de to
nul liniștit cu care a recunos
cut că „n-aș putea spune pre
cis cînd utilajul- a lucrat- ul
tima dată... N-a venit nimeni 
de la sectoare, zilele astea, să 
solicite armături de îndrep
tat..." Găsim că nu-i de loc 
firesc ca mașina în cauză să 
fie atît de puțin solicitată, ca 
să lucreze doar 10—15 la sută 
cel mult din timpul calenda
ristic, ca perioada efectivă de 
lucra a utilajului să nu fie cu 
nimic mai mare ca atunci cînd 
i se folosea capacitatea la_ su
prafață. De ce cînd se stringe 
un așa mare stoc de armături 
— peste 200 I — nu se pla
sează oamenii la mașină, spre 
a descongestiona rampa pla
nului înclinat, pentru a re
condiționa ceea ce trebuie, iar 
restul să se dirijeze spre 
punctele de colectare a fieru
lui vechi ? O sarcină lggată 
de buna folosire a mașinii de 
recondiționat armături se cu
vine privită cu mai mult inte
res *și preocupare, revendică 
o urmărire mai atentă, mai 
responsabilă pentru că nu e 
de loc normal ca un utilaj 
scump să lucreze doar „la zi
le mari", cum se exprima ci
neva.

Din declarațiile mai multor 
interlocutori printre care șefii 
de brigadă Vasile Sidorov, se
cretarul organizației de bază 
de la sectorul I, Dumitru Bă- 
lășcău și Dezideriu Borzași 
(în luna septembrie, mai bine 
de 60 TH-uri a recuperat 
colectivul său), artificierul 
Gheorghe Rus, inginerul Fran
cisc Perlni, adjunct șef sec-

SUSȚINUT
IN DEPĂȘIREA

Rod al muncii creatoare, 
al entuziasmului și al fe
cundității inițiativelor apli
cate de către mineri, Ia toa
te cele cinci sectoare de 
producție ale exploatării mi
niere Lonea. colectivele de 
aici raportează depășirea 
sarcinilor la producția de 
cărbune a lunii octombrie. 
Cantitatea de cărbune ex
trasă peste plan în luna în
cheiată pe întreaga mină, se 
ridică la 1 280 tone.

Locul de irunte pe podiu
mul întrecerii desfășurate 
de minerii loneni în cinstea 
celei de-a XXV-a aniver
sări a Republicii și pentru 
onorarea exemplară a sar
cinilor de plan care le re
vin pe trimestrul IV al a- 
cestui an îl ocupă colecti
vul sectorului III. Minerii 
de aici au reușit să păstre
ze acest prim loc în tot 
cursul lunii, încheind peri
oada cu un plus de 959 to-

Constructorii punctului de lucru Aeroport VI lucTînd î 
flux continuu, zi-noapte, au atins în aceste zile cota finală 
a lucrărilor la centrala termică nr. 2. In paralel, formațiile 
de lucru sînt viu angrenate la atacarea unor lucrări consti
tuind frontul de lucru al anului viitor. Astfel, la blocurile 
I-II-i și Dl-7 cu 20 și, respectiv, 30 
nat betonul la fundație și se toarnă 
lucrări do aceeași natură urmează 
H3-2, cu 60 apartamente. La blocul 
„placa" la cota 0 fiind turnată, a 
„Bocșa" de 40 Tf urmînd a se înălța pereții primului ni
vel, din panouri mari prefabricate din beton.

O atenție deosebită se acordă lucrărilor la primul bloc 
turn de 10 etaje din cartier, Gl-2 cu 66 apartamente, consti
tuind — împreună cu blocul Gl-1, de aceeași formă care se 
va ataca, de asemenea, în curînd — sarcina suplimentară 
preluată de constructori în anul următor, ca urmare a ho- 
tărîrii luate de călre partid în urma vizitei de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu în Valea Jiului. Aici, la blocul 
Gl-2, excavatoarele au executat săpătura pînă la cota --2,70 
m, urmînd a se încheia această operație la cota —4.0 m, 
după care turnarea betonului se va executa în același timp 
cu pregătirea utilajului și instalațiilor necesare în vederea 
executării construcției prin moderna metodă a cofrajului gli
sant.

La lucrările executate pînă acum se evidențiază, prin a- 
portul adus la desfășurarea muncii conform graficelor de e- 
xecuție, formațiile de lucru conduse de Dumitru Roșu — zi
dari, Francisc Bajo — dulgheri, — Ludovic Horvath — fie
rar betoniști, Alexandru Kiss — dulgheri și altele.

M A GAZIN

Inginerul I. Ilcea de la TOIPreparația Coroești surprins
de obiectivul nostru într-un nu
tur de verificare a procesu-
Iui de producție la fabrica ade brichete.

Gdansk-Gdyma-Szczecin... 
Trei orașe și tot atîtea porți 

Poloniei la Marea Balti- 
trei mari șantiere navale 
Poloniei socialiste. Via- 

lor, în mare parte, se 
datorează acestor șantiere 
și. desigur, intensei activi
tăți portuare. Și pentru că 
— se pare — nimic nu edi
fică mai bine decit cifrele, 
iată citeva sintetizînd cele 
exprimate mai sus. In acest

Recent a avut Ioc conferin
ța de dare de seamă și ale
geri a organizației de partid 
comerț Petroșani. Prin pro
blematica cuprinsă . în darea 
de seamă prezentată, prin dis
cuțiile purtate de participanti, 
prin propunerile făcute și ho- 
tărîrea adoptată, conferința o- 
feră comuniștilor, celorlalți 
lucrători din comerț direcții
le în care trebuie acționat în 
vederea ridicării nivelului ca
lității, 
onare 
ei din

activitătii de aprovizi- 
și deservire a populați- 
Valea Jiului.
cuprinsul dării de sea- 

s-a desprins concluzia că 
ultima perioadă, ca urma- 
a muncii politico-educati- 
desfășurate, s-au eliminat 

p. bună parte din neajunsurile 
manifestate în munca de gos
podărire a fondului 
păstrarea avutului 
servirea populației.

Un fapt pozitiv îl 
măsura luată ca în 
de partid cit și în

constituie 
comitetul 

,____ , adunările
q'enerale ale organizațiilor, de 
bază, probleme cum sînt res
pectarea 
comerț, 
sanitare, 
livitătea 
a organizațiilor comerciale să 
fie dezbătute cu regularitate, 
iar pe marginea concluziilor 
desprinse s-au elaborat mă-

Conferința organizației de partid 

îmbunătățirea aprovizionării 
și deservirii populației —

suri, s-au adoptat hotărîri co
respunzătoare.

Conferința de partid a apre
ciat că,' drept urmare a aju
torului acordat de organele lo
cale și județene de partid 
de stat, a organelor 
sînt tot mai mult 
te cerințele impuse 
vizionarea populației 
duse agro-alimentare 
dustriale.

Deși au fost unanimi 
opina că 
cativă orientată 
provizionării și 
respunzătoare a 
tre cumpărători 
tit, în cuvîntul

Și
centrale, 

satisfăcu- 
de
cu
Și

în a 
munca’ politico-edu- 

în direcția a- 
desfacerii co- 
mărfurilor că- 
s-a îmbunătă- 
lor, tovarășii

Cazimir Davidovici, Marin 
Stoicu, loan Cosma, Emil Aba- 
lașei, Valeria Poenaru, Virgil 
Ionescu, Gheorghe Ana, Ște
fan Pardos, Dumitru Poenaru 
și alții au pus în evidentă nea
junsurile care s-au manifes
tat în 'stilul și metodele de 
muncă ale comitetului de partid 
și ale birourilor organizațiilor 
de bază.

Neajunsurile manifestate în 
organizarea și desfășurarea 
muncii politico-educative se 
datoresc în primul rînd fap- 

, tului că unii membri ai comi
tetului de partid, cum au fost 
.Aurel Cioară, Victor Frunză, 
Nicolae • Cărlăunt, Elisabeta

Gond, Sofia Macula și alții 
s-au lăsat greu antrenați in 
rezolvarea sarcinilor ce le-au 
revenit, nu au dovedit spirit 
de inițiativă in aplicarea mă
surilor adoptate de organele 
superioare precum și a celor 
proprii cu privire la ridicarea 
gradului de conștiință al lucră
torilor din comerț. Atît din 
darea de seamă cît și din cu
vîntul participanților la discu
ții a reieșit că adunărilor de 
partid nu li s-a asigurat- întot
deauna un conținut corepun- 
zător din. care cauză nici com
bativitatea față de neajunsuri 
și lipsuri nu s-a ridicat' la ni
velul cerințelor.

S-au manifestat lipsuri 
ceea ce privește organizarea 
diferențiată a unor acțiuni e- 
ducative în rîndul membrilor 
de partid nou primiți, în ca
drul învățămîntului de partid 
o bună parte din cursanți nu 
iau cuvîntul în dezbateri, iaf 
informarea politică a comu
niștilor s-a făcut sporadic.

Pe bună dreptate, în darea 
de seamă, în luările de cuvînt 
se aprecia în mod critic și au
tocritic faptul că nici comite
tul de partid, nici birourile 
organizațiilor de bază nu au 
urmărit și nu au acționat în 
mod sistematic în vederea tra
ducerii în viață a măsurilor 
adoptate în lumina documente
lor plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 cu privire 
la educarea comuniștilor și a 
celorlalți oameni ai muncii in 
spiritul eticii și echității so
cialiste. Unii conducători ai 
organizațiilor comerciale — și 
în primul rînd ei — nu au ma
nifestat inițiativă și spirit de 
răspundere în organizarea unor 
acțiuni pentru educarea poli
tică și etică a salariatilor și 
astfel multe din măsurile pro
prii adoptate în acest sens au 
rămas doar documente forma
le.

an. de pilda, Gdynia 
re tocmai și-a sărbătorit 
cinci decenii de existență 
— și-a propus să faciliteze 
servicii de incărcare-descăr- 
care pentru 11 milioane to
ne de mărfuri. Aceleași mo
tive — toate legate de im
petuoasa dezvoltare indus
trială a țării in anii socia
lismului — au determinat 
Gdanskul să găzduiască, in- 
cepind din 11)74, un al doi
lea port — Portul Nordic. 
Construit la parametrii 
timpului nostru, el va pu
tea primi, la i' 
nave-gigant de 
tone, realizind. 
o specializare : 
die va deveni 
poartă a țării 
portul cărbunelui și 
tru 
același timp, 
cel mai mare 
cial al Balticii, permite 
trafic anual de circa 17 mi
lioane tone de mărfuri.

Dar. ele sînt. totodată, și

danele sale, 
100 mii de 
totodată, și 
Portul Nor- 

: principala 
pentru ex- 

pen- 
produse petrolifere. In 

Szcezecinul,
port comer- 

un
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RÎS DE MĂRIME
NEOBIȘNUITĂ

In zona ocolului silvic Vaș- 
cău, din Munții Bihariei, a fost 
Împușcat, de curînd, cel mai 
mare rîs cunoscut pînă acum 
în cataloagele vînătorești. 
Trofeul, considerat un record 
mondial în materie, are bla
na în lungime de 140 cm, cu

Cefafe
bizanfină

O veche cetate bizantină, 
datînd din anii 971—973, a fost 
descoperită în comuna Ostrov, 
județul Constanța. Arheologii 
au scos la iveală o bună parte 
din zidurile construcției, care 
pare a fi fost o bază navală 
pe Dunăre. In timpul verii, cer
cetările au fost continuate de 
arheologi subacvatici, care au 
completat harta cetății, scu
fundată parțial în albia fluviu
lui.

Fenomene
mai puțin obișnuite

In urmă cu un an, un fe
nomen mai puțin obișnuit s-a 
petrecut la ferma zootehnică • 
a. I.A.S. Nojorid, județul Bi
hor. Vaca Hindusa. a fătat 
trei vițelușe. îngrijite cores
punzător, trigemenele de la 
Nojorid, au ajuns la maturi
tate, fiind trecute în efec
tivul matcă. Evoluția aces
tor exemplare este urmărită 
îndeaproape, îndeosebi spre 
a se verifica eventualitatea 
moștenirii unor caractere e- 
reditare în ce privește, fe
cunditatea.

La Spinești, o mică loca

* 

ț

*

ORIZONTAL: 1) Răbdare; 2) Răbdat; 3) ,
Scoase din răbdări; — Răbdați pînă la... I 
urmă 1 4) Ne... răbdare (fig.) I — Bun la / 
trasul sforilor; 5) Răbdător; 6) Răbdător > 
(fig.); 7) Una răbdătoare; 8) La modă!.... ț 
— ...în Iugoslavia 1 — Puse pe fugă 1 ; 9) 4 
Răbdător ia frig! — Răbdare în faza inci- ’ 
pientă! — E din timp... 10) ...Nerăbdător ) 
(fig-); i

VERTICAL: 1) Răbdători; 2) Din răb- I 
dare! — Nu rabdă păcătoșii; 3) In fine, ț 
răbdată! — Mic rîu de coastă african — i 
îmbrăcate în trening!; 4) Clinii vaga- • 
bonzi nu-1 rabdă; 5) Din loc în loc —- ț 
Ne... răbdate din mîndrie; 6) Scoase din ț 
feerie! — Telegrafiază-ți 1 ... —... în aju- 
tor! ; 7) Geo Pană — Grupare ; 8) Literă 1 
din alfabetul grec -- Atentă doar pe ju- 
mătate! — E’la urmă răbdător! 9) lin . 
ne... răbdat al societății!... ■— ... Rabdă in- 1 
vîrtelile ; 10) Nu rabdă imoralitatea — Act ț 
așteptat cu multă nerăbdare, (fig.). 1

Dicționar : IZAN, ETA
Vasile MOLODEȚ ț

ORIZONTAL: 1) Nu-nghit fumuri; 2) 
Au „Amiral" — Din mahorcă! 3) Două 
„Mărășești"!" — O mare... de țigări...;
4) ... din tutun! — Țigări și pe mare; 5) 
Unul joacă — La o țigară — Carpați fără 
filtru! 6) Nume masculin — Tot cai; 7) 
La coborîre — Tutun fumat — Două „Pali 
Mali!“ 8) La fiecare țigară —- Două „Car- 
ipați! ; 9) Țigări fine — A-i da cu pipa;
10) Țigări străine ■— După prima țigară;
11) Fir — „Bulgar Tabac"... —- ... oferă o 
țigară.

VERTICAL : 1) Autorul poeziei „Tutu-
nul" ; 2) Se joacă cu fumul — Țigări de 
birou...; 3) ...de la tutungerie! — Mînca- 
re; 4) La unele țigări — Sat în Belgia;
5) A lipi... — ... trei fumători; 6) De po
litețe — Suflă .și fum parcă ; 7) Plăcută la 
unele țigări — Două Snagov ! 8) Duși pe... 
jos — Mic golf african ; 9) Țigări pentru 
dame ... — ... din tutun ; 10) Roată — în
ghite fum!; 11) Două „Amiral!" — Ves
tit lăutar — Uneori interzice fumatul.

Dicționar : OGT, AFEL.
M. I. VLASE

lățimea cea mai mică de 69 
cm și distanța între vîrful 
picioarelor dinainte de 132 
cm. Vechiul record mondial 
aparținea unui exemplar din 
R.P. Mongolă, care întrunea 
156 puncte, față de 161,60 
puncte ale rîsului bihorean.

litate din Țara Vrancei, tră
iește bătrinul Ion Murgu, în 
vîrstă de 100 de ani, care ui
mește printr-o vitalitate neo
bișnuită: muncește cu un ran
dament specific vîrstei de 40 
de ani, citește fără ochelari, nu 
se plînge de nici o boală și are 
o memorie extraordinară. Ion 
Murgu iși amintește chiar 
plecarea și sosirea doroban
ților în războiul de indepen
dență a țării din 1877, pe a- 
tunci avînd doar 5 ani. Bă- 
trînul centenar are 7 feciori, 
46 de nepoți și 57 de stră
nepoți.

REBUS

CASA LUI BALZAC
satul Vorhovnia din apropierea orașului Jitomir, e- 
o casă cu care se mindresc mult localnicii. In această 
cu coloane, înconjurată de un parc bătrîn, sub influ- 
frumuseții naturii ucrainene și-a scris multe opere scri-

In 
xistă 
casă 
ența 
itorul Honord de Balzac. Scriitorul a supranumit conacul 
construit în urmă cu 150 de ani „Micul Luvru". Acest conac 
a aparținut lui Evelina Sanskaia, care a fost timp de mulți 
ani prietena scriitorului. După Revoluția din Octombrie 
(1917) „casa lui Balzac" a fost declarată monument arhitec
tonic și a fost luată sub protecția statului.

TEZAUR 
DESCOPERIT

In sud-vestul Dobrogei, în 
apropierea localității Canlia, 
un mecanizator a descoperit 
un tezaur continind peste 300 
de monede de argint de pro
veniență romană, datate la mij
locul secolului al treilea. Te
zaurul, unic în țară, aparți
ne perioadei de migratiune 
carpo-gotică, perioadă în care 
emisiunile monetare încetase
ră. Cercetările viitoare urmă
resc cauzele și condițiile te
zaurizării, precum și stabili
rea precisă a datei sosirii tri
burilor carpo-gotice pe aceste 
meleaguri, dată încă contro
versată în lumea istoricilor.

Cit de vechi 
este 

patinajul ?
Patinajul pare a fi unul din

tre cele mai vechi sporturi 
practicate de om. Cu două oa
se de animale, legate cu no- 
jițe din piele de tălpile încăl
țămintei rudimentare, omul — 
care părăsise nu de mult ca
vernele — se aventura peste 
luciul gheții lacurilor, spre a 
alerga după un ren,' sau alt 
vînat. Un profesor sibian, pe 
nume Petre. Țivaru, a avut 
ideea de a reda în imagini is- 
toria' acestui elegant sțaort, ca
re pasionează zeci de milioa
ne de tineri. El a executat un 
mare număr de planșe, în la- 
cuarelă și tempera, reprezen- 
tînd diverse stadii ale pati
najului, începînd cu secolul 
al XVII-lea. Reunite intr-o ex
poziție sub titlul — „Evoluția 
costumelor de patinaj în lu
me", originala grafică a fost 
prezentată, recent, publicului 
bucureștean. La realizarea 
planșelor, prestigiosul grafi
cian s-a folosit de vechi stam
pe, gravuri și documente a- 
flate în muzee și biblioteci din 
tară și străinătate.

AUSTRIA. Doi tineri căsă
toriți, Hans-Jorg Bergmann 
și Gerlinde Bergmann au ho- 
tărît să-și petreacă luna de 
miere, nici mai mult nici mai 
puțin decit, într-un... b.-'lon 
zburător I Așadar, îmbrăcați 
în costum de mireasă și res
pectiv de mire, cei doi și-au 
„luat zborul" într-un mic ba
lon împodobit cu flori, ur
măriți de privirile amuzate 
ale unui public foarte nume
ros. In foto: Cei doi „oa
meni zburători” înainte de 
plecare.

REBUS

care și-a 
concediul 

circuit 
străinătate

fotografii 
prin 
de
ed... 
ant
ale

Un prieten, ma
rinar, 
făcut 
intr-un 
prin 
ne-a oferit aceste 
două 
semnificative 
care ține să 

. monstreze 
poate sta pe 
bele maluri 
Dunării, după ca
re, obosit, bea 
apă din izvorul ei. 
De undeva din 
pădure (fotografia 
de sus) spune 
marinarul nostru, 
la numai 300 m, 
izvorește Rinul.

Descoperirea 
virusului leucemiei

1 Un grup de oameni de știință de la Institutul de prepa
rate virotice, sub conducerea lui Otar Andjaparidze, a reușit 
să separe virusul leucemiei. Cercetătorii au emis ipoteza că 
virusul leucemiei distruge probabil sau diminuează sistemul 
prin care se autoprotejează organismul uman. In condiții o- 
bișnuite, sistemul de protecție (format dintr-un grup de fer
menți) ajută la înlăturarea unor distiugeri provocate de ira
dieri sau prin acțiuni chimice asupra celulei. Sistemul de 
protecție acționează și în cazul slăbirii celulei din cauza vi
rusului infectios. Excepție de la aceasta o formează virusul 
leucemiei.

In mod experimental, virușii respectivi au fost introduși 
în mediu nutritiv în care existau și cele sănătoase, prele
vate de la animale. După numai cîteva ore, sistemul de pro
tecție al celulelor respective dispărea Experiențele au fost 
efectuate pe celule izolate.

Dezlegările 
careurilor 
apărute 

în pagina 
„Magazin1* 
anterioară

Unde dai... Orizontal : 1) 
INIMĂ — INAȘ ; 2) N — 
APOSTROFA ; 3) DONA — 
AREȚI ; 4) ARC — ELEVĂ 
— P ; 5) TE — OA-TPO-UR; 
6) AP-NA-ACUMA ; 7) ADI- 
ODA-IP; 8) ACOMOD ABI
LĂ ; 9) VAMĂ-AȚIE-D ; 10) 
ATO-STOI.URI ; 11) RELA
TĂRI — ET.

...Și unde crapă 1 Orizon
tal : 1) DESCHIDERE ; 2)
ENGLEZI-AS ; 3) SE-AI-
ACUT ; 4) PRIN-AVUTE ;
5) IVA-INOTAT ; 6) CA-

jNAR-LAȚI; 7) AT-T1TI-EC ; 
8) TAC-TAȚI-I; 9) U-ACĂ- 
ȚATĂ ; 10) RĂNITÂ-ILA ;
11) ACAPARATOR.

fenomen de 
dezagregare 

nucleară
Un grup de fizicieni sovie

tici- a descoperit un nou feno-’ 
men de dezagregare nucleară 
— transformarea mezonilor 
vectori în fotoni. La rîndul 
lor, fotonii se transformă ra
pid1 în electroni și pozitroni. 
Această transformare a fotoni
lor durează o miliardime de 
miliardime de secundă. Expe
riența a demonstrat corelația 
dintre cele două lumi’ — cea 
nucleară și cea electromagneti
că. Descoperirea contribuie la 
modelarea și reproducerea ar
tificială a ceea ce oamenii de 
știință denumesc „cărămizile 
facgrii lumii în Galaxia Noas
tră". o

Sfinxul Bucegilor.

Efectele 
morale 

ale poluării 
urbane

După cum reiese dintr-un 
sondaj efectuat de Institutul 
pentru științe sociale aplicate 
din Bad Godesberg (Republi
ca Federală a Germaniei), 35 % 
din toți cetățenii Republicii 
federale ar prefera să trăias
că la tară. Satele mici și co
munele rurale continuă să trea
că drept locul ideal al u- 
nei vieți pașnice. Circa 30 »/0 
ar prefera orașele mici și mi
jlocii în timp ce marile orașe 
nu atrag decit 12 %. Alți 18 % 
sînt tentati de împreiuri- 
mile marilor orașe. Conform 
sondajului, dorul de viată bu
colică crește odată cu vîrstă. 
Oameni tineri între 18 și 25 
de ani nu vor să trăiaască la 
:tafă decit .în proporție de 
25%, in timp ce.j43% preferă 
marile orașe sau împrejurimi
le acestora. Cei de vîrstă mij
locie peferă m’ediul rural în 
proporție» de o treime, iar cei 
peste 65 de ani, în proporție 
de 50 %. Frapant mai este fap
tul că, pe lingă tineri, cetă
țenii cu nivel cultural ridicat 
tind spre orașe mari și îm
prejurimi.

Cred că omul m-a făcut 
cu scopuri mult mai serioa
se decît a se vedea bum a- 
rată dimineața sau seara. Se 
spune chiar că într-un răz
boi antic am fost folosit ca 
armă cu mare putere de dis
trugere. A fost arsă o în
treagă flotă maritimă cu pro
prietatea mea de reflectare. 
Nu știu dacă a fost chiar a- 
șa dar ceva adevăr trebuie 
să existe.

Acesta ar fi însă un caz 
rar, dacă nu chiar unic, de 
natură istorică, spectaculos 
e drept, totuși extrem de ne 
la îndemînă. Cel mal grav 
sînt judecată de cînd omul 
face cunoștință cu primele 
noțiuni de estetică. Ba rău 
este că astăzi sînt hulită mai 
agresiv de către persoanele 
care n-au habar și nici nu 
le interesează capitolul este
ticii. E aici o doză serioasă 
de practicism primitiv : la 
urma urmei de ce îți mai 
trebuie estetică dacă natura 
te-a înzestrat cu un cap „fru
mos" ca arătare. Iți face plă
cere să te uiți mereu Ia mi
ne și să te admiri. Te re
descoperi frumos sau fru
moasă pe dinafară și asta îți 
dă fumuri, te face să pri

ȘTIINȚĂ a TEHNICĂ
Conductori de lumină din material plastic

In ultimul timp, in numeroase aplicații, conductorii 
de lumină constituițl din fibre de sticlă au fost înlo- 
cuiți cu cei din fibre de material plastic așa cum este 
cazul cu conductorii Crofon produși de o firmă ame
ricană. Acest tip de conductori au o rezistență apre- 

5 ori 
redu-

cazul cu conductorii Croion produși de o firma 

ciabilă și pot fi îndoiți cu o rază de curbură de 
diametrul lor fără ca transmiterea luminii să se 
că sensibil. Aplicațiile fibrelor Crofon sînt numeroase : 
afișare numerică pe diverse aparate, detectori pentru 
cazanele de păcură, tablouri luminoase de amplifica
tori și iluminarea tablourilor de bord și a cadranelor 
automobilelor, aparate medicale etc.

Oglindă retrovizoare panoramică
In S.U.A. s-a realizat o oglindă retrovizoare care 

permite conducătorilor auto să supravegheze simultan 
ambele laturi ale șoselei pe care circulă. Această o- 
glindă retrovizoare panoramică este fabricată din sii- 
clă „securit" și este constituită din 5 oglinzi mici a 
căror așezare este în așa fel aleasă incit să elimine 
unghiurile moarte, fără a distorsiona imaginea.

Furtunile solare și sateliții
Furtuna solară neobișnuit de puternică de la sfîrși- 

lul lunii iulie și începutul lunii august a.c., care a ă- 
vut și consecințe meteorologice considerabile, a fost 
detectată, și măsurată nu numai de către observatoa
rele terestre ci și’ de o serie de sateliți științifici eu
ropeni și americani. Instrumentele de pe observato
rul solar american OSO-7, de exemplu, au permis să 
se determine că furtuna solară a produs cele mai pu
ternice radiații provenite de la Soare care au fost în
registrate vreodată. Numai energia degajată într-o sin
gură oră din ziua de 7 august, de pildă, ar fi fost su
ficientă pentru a asigura consumul de curent electric 
al S.U.A. pe o perioadă de’ 100 milioane ani la nive
lul actual.

Barcă de salvare nescufundabilă
In Suedia s-a realizat o barcă din material plastic 

expandabil care face ca, practic, ambarcațiunea să nu 
se scufunde, chiar dacă se lovește de stînci și se um
ple cu apă. Aceasta deoarece volumul bărcii dislocă 
o cantitate de apă a cărei greutate este mai mare de
cit greutatea ambarcațiunii. Barca este dotată cu un 
motor în afara bordului și are lungimea de 4,85 in, 
lățimea de 2,06 m, iar cabina poate adăposti patru per
soane.

Tutun iips’t de acț'une cancerigenă
Selecțicnînd anumite soiuri de tufun și semănin- 

du-le într-un sol lipsit de îngrășăminte azotoase, me
dicul texan John Rhoades a reușit să reducă de peste 
20 de ori conținutul de nitro-amine, substanțele cu 
cea mai puternică acțiune cancerigenă din fumul de 
tigare. Aceste cercetări urmăresc obținerea unor cul
turi care să producă un tutun aproape inofensiv pen
tru fumători.

vești oamenii de sus, chiar 
dacă acest cap frumos pe din
afară e gol pe dinăuntru.

De aceea de multe ori cînd 
un astfel de personaj cu ca
pul frumos și gol mi se în
fățișează încerc regretul 
profund că nu pot reflecta și 
interiorul nu numai exterio
rul omului. Nu știu cît bine 

Oglinda
— Ipostaze —

ar aduce asta omenirii dar 
aș face-o cu riscul să fin fă
cută țăudări. Poate abia a- 
tunci s-ar dovedi din punctul 
meu de vedere cît iubește o- 
mul adevărul, sinceritatea și 
fidelitatea, cînd este vorba de 
flecare individ în parte.

De fapt, aici se află sîm- 
burele celui mai mare con
flict pe care îl am cu omul. 
Toți ar vrea să arate „bine", 
toți ar vrea să fie „ca din 
cutie", să n-aibă cusur. Așa 
e omul. Bine ar fi ca toți 
oamenii să fie mulțumiți cum 

arată, eu le-ași spune pe fa
ță și conflictul între noi s-ar 
stinge. Dar, omul, ca ființă 
rațională, se bate cu proprii- 
le-i reprezentări. Ce vină am 
eu că unul are nasul cîrn, 
altul e chel, una are ochii 
prea mici, alta gura strîmbă 
sau mai știu eu cum ? Dacă e 
s-o spunem pe șleau nu eu 
am descoperit in natură le
gea diversității. Nu puteți fi 
toți frumoși, asta e !

Unii oameni au un mod is
toric de a mă vedea. In anii 
tinereții simt mereu nevoia 
de a se întîlni cu mine. Am 
vrut să zic că le place să se 
vadă tineri, zdraveni și mai 
nu știu cum. Cînd îmbătrî- 
nesc se uită Ia sine prin mi
ne și se întreabă dacă nu 
cumva trebuie să fiu schim
bată ca necorespunzătoare, 
li și auzi pe unii sau unele : 
oglinda asta parcă nu mai 
ține pasul cu vremea, nu mai 
reflectă realitatea, e depăși
tă... Propun s-o înlăturăm. 
Norocul meu e că mă mai a- 
pără cei frumoși... pe dină
untru. In astfel de condiții 
pot eu ridica problemele ade
vărului, sincerității și fideli
tății cînd discutăm de la in
divid la individ.

C. A.
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MICROFOILETON

Soțul

construită o 
autovehicule 
transporturi, 
autoutilitară 

în mai
constructive : 

autosa-

în acest 
■producție, un însemnat 
de utilaje și mașini de 
tehnicitate, destinate 
diferitelor sectoare ale

CONFUZIE...
Specialiștii și muncitorii din 

Industria Capitalei, în colabo
rare cu oamenii de știință, au 
asimilat și introdus, 
an, în 
număr 
înaltă 
dotării
economiei naționale și expor
tului.

La uzinele bucureștene „Au
tobuzul" a fost 
nouă clasă de 
pentru . diferite 
Este vorba dc o 
— TV 12, fabricată 
multe variante 
furgonetă, camionetă, 
nitară, autoizotermă și labora
tor auto, prevăzute cu tracți
une simplă sau dublă.

Fată de produsele similare 
realizate anterior, acestei 
se de autovehicule i s-a 
o serie de îmbunătățiri, 
fel, sarcina utilă a fost

cla- 
adus 
Ast
ma- 

jorată de la 1 200 la 1 320 kg, 
caroseria, proiectată după o 
linie modernă, este construită 
integral din panouri de oțel 
ambutisate, motorul ARO-L-25 
cu o putere sporită — 80 de 
CP și 
redus 
terior. 
viteze 
cronizate.

realizat două noi tipuri 
centrale telefonice. Una dintre 
acestea, pentru uzul instituți
ilor, este fabricată în trei va
riante. Cealaltă centrală este’ 
destinată mediului rural. In a- 
fara liniilor pentru abonați lo- ’ 
caii, ea oferă posibilitatea co
nectării și tarifării ■ automate 
la rețeaua interurbană. Ambe
le tipuri de centrale, const.ru-

■ ite în sistemul „Pentacross", 
sînt dotate cu selectoare 
„Crossbar” care permit elimi
narea totală a erorilor, cu 
relee speciale ce reduc con
sumul de energie electrică și 
măresc viteza de acționare, d.: 
circa 3 ori fată de genul de 
cenhale folosite pînă acum.

Prezentate la recenta ediție 
a Tîrgului International Bucu
rești, cele două noi tipuri de 
centrale telefonice au stîrnit 
un viu interes în rîndul spe
cialiștilor din tară și de pes- 

. te hotare. Ele au fost solicita
te de firme din R. D. Germa
nă, Ungaria, Polonia ■ și din 
alfe țări.

sel hidraulice cu puteri cu
prinse între 250 - 1 250 . GP, o 
gamă largă de motoare Diesel 
necesare dotării navelor, in
stalațiilor de foraj și altor u- 
tilaje, precum și noi coinpre- 
soare pentru rafinării și com
binate chimice. Totodată,' ei 
au asimilat o serie de suban- 
samble, obținînd pe această 
cale o economie anuală de 4 
milioane lei valută.

In fază de execuție, se a- 
flă, de asemenea, un răcitor 
grătar pentru linii de ciment, 
produs ce se realizează pen
tru prima dată în tara noas-

★
un 

fată 
De 
are

gabarit substantial 
de cel utilizat an- 

asemenea, cutia de 
toate treptele sin-

Constructorii de mașini de 
Ia Uzinele 
zat

La Uzina .„Republica" 
tinUă asimilarea țevilor 
otel inoxidabil. In ultimul 
timp, a fost extinsă gama di
mensională și pentru țevile 
sub 25 nun, care se execută 
prin laminare și tragere la 
rece. Folosirea acestui oțel la 
fabricarea țevilor respective 
asigură acestora o rezistență 
de circa 10 ori mai mare față 
de cea a țevilor din otel car
bon. De asemenea, au fost 
realizate țevi de înaltă preci
zie pentru industria chimică 
și pentru cazane, a căror e- 
xecutie răspunde exigentelor 
beneficiarilor din tară și străi
nătate.

(Agerpres)

0 nouă premieră a Teatrului „Valea Jiului"

H

SARCINILOR DE PLAN
(Urmare din pag. 1)

de-

declar nulă.

★
Uzinelor „Elec- 
din Capitală aii

legitimație 
numele Toader

PIERDUT 
serviciu pe 
Ioan eliberată de E. M. A- 
ninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Preduț 
Nicolae, eliberată de E. M. 
Paroșeni. O

„23 August" au reali- 
noi tipuri de locomotive Die-

Galati — a 
recent .și în 
unui colectiv 
Teatrul „Va-

Specialiștii 
tromagnetica"

PRODUSE NOI

armaturaFiecare

RITM SUSȚINUT ÎN DEPĂȘIREA

ne. Se evidențiază, dintre 
brigăzile din sector, cea 
condusă de IOAN COJO- 
CARU — brigadă din sînlil 
căreia a pornit valoroasa 1- 
nițiativă „brigada de pro
ducție și educație", inițiati
vă ce și-a găsit solul cel 
mai fertil tocmai Ia frontul

de lucru al celor care au 
născut-o. Randamentul rea
lizat de fiecare post prestat 
în brigadă este sporit, față 
de randamentul mediu pla
nificat în abataj, cu 540 kg. 
Suplimentări Ia cantitatea 
do cărbune planificată au 
obținut și celelalte brigăzi 
de frontaliști din sector, 
conduse de IOAN BACIU

și COSTACHE BlGU, iar 
depășiri de randamente au 
realizat și brigăzile de pre
gătiri GHERASIM FUTO și 
IOAN MARICIUC.

De menționat că, după 
numai două zile de lucru 
din luna noiembrie, colecti
vul sectorului a extras pes
te sarcina planificată, o 
cantitate de 90 tone cărbu-

PROFITABILA

Bună noapte nechemată"

■ICT
Kr

-w'-
WlW w W

■■•aX.’ ■ ■’«j TâEt Hi

Piesa lui Ai. Popescu „Bu
nă noîpte nechemată" — a 
cărei premieră pe tară a vă
zut lumina rampei nu demult, 
la Teatrul din 
fost prezentată 
interpretarea 
de actori de Ia 
lea Jiului". Așadar, după „O- 
mul pămîntului" de V. 
Zdrenghea, a doua premieră 
a stagiunii locale are loc tot 
cu o piesă originală, fapt lă
udabil, desigur.

Cunoscut publicului petro- 
șănean datorită anterioarei 
sale lucrări dramatice, „Cro
itorii cei mari din Valahia", 
Al. Popescu se dovedește în
că o dată atras de problema
tica teatrului politic pentru 
că după părerea noastră, în 
„Croitorii" el a pornit de la 
un pretext istoric, dar numai 
cu scopul de a demonstra o 
idee politică. De data aceas
ta, în „Bună noapte neche
mată" autorul abordează un 
filon tematic cel puțin tot 
atît de generos ca și primul 
și anume acela privind lupta 
grea a comuniștilor în ile
galitate pentru. o lume mai 
dreaptă, mai umană. Pericolul 
care îl pîndea în întreprinde
rea sa era, firește, cel al re
petării unor șabloane cu o 
mare circulație cîndva. Con
știent însă de aceasta, autorul 
s-a ambiționat și — după cum 
se va. vedea — n reușit în ma
re măsură să ocolească tenta
ția amintită, conturînd subiec
tul pe alte fațete ale sale și 
surprinzînd în primul rînd u- 
manismul profund al unor co
muniști capabili de orice sacri
ficiu, chiar de jertfa supremă, 
pentru a contribui la triumful 
ideilor lor. Trebuie să recu
noaștem. ab- înitlo frumusețea 
intrinsecă si temeritatea 
mersului său.

Pretextul pe care este , 
struită tema piesei este, 
fond, simplu și constă în 
siunea pe care o primesc 
trei comuniști, Sandra, Matei, 
și Grigore Staroste, de a face, 
totul pentru ca ședința comi
tetului central al partidului să 
poată avea loc, în pofida tu
turor încercărilor contrare alo 
siguranței. Pornind insă de la 
acest pretext, autorul brodează 
o întreagă dezbatere etică de 
un dramatism adesea intens și 
sincer.

Pînă Ia urmă cei trei își vor 
îndeplini misiunea însă aceas
tă izbîndă a lor îi va costa 
viata. In această încleștare pe 
viată și pe ■ moarte, a cărei 
tensiune se consumă nu în 
ciocniri exterioare, spectacu
loase — și în ultima instanță, 
mult folosite in împrejurări si
milare — ci pe plan interior, 
cei trei reușesc să re cunoas
că, să se prețuiască, să se îm
bărbăteze reciproc, să descope
re cu adevărat îatreagi și gra-

va responsabilitate care apa
să pe umerii lor și să proce
deze ca un singur om. Meri
tul esențial al piesei constă 
tocmai în faptul că autorul o- 
perează o penetrantă analiză 
psihologică a celor trei per
sonaje, declanșând resorturi ne
bănuite, demontînd și recom-. 
punînd mobilurî sufletești de o 
deosebită frumusețe morală. 
Piesa nu poate fi considerată 
totuși ca o reușită deplină și 
aceasta datorită, mai ales, unor 
vicii de construcție, a unor 
lungimi trenante și a unor 
încercări de literaturizare for
țată. Dacă Ia început întîlni- 
rea Sandrei cu Matei, în casa 
conspirativă din pădure, tre
zește interesul prin replicile 
vioaie, prin echivocul abil su
gerat, prin jocul derutant al

Cronică
dramatică

bilă de sentimente adevărate 
și de o mare dăruire. Ea este 
aceea care polarizează în ju
rul ei toată intriga piesei, ea 
deține de altfel rolul cel mai 
de seamă in organizarea acți
unii și tot ea este aceea care 
hotărăște prima să se sacrifice, 
determinîndu-i și pe ceilalți 
să procedeze aidoma. Actrița 
conturează o femeie de o de
osebită sensibilitate interioară 
avînd multe momente de cer
tă îzbîndă scenică. Greșește în 
momentul în care, dînd curs 
textului romanțează unele sce
ne peste limita suportabilă. Es
te, repetăm, în primul rînd vi
ni regizorului care nu poten
țează și nu decantează înde
ajuns replicile neconvingătoa
re de cele cu adevărat viabile. 
Uneori actrița trece peste niș
te subînțelesuri jucînd tran
șant, dar aceasta se înttmplă 
totuși rar.

Pe o mare întindere a pie
sei, Matei nu este decît un. 
partener de 
Sandra. De 
devine ceea 
fi și anume 
sine stătător 
pit de incertitudinile situației 
în care se afla, știe ce are de 
făcut și procedează în conse
cință. In rolul Iui Matei, Du
mitru Drăcea este vizibil han
dicapat de acest defect 
construcție și intră greu 
„pielea" personajului, 
prima jumătate a piesei 
ne dă întreaga măsură a 
tătilor sale printr-un joc 
riorizat, plin de nuanțe, 
gore Staroste, un rol de 
lungime, se dovedește a fi des
tul de greu de realizat. Acto
rul Vaier Donca izbutește o 
compoziție interesantă, la in

replică pentru 
abia mai apoi el 
ce se cuvenea a 
un personaj de 
care, odată scă-

de 
în 

După 
însă 
cali
tate- 
Gri- 
mică

Sandrei, mai pe urmă consta
tăm că nu s’e mai întîmplă ni
mic notabil pînă la cele două 
apariții ale lui Grigore Staros
te. Există apoi, cura spuneam, 
și mai ales spre sfîrșit, niște 
replici lipite, de un lirisip fals 
ca în cazul acelui dialog „po
etic" din final cu „luna" care 
„a. căzut în lac și s-a spart". ________ ____
Este în acea parte a piesei-o ceput plină dn pitoresc șj n- 

' întreagă',' scenă pesTe' care se 
putea " sari cii ușurință, lucra
rea neavînd 
prin această

Regizorul 
Simionescu, 
sa montare , 
neană, a descifrat cu conștiin
ciozitate și profesionalițate 
sensurile piesei, ajutat fiind 
de un colectiv de actori de 
greutate din trupa locală. Ceea 
ce i se poate însă reproșa 
este tocmai faptul că n-a cău
tat îndeajuns să estompeze și 
să compenseze pe cit posibil 
tenta, pe alocuri l.iricoidă, a 
piesei ci, dimpotrivă, a accen
tuat-o. Că autorul a intențio
nat să realizeze un poem dra
matic va fi poate adevărat dar 
că el n-a reușit aceasta decît 
in parte este tot atît de ade
vărat. Rolul cu cea mai mare 
consistentă dramatică este al 
Sandrei mai bine și mai com»- 
plex conturat de autor. In in
terpretarea Elisabetei Belba — 
o actriță cu o bogată experien
ță scenică în roluri de această 
factură — Sandra ne apare ca 
o femeie plină de viată, capa-

decît de cîștigat 
„amputare".

spectacolului, Ion 
aflat Ta prima 

pe scena petroșă-

, mor iar apoi de o sțrînsă ten
siune, bine sugerată, convin
gătoare.

Decorul semnat de Aurel 
Florea 'constituie un cadru 
foarte adecvat de desfășurare 
a dramei. Atmosfera de veche 

• casă boierească aflată în pa
ragină. contrastează simbolic 
cu frămîniările celor trei, ac- 
centuindu-le parcă intensitatea. 
Poate momentul final nu este 
îndeainns 
această 
dresează 
care, se pare că nu a avut ia 
dispoziție cele necesare pen
tru conturarea incendiului, cît. 
regizorului care, încercînd o re
zolvare de mare subtilitate dra
matică ratează tocmai simbo
lul sacrificiului suprem. Nu 
este, bineînțeles, vorba de a 
imprima un fals dramatism a- 
cestei scene dar nici de a ad
mite o resemnată 
ireparabilului, așa 
sugerează acum,

de convingător sî 
observații? nu se a- 
numai scenografului

se cere
in

(Urmore din pag. 1)

1 i■ ■

Mica 
publicitate

recuperata
mina

fer 1, și maistrul principal 
Arpad Șanta, am dedus faptul 
<ă interesul factorilor direct 
răspunzători s-a îndreptat spre 
recuperarea armăturilor cu un 
grad scăzut de uzură, — mai 
facil de. recondiționat — • ne- 
glijîndu-se loial în lunile din 
urmă elementele de susține
re de nerefolosit, dar care pu
țeau fi valorificate prin strin- 
gerea șl predarea acestora că
tre întreprinderea de colecta
re a deșeurilor metalice Și 
cit folos ar avea colecti
vul, cum ar crește -venitul n. 
nității prin simpla lor încărca
re — uneori — și scoatere Ia 
suprafață ! Pentru îmbunătăți 
rea activității de acum încolo 
privind recuperarea și reutili- 
zarea armăturilor metalice se 
impune, atit la nivel de sec
tor cit și Ia nivelul resortului

respectiv de la mina Dilja, să 
se acționeze ferm pentru a- 
sigurarea unei funcționări per
manente a echipelor de răpi
re a armăturilor, presupunînd 
și o dotare prealabilă cores
punzătoare ' cu unelte a aces
tora, pentru întărirea formați
ilor în cauză cu mineri cali
ficați, cu experiență în do
meniu, pentru tinerea unei e- 
vidențe precise de către fie
care sector in ceea ce pri
vește armăturile răpite. Meta
lul — material deficitar pe e- 
conomia națională — încorpo
rat în armăturile minei tre
buie gospodărit cu multă gri
jă și răspundere, în mod ju
dicios, pentru ca cheltuielile 
cu materialul respectiv în 
prețul de cost al cărbunelui 
să scadă mereu pentru ca ve
nitul unității să sporească așa 
cum exigențele actuale soli
cită.

Institutul de educație>

fi/ică-București
ANGAJEAZĂ

pentru Baza didactică
Paring :

bucătar
lăcătuș-montor agregate electrice 
instalator încălzire centrală 
funicularist
vizitiu 
paznic

Salarizarea confo

Am primit locuință. Nimic 
extraordinar tn aceasta, nu-i 
așa ? Am primit ordinul de 
repartiție pentru do-uă ca
mere, dependințe. încălzire... 
Ce mai — un apartament 
a-ntiia! In sfârșit, cu ordi
nul de repartiție in buzu
nar și cu cheia apartamen
tului... la brîu. m-am dus 
la țară să-mi aduc soția. 
După ce am analizat, in
tr-un consiliu de familie, 
prezidat de soacrd-mea., a- 
yantajele și dezavantajele... 
„norocului" care căzuse pe 
capul meu, ne-am luat cala 
baticul, cățelul și purcelul 
și, fiecare pe cite o banche
tă, ne-am transportat eu 
trenul. Matilda, nevastă-mea. 
cînd a văzut zugrăveala și 
parchetul m-a luat tare:

— Cine o stat aici San
dule ?

— Nu știu dragă .' Vecinul ' 
mi-a spus că unul., care a 
fost mutat, nu știu de ce... 
Dar să lăsăm asta !

Apoi ne-am cumpărat 
mobilii, frigider. După cile- 
va zile, ne-am vîndut pen
dula. Nu mai aveam nevoie 
de ea. In fiecare diminea
ță, pe la 4,30 mă suna tele
fonul. (Minune, nu ? — să-ți 
lase și telefonul I ?).

— Alo, sinteți acasă '!
— După cum auzi, sînt.’
— Știți, am o problemă 

cu dumneavoastră.
— S-a întîmplat ceva la..
— Știți tovarășa'...
Și omul de la celălalt ca

păt al firului îmi închidea 
telefonul.

Plec la mină. Nevastă-mea 
mai rămînea în așternut, că 
de, nu se făcea!... O deș
tepta însă soneria.

— Săru' mina ! Chiar 
iam să stau de vorbă 
dumneavoastră, i-a zis
cetățean, făcîndu-i. fără dis
creție, cu ochiul.

— Cu... cu... mine, s-a

toate

rezol-

bilbîit nevastă-mea.
— Da, V-am adus niște 

struguri, cartofi, gulii, o pu- 
tinică cu brînză, unt, 200 de 
ouă. fuică, doi curcani și 
patru gîște.

— Nu înțeleg,!...
— Știți, dumneavoastră...
— Ce să știu ?
— Nici nu-i cazul, 

dumneavoastră...
— Și cil mă costă 

a3tea ?
— Nici un leu. S-o 

vat cu soțul.
— Ce l-o fi apucat ? !
Și, uite așa. de trei luni 

■ o tine încontinuu. Habar 
n-aveam de tinde picau toa
te „bunătățile" astea ’ 
Curcani, pui. brimă ’ Țui
că .'... Intr-o zi, însă:

— Dar în lada asta ce e
— a întrebat nevastă-mea 
pe unul din matinalii 
vizitatori.

— Un porc tăiat, știți 
ful...

— Să-i spun ceva ?
— Nu. nu trebuie...

nu, să-i spuneți domnului 
Costieă că am luat reparti
ția și cheile pentru Vasi- 
loni. Și. vă rog. să-i mai 
spuneți, că am mai trimis 
niște cunoscuti la dumnea
lui. cil au nevoie „sărmanii" 
de apartamente . Și dom. 
nul Costieă..

— Care
— Cum

Cel de la
— Soful

că", ci Marin, 
spațiul locativ...

— Dar unde ?...
— La. mină...
— Ntz stă... Adică tova

răși...
— O fi stat, dar acum...
Și cetățeanul matinal, ți

nu! din 
nea" a 
leșinat.'

mei

so-

Ba

Costieă ?
..care Costieă 
spațiul locativ, 
meu nu-i „Costi

și nu-i la

I

vo- 
cu 
un cei care ne „ploco- 

leșinat. Da. da... a

I. DUMITRESCU
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îmbunătățirea aprovizionării
și deservirii populației

(Urmare din 0019. 0

Deficiențele manifestate in 
educarea politică a salariatilor 
se găsesc reflectate în atitu
dinea necorespunzătoare a u- 
nor salariat! față de cumpără
tori, în aspectele de proastă 
gospodărire a fondului dc 
marfă în unele unități comer
ciale, pe alocuri încălcarea re
gulilor igienico-sanitare, pre
cum și in daune provocate a- 
vutului obștesc.

Analiza critică in darea de 
seamă a neajunsurilor, pozi
ția combativă a vorbitorilor 
a prilejuit punerea în eviden
tă a căilor, soluțiilor și mo
dalităților menite să ducă Ja 
ridicarea eficientei întregii ac
tivități.

Hocărîrea adoptată unanim de 
participants la conferință preve
de ample măsuri legate de utili
zarea formelor și mijloacelor 
politico-educative de formare 
a unei conștiințe înaintate la 
membrii de partid și ceilalți 
lucrători din comeit, de îmbu
nătățire a activității organi
zațiilor U.T.G., sindicat și a 
comitetelor oamenilor, muncii, 
măsuri care, în final să s'e 
concretizeze în rezultate supe
rioare în activitatea economi- 
co-financiară, deservirea civili
zată a populației, apărarea in
tegrității proprietății socialis
te, gospodărirea și valorifica
rea judicioasă a fondului de 
marfă.

Reînnoiți-vă
abonamentele la ziarul

C.

Abonamentele pentru luna decembrie a.c., se 
pot face pînă în ziua de 30 noiembrie inclusiv.

„Steagul roșu"

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,01.

Zile trecute din an 
Zile rămase — 56.

așteptare e

PASCU

la 4l> de St€*

pre-l.uni 6 noiembrie Luni fi noiembrie DUMINICA S NOIEMBRIE

1.15

LUNI 6 NOIEMBRIE$.30t)5.

T. V.
răsare la oru 
ora 16,59. /

/

aniversirii Rc- 
eronica marii

l».3O Telejurnal. 
In cinstea 
publkdi — 
întreceri;

vopescu, Rosalia și Antoine; 
18,00 Radiojurnal; 19,15 Recital 
de operetă Ion Dacian; 19,31» 
Estrada duniiuicaU; 10,45 Con- 
«omnări; 22,00 Radiojurnal; 22,10 
Panoramic sportiv; 22,50 Mo
ment poetic; 24,00 Buletin de 
știri: 0,03—s.oo Estrada noctur
ni».

24,00 Comentariu . ...
me: Județul Covasna;

J0,20 Film artistic: „Marele 
mîu“;

32,50 Telejurnal. 
Sport.

I3.su Cintarc patriei — concurs 
coral intorjudețean:

19,20 1001 de sori:

Deschiderea ©misiunii. 
Gimnastica pentru toți:
Cravatele roșii. 
Film serial: .Delfinul
Flipper*:

satului;

Calendar
Duminică 5 noiembrie

gue; Republica: Pădurea 
pierdută ; PETRILA : Meridi
anul zero; LONEA — Mi
nerul : Evadare din planeta 
maimuțelor ; ANINOASA — 
Incidentul; VULCAN : Adio 
domnule Chips; LUPENI — 
Muncitoresc: Parada circu
lui ; Cultural : Trei din Vir
ginia.

rm H.C.M. 914/1968.. Informe-

ții la căminul de studenți nr. 2, Petroșani, camera

312, telefon 1055.

Soarele 
apune la

Zile trecute din an —
Zile rămase

Evenimente
Duminică 5 noiembrie
@ 1872 — A apărut ga

zeta „Lucrătorul român" or
gan lai Asociației generale a 
lucrătorilor din România 
(100-de ani) @ 1880 — S-a 
născut Mihail Sadoveanu (m. 
1961) 19-14 — A apărut
primul număr al ziarului 
„Scînteia tineretului" organ 
central a) U.T.C. ® 1952' — 
A murit Nicolae Coculescu.' 
astronom, întemeietorul 
servatorului astronomic 
București (n. 1866).

Luni fi noiembrie
® 1882 — S-a născut 

rel Vlaicu, pionier al 
atiei noastre (m. 1913) @
1893 — A murit compozi
torul P.I. Ceaikovski (n. 
V. 1840);

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Naufragiat! în spațiu ; 
Republica : Zosia ; PETRI- 
LA: Meridianul zero ; LO- 
NEA — Minerul: Evadare 
din planeta maimuțelor; A- 
NINOASA : Incidentul; VUL
CAN : Aurul; LUPENI - 
Cultural : Explozia albă ; LU- 
PENI — Muncitoresc : Para
da circului.

Radio

10,00
11. W

Ob- 
din

Au- 
avi-

muzicieni la Bllcu- 
Evgheni Svetlanov

17.50 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceza. 
Lecția a 27-a:

18,00 Căminul:

FIL E
Duminică 5 noiembrie

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Baladă Iui Gabie Ho-

PROGRAMUL I: b,W 
de știri; 6,05 Concertul 
ții; 7.00 Radiojurnal " ' 
premieră cotidiană; 
rul presei; 8,08 Ilustrate muzi
cale; 9,00 Ora satului; 10,00 Ra- 
dlomagazinul femeilor ...la Iași; 
10,30 Succese ale discului; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 tntitaire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 11,35 Grupurile 
vocal-instrumentale Mondial și 
Mungo Jerry; 121,00 De toate 
pentru toți; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Unita veselă; 13,45 Sport, 
șl muzică; 16,15 Tonomat inter
național — muzică ușoară; 17,00 
Noi înregistrări de muzică 
populară; 17,15 Interpret,! îndră
giți: Angela Slmiiea și Frank 
Schflbel; 17,30 Azi, In Romania. 
Carte radiofonica do reportaj; 
17,40 Uverturi simfonice; 18,00 
Serial radiofonic p-mru tinerii 
ascultători. „S~.ge.Ma do foc"; 
18,3? Șlagăre lan'ăte de Cristian

Buletin 
dlmlne- 

7,45 Avan- 
8,00 Suma-

Viața
Mari
rești :
la pupitrul marii Orches
tra simfonice de stat a 
Uniunii Sovietice:

l‘M0 De strajă patriei:
19,30 Emisiune tn limba 

ghlar J:

14.00 Fotbal:
sitatea 
directă
Republicii:

15,45 „S6o de grade":
«

Steaua — Univer- 
Cluj. Transmisie 
de la stadionul

Petre ștefănescu Goan
gă la » 70-a aniversare; 
Desene animate: „Stru
țul lui Donald": 
Arcușul 
turta;
Spiritul 
noțiune 
concret;

17.10 Film serial pentru tineret: 
«Plerduți în spațiu". 
(Episodul II) : „Nava » 
bandonstfi' :

în tor de blw-

<ic sacrificiu — 
abstract» .î fapi

12.40 Ecranul — emisiune de ac
tualitate șl critică cinema
tografică :

13,00 Săptămtna In imagini:
13,20 100J de seri:
13,30 Telejurnal.

In cinstea aniversării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

20,00 Avanpremieră:

20,05 Ancheta Tv.: „Stop, risipei 
de pămînt 1;

20.45 Roman foileton: „Elizabeth 
ft" — „Jocul de-a căsăto
ria* (partea a ff-ai:

21.30 Omagiu — concert-specta- 
col susținut de formațiile 
artistice de amatori du la 
Uzinele de vagoane Arad 
și dedicat fruntașilor in 
muncă al uzinei:

22.30 de orc";

22.45 Contraste in lumea capl-
-tii!v>.

7.

I3.su
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ULTIMELE ȘTIRI FAPTUL DIVERS 
PE GLOB

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Reprezentanții ță
rilor scandinave la O.N.U. au elaborat un proiect de rezo
luție în care atrag atenția statelor membre asupra {aptu
lui că ursul polar și o serie de alte specii de animale arcti
ce sînt în prezent amenințate cu pieirea. In document se 
propune organizarea, sub auspiciile O.N.U., a unei conferințe 
avînd ca obiectiv încheierea unui tratat internațional pri
vind conservarea faunei zonelor arctice și adiacente.

Rezoluții adoptate 
de Adunarea Generală 

in problemele decolonizării

Semnarea unui acord privind 
componența și functionarea 
Comitetului de coordonare

a Nordului si Sudului Coreei
NEW YORK 4 — Trimisul 

special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: Adunarea 
Generală a O.N.U., întrunită 
în ședință plenară, a adoptat 
un număr de patru rezoluții 
în problemele decolonizării.

Principala rezoluție, privi
toare la înfăptuirea Declara
ției Națiunilor Unite, în pro
blema acordării independen
ței țărilpr și popoarelor co
loniale, elaborată de 55 de 
state, se opune perpetuării co
lonialismului — în toate for
mele și manifestările sale, în
tre care rasismul, apartheidul 
și activitățile firmelor econo
mice străine, ce exploatează 
popoarele coloniale — precum 
și continuării războaielor colo
niale împotriva mișcărilor de’e- 
liberare națională din terito
riile aflate sub dominație colo- i 
nială din Africa.

In rezoluția privind disemi
narea informației asupra de
colonizării, Adunarea Genera
lă reafirmă importanța vitală 
n răspîndirii, într-o măsură 
cft mai larg posibilă, a infor
mațiilor referitoare la aspec
tele nefaste și primejdiile co
lonialismului, ca și la efortu
rile comunității internaționale 
vizînd eliminarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului.

Intr-o altă rezoluție, Aduna
rea Generală prevede organi
zarea în anul 1973, la Oslo, 
a unei conferințe în sprijinul 
victimelor apartheidului și 
colonialismului din sudul Afri
cii, în cooperare cu Organi

TEMEIURI PENTRU 
ALTE INCERTITUDINI

Guvernul conservator bri
tanic a învățat multe lu
cruri de cînd a reușit să 
preia puterea; printre alte
le, el a. învățat că o crește
re a prețurilor nu poate fi 
întotdeauna „redusă dintr-o 
dată" și că, in contextul ac
tual, chiar întreprinderile 
cele mai bine administrate 
nu pot evita dificultățile a- 
bordării politicii veniturilor. 
Ceea ce nu se recunoaște — 
a se judeca hotărîrea de a 
include un angajament ex
pres „pentru obținerea unei 
creșteri de 5 la sută în ur
mătorii doi ani" in ultimul 
program guvernamental de 
reabilitare economică — es
te imposibilitatea de a con
tinua să se facă promisiuni 
care, cu siguranță, nu pot 
fi îndeplinite.

Datele privind creșterea 
economică în Marea Brita
nie demonstrează, în ultimii 
ani, o tendință deosebit de 
evidentă de a contrazice aș
teptările oficiale. De aseme
nea. sînt at it de mulți fac
tori imponderabili în ce 
privește prognoza pe urmă
torii doi ani, incit nimeni 
nu poate să spună cu cer
titudine nu numai in ce di
recție evoluează tendințele 
actuale, dar nici măcar da
că ele vor persista.

Să luăm, pentru început, 
însăși inflația. Chiar dacă 
salariile au crescut suficient 
în comparație cu prețurile, 
ele nu au acționat ca acel 
puternic stimulent economic 
așteptat. Rațiunea constă, 
desigur, in aceea că ele au 
generat o atît de mare in
certitudine in ce privește 
perspectivele pe termen 
lung ale dezvoltării țării, 
incit cercurile de afaceri 
nu au fost atît de entuzias
te incit să treacă la noi in
vestiții. 

zația Unității Aricane.
In cea de-a patra rezoluție, 

Adunarea Generală a O.N.U. 
cheamă la instituirea unei 
„Săptămîni de solidaritate cu 
popoarele aflate sub domina
ție colonială în sudul Africii i 
Guineea Bissau și Insulele 
Capului Verde. „Săptămîna" 
urmează a fi celebrată în fie
care an începînd cu data de 
25 mai — Ziua Eliberării A- 
fricii.

Cele patru rezoluții au fost 
adoptate de Adunarea Gene
rală cu o majoritate covîrși- 
toare de voturi. împotriva lor 
au votat numai Portugalia și 
Republica Sud-Africană, iar la 
prima rezoluție — și Franța, 
Marea Britanie și Statele U- 
nite.

Un pas esențial în relațiile 
dintre U. R. S. S.

și R. F. a Germaniei
MOSCOVA 4 (Agerpres).—- 

Comentînd deschiderea oficia
lă a Consulatului U.R.S.S. la 
Hamburg și a. celui vest-ger- 
man Ia Leningrad, ziarul „Prav
da" apreciază că evenimen
tul marchează „un pas esențial 
în relațiile dintre Uniunea So
vietică și R.F. a Germaniei, 
care corespunde deplin spiri-

Intr-adevăr, dacă guver
nul ar reuși să-și îndepli
nească programul său anti- 
inflaționist, efectul ar pu
tea consta în îmbunătățirea 
perspectivelor economiei. 
Dar. se poate presupune, a- 
vind in vedere măsura in 
care prevederile s-au dove
dit. pină acum, departe de 
realitate, că cercurile de a- 
faceri doresc să aibă mai 
intii indicii clare că acest

Din presa 
străină 

lucru este pe cale să se 
realizeze, mai înainte de a 
trece la schimbări majore 
în politica de investiții.

Există îndoieli, la fel de 
mari, și în legătură cu e- 
fectele proiectului guverna
mental de cheltuieli publi
ce, de limitare a salariilor. 
O limitare a salariului me
diu și a creșterilor de sala
riu ar însemna, desigur, o 
reducere a veniturilor rea
le ale unei părți considera
bile a populației, datorită 
faptului că prețurile vor 
crește, cu siguranță, tot a- 
tît de repede ca și în ulti
ma vreme.

Mai sînt. apoi, și proble
mele legate de. intrarea în 
Piața comună. Departe de a 
deschide perspectivele reale 
pentru stimularea investiți
ilor de. capital pe care le-a 
preconizat guvernul, intra
rea Marii Britanii in Piața 
comună a acționat ca o fri
nă. După cum dovedește si
tuația nesatisfăcătoare din 
industria de mașini-unelte, 
puținii industriași britanici 
care s-ar fi simțit încura
jați să investească pentru

Phenian

PHENIAN 4 (Agerpres). — 
Agenția ACTC informează că, 
la cea de-a doua întîlnire a 
copreședinților Comitetului 
pentru reglementarea proble
melor dintre Nord și Sud, ca
re a avut loc la Phenian, păr
țile au semnat un „Acord 
privind componența și func
ționarea Comitetului de coor
donare a Nordului și Sudului 
Coreei".

Comitetul — se prevede în 
acord — are drept scop regle
mentarea problemei reunifi- 
cării țării pe baza principi
ilor expuse în Declarația co
mună a Nordului și a Sudului 
din 4 iulie 1972. Funcțiile sa
le prevăd, între altele, discu
tarea și adoptarea de hotă- 
rîri în problema realizării

tului și telurilor tratatului din
tre cele două țări". Devenind 
baza relațiilor bilaterale, acest 
tratat — constată ziarul — a 
deschis perspectivele evoluți
ei relațiilor sovieto-vest-ger- 
mane în direcția unei colabo
rări pe termen lung în dome
niile politic, economic și al
tele.

crearea unor capacități su
plimentare de producție 
și-au plasat investițiile pe 
continent, și nu in Marea 
Britanie. De asemenea, ab
sența investițiilor de capi
tal de pe continent în Ma
rca Britanie este elocven
tă.

Se spera că toate acestea 
ar putea să se schimbe du
pă intrarea Marii Britanii 
(în Piața comună — n.r.) și 
că s-ar putea conta pe acest 
factor, dacă ritmul de creș
tere economică în interiorul 
Pieței comune nu ar deveni 
nesigur și dacă nu ar exis
ta îndoieli serioase in pri
vința promisiunilor politicii 
regionale' comunitare de a 
fi suficient de generoasă 
pentru a stimula îmbunătă
țirea situației în regiunile 
nedezvoltate și dacă Parti
dul laburist nu ar fi pus 
un mare semn de întrebare 
în legătură cu participarea 
Marii Britanii la Piața co
mună, in cazul unei even
tuale victorii electorale. Du
pă cum se vede, însă, fac
torul Piața comună pare să 
influențeze în mod nedorit, 
pe timp îndelungat, politica 
de investiții.

In plus — și trebuie să 
nu se uite că intrarea în 
vigoare a taxei vamale pe 
valoare adăugată va intro
duce o altă necunoscută în 
ecuație —, totul pare să a- 
rate ca și cînd guvernul ar 
avea nevoie de o sferă de 
capital pur pentru a fi ca
pabil să garanteze, in aces
te circumstanțe, un ritm de 
creștere anual de 5 la sută 
în următorii doi ani. Dacă 
nu uităm in ce măsură 
s-au îndeplinit prognozele 
din trecut, este clar că și 
acest lucru cu greu poate 
fi realizat.

(„Financial Times") 

reunificării pașnice a țării, a 
unui larg schimb politic între 
partidele politice, organizați
ile publice și persoanele indi
viduale din Nord și din Sud; 
realizarea schimburilor eco
nomice, culturale și sociale 
dintre Nord și Sud; proble
mele reducerii încordării în
tre Nord și Sud, prevenirii 
conflictelor militare și elimi
nării stării de confruntare mi
litară ; problema adoptării, 
de către Nord și Sud, a unor 
măsuri concertate în dome
niul activității pe plan extern 
Si întăririi prestigiului ca na
țiune omogenă.

Acordul semnat la Phenian 
stabilește componența Comi
tetului de coordonare a Nor
dului și Sudului, care va fi 
format, pentru fiecare parte, 
dintr-un copreședinte și un 
vicepreședinte, un organ exe
cutiv și doi membri. Copre
ședinți vor fi — din partea 
R.P.D. Coreene — Kim Yong 
Yu, directorul Departamentu
lui îndrumării organizatorice, 
iar din partea Coreei de sud 
— Li Hu Rak, conducătorul 
Agenției centrale de infor
mații.

Se prevede, de asemenea, 
ca întrunirile Comitetului să 
aibă loc o dată Ia 2—3 luni, 
alternativ Ia Phenian și Seul, 
și, dacă este necesar, Ia Pan- 
munjon.

Probleme
ale dezvoltării 

economiei 
iugoslave

BELGRAD 4 (Agerpres). — In 
activitatea de. înfăptuire a po
liticii 'edonoriiice pe ’anul în 

' curs, accentul s-a pus pe rea
lizarea unui anumit grad de 
stabilitate îndeosebi a pieței și 
prețurilor, paralel cu reduce
rea serioasă a deficitului ba
lanței de plăți, majorarea re
zervelor monetare, înfăptuirea 
modificărilor în cadrul struc
turii economice și investițiilor 
și dezvoltarea mai rapidă a 
republicilor insuficient dez
voltate — a declarat, în șe
dința comună a Consiliului 
popoarelor, Consiliului econo, 
mic și Consiliului social-poli
tic ale Adunării Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Borisav Io- 
vici, director general al Insti
tutului federal pentru plan.

După cum relevă agenția 
Taniug, vorbitorul a subliniat 
că se înregistrează o rată de 
dezvoltare economică mai scă
zută — cu aproximativ 6 la 
sută — față de anul trecut, 
fapt prevăzut ca o condiție 
pentru o mai mare stabilizare 
a proceselor interne în ansam
blu. Volumul exporturilor es
te cu 15 la sută, iar cel al im
porturilor cu 3 la sută mai 
mare decît în anul 1'971. In 
balanța de plăți, a arătat vor
bitorul, se așteaptă un exce
dent de aproape 200 milioa
ne dolari.

Iovici a relevat că au apă
rut probleme dificile în ce 
privește stabilizarea pieței și 
a preturilor. Raportul între 
consum și fondul de mărfuri 
disponibil nu s-a realizat în 
proporțiile dorite.

Referindu-se la linia de 
dezvoltare social-econorwică a 
tării pe anul 1973, vorbitorul 
a subliniat necesitatea de a 
se înfăptui o orientare hotărî- 
tă spre politica de stabilizare 
a proceselor economice.

Prezenfe 

românești
ROMA 4 (Agerpres). — 

La Biblioteca română din 
Roma a avut loc o conferin
ță a acad. prof. Octav Oni- 
cescu, rectorul Institutului 
internațional de mecanică 
de la Udine (Italia), cu pri
vire la „Informatică și vi- 
itorologie". Conferința a 
fost urmată de discuții, la 
care au participat oameni 
de știință italieni, care au 
dat o înaltă apreciere con
ferinței ținute de savantul 
român.

In continuare, au fost 
prezentate cîteva filme do
cumentare românești.

încheierea 
rundei 

de convorbiri 
Kohl-Bahr

BERLIN 4 (Agerpres). — De
legațiile conduse de Michael 
Kohl, secretar de stat la Consi
liul de Miniștri al R.D. Ger
mane, și Egon Bahr, secretar 
de stat la cancelaria federală 
a R.F, a Germaniei, au înche
iat, sîmbătă, o nouă rundă de 
/tratative intensive, care a du
rat patru zile. In cursul trata
tivelor, desfășurate la sediul 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., au fost înregistrate pro
grese. S-a căzut de acord ca 
tratativele să fie reluate la 6 
noiembrie, la Berlin — mențio
nează agenția A.D.N.

Regele Hussein al Iordaniei 
despre modalitățile soluționării crizei 

din Orientul Apropiat
AMMAN 4 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat tri
misului special al ziarului 
„Le Monde" la Amman și di
fuzat de agenția France Pres- 
se, regele Hussein al Iorda
niei a expus poziția tării sa- 

■ Ie față de modalitățile de 
soluționare a crizei din O- 
rientul Apropiat. „Dacă ar in
terveni o reglementare echi
tabilă, a spus Hussein, noi am 
fi dispuși să încheiem o pace 
totală, cu toate implicațiile 
firești pe care le impun aces
te condiții". Suveranul iorda
nian a declarat, de asemenea, 
că este dispus să examineze 
„un program de evacuare a 
malului răsăritean al Iordanu
lui, dacă acest principiu este 
admis de Israel", și să proce

@ Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., și 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, l-au primit pe Abdus 
Samad Azad, ministrul aface
rilor externe a| Republicii Ban
gladesh, care se află într-o vi
zită oficială în R.P. Polonă.

© La Addis Abeba au avut 
Ioc, vineri, convorbiri între 
împăratul Etiopiei Haite Sela
ssie, și președintele Liberiei, 
William Tolbert, care se află 
într-o vizită oficială în aceas
tă țara. Au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea re
lațiilor bilaterale și situația 
de pe continentul african.

@ Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, l-a primit, Ia Ca
sa Albă, pe Mstislav Keldîș, 
președintele Academiei dc

Consultări 
diplomatice 
în vederea 
soluționării 
conflictului 

interyemenit
ALGER 4 (Agerpres). — Du

pă cum s-a mai anunțat, prim- 
miniștrii Republicii Arabe Ye
men și Republicii Democra
tice Populare a Yemenului, 
Mohsen Al Aini și, respectiv, 
Aii Nasser Mohamed, au e- 
fectuat, între 31 octombrie și 
2 noiembrie, o vizită la Alger, 
unde au avut convorbiri cu 
șeful statului algerian.

Cei doi premieri — men
ționează un comunicat comun, 
publicat în capitala algeriană, 
— l-au informat pe președin
tele Boumediene despre evo
luția situației de la granița 
dintre țările lor, precum și de
spre contactele și măsurile a- 
doptate de oficialitățile nord- 
yemenite și sud-yemenite, în 
cadrul comisiei de conciliere 
a Ligii Arabe, pentru soluțio
narea conflictului. Au fost e- 
xaminate, d'e asemenea, pro
bleme privind acordul asupra 
realizării unei uniuni între 
statele yemenite și măsurile 
pentru aplicarea acestuia.

Părțile au convenit să con
tinue contactele, schimburile 
de vederi și consultările asu
pra oricărei probleme referi
toare la această regiune și a- 
supra situației din lumea ara
bă, în general.

deze la „rectificări minore de 
frontieră, pe baze de recipro
citate". „In schimb, a spus el, 
noi excludem orice anexiune 
teritorială, ca și instalarea 
permanentă a unor concen
trații paramilitare israeliene 
în mijlocul regatului nostru, 
pe malurile Iordanului".

„Cea mai sigură garanție 
de securitate pentru un stat, 
oricare ar fi el, este stabili
rea de relații de bună veci
nătate" — a declarat Hussein. 
„Este exclus să renunțăm Ia 
drepturile noastre inalienabile 
asupra acelei părți a Ierusali
mului cucerite de armata is- 
raeliană în 1967. Acest oraș, 
a spus suveranul iordanian, 
trebuie să devină un oraș al 
păcii și cooperării".

Științe a U.R.S.S., aflat în vi
zită în Statele Unite.

In cursul convorbirii ca
re a avut loc cu acest pri
lej și la care a participat Hen
ry Kissinger, consilier al pre
ședintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, 
au fost examinate probleme 
ale colaborării dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite în 
domeniul științei și tehnicii, 
relatează agenția TASS.

© La invitația C.C. al 
P.C.U.S., a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și a Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, 
o delegație de partid și guver
namentală bulgară, condusă de 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat, urmea
ză să facă, la mijlocul lunii 
în curs, o vizită oficială de 
prietenie în U.R.S.S. — infor
mează agenția TASS.

@ Tribunalul orășenesc So
fia a judecat cele patru per
soane care au deturnat, la 3 
mai 1972, avionul „DC-9" a- 
parținind aviației civile a Tur

*
MOSCOVA 4 (Agerpres). — După cum relatează zia

rul „Pravda", ciberneticienii din Kiev se apropie de rezol
varea extrem de complicatei probleme a introducerii de me
saje vorbite în computere șî a reproducerii vorbirii sin
tetizate.

Un prim pas în această direcție a fost făcut prin crea
rea unui dispozitiv vorbitor artificial. Acesta permite com
puterului să comunice rezultatele diferitelor etape ale acti
vității sale printr-un „glas" ce se face auzit dintr-un difu
zor amplasat Iîngă experimentatori. Ia naștere astfel un dia
log în care computerul comunică, de exemplu : „continuați 
introducerea datelor problemei" „Banda magnetică poate fi 
citită în mod normal", „au fost greșeli în programare" etc. 
La rîndul lor, cei ce deservesc mașina vorbesc în propozi- 
țiuni Ia fel de precise, rostite cu claritate. „Ascultîndu-1" pe 
vorbitor, computerul înmagazinează în „memoria" sa comu
nicările sub forma unor grupări de cifre, năseîndu-se, astfel, 
un „dicționar" al conversației om-mașină, ușor modificabil 
și perfectibil.

Computerul „vorbește" prin intermediul unui dispozitiv 
care modelează organele vorbitoare umane, mai precis coar
dele vocale și cavitatea bucală, astfel incit, în difuzor, răsu
nă vorbirea sintetică a mașinii de calcul, care se adresează 
„omenește" operatorului.

Specialiștii consideră că dirijarea orală a activității com
puterelor se va dovedi deosebit de utilă in situațiile în care 
operatorii, pe lingă deservire a computerelor, trebuie să di
rijeze concomitent și activitatea altor aparate.

ULAN BATOR 4 (Agerpres). — O expediție științifică 
mongolo-sovietică a descoperit în Deșertul Gobi, din sudul 
R. P. Mongole, o perlă care, apreciază specialiștii, a stat în 
locul respectiv circa 200 milioane de ani. In opinia savanți- 
lor, aceasta dovedește că, în zona descoperirii, a existat, în 
trecutul foarte îndepărtat, o mare.

★
TOKIO 4 (Agerpres). — Astronomul amator japonez No- 

buhisa Kodzima a descoperit o nouă cometă, cu dimensiu
nile de ordinul al 14-lea, in extremitatea nord-vestică a con
stelației „Clinilor". Un observator din S.U.A. a confirmat a- 
poi existența cometei — a zecea descoperită în aceȘt an. In 
anul 1970, autorul descoperirii, Kodzima, a mai depistat pe 
bolta cerească o cometă, necunoscută pînă atunci.

PRAGA 4 (Agerpres). — Ca toate marile orașe, Praga 
are și ea un birou al obiectelor uitate și pierdute. Printre 
miile de dovezi că unii oameni au capacități incredibile de 
a uita — de la banalul baston, la uși de automobil și... căzi 
de baie — recordul se pare că îl deține, prin paradoxul pe 
care îl exprimă, o piatră funerară, pe care se află înscris un 
angajament... ferm : „Nu te vom uita niciodată 1".

SUEDIA. In Suedia, se practică cu succes operațiile de 
înlocuire a valvelor inimii bolnave cu valve din material 
plastic. Au fost astfel înlocuite pînă acum una sau două val
ve Ia 325 de bolnavi. Dar ca zul Annei-Marie Karisberg din 
Upllands Bro a fost ceva maidificil, fiind necesară înlocui
rea a trei din cele patru valve ale inimii. In foto : Anne-Ma- 
rie Karisberg, după operația care a durat 14 ore. Conva
lescența a durat 7 luni, dar inima operată bate acum ca 
„ceasul".

V ___ ______ —
ciei. Fiecare dintre cei patru 
acuzați a fost condamnat Ia 
cîte palru ani închisoare — a- 
nunță agenția B.T.A.

© Luînd cuvîntul vineri 
seara, în cadrul unei conferin
țe de presă, Egon Bahr, secre
tar de stat la Cancelaria fede
rală a R.F. a Germaniei, a de
clarat că, la 7 noiembrie, can
celarul fed'eral Willy Brandt 
va informa opinia publică vest- 
germană asupra desfășurării 
tratativelor cu R.D. Germană 
—. anunță agenția D.P.A.

@ Cu prilejul celei de-a 
24-a aniversări a stabilirii re
lațiilor diplomatice dintre Re
publica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, Ambasada ro
mână la Phenian a organizat 
un cocteil.

Ambasadorul român Aurel 
Mălnășan și Ri Man Sîk, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe au vorbit despre sem
nificația evenimentului.

® Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație. în ca

J
re se arată că aviația și arti
leria flotei a 7-a a S.U.A. și-au 
continuat, la 2 noiembrie, ata
curile asupra unor zone popu
late din R.D. Vietnam, printre 
care orașele Vinh și Dong 
Hoi și regiuni de coastă nord- 
vietnameze.

© In continuarea turneului 
pe care îl întreprinde în țările 
scandinave, Ansamblul U.T.C., 
care se află în prezent în Fin
landa, a prezentat primele 
spectacole în orașele Turku, 
important centru economic și 
cultural de pe coasta de vest 
a țării, și Valkeakoski, ceta
tea chimiei finlandeze, situat 
în partea centrală a țării. Spec
tacolele s-au bucurat de mult 
succes, tinerii mesageri ai ar
tei noastre populare fiind căl
duros și îndelung aplaudați 
de publicul spectator.

TRIUNGHIUL NAVAL AL POLONIEI
(Urmare din pag. 1)

mari șantiere navale, Szcze- 
cinul fiind și un important 
centru al pescuitului mari
tim, dotat cu numeroase în
treprinderi de industrializa
re a roadelor mării. Polo
nia este o țară care, în ge
nere, pune un mare accent 
pe pescuitul maritim. Vase
le sale — multe și cu e- 
chipaje harnice — pătrund 
departe pe întinderea ne
țărmurită a apelor Atlanti
cului. In 1971 ele au pes
cuit peste 498 000 tone de 
pește, dintre care circa 
317 000 tone in Atlantic... 
Cu toate acestea, în actua
lul cincinal s-a considerat 
necesar ca flota de pescuit 
să crească și mai mult, ast
fel ca, pentru .1975, capaci
tatea ei să fie de circa 580- 
600 000 tone. De altfel, pen

tru dezvoltarea flotei mari
time se alocă, în acest cin
cinal, peste 25 miliarde de 
zloți. Sumă — dacă o pu
tem denumi astfel — nece
sară unei creșteri a tonaju
lui global al flotei mariti
me de la 2 — la 3,5 milioa
ne. Aceasta va permite aco
perirea a 60 la sută din 
necesitățile de transport so
licitate de activitatea polo
neză de comerț exterior și, 
implicit, realizarea unor în
semnate economii. în balan
ța de plăți externe.

Tot constructorii de nave 
sini cei care, abordind cu 
mîndria creatorilor subiec
tul, își împărtășesc că vor 
construi — cu precădere — 
nave moderne, cu un depla
sament de 32 000, 40 000 și 
50 000 tone dar, , țin ei să a- 
dauge, pentru că în 1974 la 
Gdansk, in portul nou, na-

vele-gigant vor fi bineveni
te, șantierele poloneze vor 
trece și la construirea unor 
mineraliere - petroliere de 
100 000 tone.

La Szczecin in ultimele 
două decenii au fost con
struite 130 de nave numai 
pentru export; acum, con
structorii din Szczecin se 
pregătesc pentru o premie
ră : primul bac polonez 
destinat transportului de au
tomobile, dar și de alte 
mărfuri. La Gdynia se pre
gătește o altă premieră na
vală : construirea unei nave 
cu un deplasament de 
105 000 tone, și o lungime de 
circa 236 m, desinată trans
portului mărfurilor în vrac. 
Gdanslcul nu rămîne mai 
prejos, își are și el premie
rele sale. Astfel, pe șantie
rul său se construiește una 
dintre cele mai moderne na

ve de cercetări științifice 
din domeniul pescuitului. 
La realizarea ei, ia parte, 
cu fonduri, și Organizația 
Națiunilor Unite pentru A- 
limentație și Agricultură.

In anul trecut, cele trei 
mari șantiere au construit 
55 de nave cu un deplasa
ment total de 600 mii tone. 
39 dintre acestea au luat 
calea exportului in zeci de 
țări, intre care și România. 
Chiar în zilele în care am 
vizitat Șantierele „Lenin" 
din Gdansk, vasele româ
nești „Caraiman" și „Mol
doveanul", două moderne 
nave din producția anului 
trecut a șantierelor, tocmai 
își încheiau perioada revi
ziei generale ce se face du
pă un an de exploatare. 
Peste numai o zi, „Carai- 
manul", urma să străbată 
Atlanticul bogat în pește.

CHILE. Manevrele cercuri
lor reacționare de dreapta 
âin Chile, nemulțumite de 
■recentele naționalizări, au 
lost dejucate prin unitatea 
®amenilor' muncii și atitudi- 
«ea armatei, solidară cu lup
ta muncitorilor. Dînd dova- 
SS de disciplină și înaltă 
conștiință de clasă, muncito
rimea chiliană își apără cu
ceririle democratice. In fo
ta : Mii de muncitori au de- 
nostrat pentru păstrarea mo- 
lopolului de stat asupra cu
rului.
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