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DOVA DA PASIUNII

în cele trei trimestre care au 
trecut din acest an, întreprinderea 
forestieră din Petroșani a obținut 
o seamă de rezultate bune. Astfel, 
producția globală, producția mo'- 
fă și producția marfă vîndută și 
încasată ou fost îndeplinite in 
proporție de 100,06 la sută. 101.30 
Io sută și. respectiv. 101,80 la su
tă. De menționat faptul că sporul 
de producție a fost obținui pe 
seomo creșterii productivității mun
cii, care a fost realizată in pro
porție de 100,5 la sută. De ase
menea, pe 8 luni s-au obținut 
54 000 lei economii la prețul de 
cost. în aceeași perioadă dotaține 
fiind reduse cu 188 000 lei. In ce 
privește realizarea planului de ex
po t acesta a fost depășit cu 443 
me '■’iver^e sorturi de material lem
nos.

Și totuși, cu toaîe rezultatele 
bune obținute, cîteva pete um
bresc incă activitatea economică 
o acestei întreprinderi. Din 25 
sortimente, șase n-au fost reali
zate, printre care : lemn de foc. 
traverse normale, lemn de mină 
fog. buturi și mangal de bocșă. 
Ca pete negative pentru activita
tea întreprinderii apar și cele 12 
contracte neonorate precum și re
fuzurile in valoare de peste 
750 000 lei. De menționat faptul 
că neonororea contractelor a cau
zat întreprinderii o pierdere prin 
penalizări de 94 000 le

Pentru o cunoaște cauzele care 
ou generat aceste neajunsuri 
ne-am adresot tov. ing. Nicolae 
Bădica, directorul întreprinderii, 
care ne-a relatat următoarele : 
.Nerealizarea planului pe 9 luni 
la lemn de foc se dotorește res
tanțelor mari din prima parte a 
anului, cind din cauza timpului 
nefavorabil, accesul mașinilor la 
multe puncte de lucru a fost im
posibil. Traversele normale n-au 
putut fi realizate datorită lipsei 
de capacitate a gaterelor. In pre
zent livrăm materie primă la I r. 
Toplița, care o preluat o parte 
din planul nostru de traverse. Res
tanța Io mangal de bocșă este 
de numai 10 tone, și ea oi fi pu
tut fi recuperată dacă sectoarele 
or fi urmărit cu mai multă atenție 
acest sortiment. In ce privește lem
nul de mină fag șl buturile, aces
tea nu au asigurată desfacerea. 
Referitor la contractele neonora
te, acestea se referă la traverse 
normale, lemn de foc, bușteni de 
derulai, bușteni gater și cherestea 
fag. Lemnul de foc și traversele 
normale n-au fost livrate din cau
za nerealizării planului la aceste 
sortimente. La bușteni deruloj. în 
planul inițial de livrări către 
C.I.L. Tg. Jiu ero prevăzută o can
titate de 2 000 mc. După ce au 
fost livrați 1 485 mc. planul a fost 
restructurat cu 1 300 mc, rămî- 
nînd astfel livrați peste contract 
785 mc. Din această cauză am 
rămas în urmă cu onorarea con
tractelor către C.I.L. Blaj, cu 935 
mc. Lo cherestea fog intirzierile 
puteau fi evitate dacă serviciul 
producție și desfacere din cadrul 
întreprinderii or fi urmărit la zi 
aceste sortimente. De altfel, cele 
două contracte restante către 
I C-S.H. și I.F. Miercurea Ciuc au 
fost realizate în prima decadă din 
octombrie. In ce privește refuzu
rile. acesteo s-au datorat atît ca
lității neconforme cu STAS-ul cît 
și lipsurilor cantitative, de care se 
fac vinovoți expeditorii, sortato- 
rii și șefii de depozite. In urma 
sesizărilor primite am luat măsuri 
corespunzătoare și situația s-a în
dreptat. Astfel, Voleriei Armean, 
pentru asemenea obateri repetate 
î-a fost desfăcut contractul de 
muncă. Crăciunoiu Eugenia a fost 
retrogradată pe o lună, ior Șirian 
LucreHa. Icrdache Constantin șl 
Dută Adela au fost trimiși pe cont 
propriu să rezolve la fața locului 
litigiile cu beneficiarii""

Acestea sînt cauzele care au 
generat deficiențele. După cum 
se vede, situația nu este cea mai 
bună. Îndreptarea ei se cere fă
cută fără intirziere, mai ales că 
tncepînd cu anul 1969 I.F. Petro- 
Șcr.i trebuie să lucreze fără dota- 
jții. Comitetul de direcție va tre
bui să acționeze moi eficient, cu 
mai multă hotărîre, astfel ca toți 
indicotarii de plan să fie îndepli
niți. Numai așa activitatea în
treprinderii se va putea ridica la 
nivelul cerințelor și al posibilități
lor.

R. SELEJAN

Dala de I octombrie a marcat în
ceputul introducerii unui număr de 
504 stîlpi hidraulici „Slandmalik-Sa- 
gem la abatajul frontal al sectorului 
HI, din stratul 5, blocul III A. de Ia 
mina Lupeni. Stivuiți cu grijă între 
..furcile" metalice ale vagonetolor, 
puse la dispoziție în mod special 
pentru acest transport, reprezentan
ții" susținerii mecanizate sînt dirt 
jați zilnic spre frontul de lucru, 
după ce în prealabil — la atelierul 
electromecanic — li se verifică po
tentele capacității de preluare a sar
cinilor. Stîipii, asimilați treptat, vor 
crea posibilitatea, pc de o parte, 
a extragerii unei fîșiî mat groase 
de cărbune de sub intercalalia ste
rilă a primei felii, Tăroînînd ca folia 
inferioară să aibă o înălțime mai 
prielnică extragerii (2.50—2,60 m, în 
loc de 3,20 m).

Clădește do 18 ani, dar ceea ce-i 
mai domn de reținui o faptul că 
părțile alcătuitoare alo muncii salo 
— fiecare cu ponderea ci — au 
un punct unic do aplicație : ansam
blul dc construcții din Valea Jiului 
alo Șantierului cu numărul unu...

Au existat multe prilejuri de 
și reală, In toi a- 

se destăinuia omul 
:u statura masivă, pă- 

cărnnl și privirea deschisă —

in cailieiul Aero- 
nni -- <înd a prl- 

- n-a, fost o

C. BAI AN

satisfacție adîncă 
cest răstimp — 
din fala mea. ci 
rul 
dar ca In '51, cind am pus în func
țiune, cu cîteva luni înainte dc ter
men, captarea do ape din Cheile 
Jietului, parcă n-a fost niciodată... 
Orașul se extinsese și era nevoie 
de mai multă apă. Și oamenii șan.- 
tierulul au pus umăr lingă umăr și, 
la capătul unor încercări eroice, cu 
adevărat eroice, au alăturat conduc
tei ..anemice" de 
peste trei ori mai 
tu mit că am putut 
de ei...

Nu-și 
ti eb în 
Nicolae 
coastă preferință. Cert este că nici 
împlinirea proiectului integral de

80 mm una de 
mare ! Sînt mul

să

arc, cred, 
ce măsură 
Sasu, a cîntărit

fiu alături

rostul 
șeful

să mă în- 
șantierului, 
obiectiv a-

1 440 apartamente 
port, do acum doi 
mit și Ordinul Muncii 
jucărie...

— Am peste 400 dc oameni po 
șantier, toți unul și unul, în plină 
desfășurate... Strădaniile lor de zi 
cu zi, au făcut ca 85 la sută din 
planul valoric pe anul în curs să 
fie deja realizat. Din cele 264 a- 
parlamenle. a mai rămas să dăm 
gata exact 661 Un simplu calcul, 
pe trimestre, poate argumenta pe 
loc rigurozitatea matematică a rit
mului...

Aflu că, actualmente, constructorii 
sînt axați po executarea unor am
ple lucrări pentru perioada de iar
nă. Ce se va face în acest sens ? 
Se va pune la punct stafia de be
toane șl se vor asigura canalizările 
termice în vederea încălzirii blocu
rilor.

— Nu vrem să rămînem în pană. 
Iată, de pildă, finalizarea glisării 
la blocul B 1 o, întregirea structu
rii de rezistentă la creșa și grădi
nița do copii din Aeroport, accele
rarea lucrărilor de zidărie și 
tare a planșeelor prefabricate

blocurile G 9 șl G 10 ale aceluiași 
cartier, ne string eforturile într-o 
aceeași rezultantă: obținerea fron
tului de lucru necesar.

Fără îndoială, doar intimplarca o 
făcut ca, înainte dc a ști co caut 
la dinsul și cine sînt, să se plîngă 
tocmai unui om de-al lui < '• „în 
coltul dc flori, frumos al ferestrei 
de unde văd șantierul" se i : îpla- 

legca 1 
eu 

muș
inai

• se i 
toată 
bolnavă, 

și, uite, 
tot, n-a

mi-ar fi spus, 
(1 a-

ca-

se o... „tragedie" în 
„îngrijitoarea a fost 
m-am luat cu treaba 
cala e dărîmată do 
udat-o nimeni...".

Toate acestea nu
însă, absolut nimic, dacă n-aș 
vut, ulterior, dovada căldurii cu 
re înconjoară șl e împresurat de 
oameni, dacă nu m-aș fi convins 
în lot ceea ce făureșle 
ceeași grijă și dragoste.
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ROMANIA
Depănătoarea Mesaros Senia

cu 30-40 la sută.

Ieri, la Petroșani s-a în
registrat o temperatură ma
ximă de plus 15 grade. Mi
nima a fost de plus 8 gra
de.

La 
ximă 
iar minima de plus 4 grade.

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vreme frumoasă, cu 
cer variabil, mai mult senin. 
Temperatura în creștere. 
Ceață dimineațo.

Paring temperatura ma- 
a fost de plus 8 grade,

Loc u l
Urmăream cu lăcomie apa

riția filmului „Tarzan, omul 
maimuță" pc unul din ecra
nele orașului nostru pentru 
că doream să văd un actor 
exceptional înzestrat, lucind 
In acest rol dilicil. M-am să 
lurat insă de lăcomia mea la 
cinematograiul .7 Noiembrie".

Cind merg la cinema pre
fer să stau pe scaun (probabil 
că sînt o fire mai indolentă) și 
să am o bună vizibilitate. Am 
Intefional să procedez conform 
acestui arhaic obicei. Am cum
părat bilet de categoria tntfi 
Cind am Intrat in sală s-a slins 
lumina șl a început filmul. Di- 
bulnd rindul, mi-am cerul seu 
ze de la cei patru spectatori 
care
meu 
sem

mă despărțeau de locul 
șl tocmai mă strecura- 
plnă acolo cind... ce-mi

de la cinema
văd ochii i Scaunul meu 
era întreg, ci numai jumătate, 
mai bine spus, era schelet de 
scaun. Indignai — șl rușinai

nu

Jura®!
pentru că-mi deranjam incă o 
dală vecinii — m-am retras 
pe .extrema dreaptă", la „ver
ticală", de unde m-am lăsat 
lurat de agilitatea șl forța lui 
Tarzan, de Idila ce se înfiri
pa Intre Omul-maimujă și ro
mantica Jane...

După terminarea spectacolu
lui am constatat că nu numai 
locul meu ghinionist era In 
acea stare, mai erau cîteva

(regrel că nu le-am numărat) 
și urme demne de încredere 
mă îndemnau să cred că se 
executau reparații.

Bine, bine, mi-am spus, re
parația e reparație', șl focul — 
loc i cind conducerea cinema
tografului știe că in sală exis
tă o asemenea stare de lu
cruri, de ce se vlnd aceste 
locuri ? Poate ar fi fost o mo
dalitate mai onorabilă, șl mai 
elegantă, dacă mi s-ar fi spus: 
„Scaunul cu acest număr este 
imposibil de folosii, exceptlnd 
posibilitatea că alt putea ii 
fachir. Dacă vreji, 11 luati, 
dacă nu, riscati să vedeți III 
mul In picioare". Aș li medi
tat cîteva momente; poate-l 
luam, poate vedeam lilmul in 
altă zi...

In ultimii ani an apărut la noi 
nenumărate reviste care în scurt 
timp s-au impus ca prezente acti
ve și distincte în peisajul cultural 
românesc. E deajuns să amintim în 
această direcție publicații ca „Fa
milia', „Ateneu ", , Ramuri", ..Croni
ca" etc., purtătoare ale mor valo
roase tradiții preluate în mod crea
tor și dezvoltate potrivit realităților 
noăs^e. Din cuvin tu) program al noii 
publicații aflăm că ea va milita pen
tru „promovarea, restabilirea și con
sacrarea I valorilor autentice, pentru 
inftaritoa și afirmarea deplină a 
mulțimii do talente noi, care vin ne
încetat să sporească zestrea de fru
mos și prestigiul de cultură al pa
triei". De asemenea, revista își pro
pune să lupte pentru „înlăturarea de
finitivă a manifestărilor de exclusi
vism și rigiditate, a spiritului măr
ginit de intolerantă și rivalitate mă
runtă, a fenomenelor de parazitism 
și inerție, de impostură, incompeten
tă și carierism..."

Structurat pe o necesară și bine
venită varietate do rubrici, cu o 
grafică sobră (poate prea sobră!), 
intr-un format comod de lucru, cu- 
prinzînd 32 de pagini, primul număr 
anunță o apariție interesantă și den
să. Rețin în acest număr atenția ar
ticole semnate de scriitori valoroși 
cum sînt: Marin Preda, Miron Radu 
Paraschivescu, Victor Eftimiu, Adrian 
Marino, Șerban Cioculescu, Constan
tin Noica. Zaharia Stancu, Vladimir 
Streinu, Eugen Barbu, Geo Bogza. 
Poetul Ștefan Aug. Doinaș definește 
conceptul de „modă poetică" actuală 
ca pe „un fenomen parazitar de mi
metism artistic, cantonat în stricta 
actualitate și deci trecător care, re- 
fuzînd modelele înaintașilor și ml- 
mind cu ostentație noul — propune 
mereu alte fetișuri, urmărește suc
cesul în locul valorii, confundă ori
ginalitatea cu noutatea, maniera șl 
clișeul în dauna conținutului de sub
stanță, constituind astfel o școală a 
facilității și a imposturii". In artico
lul său, Marin Preda face fine deli
mitări între două modalități de con
duită artistică disociind „spiritul prl-

A lost o zi emoționantă I 
Noi pionerll claselor a VIII a 
ne-am luat rămas bun de la 
cravata purpurie iar elevii 
claselor a lll-a au primit cra
vata. AdunatI In una din să
lile școlii noastre, loji eram 
emoționali. Momentul solemn 
a sosit. După ce s-a dat co 
manda, prin fala noastră au 
liecul cele două steaguri: cel 
hlcolor șl cel al pionierilor. I.e 
priveam tăcujl. Ele simbolizau 
patria noastră. O grădină în
floritoare. presărată cu bo
boci de trandafiri care, deschl- 
zîndu-se, o vor fnirumusela 
lot mai mult. Acești boboci 
sinlem noi, cel care mline vom 
construi comunismul

Apoi s-a dat raportul. A 
urmat deviza, pronunțată rar 
șl grav de către Iov. prol. 
Răducanu Maria: „Pentru glo
ria poporului și înflorirea Ro 
mâniei socialisle, pentru cau 
za partidului, înainte I".

Un val de glasuri a Inunda1 
sala. Apoi, elevele Kalman Fe 
licia și Stupu Carmen au ex
primai sentimentele despărțirii 
de cravată in cuvinte simple, 
dar atît de adevărate, incit ini
mile celor care le ascultau au 
îr.cepul să palpite. Apoi cei 
mari și-au luat cravatele de 
la gil și le-au sărutat. Cel

mlcl, slloșl s-au apropiat d° |1
(•rapelul patriei, s-au aliniat 11
s cu glasuri Iremurînde au îi 
rostii legămlntul-. .Voi învăța Jj 
și voi munci pentru a deveni |l 
f/u de nădejde al patriei me- 1
le, Republica Socialistă Româ- l|
nla. Vol II credincios poporu || 
Iul șl partidului, voi respecta |j
neabătut îndatoririle plonle- 1
reșli". In timp ce melodia „Ant |
cravata mea" s-a revărsat In I
sală, cravatele roșii au fost •
puse la gîlul celor care, din j
acel moment, puteau spune cu ,
mlndrie — Sin! pionier I Au j
fost felicitai! de către tova- ,
rășa comandantă Moldovan j
Juliana și de tov. prol. Bl- 
coi Evdochla, din partea Con’ 
stilului municipal al Organ1.' 
jallei pionierilor. A urmat a 
pot un program artistic, fnclii- ! 
nat acestui minunat dar al 
partidului — cravata. Noii ,
pionieri, prin poeziile șl cîn- ț
tecele ior, au mulțumii parii- 1 
dului pentru vlaja minunată 
pe care o trăim astăzi. Mulțu
miri le-au fost adresate și das- . 
călilor noștri, care ne veghea
ză pașii copilăriei pentru a 
putea înainta senini spre vi- ] 
itor. i

Un grup de elevi ai cla
sei a Vlll-a C. Școala 
generală nr. 1 Petrila

NAUFRAGIUL
BLOCULUI A2

părinții?), feres- 
nu au perdele,

Prof. Constantin PASCU

(Continuare In pag. a 3-a)

Ts. ALHAR

SECVENȚE SIBERIENE
Legendele siberiene tulbură prin 

Indifinitul lor, prin trecerea neob
servată de la fantastic la real, prin 
acea incorporare a omului în na
tura pe care o înnobilează pe mă
sura idealurilor sale.

...Angara, fata cu ochii albaștri și 
trup mlădios a bătrinului Baikal, 
îndrăgostită de voinicul Enisei, își 
părăsește tatăl și pleacă prin tai
gaua deasa, printre stînci amenin
țătoare, spre alesul ei .Întunecat, 
să-l lumineze viața. Bătrinul Baikal, 
furios, aruncă stînci uriașe în ca
lea fugarei dar nu izbutește s-o o 
prească din drum. II blestemă a- 
lunci pe Enisei să nu vadă lumina 
bucuriei înainte ca Angara să nu 
fie împodobită cu lumini mai luci
toare ca stelele. Și Enisei a jurai 
la rindul lui că își va aștepta min- 
dra despre care vorbeau pescăru
șii in zbor. Și-n drumul ei spre ma
rea iubire, Angara și-a trocul iru-

pul zvelt prin coloșii de oțel ai 
• urbinelor, împodoblndu-se cu lu
mini, dînd măsura puterii marii sale 
Iubiri: 4 100 000 k\V la Bratsk șl 
4 500 000 kW la Ust-Slin>.

...în avionul care duce de la Ir-

Note de drum
n:». •tniijii«iffjiH!5»nmiinnmi'fiHnfUim»iffnm

locuite de bu- 
de gnoază, unde 
năprasnic Iarna, 
de țînțarl. Aici

La 1 noiembrie vor începe

Cursurile
Universității 
populare

ar 
su-

un 
dat 
Pa- 
ce-

Intr-un,.Jimp înciedibil de scurt 
neglijența iasă urme care se șterg 
cu mari eforturi, cer 6 investire su
plimentară de bani și constituie mo
tivul principal al irosirii timpului pen
tru oameni care, fără îndoială, 
putea să-l consacre unor scopuri 
perioare.

Nu sînt doi ani — mai exact 
an și opt luni — de cînd a fost 
în folosință blocul A 2 din sir. 
ringul, orașul Lupeni; neglijenta
lor care trebuiau să-l îngrijească a 
fost nemiloasă cu această clădire 
în care locuiesc peste 80 de familii, 
ele Interesate în primul rînd să-l în
trețină, să-l păstreze deoarece este 
casa lor. La toate blocurile, cu unul 
sau mai multe etaje, există obiceiul, 
într-o oarecare măsură obligație, de 
a se instala un afișier cu numele 
fecărui locatar, numărul apartamen
tului și diverse anunțuri ale admi
nistrației de clădiri, un panou al cu
tiilor poștale, eventual afișe care să 
îndemne la grijă, atenlie și curățe
nie. Dar aici nu se pot vedea ase
menea amenajări de uz cotidian. 
Cum se primește corespondenta aici î 
Intr-un mod original : sub ușă sau 
de cele mai multe ori. sub preșul 
din fața apartamentului. Procedeu) 
nu este lipsit de surprize comice : o 
scrisoare este descoperită după 10— 
15 zile. Urcăm scările 
alta, urcăm etaj după 
funcționează capricios și 
pect jalnic, cu oglinda 
fățișarea neospitalieră a 
diri este unică în felul
sînt zgîriati, cuvinte scabroase în
crustate de o fantezie infantilă ne-

una după 
etaj (liftul 
are un as- 
sparlă). In- 
acestei clă- 
ei : pereții

ne a- 
betea- 
Mării 

născut

kutsk spre Bratsk, o femeie 
trage atenția să privim spre 
la valurilor înspumate ale 
Bratsk : .Cam pe aici s-a
lurka. acum cinci ani". Tinerii din 
jurul ei privesc cu interes punctul 
unde , s-a născut lurka", nelulnd 
in seamă aparentul paradox: .Cum 
se poate naște un om pe fundul mă
rii într-adevăr, paradoxul e nu
mai aparent, căci în urmă cu cîliva 
ani, in locul uncie se intide lacul 
dc acumulare al hidrocentralei Bra-

tsk se aflau localități unde oamenii 
își duceau viața de zl cu zi, barăci 
pentru miile de locuitori ai șantie
rului, iar acum cincizeci și ceva de 
ani aceste locuri, 
riați, erau ținuturi 
stăpîn era gerup 
Iar vara — norii
erau trimiși in exil mai'ales revo
luționarii leniniști. (De altfel, una 
din explicațiile date schimbării a- 
cestei denumiri din ’Buriatsk (.lo
cuit de buriati") în Bratsk („locuit 
de frați") este că revoluționarii în- 
cheiaseră aici o adevărată 
tre ei și populație.

...Salbele de lumină au 
Enisei odată cu trecerea 
„Cel mai mare'
Krasnoiarsk. Puterea

frăție în-

ajuns la 
epitetului 

do la Ust-Slim la 
hidrocentralei

L. DUTA

(Continuare In pag a 3-a)

în anul de invățămint 1968- 
1969, Universitatea populară 
din Petroșani va funcționa cu 
un număr sporit de cursuri 
pentru a da posibilitate tutu
ror sollcilanlilor să o frecven
teze, să-și îmbogățească cu
noștințele.

Cursurile vor începe la dala 
de 1 noiembrie, iar înscrieri 
se pot face pînă la data de 30 
octombrie la Comitetul muni
cipal pentru cultură și artă. 
Odată cu înscrierea se vor 
achita și taxele de participa
re astfel: 30 de lei cei care 
doresc să urmeze cursurile de 
cultură generală, 50 lei la Ra- 
dioelectronică, 150 lei la De
sen tehnic și Radio-amatori șl 
250 lei Stenografie șl limbi 
străine.

Cursurile de matematică, 
limba română, fizică și chimie 
sînt organizate pentru a pu
tea da posibilitatea elevilor de

1 ZILEI > 
’‘V

a se prezenta bine pregătiți la 
examenul de bacalaureat șl la 
cel de admitere în învătămln- 
tul superior fiind conduse de 
profesori de specialitate.

Conferință
Luni, 14 octombrie, ora 18, 

la Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani, 
EMIL LEPADATU va confe
renția despre 
Impresii de

medicul

Jugoslavla-azl. 
călătorie".

Seară de dans
Duminică, 

clubul sindicatelor din Petri- 
la organizează o 
dans pentru tineret. Va avea
lcc și un interesant concurs 
.Cine știe cîștigă" dotat cu 
premii în obiecte.

13 octombrie,

seară de

controlată (ce spun 
trele de la paliere 
iar geamurile n-au fost spălate, pro
babil de multe luni. La fiecare etaj, 
ca la toate blocurile, este cite o gu
ră pentru hidrant care, aici, de la 
instalarea în zid și pînă acum, nu 
a suportat nici o transformare: fără 
geam, fără nimic. Curățenia scări
lor e foarte relativă — femeia de 
serviciu e bolnavă, iar înlocuitoare 
nu există! Din cînd în cînd o sur
priză : la această clădire modernă 
se mai pot vedea la uși lacăte. Te
rasa blocului are conductele pentru 
scurgerea apelor pluviale fără gră
tare, se înfundă, apa curge prin pe
reți — se mai miră cineva de ce este 
igrasie ? Cîteva trepte duc la subsol 
căruia îi lipsesc doar cîteva stalac
tite și stalagmite pentru a fi decla
rat peșteră : apa curge în voie (cine 
mai știe de unde) și a format un mic 
lac din care se scurge, pe lingă 
bloc, un pîrîiaș... La fiecare etaj prin 
cite o ușă (fără broască șl miner sînt 
multe) izbită de curent, se trece spre 
interiorul de serviciu. Numai cu pre
țul unei încercări curajoase se poate 
sta aici cîteva minute, în mirosul 
respingător din subsol. Burlanele 
pentru gunoi au fost necorespunză
toare, prea subțiri, șl se înfundau. A 
trebuit un an și jumătate pînă cînd 
s-a ajuns la stadiul de înlocuire, o 
chestiune deosebit de importantă ca
re a lăsat pe multi indiferenți. To
varășa Coroiu. soția secretarului co-

T. SPATARU

(Continuare in pag a 3-a)

Obiective în îaza 
finalizării

Transportorul cu bandă de 
cauciuc de la orizontul 440 și 
tiaseul C.F.I. de la orizontul 
400 pentru colectarea produc
ției din stratul 3, blocul IV 
al minei Lupeni vor intra In 
funcțiune la 1 noiembrie a.c.

Tot pînă la această dată va 
fl dat în folosință bazinul de 
100 metri cubi care va de
servi alimentarea cu apă po
tabilă a băii muncitorilor. La 
finele trimestrului IV va fi 
bun pentru exploatare bazinul 
R.H. pentru apele de ram- 
bîeiere, din incinta puțului 
Ileana.

Un grup de actori ai Tea
trului de stat „Valea Jiului" 
vor prezenta luni In lafa spec
tatorilor din Deva piesa „Pla
tina Blanduziei". Mărfi, aceeași 
piesă va fi prezentată In lata 
ojelarilor din Hunedoara.

I I
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și

munți

dală ca 
apa nu

poteca fșl 
în murmmul 
te călăuzește

de trei 
cu nalu- 
Grohotu- 

i de mult
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se daloreșle

astro I (Prin

Un nou înlocuitor al pielei nimic

do 
do

magistri 
cărțile

indârât) - 
omului să

1 mintea) - 
șl de hrana

să-$i 
mal laconic 
qîndurile.

. regredi 
înseam- 

viața nu 
stea pe

De-acord, dar un cotoi cu gheare 
Tăioase pentru... nepăsare!

exprime
șl

egregius 
.«I bun 

niclcînd

s-a dat pe viață șl pe 
In cele din urmă, lz- 
trecut de partea apoi 

către

Se-ntîmplă, noapte 
noapte, in magazinul 
mezeluri nr. 66 din Lupeni. 
Conducerea magazinului 
are de spus ceva ?

T. M.
(după o corespondență primită 
dc la Simion Cotean, Lupeni',

PROVERBE

frumusețile
județului nostru

CRONICA
RIMATA

PODUL 
GROHOTULUI
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i
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Lupta 
moarte, 
bînda a 
care șl-a rostuit vadul
Crișul Alb. Si din încleștarea 
dintre munte și apă s-a năs
cut Podul Grohotului, o fru 
rausele a naturii ascunsă în 
miezul munților Apuseni.

De la Brad, lăsînd în urmă 
comunele Mesteacăn, Ribița și 
Uibărești, drumul se îngustea
ză și pe nesimțite devine o 
potecă ce șerpuiește de-a lun
gul malului unei ape repezi 
si cristaline. numită Valea 
Grohotului. Peisajul este de-o 
frumusețe grandioasă. O dală 
cu apa. prin valea îngustă 
curge și albăstrimea cermui, 
ademenită de foșnetul păduri
lor, Tie liniștea care răsare ți 
dispare după adierile vîntului

De la o vreme 
pierde cîntarul 
apel. Firul văii 
însă cu siguranță. La un mo
ment dat, valea devine gcvo 
mai largă, pădurea se rărește 
șl de-o parte șl de alta a văii, 
pe versanlii celor doi
care leagănă murmurul aprj, 
apare grohotișul. Ți se p i » 
că cine știe ce blestem, ve
nit de cine știe unde a mă
cinat cu migală piepții mumii
lor dimprejur. Cite o piatră se 
rostogolește și zgomotul ci 
care se-neacă o dată cu ea !n 
cristalul apei, pare ca un 
plîns neputincios al muntelui 
de a se aduna încă o 
atunci demult, cînd 
era încă victorioasă.

$i după vreo trei 
de mers, călcînd

ceasuri 
urmele

murmurului de apă, ale foșne
tului do fagi îmbătrîniți șl alo 
plînsului do munte scăldat în 
soarele de dimineață, îți a- 
pare în cale, în toată splen
doarea, Podul Grohotului. Do-o 
parte și de alta munte, în față 
munte șl pe sub el apa 
curgînd veselă la vale. Ajuns 
sub acest pod natural de pia
tră, săpat de apă vreme de 
cine știe cîte ere, nu poți să 
nu-i aduci naturii, strigînd cu 
toată puterea, mulțumiri, pen
tru frumosul dar.

De la Brad, vreme 
ceasuri, conversînd < 
ra, ajungi la Podul 
lui, acolo unde atunci 
apa a ieșit biruitoare. $1 toa
tă această excursie, înseamnă 
o neuitată zi do odihnă,

crucea nopții, șobolanii, Iar 
Sobor in taină Un lingă ctnlar. 
Poate, zic, poale-i un... control 

obște sa 
Inopinat, din clanul șoricesc... 
Chițăie unul dolofan ca dopul: 
„Ca analiza sd-șl atingă scopul 
Propun (e-un semn suprem do age

rime I) 
S-d luăm pe sorturi șl după

mărime...". 
Bine-nleles, au fost cu toții... pentru 
Și-o luară cu salamul pus In centru, 
Și-o terminară-n șuncile-afumafe... 
„Defectul" lor? Nu pol doar sd...

constate I 
A doua zi, normal, reinlră-n rol 
Produsele trecute prin... control 
Șl fără doar și poate — cui ii pasă? 
Clientului „naiv" ti cad in... plasă. 
Nu ne-ar mira s-apară, poate, 
Prin... tele(chiț) publicitate 
(Așa cum siht in mari nevoi) ,• 
„Avem post liber... de cotoi"

La 29 mai 1953, doi bărbați cura
joși — alpinistul Tensing, din tribul 
șerpașllor din Nepal și apicultorul 
neozeelandez Hillary au escaladat 
cel mai Inall vîrf de pe pămlnl - 
Ciomolungma.

Pe glob există 14 virfurl mal înal
te de 8 000 m. Ele se află în masi
vul muntos Karakorum din Himalaia 
și printre acestea se numără și Cio
molungma. Pe la jumătatea secolu
lui trecut, un grup do topografl mi
lltori englezi au stabilit cel m.it 
înalt vîrf din Himalaia înall de 8 843 
m, pe care l-au denumii după nu
mele conducătorului grupului — co-

partenerii săi nu pol rezista 
sus...

Expediția pornește la 12 februa
rie. După trei luni, după ce au tre
cut do uriașul și primejdiosul circ 
glaciar, Kotnbu, nlplnlșlll instalează 
cea de-a patra tabără. Este cea mal 
înaltă bază alpină a lor. 
pas cu pas în sus, el 
cinci tabere. Cea de-a 
flă la o altitudine de 
această tabără. I Hilary 
petrec singuri noaptea do 23 mal.

In dimineața de 29 mai, legați cu 
o frînghle șl la o temperatura de 
minus 30°C, ei ajung pe vfrf In ora

înalntînd 
ridică alte 
noua se a 
fi 750 m. In 
si Tensing

Se înțelege că gradul de 
cultură al unui om nu se a 
precloză după nivelul lui dc 
cunoștințe in domeniul lim
bii latine sau al celei eline. 
Există însă unele profesii, 
de altfel destul de frecven
te, In care limbo latino este 
absolut necesară. Intr-o a- 
numltă măsură, această lim
bă constituie un fel de lim
bă internațională centru 
lingviști, biologi, medici.

In literatura noastră cla
sică. precum și in cea străi
nă întilnlm la tot pasul ex
presii și aforisme latine. Ele 
se bucură de popularitate și 
în rindurlle scriitorilor șl pu
bliciștilor contemporani, aju- 
tindu-i 
plastic, 
original

I
I
I
I 
I
I
I
I
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Non progredi es 
(A nu merge înainte 
nă a da 
îngăduie

Chimiștii din Aachen (Elveția) au 
sintetizat un nou înlocuitor al pie
lei, pe care l-au denumit „antișagre- 
nU". Aceasta pentru că are calități 
opuse cu ale pielei șagrenate din 
cunoscutul „Peau de chagren* al Iul 
Honore de Balzac. In timp ce pie
lea șagrinată din carlea scriitorului 
francez se contracta, micșorîndu-se 
din ce în ce mai muit, antișaarenl- 
lul. dimpotrivă, se mărește. Ritmul 
de creștere al acestui material plas
tic corespunde întocmai ritmului 
de- creștere a omului. In felul ares-

ta s-a rezolvat problema uicăllă- 
mintei și îmbrăcămintei veșnic* 
scurtă, un șorț sau o pereche 
cizme cumpărate pentru un 
patru ani, de exemplu, vor 
dată cu acesta, astfel, îneît 
putea purta toată viața.

Este drept că articolele 
tionatc din antișagrenit au
neajuns — ele nu pot respecta ca
priciile modei, căci modelul râmi- 
ne cel inițial și el nu mai poale fi 
modificat.

O 
de 

copil de 
crește o 
el !«' vu

confec- 
un mare

„Casa arcașului" un nou
turistic în construcție

Avionul 
,,DC-1O

Sub poalele Cetății Neamțului a 
început construcția unui ban turistic 
care va purta denumirea „Casa arcașu
lui". Construcția, proiectată in stil ar
hitectonic moldovenesc, va evoca vre
murile arcașilor și plăieșilor lui Ste
fan cel Mare. Hanul va avea came
re de locuit, restaurant, spații pen
tru parcarea mașinilor și va consti-

tui un loc de popas pentru turiștii 
care vizitează Cetatea Neamțului și 
mănăstirile Agapia, Văratic, Neamț 
și Secu, casele memoriale Ion Crean
gă și Mihail Sadoveanu, situate în 
apropiere. Tot la Tg. Neamț vor în
cepe în curînd și lucrările pentru 
ridicarea umil mare hotel turistic.

(Agerpres)

JOCURI DISTRACTIVE

Revista .Design News' 
nunță confecționarea mache 
tei în mărime naturală a a- 
vionului „DC-10". în varianta 
cu două clase, avionul va pu
tea lua la bord 271 pasageri, 
iar în varianta turistică 
334 pasageri. Avionul este 
destinat pentru linii aeriene 
cu lungimea variind de la 300 
la 3 200 de mile și poate de
cola și ateriza pe aerodromuri 
nu prea mari, folosite pînă în 
prezent numai pentru avioane 
cu reacție cu distantă medie 
de zbor.

Pe avion sînt montate trei 
motoare „CF 6/36-6" ale socie
tății „General Electric", 
dezvoltă o tracțiune de 
39 500 livre. Două 
sînt montate sub aripile 
nulul, și unul deasupra 
lajului.

Lungimea avionului: 
picioare, 0 țoii: diametrul fu- 
selajului: 19 picioare. 9 țolij 
anvergura aripii: 155 picioa 
re, 4 țoii. înălțimea (pînă la 
punctul superior al ampenn- 
jului): 57 picioare, 3 țoii.

Pe puntea de jos, dedesub
tul salonului de pasaqeri. se 
află bucătăria. Bucatele sînt 
aduse în salon cu cărucioare, 
cu ajutorul unui lift. Pe fleca
re cărucior se așează 20 dc 
platouri. In felul acesta, (oți 
pasagerii avionului pot căpăta 
mîncare caldă în decurs de 30 
de minute.

A 

împotriva 
falsificării

scrierii cu pixul
Se știe că pentru completarea 

unor acte de plată sau a unor docu
mente poștale importante nu se ad
mite să se scrie cu pixul. Aceasta 
din cauză că pînă în prezent pen
tru a identifica un scris cu pixul 
era nevoie să se adune puțină pas
tă caro să fie analizată la laborator, 
ceea ce era și dificil șl cerca multă 
vreme. Iată însă că un chimist 
merican a pus recent la punct 
colorimetru perfecționat ,•
parat permite să se cunoască 
trul electronic al unei corneli 
pe hîrtie.

Această tehnică lasă intact 
(ionul analizat și detectează
repede ștersăturile, supraimprîmă- 
rile etc. făcute, pe un document sau 
act cu ajutorul unul pix diferit de 
acela care a servit la textul origi
nal. In realitate, rezultatele analizei 
variază, de asemenea în raport cu 
cerneala folosită, pixul folosit cît $1 
după caracterul scrisului.

a- 
un
a-

Geometria literei ,F“ împuterniciți
(MonoverbFormați cu figurile geometrice ală

turate litera
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Automobilul
Mini-1000“

acest 
spec- 
direct

eșan- 
foarle

Ionelul englez George Everest. Cu
rînd după aceea s-o aflat că popu
lația locală botezase de mult acest 
vîrf Ciomolungma, ceea ce în tra
ducere ar însemna „Mama — zeița 
țării". In 1965, o expediție hindusă 
a descoperit că vlrful vîrfurilor era 
denumit de nepalezl —- Zagarmata. 
Aslăzl însă el este cunoscut atît sub 
numele dc Ciomolungma cît și sub 
cel de Everest.

Expediția, care a obținut primele 
victorii pe Ciomolungma, s-a aflat 
sub conducerea lui sir John Hunt. 
Aceasta era cea de-a 12-a încerca
re de a cuceri vlrful. Prima expe
diție a încercat acest lucru, aparent 
Imposibil în anul 1921. La început, 
membrii ei și-au croit drum din par
tea de nord a vîrfului, dinspre Ti
bet.

Abia în 1951, calea dinspre nord o 
fost părăsită șl expedițiile au pre
ferat drumul dinspre sud, din Nepal.

Hunt a organizat o pregătire prea
labilă de doi ani a expediției. In 
condiții de laborator și în Alpi o 
fost experimentat echipamentul spe
cial — haine, încălțăminte. corturi 
și hrană. Au funcționat în mod im
pecabil și aparatele de oxigen, fără 
care omul nu poate rezista în at
mosfera altitudinilor foarte mari. S-a 
ținut seama de cele mal mici amă
nunte care au dus la insuccesul ex
pedițiilor anterioare. Pentru aclima
tizarea pe drumul spre Ciomolung- 
ma, alpinișlli au purtat poveri grele 
șl au escaladai cîleva vîrfuri de 
peste 7 000 m din Himalaia, Dc la 
Katmandu, capitala Nenahilul. 7 tone 
do bagaje au fost transportate do 
470 do persoane. In con nial înaltă 
parte a munților s-nu alăturat ex
pediției 20 de alpiniști din tribul 
șernasilor.

Tensing, denumit și „tigrul 
laiei", participă, nu pentru 
oară, la faza finală a cutezătorilor 
rare înfruntă Ciomolungma Dar

l-lima 
prima

11,30. După ce rămîn acolo o jumă
tate de oră, timp în care înfig stea
gurile nepalez, neozeelandez și en
glez, fac fotografii și se odihnesc, 
cei doi coboară și îșl petrec noap
tea în tabăra a opta. A doua zi, în 
ciuda atracției celorlalte trei tabere, 
cuceritorii Ciomolungmei nu rămîn 
în ele, ci coboară la tabăra de ba
ză, unde sînt primiți cu entuziasm 
de către tovarășii lor.

Succesul expediției 
eforturilor unite ale tuturor membri
lor și muncii depuse de numeroșii 
lucrători științifici, ajutorului nepre
țuit al alpiniștilor din tribul șerpa- 
șilor și, în ultimă analiză, calități
lor excelente ale lui Hillary și Ten
sing care și-au înscris numele în is
toria culturii omenirii.

In 1956, o expediție elvețiană for
mală din patru alpiniști escaladea
ză în două zile consecutiv, legați 
doi cîle doi, pentru a doua și a 
treia oară vlrful Ciomolungma. Zece 
ani mal tîrziu, o expediție america
nă realizează alte trei escaladări ale 
vîrfului de fiecare dată tot de către 
doi alpinist! legali unul de 
Doi dintre cei sase americani — Un
sold și Hornbein — străbătînd ver 
sântul vestic necercetal și necunos
cut, au ajuns pînă în vîrf șl s-a»i 
întors pe urmele lui Hillary si Ten 
sing, realizînd pentru prima dală 
traversarea vîrfului dintr-o parte în 
cealaltă. In 1965, după două incef- 
cări nereușite, o expediție hindusă 
escaladează de trei ori vîrful. A fost 
cel mal mare grup de șoc format 
din nouă oameni.

In 1960, s-a anunlat că Cimolunq- 
ma a fost străbătut din partea de 
nord de către rtnl alpiniști chinezi 
și unul tibelan. dar descrierea ur
cușului este releMta numai pînă la 
altitudinea de 3 530 m.

Pînă în prezent, 21 de expediții 
au înfruntat cel mai inall vîrf din 
lume, iar altele se pregătesc s-o 
facă.

•
magister 

(Experiența e cel mai 
învățător) - n-a fost 
o taro fără bătrini.

9
Libri amici, libri 

(Cărțile ți-s prieten, 
ți-s învățător) - sau cum am 
zice noi „N-ai carte, n-ai 
parte".

Alit lectio ingenium (Lec
tura îți hrănește 
omul are nevoie • 
spirituală.

•
Per aspera ad < 

greutăți ajungi la stele) 
omul nu dobîndește 
in viață fără efort.

altul.

PROFESORUL: Ce vedem deasu
pra capului cînd timpul este frumos? r 

ELEVUL: Cerul albastru, nor! al--*V 
\noas 

bi și soarele.
PROFESORUL: Dar
ELEVUL: Umbrele,

fesor.

cînd plouă ? 
domnule pro-

Dezlegările 
jocurilor 

apărute în ziarul nr. C 893 
(6 octombrie 1968)

Poșta rubricii
LUCIAN STROCH1 — Petroșani) 

Rebusul este greșit j nu cunoaștem 
nici un substantiv AVE. Reținem re- 
boul (5) + 5 — 9, ca rezervă, pen
tru mai tîrziu.

na-Goli de cuvinte: Masă, nașă, 
ră, nouă nord. Cu poezie (triverb) ■, 
Camelia recită repede. Discontinui
tate (monoverb): întrerupere.

CORVIN ALEXE — Deva, ALBU 
ȘTEFAN — Petroșani: Nu publicăm 
careuri 
negre.

cu peste 15 la sută puncte

„Gazette de Lausanne" a- 
nunță apariția automobilului 
„BMH" model „Mini-1 000". Pe 
automobil se află un motor 
cu petru cilindri, cu supapele 
așezale sus, cu puterea de 
38,5 CP și cu 5 250 rol/min.

La acest automobil se folo 
seșlo un ambreiaj mOnolame- 
lar cu acționare hidraulică, o 
cutie de viteze cu patru Irep 
te cu un levier de schimbare 
a vitezelor așezat pe dușu
mea și cu frîne cu tambur 
pentru (oale patru roți. Auto
mobilul are două uși, lungi
mea de 305 cm, lățimea de 
141 cm șl înălțimea de 135 
cm. Ei atinge o viteză maxi
mă de 120 km/h.

*
«^.JUDECĂTORUL: (unui acuzot di 
(cerșetorie). Ce ai de spus în apăra
rea dumilalo ?

ACUZATUL: Nu este vina mea, 
domnule judecător. Țineam mina

întinsă să văd dacă mai plouă șl 
un trecător mi-a aruncat o monedă

£
spui soliei tale cînd te în

torci seara tîrziu acasă ?
— Eu spun numai „bună seara". 

Ea spune restul.
★

- Bunico, de ce se cheamă limba 
^noastră maternă?

— Pentru că tatăl tău nu înțelege 
că o poate folosi.

★
J O persoană în vîrstă caro inccar- 
Tcfi să obțină un consult gratuit 11 

întreabă pe doctor: Domnule doc’or, 
ce faceți cînd sinteți răcit rău?

- Strănut, dragă, strănut 
punsc doctorul, sec.

Culese de
V. IAȚENCO

Bicicletă 
extraordinară

Supere aude I (Cutează 
să fii înțelept I) - dar înțe
lepciunea fără curaj e ca 
curajul fără înțelepciune.

•
Audentes fortuna adiuvat 

(Pe cel curajoși soarta îl a- 
jută) — omul curajos învinge 
orice greutăți.•

Ignorontia non est argu
mentam (Ignoranța nu este 
un argument).©

Dictis facta respondeant 
(Vorbelor să le corespundă 
faptele) - omul este apre
ciat după faptele, nu după 
vorbele sale. •

Homo sum - humani nihil 
a me alienum puto (Sint om 
și nimic din ce-l omenesc 
nu mi-e străin) - omul este 
supus și binelui șl răului.

•
Omnia mea mecum porto 

(Tot ce-mi aparține port cu 
mine) - calitățile și defecte
le omului sînt ca umbra lui 
- îl însoțesc pretutindeni.

•
militare

a
o

Vivare
trăi înseamnă 
viața reprezintă 
tinuă.

este (A 
lupta) - 
lupta con-

■ăs-

Inventatorul francez Pierre Mont
real a născocit o bicicletă care 
merge fără ciclist. Acest nou mij
loc de transport are toate părlile 
unei biciclete obișnuite — două roți, 
ghidon, lanț, sonerie. Ea circulă în
să fără ciclist. O problemă deose
bit de grea pentru inventator a foit 
asigurarea stabilității acestei bici
clete. El a recurs la un complicat 
sistem electronic care, cu ajutorul 
unui dispozitiv, se orientează ziua 
după Soare, iar noaptea după Steaua 
Polară. In felul acesta, bicicleta os'.i 
menținută automat în aceeași pozl 
tie, îneît axa verticală este perma
nent perpendiculară pe suprafati 
Pămîntului.

Mala herba
(Iarba rea crește repede) un 
lucru rău se învață mal ușor 
decît unul bun.

cito crecii

Qualis pater talis filluj 
(Cum e tatăl așa e șl fiul) 
sau - așchia nu cade de
parte de trunchi.

•
Aqutla non captat 

(Vulturul nu prinde 
- omul puternic și 
nu se lasă antrenat 
runțișuri.

muscas 
muște) 

înțelept 
de mă-

EVRICA!
ORIZONTAL : 1) Săpări - Dusă 2) Amorți - Ură 3) 
pipă - Buză 4) Râu - Iță - Ina 5) Ești - Nație 6) 
— Ela 7) Stinjenei - Brăila (abr) 8) Bălan — Becar 

9) Mure — Măști 10) Notă muzicală - Circulară 11) Să
rată - Șină.

VERTICAL : 1) Supapă — Lună 2) Maria — Rabat 3) 
Apăsat — Calme l 4) Tău - Are bile 5) ~
Neam (fig). 6) Țării - Sat 7) Așa tată I 
Orășenești - Semi 10) E undă I — Vibra 
— 365 zile.

NOTĂ : Anagramind litorele fiecărui 
finiții) scris cu aldine se va obține un cuvînt 
în careu la numărul respectiv.

Caro - Răi - 
8) Cit Ilia I 9) 
11) Ziuă — Bob

cuvînt (din de 
nou inclus

Victor IATENCO

I 
I 
! 
I 
I 
I 
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I 
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1
I
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SCRISORI
•<

DE LA CITITORI
Curent...
alternativ

Atunci cind au început Iu- 
î curentului 
kV lo 220 
din carlie- 
lupeni am 
r» mî avem

erorile de trecere a 
electric de la 110 
kV., noi, locuitorii 
rul lopștein din I 
primii asigurări că 
In permanentă lumină și ten 
sume mai constantă Deci, era 
Urcsc sil fim mulțumiți. Mul
țumirea noastră a lost de du
rata unei... Dame electrice. 
Cfnd |l-e lumen mai Iraqă. te 
'iezești pe fntuneik O fi lost 
executată de mtnluiafă lucra
rea. o fi prea mare tensiunea, 
nu știm. Ceri 
fiunile se fin 
IJ.E.H. să trimită electricienii 

dar 
scurt 
repa-

este cd delec- 
lanl. Alergi la

să repare. Vin, e drept, 
cu mare inlirzlere și ia 
timp după ce execută 
rafiile, lumina se delectează
din nou. O li aștept!nd poale 
ceva stimulente materiale spre 
a face lucru de calitate, nu 
știm. $lim Insă că ni s-a făcut 
lehamite de atilea întreruperi 
de curent. Apelăm pe această 
cale ia ziar poate va reuși să 
iacă lumină.

Un grup 
cartierul

de locatori din 
Lopștein din 
Lupeni

7~ot prin praf
și prin noroi

Strada- Cuza Vodă din Pe
troșani este intens circulată. 
Străzile Andrei Mureșanu și 
Gheorghe n :'iu mai pufin. 
Toate trei asd doi factori 
comuni: n roiul și praful. 
Cfnd plouă, străzile respect i- 
\e sfnt pline de bălți și no
roi incit pietonii nu știu cum 
să le ocolească, iar mașinile 
zugrăvesc cu apă și noroi zi 
durile caselor. Cînd se tace 
timp irumos nu mai poli des
chide geamurile. Imediat li se 
umplu camerele dp p:ai. Spre 
c elimina asemenea .plăceri' 
din viata cotidiană a locuita 
rilor străzilor respective. e 
necesară plombarea gropilor 
si stropirea străzilor cind e 
'imp irumos. Credem că nu 
-erem prea mult edililor ora 
sului.

Lăutul va intra
în f uncție

Adlnclrea pufului nr. 1 Pis- 
cu, de la orizontul 9 la orizon* 
tul 10. a fost încredințată bri
găzii conduse de priceputul 
miner Tira Mihai. Cu fiecare 
metru care-i apropia dc ori- 

ntul 10. creșteau și satisfac
țiile. Troznind parcă din toate, 
încheieturile, adlncul ceda nas 
cu pas. Flnrtiuile au fost »dv 
plulite Brigada lui Tira Mi
hai a poposit la orizontul 10 
cu cîteva iile mai devreme. 
Aici altd dovadă a destoini
ciei. Pulul trebuia legal de o- 
'iznnl. Și cu fiecare puscălu- 
-6 bolia rampei se profila lot 
mol clar O dală lucrările de 
ăpare terminale, a începui 

hetonarea. Conturul cojjuros 
dispare sub învelișul protec- 
•nr al betonului. Maiștrii mi
neri Csrlla Alexandru și Pac- 
ne/er Gheorghe. maistrul prin
cipal Nîculescu Vasrle îndru
mă șl supraveghează desfășu
rarea lucrului. Lucrarea tre
buie terminală la limp, să Hc 
de bund calitate Și cei din bri
gada Iul Tira înțeleg pe deplin 
acest lucru. Pentru ci fiecare 
minul este prețios. fiecare o- 
ncrațiune trebuie executată fn 
timpul stabilii. De la fncepu-

Naufragiul
(Urmare din pag 1)

bu
ce

miletului de bloc ne asigură de 
nele intenții ale locatarilor în 
privește aspectul interior Soțul din- 
sei este principalul animator al a- 
cestei campanii do înlocuire a bur
lanelor pentru gunoi, a făcut nenu
mărate intervenții la I.G.L., I.C.O., 
rămase fără răspuns practic. Tovară
șul Avramcscu Li viu președintele 
comitetului do bloc. . mărturisește că 
locatarii nu au ajutat comitetul de 
bloc in acțiunile proiectate și, din 
această cauză, la noile alegeri care 
au avut loc la 24 septembrie a. c. a 
refuzat învestitura. Cetățenii 
locuiesc la diferite etaje erau 
tati de starea deplorabilă a 
lui dar s-au gîndit oare, la

care 
revol- 
blocu- 
partea

do responsabilitate care le revine ? 
Si aceasta nu este neînsemnată.

Dar starea de fapt nu este singu
lară. Situații similare se găsesc și la 
celelalte blocuri : la D 1. D 2. D 8. 
D 4, subsolurile nu se deosebesc 
prea mult de cel al blocului A 2; 
la acestea din urmă, tablourile cu 
siguranțele au fost distruse de in
tervențiile neaulorizate șl nepricepu-

la timp
anului, el n-au dezmințittul

oșlcplărtlc. Planul a lost rea
lizai lună de lună. Alături de 
solul brigăzii, la realizările dc 
pină acum au conlribuit din 
plin șl Manda Alexandru 
Covaci 
schimb. Petrescu Inn.
miner. Băncilă Gheorghe, Vo- 
Iosin Gheorqhc si Barb Gheor
ghe. vagonetari Dc lapl fn- 
Ireaqa briqadă formează un 
toi unitar. Numele celor ev/- 
dențiafl le-am luat la fnlim- 
plare din carnetul de pontai 
al sectorului dc investiții.

Si peste cîteva luni, după 
ce va fi săpal și iompul pu
țului In orizontul 10. abata
jele din blocurile II și III a- 
părtinind sectoarelor l\' si V 
vor putea respira mai ușor 
Brigăzile rle aici vor ti descr- 
vile cu materialele necesare 
fn așa fel ca Ionele dc căr
bune extrase să fie mai mul
te și dc mal bună calitate. 
Munca spornică a brigăzii mi
nerului Tira Mihai, reprezintă 
cea mal sigură garanlie că ter
menul dc dare fn funefie al 
pufului nr. 1 Piscu de la E.M 
Aninoasa fnlre orizonturile 0 
și 10 va li respectat.

Adalbert. șeii
o fuior

Cursa
buclucașă

Liliacul
de noapte

non uri- 
sectarul

din localitate. Poale te ajută 
tovarășii de acolo pe linie de... 
geamuri 
cit mal repede, pină nu
înghețul șl trosnesc colorile- 
rele pe scări. Spune oamenilor 
că e numai In interesul lor I...

Marea pa.siu- 
Dumitru, nor
mai

la

Dar lă acest lucru
Ine

CONSEMNAM

ROMANIA

fufe. Probabil vroia să se ra
dă. $1 s-a .ras’.

Din 1000
de motive
• Din motive alcoolice, șo- 

Ierul Popa Hie de la T.C.M.M., 
șantierul Vulcan.'ia intrai cu 
mașina lnlr-o clădire a EG./.. 
din local Hale. Prejudicii adu
se I.G.l.: 1958 lei Prejudicii 
aduse sieși: patru luni închi
soare corecllotiald.

• Din motive de căldură. 
Dobre Miron, muncilor la ga
terul din lonea. a furai de 
aici materiale și lubrillanțl. 
Spre marca lui mllinlre a lost 
prins. Căldură a căutat, rd 
coaro a găsit. Trei luni de rd 
coare.

Geam piu.

blocului A 2
te ale cetățenilor. Care este substra
tul acestor neglijențe șl indiferențe ?

De starea unei clădiri pot răspun
de trei factori : întreprinderea con
structoare, ale cărei mari sarcini sint 
încheiate după rec^plionare; întreprin
derea edilitară și locatarii. Cine tre
buie să facă reparațiile unei clă
diri ? Trebuie să se știe exact, fără 
echivoc, în responsabilitatea cui in
tră acea apă de la subsolurile blo
curilor turn și să suporte costul re
parației. Ce se întîmplă cu aceste 
clădiri în perioada ploilor autumale ? 
Iar întreținerea 
lui de la scări 
știe că intră în 
cuiesc acolo. O
în mod instantaneu decență, grijă șl 
atenție fată de orice produs Ieșit din 
mîinile omului, cu atît mai mult fată 
de acest ..apartament" care nu este 
numai al celui ce locuiește acolo, 
ci și al aceluia care-1 va locui peste 5 
sau 15 ani.

curentă a interiorii- 
pină la terasă, se 

sarcina celor ce lo- 
vială civilizată cere

• Din motive de mină lun
gă, Varga Laszlo din Petro
șani aliat înlr-yn „turneu' 
prin Raia Mare t$i-a introdus 
.lunga’ In poșeta gospodinei 
Berinlea Elvira i de unde a 
scos un ceas șl 50 lei. A scos 
puțin. De aceea a și luai pil 
tin. Pufin timp... de glndire.

...treci, pină nu vine frigul 
mare, șl prin Vulcan, pe la 
blocurile D: 0, 7.. 12, 13, pe 
la alte blocuri din carlletul 
Coroești. Șl la-fi cu line o 
canlllale apreciabilă rle gea
muri pentru ușile de la Intra 
re. înlocuiește geamurile spar
te, că tare mulle mal sini..., 
șl incasează-i pe oameni de 
gologani, fn prealabil, Insă, 
ia legătura cu sectorul I.G.l.

Fiecare om are o pa-fune. 
Unii au mal multe. Dar numai 
una este mare, 
ne a Iul Groza 
lan de origine, 
căneau, angajat
f.C.O. din localitate, era alpi
nismul. li plăceau înălțimile. 
Așa se lace că fn seara zilei 
de 26 septembrie a.c. a esca
ladai un bloc turn, a pătruns 
In locuința Iul Ralcu Gheor
ghe sl a început să-i Iacă 
.curățenie’. A slrlns 124 lei, 
ceva haine șl trusa cu inslni 
menlele de bărbierit ale acts

Pe strada Negru Vodă 
Petroșani există un loc 
porcare a bicicletelor, fn 
cere pe aici, Mlrcescu Gheor
ghe din Petroșani 
tal sd .admire' 
vehicule cu două 
„admirase* biciclete șl 
oile părți. De pe Negru Vodă 
ci ales una mal bună, mai fru
moasă șl a plecai fn cursă. 
Necunnsc.ind traseul, a descă
lecat la mllifle. A fost o cursă 
buclucașă, fn urma căreia Mir 
ccscii se va odihni o perioadă 
de timp intr-un Inc anume.

a fost len- 
frumoasele 
roll.

Rubrică redactată 
de Dom SÂRARU

LITERARĂ"
(Urmare din pag 1)

mar agresiv" de „spiritul revoluțio
nar" autentic, iar Constantin Noica 
își continuă cercetările atît de origi
nale asupra rostirii filozofice roma
nești. Am amintit doar cîteva din ar
ticolele care se impun în mod deo
sebit în acest prim număr.

După ce, în majoritatea paginilor, 
revista se ocupă de literatură șl de 
științele anexe ale acesteia, ea, pre
zintă și rubrici de cinema, teatru, 
plastică, arhitectură, muzică etc., din 
păcate mult mai puțin reușite. Se 
creează în felul acesta un dezechi
libru nejuslificat între partea dedi
cată literaturii și cea care se ocupă 
de arte. Se resimte deocamdată in
suficiența unor materiale de adîncă 
elaborare și semnificație care să dea 
greutatea necesară unei reviste de 
cultură. O nedumerire', de ce- „ate
lierul literar" este așezat în ultima 
parte a revistei și nu așa, cum ar 
fi fost firesc, în partea dedicată lite
raturii ? Nu există după părerea 
noastră destule bucăți de proză și 
chiar traduceri din poezia universa
lă, ceea ce nedumerește.

Dar, să nu uităm, avem de-aface 
cu primul număr al revistei „Româ
nia literară”. Să sperăm că pe mă
sură ce își va defini mai cu preg
nanță personalitatea, rdvista va fi în 
măsură să onoreze pe deplin, dezide
ratele menționate în cuvînlul pro-

SPORT
handbal Elevii 
și Petroșani

In ziua de 10 octombrie, orașele 
Lupeni și Petroșani au găzduit în
treceri de handbal contînd pentru 
campionatul republican al liceelor. 
Pe terenul Minerul din Lupeni s-au 
întîlnit echipele selecționate de fete 
și de băieți ale liceelor din Vulcan 
și Lupeni. La fete, victoria a revenit, 
destul de ușor, elevelor liceului din 
Lupeni, scor 15—1. La băieți, victo-
A

In campionatul municipal de volei

T V
Duminică 13 octombrie

din Lupeni 
în întrecere

ria a revenit lot elevilor din Lu
peni cu scorul de 16—14.

Intîlniri similare au avut loc și 
pe terenul de handbal Jiul din Pe
troșani intre echipele Liceului din 
Petroșani și Liceului industrial. Vic
toriile au fost împărțite: fetele li
ceului au repurtat victoria cu 13—5 
în fața celor de la Liceul industrial, 
iar la băieți victoria a revenit Liceu
lui industrial cu 25—12.

Vineri. în cadrul campionatului 
municipal — centrul Petroșani — 
s-au disputat cîteva partide contînd 
pentru etapa a doua. Astfel, pe te
renul din Lonea, echipa asociației 
sportive Parîngul a întrecut cu sco
rul de 3—1 formația Asociației 
I.I.L. Petroșani. Un alt meci a avut 
loc pe terenul din incinta Grupului

în

0 nouă asociase
La Hațeg a luat ființă o nouă aso

ciație sportivă. Numele noii asocia
ții sportive halegane este ..Gloria" 
și numără peste 600 de membri, sa- 
lariați ai Șantierului 
Fabricii de 
Abatorului, 
de consum,

8,30

9,05

10,00 
12,00 
12,30
12,45

școlar 
chipa 
liei sportive Minerul Dilja. Prezen- 
tînd o echipă mai omogenă, formația 
tinerilor elevi a învins cu 3—0. For
mația l.C.O. Petroșani a fost decla
rată învingătoare cu 3—0 prin ne- 
prezentarea echipei C.F.R. Petroșani.

S. BALOI

minier
acestei școli și cea a Asocia-

clin Petroșani intre e-

sportivă la Hates?
tulii și întreprinderi din oraș. 

Ca președinte al 
asociații sportive a 
Ion Munteanu, iar 
tov. Ion Slobodaș.

Ora exactă. Cum va 
fi vremea ?
Pentru copii și școlari 
- Filmul serial „Wil
helm Tell".
„Guliver in țara păpu
șilor" de Josef Pehr și 
L. Spacil.
Ora satului. 
De strajă patriei. 
Telex - TV.
închiderea emisiunii de 
dimineață.

15,00 Zig-zag - Telemagazin 
duminical. Careul ma
gic • Meciul de box 
dintre Floyd Patterson 
și Ingenner Johansson 
Prezintă C. Țopescu. 
Buletin de știri de lo 
Olimpiadă. 15,25 
Fotbal : Dinamo Bu
curești — Forul Cons
tanța. Transmisiune de 
la Stadionul Dinamo.

19,30 Telejurnalul de seară.
19.50 Telesport.
20,10 Armonii în ritmuri mi

lenare.
20,40 Zece minute 

fon Bănică.
20.50 Intr-o după 

de operetă.
21,20 Filmul artistic 

man Jim".
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Jocurile olimpice -

Mexic 1968. Atletism : 
400 metri garduri (se
rii); 800 metri bărbați 
(serii); 100 metri băr
bați (serii); 10 000 me
tri finală.

cu Ște-

amiază...

.Gentle

construcții, 
C.F.R.-ului, 
orășenești 

altor insti-

loan CIUR
Petroșani

consiliului noii 
fost ales tov. 

ca secretar
3 

conserve, 
Cooperativei 
l.R.I.L și ai

SBUCHEA

Pe urmele materialelor publicate

Se va revizui utilajul cinematografic
1 octombrie

Reduceri <le prefuri la

e

tricota je
încălțăminte piele9(Urmare atn pag 1)

SECVENȚE SIBERIENE

Jn articolul ..Filmul mut", publicat 
în nr. 5 861 din 30 august al zia
rului nostru, semnalam faptul că la 
majoritatea cinematografelor din 
Valea Jiului proiectarea lilmelor ro
mânești nu este insolită de un so
nor adecvat,, inteligibil.

Întreprinderea cinematografică in
terjudețeană Deva ne răspunde, în 
legătură cu aceasta. următoarele; 
„Problema onorului la filmul româ
nesc pe 35 și 16 mm stă în atenția 
Centrului National al Cinematogra
fiei, respectiv al studiourilor noastre 
de creație. Din păcate, pină in pTe-

zent, multe filme lomânești sînt greu 
de înțeles. Cu toate acestea fnteli- 
gibilitatea sunetului este deseori in
fluențată de calitatea aparatajului 
cinematografic, de întreținerea teh
nică, de calitatea peliculei etc.

Sesizați de articolul dv., un grup 
de tehnicieni ai întreprinderii s-a 
deplasat în Valea Țiului în vederea 
revizuirii utilajului existent.

Vă mulțumim pentru ajutorul a- 
cordat in muncă".

Iar noi... așteptăm materializarea 
măsurilor preconizate.

2 noiembrie
PRILEJ DE MARI ECONOMII

PENTRU DV

confecții pentru bărbați, 
adolescenți și băieți
canfecții pentru femei 
adolescente și fete

locuiau cel puțin 
din fostele loca- 
Ubei, Războinici

de pe marele fluviu este de 6 000 000 
kW. Marea artificială a acoperit pă- 
mintul pe care il 
J5 000 de oameni 
litâți Novoselovo, 
Most, Ijul ele.

O soartă groaznică, situată unde 
va, intr-adevăr și legenda, a fost 
rezervată îd trecut oamenilor a 
testor locuri. De altfel, denumirile 
fostelor localități o spun cu priso
sință : .Ubei* înseamnă .ucide", 
.Războinici Most" înseamnă .podul 
tilharilor*. Cei sosiți aici la muncă 
<lin îndepărtatele stepe rusești, sau 
<ei osîndili la deportare, nu se mai 
întorceau înapoi. Drumul lor trecea 
printr-un anumit loc din taiga, un 
de erau decapitați de bandele negu 
b'itoriior de aur și aruncați în Eni 
sti. Iar cei care scăpau din acesi 
joc dc groază, putini la număr, erau 
Jefuili la .podul tilharilor" și lăsat' 
pradă fiarelor din taiga. Așa se spu 
ne că a luat naștere .Novoselovo", 
sal alcătuit acum aproape 200 de 
r.ni din oropsitii jefui ti.

.Novoselovo* („noua așezare") a 
ojuns în anii revoluției cu majori 
latea locuitorilor analfabeti. Enciclo
pedia sovietică Siberians consemna 
1n anul 1929 în dreptul acestui cu 
vint : Raion 
primară, circa 
lal"

...Șî Eniseiul
Irc-cutul în modul cel mai direct 
ducindu-1 in apele Oceanului în
ghețat de Nord. Anatoli Kolmakov, 
Nikolai Petrov an terminat liceul 
anul trecut la Novoselovo (noua

din Siberia. Scoală 
10 000 analfabeli lo

a măturat de aici

șezare). își amintesc ultima zi 
\echii .noi așezări", de vîntul car 
invîrtea o hîrtie veche pe străzii» 
prăfuite, de cobilița cu cele doua 
găleți lăsată dinadins lingă căsuța 
gîrbovilă ce se încăpățîna-să rezis 
te loviturilor buldozerului. La Novo 
Novoselovo nu mai este nevoie dc- 
obilite pentru apă, deoarece loca 

litatea este canalizată, iar cocioa
bele au dispărut. Totul a fost cons 
truit din nou : de la chioșcurile de 
pline, pină la cinematograful și 
școala de 1 000 de elevi.

Iar firul legendei continuă: Eni- 
seiul își pregătește o nouă podoabă, 
in locurile unde cîndva a fost de
portat cel care vedea viitorul ome
nirii prin lumina măreață a muncii 
eliberate a omului: Vladimir Ilicl 
r.enin. La Saiano-Sușenskoe au în
ceput lucrările de construire a ba
rajului unei noi hidrocentrale pe 
rnlsei, care va avea o putere de 
>■■400 000 kW. Primele tone de pia
tră au fost vărsate in albia fluviu 
iui. Printre ele au fost scufundat^ 
■n apă blocuri pe care era scris 
.Ne luăm la luptă cu Eniseiul*
Enisei, supune-te", «Visele lui fii’’ 
- realitate".
...Siberia, spațiu imens care sli 

mulează vitezele, aleargă la fel ci’ 
vertiginos în timp, nelăsînd legen- 
dele să capele gestul de învechit, 
< nmpletindu-le tot timpul cu faple 
reale de măreția legendelor. Iar 
bătrînul Baikal, se va fi liniștit, 
rnîndrindu-se în tăcere căci apele 
odraslei sale, Angara, și ale frumo
sului ei mire vor da in curînd for
ță și lumină măsurate în 
f 0 000 000 000 kW/h pe an.

9 încălțăminte cauciuc
valanterie-marochinărie

Magazinele de specialitate din Petroșani, Petrila, Lonea, 
Vulcan, Lupeni, Aninoasa și Uricani sînt aprovizionate abun
dent cu articole de cea mai bună calitate, cărora li au apli
cat substanțiale REDUCERI DE PREȚURI.

Vizitați-le neinlîrziat !

A

întreprinderea 
comerțului cu ridicata 

pentru textile și încălțăminte 
PETROȘANI

angajeaza prin concurs:

Șef serviciu plan
Condiții de angajare: studii medii și 9 a*-i vechime fn 

funcții economice.

Salarizarea 1 725—2 025 lei.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la sediul 
Întreprinderii dlr sir. Constantin Miile nr. I, telefon 1336.

JUCĂTORUL: ...Corul e bun, orchestra trebuie 
complet a Id I

PROGRAM DE RADIO
LUNI 14 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6.00—8,25 Muzică și actua
lități; 6,00 Buletin de știri. Sport — 
rezultate olimpice,- 6,30 Buletin de 
știri; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Mexic — 
1963; 8,00 Sumarul presei; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de știri; 
9,05 La microfon, melodia preferată; 
9.30 Revista literară radio,- 
Piese instrumentale; 10,10 
cultural,- 10,25 Din folclorul i 
al popoarelor; 10,45 Recital 
oară Jascha Heifetz; 11.00 
de știri:

,- 10,00 
Cadran 
muzical 
de vi- 
Buletin 

11,05 Jocuri de perechi; 
11,15 Muzică corală; 11.45 Sfatul me
dicului : Cultura fizică si importanța 
sa pentru dezvoltarea organismului 
lînăr; 12,00 Uverturi de muzică u- 
șoară și de estradă,- 12.20 Avanpre
mieră cotidiană,- 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat,- 13,00 Radiojurnal. Sport,- 13,20 
Soliști și orchestre de muzică ușoa
ră,- 14,00 Mîndru-1 jocul românesc;
14.40 Radio-publicitate,- 14.50 Cintă 
Dorina Drăghlci; 15,00 Rulctln de 
știri,- 15,15 Radiorachela pionierilor,-
15.40 Pentru prietenii muzicii corale,-

16,00
gram 
17,15 
mația 
chanson,- 18,00 Buletin de știri; 18,02 
Orizont științific,- 18.20 Melodii popu
lare; 18,40 Arii celebre din operele 
lui Rossini; 19.00 Radiogazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,05 Rampa,- 20,20 Flori alese 
d*n folclorul nostru; 20,40 Muzică 
ușoară de Gherase Dendrino» 20,55 
Noapte bună, copii; 21,00 Muzică; 
21.05 Teatru scurt; 21,29 Sini și azi 
preferințele dumneavoastră; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
22.20 Cîntă Sarita Montiel 22.30 Mo 
meni poetic; 23,00 Intîlnlro cu jazzul; 
24,00 Buletin de știri. Sport; 0.05 
5.00 Estrada nocturnă.

10,55

Radiojurnal. Sport; 16,20 Pro- 
de balade; 16,30 Mexlc-1968; 
Antena tineretului; 17,45 For- 
vocală Les Compagnons de la

PROGRAMUL II :

7.00 Piese folclorice de virtuozita
te; 7,10 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de știri; 7,-15 
Uverturi pentru fanfară; 8,00 Cintă 
Ștefania Rareș, Marin lordache și 
Ion Albeșteanu; 8,30 Buletin de știri; 
8,35 Suita cîmpenească de Gheorghe

Dumitrescu,- 9,00 Caleidoscop muzi
cal; 10,00 Buletin de știri; 10.05 Val
suri; 10.30 File de legendă;
Atlas muzical; 11,15 Muzică ușoară;
11.35 Melodii populare,- 12,00 Buletin 
de știri; 12,05 Avanpremieră coti
diană; 12,15 Varietăți muzicale,- 13,00 
De toate pentru toți; 13.55 Muzică; 
14,00 Radiojurnal; 14,08 Concert de 
prînz,- 15,00 Muzică ușoară; 15,30 
Un interpret și trei instrumente: 
Marin Chisăr — fluier, cimpoi și 
caval; 15,45 La microfon, formațiile 
Sincron și The Association,- 1 
Potpuriu de muzică ușoară; ’ 
Sfatul medicului; 16.25 Muzică 
șoară; 17,00 Radiojurnal; 17,15 Sim
fonia a Il-a de Arthur Honegger; 
17,40 Radio-publicitate,- 18,00 Melo
dii de Radu Serban,- 18,15 Prelucrări 
corale de Nicolae Lungu,- 18,30 Am
fiteatru literar,- 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Album folcloric; 19.30 Curs de 
limba engleză,- 19.50 Concertul în 
la minor pentru vioară șl orchestră 
de Antonin Dvorak (solist Iosif Suk); 
20,30 Ora specialistului : Știința con
ducerii întreprinderii; 20,50 Canțo
nete in ritm modern,- 21.00 Buletin 
de știri; 21,05 Pagini cunoscute din 
muzica de estradă; 22.15 Prelucrări 
de folclor; 22,30 Melodii lirice; 23.00 
Radiojurnal; 23.07 De la preclasici 
la moderni; 23,45 Concert din opere,- 
0,10 Jazz; 0,55—1,00 Buletin do știri.

16,15
16,20

5 u-
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 
AL ROMÂNIEI VIZITEAZĂ MEXICUL

NEW SORR I Trimișii spe
ciali Agerpres N. lonescu și 1. lories 
ru transmit Ministrul afacerilor 
externe al României. Cornelin Ma
rr eseu a părăsit New Yorkul, vineri 
dup<i-amlată pierind spre Mexic, 
unde va lace o vizită oficială la in- 
vitdli ' guvernului acestei țărf.

1‘ icroportul international Ken
neth ministrul român a lost condus 
de ambasadorul Francisco Cuevas 
Cantino, reprezentant permanent 
al Mexicului la O.N.U. precum și de 
Mircea Mallța. adjunct al ministru
lui do externe C. Bogdan, ambasa
dorul României la Washington, am
basadorul Gheorghe Piaronescu, re- 
prc.-'ntant permanent la O.N.U

Ministrul de externe al României 
va face — după cura s-a mai anun
țat — vizite oficiale și în alte sta
te lalino-americane, între care Co
lumbia. Venezuela. Chile Argentina 
Unique} Brazilia și Ecuador

Râspunzînd întrebărilor trimișilor 
Agerpres. Cornelia Mănescu a de 
tiarat: „In calitate de reprezentant

■ I guvernului Republicii Socialiste 
România și al poporului român, voi 
duce in țările pe care urmez să le 
vizitez un sincer mesaj de priete
nie. Poporul român nutrește o veche 
simpatie și admirație pentru popoa
rele continentului latino-american do 
care ne leagă nu numai o tradițio
nală prietenie daT și afinități de 
limbă șl cultură precum și o Isto
rie în paginile căreia lupta pentru 
independentă și suveranitate ocupă 
un loc de onoare.

Vom examina < u icest prilej toate 
posibilitățile care xistă pentru con
solidarea acestui sentiment, pentru 
a-l da o bază trainică prin extinde
rea relațiilor multilaterale dintre ță
rile noastre".

★
CIUDAD DE MEXICO. In cadrul 

vizitelor pe care le întreprinde în 
mai multe țări din America Latină, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
Uu M. ■ SCU, a sosit la Ch,dnd de 
Mexico.

Lucrările Adunării 
Generale a O.N.U.

NEW YORK 12 (Ageiprcs). - In 
ședința de vineri dupl-amiază a A- 
dunării Generale a O.N.U. primul 
înscris pe lista vorbitorilor a fost mi
nistrul afacerilor externe al R.P. Un
gare, Janos Peter.

A luat apoi < ih intui ministrul de 
externe al Austriei. Kurt Waldheim 
care, referindu-se h războiul din 
Vietnam, a cerut încetarea ostilită
ților și o reglementare politică prin 
negocieri bazate pe acordurile do la 
Geneva.

In continuarea ședinței au luat 
apoi cuvîntul reprezentantul perma
nent al R. P. Albania la O.N.U., am
basadorul Halim Budo, și ministrul 
de externe al Nigeriei. Okoi Arikpo.

— ®

Lupte violente 
m Nigeria

WSLCJi

1 iehniijitil <le su<l

Patrioții string 
cercul de foc 
în jurul taberei 
de la Thuong Duc

SAIGON 12 (Ag-rpres). A treia 
noapte consecutiva do alocuri lansa
te de cele cinci batalioane do puș
cași marini, venite in sprijinul for
țelor speciale încercuite de 11 zile 
la Thuong Duc, s-au soldat fără nici 
un rezultat, inregislrindu-se in schimb 
mari pierderi pe care purtătorul de 
cuvint american a refuzat să le dez
văluie. Respingînd ultimele atacuri 
americano din zorii zilei de simbătă, 
forțele patriotice au continuat tot
odată să strîngă cercul de Inc in 
jurul taberei de Io Thuong Duc

Asemenea lupte dure s-au semna
lat de altfel în cursul ultimelor zile

DEZBATEKtLE B® COMITETUL

AL ADUNARI! GENERALE A OM
Intervenea delegatului României

NEW YORK 12 — Trimiaul special Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite: in Comitetul pentru problemele economice $/ finan
ciare al Adunării Generale a 
erate problemelor economice

O.N.U. continuă dezbaterile consa- 
internaționale.

Uritgua- 
Etiopiei 
pozițiile 
tematica

ședință. 
Tănăsie

In intervențiile lor. paiticipanții la 
lucrări acordă un loc central anali
zei caracteristicilor acluale ale eco
nomiei mondiale prezintă propuneri 
și sugestii in legătură cu cadrul de 
acțiune în viitorul deceniu al dezvol
tării : 1970—1980.

Ședința din după-amiaza zilei de 
11 octombrie a oferit prilejul ca de
legațiile Coastei de Fildeș, 
yului, Dahomeyu’ui. Franței, 
șl României să-și prezinte 
și opiniile în legătură m 
comitetului.

Luînd cuvîntul la această 
reprezentantul român. Petre
a subliniat că „evoluția economiei 
anilor '60 a scos in evidență feno
mene ale căror implicații și conse
cințe asupra p-ocesului dezvoltării 
vor determina fără îndoială, noi di
recții de orientare și concentrare a 
eforturilor diferitelor țări.

Arătînd că „concepția metodele 
și formele dezvoltării rămîn atri
butul suveran al statelor — singu
rele în măsură să aprecieze care din 
acestea sint cele mai adecvate pen
tru condițiile și năzuințele poporu
lui respectiv* — delegatul român a 
relevat că . comunitatea internaționa
lă are datoria de a crea cadrul pro
pice pentm ca acest atribut să se 
poată manifesta nestingherit și de a 
sprijini, ca factor complimentar. prin 
căile și mijloacele de care dispune, 
eforturile proprii ale țărilor pentm 
dezvoltarea economică și progresul 
social". In continuare reprezentantul 
țării noastre s-a referit pe larg la o

serie de caracteristici prioritate alo 
dezvoltării, printre care realizarea 
unui ritm înalt de creștere econo
mică. industrializarea, formarea de 
cadre naționale etc.

„Convingerea noastră, a arătat re
prezentantul român, este că oricit de 
complexe ar fi problemele pe care 
le ridică procesul dezvoltării in lu
mea contemporană, omenirea dispu
ne astăzi de suficiente resurse, ca
pabile să conducă la soluții dura
bile și echitabile, la a căror identifi
care și promovare să participe, in 
condiții de egalitate toii membrii co
munității internaționale, toate statele 
mari sau mici, pe baza respectării 
personalității și demnității fiecărei 
națiuni, prin luarea în considerare 
a intereselor fiecărui popor.

Circuitul continuu de valori mate
riale și culturale care se impune a 
fi lărgit și intensificat tot mai mult 
trebuie conceput ca o acțiune comu
nă. a tuturor țărilor lumii, conștien
te de această cerință. România și-a 
înscris la loc de cinste în politica 
sa externă cooperarea cu toate ță
rile lumii indiferent de regimul so
cial-politic.

In relațiile sale bilaterale, in con
tinuă de7volatre, și prin participa
rea sa la organismele guvernamen
tale internaționale, România este me
reu preocupată să-și aducă contribu
ția, pe măsura posibilităților și ex
perienței dobîndite, la substituirea 
tensiunii din relațiile internaționale 
cu o cooperare economică rodnică 
in folosul întregii omeniri"

UMUAHIA 12 (Agerpres). — .Uni
tățile militare biafreze continuă să 
a\ anseze în sectorul Ahoada, anun
ță un comunicat difuzat la Umuahia, 
în timp ce trupele guvernului fede
ral, in retragere, au incendiat nu- 
meioase clădiri în sectorul Omok- 
Ahoada*.

Orașul Onitsha este in prezent 
teatrul unor lupte deosebit de vio
lente intre trupele biafreze și cele 
federale. Potrivit comunicatului, uni
tățile federale au fost respinse, su
ferind pierderi grele în cursul lup
telor desfășurate în ultimele zile în 
această regiune. In sectorul Ouerri- 
Aba, trupele federale continuă ope
rațiunile 
salturilor 
Trezii se 
ziții.

ofensive, dar, în ciuda a- 
și presiunii puternice, bia- 
mențin deocamdată pe po-

Președintele ArnuHo Arias 
a fost îndepărtat de h putere

CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager
pres). — Agențiile de presă anunță 
că în Panama a avut loc o lovitură 
de stat care l-a îndepărtat de la 
putere pe președintele Arnulfo A 
rias. Garda națională a preluat con
trolul asupra principalelor puncte 
strategice din Iară. Soldații gărzii 
ocupă toate garnizoanele și palatul 
prezidențial din capitală, singurul 
loc unde, dealtfel, an întîmpinat re
zistență. Aici a avut loc un violent

Guineea Ecuatorială
un nou stat independent
de pe continentul african

ISABEL 12 (Agerpres). — 
a devenit la 12

SANTA
Guineea Ecuatorială 
octombrie cel de-al 41-lea stil in
dependent de pe continentul afri
can. Președintele noului stat, Fran
cisco Macias Nguema, și ministrul 
spaniol al informațiilor și luriimu
lui, Manuel Fraga Iribarne, au s?m- 
nat la Santa Isabel acordul prin 
care a fost abolit vechiul stat il de 
colonie al Guineei Ecuatoriale, 'n 
locul drapelului spaniol simbol al 
celor 190 de ani de dominație co
lonială în Guineea Ecuatorială, a 
fost 
roșu

In
riale, 
intră

el, printre care Fernando Po, șl te
ritoriul continental Muni. Din cei 
265 000 de locuitori ai acestui stat, 
96,5 la sută sînt african'.

schimb de focuri inlre soldații găr
zii naționale. Președintele Arias nu 
se afla la palat în acel moment.

Garda națională a închis aero- 
portul și a pătruns în clădirile sta
țiilor de radio, operînd numeroase 
arestări printre partizanii președin
telui Arias.

Autorii loviturii de stat, conduși 
după cît se pare de It. col. Omar 
Tirrîjos, au dat o proclamație în 
caro anunță constituirea unei junto 
militare. Proclamația arată că jun
ta militară «va organiza alegeri a- 
tunci cînd va veni momentul". A- 
cest document califică drept fraudu
loase alegerile în urma cărora Ar
nulfo Arias a devenit la 1 octom
brie președinte al tării. Proclama
ția suspendă, do ademenea, toate 
drepturile civile.

Președintele Arias a luat recent 
o serie de măsuri în vederea reor
ganizării gărzii naționale printre 
care și numirea lui Omar Tirrijos. 
conducătorul loviturii de slat, în 
funcția de atașat militar pc lingă 
ambasadele panameze 
și Guatemala. Arias a 
asemenea, comandanții 
importante garnizoane

din Salvador 
schimbat, de 

celor mai 
din tară.

BRAZILIA

înălțat steagul verde alb șl 
al noului stat.
componenta Guineei Ecuato- 
cu o suprafață de 28 051 kmp, 
cinci insule din Golful Gulne-

RIO DE JANEIRO 12 (Agerpres). 
— Președintele Braziliei, Arthur da 
Costa e Silva, a hotărît deschiderea 
unei anchete conduse de generalul 
Garratazu Medici, șeful serviciului 
național de informații, asupra acti
vității grupurilor de extremă dreap
tă. La Rio do Janeiro, menționează

agenția Associated Press, circulă 
știri, potrivit cărora grupurile de 
extremă dreaptă recurg la activități 
teroriste in scopul de a forța guver
nul să-și înăsprească atitudinea fa
ță de forțele de opoziție, îndeosebi 
față do muncitori și sludenți.

R.P. BULGARIA 
panoramic# a Soliei.

in mai multe provincii. îndeosebi in 
raza sistemului de sprijin al mari
lor baze american»* din Vietnamul

Deschiderea celei de-a 19-a
ediții a Jocurilor Olimpice

CIUDAD DE MEXICO 72 (Prin te
lefon de la trimisul Agerpres, Ilie 
Goga). Simbătă 12 octombrie. Ziua 
care marchează a 476-a aniversare 
a descoperirii Americii d»* < ătre
Cristofor Columb coincide cu des- 
chiderea celei do a 19-a ediții a Jo
curilor Olimpice, sărbătoare a spor
tului mondial, sub semnul fraterni
tății și apropierii pașnice între ti- 
rerii din toate continentele.

Ciudad de Mexico, oraș olimpic 
împodobit sărbătorește cu flamuri, 
năpădi’, de balonașe purtînd inscrip
țiile .Mexico 68", afișe multicolo
re si flori, s-a trezit ieri mai devre
me, sub un cer albastru de peruzea, 
aruneînd orizonturi pesto platoul înalt 
a! Anahuacului, străjuit în depăr
tări de siluetele masive alo vutca
rilor Popocatepell și Txtacihuatl. în
că din primele ore alo dimineții, pe 
marile artere ale capitalei, Paseo de 
la Reforma, Avenida 
gentes, din cartierele 
bulevardele flancate 
ale cetății
să se reverse coloane nesfirșite de 
autovehicule încărcate cu cei mai 
pasionați aficionados pe care i-am 
văzut pînă acum. în fața intrării 
principale a stadionului olimpic din 
cetatea universitară, unde va avea 
loc ceremonia deschiderii jocuri
lor, o mulțime de oameni înșiruit! 
in cozi lungi de peste un kilometru, 
formate vineri noaptea, așteaptă în 
fata ghișeelor în speranța unui bilet

los Insur- 
nord, pe 
manghieri 

universitare, au început

de 
de 
de
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PE SCURT

R.F. o GERMANIEI - Cind munții sint de
parte și pasiunea alpinismului te mină... a- 
cești „mini" munți din Munchen stau la in- 
demina pasionotului sportiv.

PE SCURT
© PRAGA. — Președintele R.S. Cehoslovace, 

Ludvik Svoboda, a primit vineri la Hradul din 
Praga o delegație de lucrători din agricultură 
și din industria alimentară, in frunte cu minis
trul agriculturii, J. Boruvka. La intîlnire au par
ticipat, de asemenea, J Smrkovsky, O. Cernik, 
E. Erban, B. Kucera, reprezentanți ai Adunării 
Naționale, ai guvernului, Frontului Național și 
ai P.C.G. Cu acest prilej, președintele Svoboda 
a rostit o cuvîntare în care s-a ocupat de princi
palele probleme ale agriculturii cehoslovace.

O BRAZZAVILLE. — La Brazza
ville a (ost anunțată simbătă o re
organizare a Consiliului Național al 
Revoluției, organul suprem de con
ducere instituit după răsturnarea în 
luna august a președintelui Alphonse 
Massamqa-Debal.J Comunicatul oficial 
dat pub^citălii menționează că mă
surile anunțat» ș-ar încadrat în cea 
de-a doifiț fază a revoluției din Con
go (B). pupă părerea observatorilor 
din capffala congoleză, remanierea 
ar fi expresia ujfcr divergente gene
rate in rîndul rifembrilor de recenta 
rupere â rela|iilțr diplomatice cu 
Congo (KinshdsA

* F- S

TOKIO 12. 
fabricat primul 
dul unei nave 
la o adincime de 10 metri. Un prototip al 
de 16 tone și acționat de un motor de 80 
24 octombrie in

— Firma japoneză „Japan Land Development Cy" a 
„buldozer submarin ' din lume. Telecomandat de la'bor- 
de suprafață, buldozerul este capabil să lucreze sub apă 

acestei mașini, în greutate 
C.P., va fi experimentat la

portul Kashima.

e r echini

a sosit la New York
• NEW YORK. - La 11 octombrie a sosit 

in S.U.A. Ansamblul folcloric „Ciocirlia". Solii 
artei populare românești vor prezenta — timp 
de 100 de zile - spectacole in peste 30 de 
orașe din Statele Unite, precum și în cîteva 
localități din Canada și Mexic.

Pe aeroportul din New York, membrilor an
samblului II s-a făcut o primire călduroasă de 
către reprezentanții coloniei române din Sta
tele Unite. Artiștilor români le-au fost oferite 
flori. Pe aeroport so aflau, de asemenea, Sol 
Hurok, directorul companiei cu același nume, 
care a organizat acest turneu și atașatul cul
tural al Ambasadei României la Washington, 
N. Atanasiu.

Primul spectacol al artiștilor români va avea 
loc la 15 octombrie, la New York, în renu
mita sală „Madison Square Garden".

® MOSCOVA - După cura anun
ța agenția TASS, la Moscova au a- 
vut loc convorbiri intre Nikolai O- 
sipov, locțiitor al ministrului comer
țului exterior al U.R.S.S., și Jozef 
Thaus, președintele Consiliului de 
supraveghere a ■ Asociației austriece 
pentru dirijarea industriei naționali
zate. Au fost abordate probleme le
gate de dezvoltarea relațiilor comer
ciale sovieto-austriecn
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MANILA. — La 36 de ore după 
scufundarea unui feriboat in apropie
rea portului filipinez Zamboanga 
(Insula Mindanao), cel puțin 200 de

® NEW YORK. - Un grup 
de medici de la Universita
tea din Minnesota au reali
zat vineri o operație de 
transplantare a patru orga
ne de la un singur donator 
pe doi pacienți. Unei tinere 
in virstâ de 30 de ani i-a 
fost transplantat un rinichi, 
pancreasul și o porțiune a 
duodenului. Celălalt rinichi 
al donatorului a fost trans
plantat unui bărbat in virstâ 
de 30 de ani.

persoane sint date dispărute. Din cei 
peste 400 de pasageri, aflați la bor
dul vasului în momentul naufragiu
lui, au fost salvați aproximativ 200. 
Se presupune că majoritatea celor 
dispăruți au fost devorați do rechini, 
care abundă în zona respectivă.

Cargou vest-german cu propulsie nucleară
bonn; — Primul cargou minera

lier vest-gcrmaii; ,Ns Olto Hahn* cu 
propulsie nucleară a părăsit vineri 
portul Kiel, plecind în prima cursă. 
Acest «laborator plutitor*, cum a 
fost denumit, a postat 56 de milioa
ne de mărci veșt-germane. El este

propulsat de un reactor caro folo
sește uraniu înnobilat. Cele 3 144 de 
bare de uraniu aflate la bordul car
goului îi asigură o largă autonou-i»* 
de a naviga fără escală timp de 500 
de zile, puțind înconjura globul de 
9 ori.

® BONN. — La Bonn au luat 
siirșlt convorbirile dintre Gerhard 
Schroder, ministrul vest-german al 
apărării, și omologul său american, 
Clark Clifford.

Un comunicai publicai in urma 
convorbirilor arată că printre 
blemele militare abordate 
miniștri figurează șl cea 
sării cheltuielilor legate 
narea forțelor americane
Germaniei. Din relatările presei vest- 
germane reiese că americanii au 
cerul o sporire a compensațiilor 
vesl-germane cu un miliard și ju
mătate de mărci .

pro-
de cei doi
a compen- 
de stațio- 
in R.F. a

apărut prin miracol in ultimele mi
nute. Cu o oră înaintea începerii 
ceremoniei, stadionul este pe trei 
sferturi plin, luminai de un soare 
»are-și face loc prin spărturile no
rilor. Cinci minute înainte de ora 
11. Stadionul este plin pînă la re
fuz, emoția celor peste 80 ooo de 
spectatori a atins punctul culminant. 
La ora 11 (ora locală), în acordurile 
imnului național, în loja oficială isi 
face apariția președintele Republicii 
Mexic, Gustavo Diaz Ordaz, sub pa
tronajul căruia sînt puse Jocurile 
celei de-a 19-a olimpiade. îl înso
țesc' Avery Brundage, președintele 
Comitetului International Olimpic, 
Pedro Ramirez Vasqucv, președintele 
comitetului de organizare al actua
lei ediții a J.O.. Alfonso Coro» - del 
Rosal, primarul orașului Ciudad de 
Mexico, și alte personalități oficia
le. Pe una din porlile stadio
nului, care îneîntă privirile cu arhi
tectura sa monumentală și elegantă, 
își face apariția coloana participan- 
tilor la Jocuri. Potrivit tradiției, 
defilarea este deschisă rfe delega
ția Greciei, tara unde cu peste două 
milenii în urmă s-au desfășurat ori- 
mele întreceri olimpice. în ordinea 
alfabetului spaniol, urmează rînd pe 
rind deleoaHil-* color 108 țări parti
cipante.

întîmpinată cu aplauze trece prin 
lata tribunei oficiale delegația Româ
niei. Sportivele noastre, între care dis
tingem în nrimele rînduri ne discobola 
Ha Manoliu — pentru a cincea oa
ră participantă la 
pe săritoarea în 
Viscopoleanu, pe 
Drîmbă și Olga 
poartă taioare do

Olimpiadă — șl 
lungime Viorica 

scrimerele Ileana 
Orban-Szabo — 
aba brodate cu

motive naționale în fir neqru, ja- 
bouri de mătase crem și pe cap pă
lăriuțe cu panglică neagră. Băieții 
sînt îmbrăcați în vestoane bleuma
rin. cu cravate în dungi tricolore 
si pantaloni gri. Drapelul R^nublirii 
Socialiste România este purtat, ra si 
la Tokio, de caiacistul Aurel Ver- 
nescu. Splendida paradă este înche
iată de numeroase delegații alo tării 
gazdă, sportivii mexicani.

Pe podiumul de la marqinea are
nei. în mijlocul căreia stau aliuiall 
nortivii celor 108 tari participante 

la jocuri, urcă președintele Corni
țe tulu.1 de organizare, cunoscutul 
arhitect mexican Pedro Ramirez Vas- 
ouez. Acesta adresează un că’duros 
„bienvenidos" tinerilor sportivi sosi
ți la Ciudad de Mexico să lupto 
pentru gloria sportului, în conti
nuare, președintele Comitetului In
ternational Olimpic, Averv Brun
dage, rostește un cuvînt de salul, 
după care îl inivllă pe președintele 
Republicii Mexic să inaugureze so
lemn Jocurile. La ora 12,32 (ora loca
lă), președintele Gustavo Diaz Or
daz, intr-o tăcere solemnă, pronunță 
cuvintele consacrate: .Declar des
chise Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico, celebrînd cea de-a 
19-a Olimpiadă a erei moderne-’.

★
De astăzi arenele Mexicului vor 

cunoaște viitoarea luptei, iureșul 
disputelor, încordarea atletului in 
efort. Astăzi vom aplauda pe primii 
sportivi încununali »u laurii celei 
ue-a 19-a Olimpiade.
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