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Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a părăsit Capitala, 
in fruntea unei delegații de 
partid și guvernamentale, în- 
dreptîndu-se spre orașul Ruse 
din Republica Populară Bul
garia, pentru a se întîlni, potri
vit înțelegerii stabilite an
terior, cu o delegație de partid 
și guvernamentală a țării ve
cine, condusă de tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri.

Din delegația de partid și gu
vernamentală română fac parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice, Nico
lae Blejan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Sofia.

La plecare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și membrii 
delegației au fost salutați de 
tovarășii Emil Bodnaraș, Ilie 
Verdeț, Constantin Drăgan. E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Manea Mănescu, Dumitru Po
pescu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc. Miron Constantinescu, 
ion Toniță.

In drum spre Giurgiu, prin 
Satele străbătute — Adunații-Co-

începerea convorbirilor 
oficiale româno*buigare

La 11 septembrie au început 
la Ruse convorbirile între de
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de 
tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi

La centrul
După convorbiri, delegația 

română, însoțită de conducătorii 
de partid și de stat bulgari, 
a vizitat Centrul județean de 
calcul electronic din Ruse, in
stalat in clădirea sfatului popu
lar. Boris Jecov, directorul cen
trului, adresează oaspeților un 
călduros salut, exprimînd bu
curia colectivului de a avea în 
mijlocul său pe conducătorul 
partidului și statului român ve
cin și prieten și pe ceilalți 
membri ai delegației române. 
In fața unor planșe și sche
me are loc o expunere asupra 
activității desfășurate la aceas
tă unitate, unul din primele 
centre județene de calcul înfi
ințate în 1965. Cei 240 de spe
cialiști — programatori, mate
maticieni, ingineri, economiști 
— care lucrează în această in
stituție, contribuie la rezolva
rea unor probleme majore le-

La gospodăria agricolă colectivă din Straklevo
După-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și 
de stat vizitează, la in
vitația gazdelor, gospodă
ria agricolă cooperativă de 
muncă „Al VUI-lea Congres al 
P.C.B.“ din comuna Straklevo. 
In piața din mijlocul comunei, 
oaspeții sînt întîmpinați cu 
ovații și urale de numeroși ce
tățeni. Tineri și tinere, imbră- 
cați în frumoase costume popu
lare, oferă solilor poporului 
român pîine cu sare și o ploscă 

păceni, Călugăreni, Daia, de-a 
lungul șoselei, mii și mii de ce
tățeni au ieșit în întîmpinare, 
salutînd cu entuziasm pe con
ducătorii de partid și de stat. 
Ovațiile și uralele lor exprimă 
dragostea nețărmurită față de 
secretarul general al partidu
lui, adeziunea deplină la politi
ca internă și externă a statu
lui nostru, voința neabătută a 
întregului popor de a înfăp
tui hotărîrile istoricului Con
gres al X-lea al partidului, 
pentru propășirea continuă a 
patriei noastre socialiste.

In apropierea orașului Giur
giu, conducătorii de partid și 
de stat sînt întîmpinați de to
varășul Gheorghe Necula, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean, de alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat.

Au venit aici un mare nu
măr de locuitori ai vechiului 
port dunărean, care aclamă cu 
însuflețire, flutură stegulețe ro
șii și tricolore, aruncă flori. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători răspund cu 
saluturi prietenești manifesta
ției entuziaste a mulțimii.

Coloana mașinilor oficiale in
tră pe monumentala construc
ție a Podului Prieteniei, care 
peste apa Dunării unește cele 
două țări. Pe marile arcade 
împodobite cu ghirlande, sînt 
arborate drapelele de stat ale 
României și Bulgariei.

niștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

Din partea Republicii Socia
liste România la convorbiri iau 
parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mix
tă guvernamentală româno-bul- 
gară de colaborare economică 
și tehnico-științifică, Octavian

de calcul
gate de accelerarea progresului 
tehnic, de introducere a meto
delor moderne de conducere, 
planificare, aprovizionare teh- 
nico-materială în activitatea in
dustrială, agricolă, comercială 
și de construcții. Centrul de 
calcul deservește în prezent 30 
de întreprinderi industriale și 
27 de unități agricole socialiste.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu adresea
ză felicitări colectivului de 
specialiști, le urează noi suc
cese în importanta lor activi
tate și propune ca specialiști 
români și bulgari din dome
niul calculului electronic să e- 
fectueze un schimb de expe
riență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delega
ției române semnează apoi în 
cartea de onoare a acestei u- 
nități științifice.

cu vin, tradițională datină în 
cinstea oaspeților iubiți.

Pe frontispiciul casei de cul
tură, între portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, e înscrisă urarea în 
limba română „Bine ați venit, 
dragi reprezentanți ai poporului 
frate român" I

Președintele gospodăriei, 
Zlati Mițov, salută cu căldură 
pe oaspeți, subliniază semnifi
cația acestei vizite prietenești, 
apoi expune, în fața oaspeților,

• Este ora 9. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer și ceilalți membri ai de
legației de partid și guverna
mentale române sosesc pe pă- 
mîntul Bulgariei. In întîmpina- 
rea oaspeților a venit tovară
șul Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri și alți 
conducători de partid și de stat 
bulgari.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov își string prie
tenește mîinile, se îmbrățișează.

Pe un mare panou, încadrată 
de portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, de 
drapelele celor două țări, se 
afla urarea în limbile română 
și bulgară: „Bine ați venit 
scumpi frați români !“. Tinere 
în costume naționale bulgărești 
oferă oaspeților flori. O gardă 
de onoare, formată din ostași 
îmbrăcați în frumoase tunici 
roșii de paradă, prezintă ono
rul.

Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bul
garia.

Tovarășii Ceaușescu și Jivkov 
trec în revistă garda de onoa
re. Apoi sînt prezentați . mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Bulgaria : Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Pencio Kubadinski, mem
bru al Biroului Politic al C.C.

Groza, ministrul energiei elec
trice, Nicolae Blejan, ambasa
dorul României la Sofia.

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria participă tovarășii 
Jivko Jivkov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Pencio Kuba
dinski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., vice
președintele Consiliului de Mi
niștri, ministrul construcțiilor și 
arhitecturii, președintele păr
ții bulgare în Comisia mixtă 
guvernamentală bulgaro-româ- 
nă de colaborare economică și

Dejun în cinstea 
delegației romane

Tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria, a oferit vineri un de
jun în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de ' tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sedretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

La dejun au participat mem
bri ai celor două delegații, con
ducători ai organelor locale din 

principalele preocupări și rezul
tate ale acestei mari unități 
agricole.

Se vizitează construcțiile sec
torului de creștere și îngrășare 
a oilor, unde se preconizează 
folosirea-unor metode moderne 
de furajare și întreținere. To
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează despre activitatea 
desfășurată pentru ameliorarea 
raselor, sistemul de mecanizare 
a muncii și asigurarea furaje
lor. 

al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul construcțiilor și arhitec
turii, ing. Konstantin Popov, 
ministrul energeticii și al com
bustibilului, Spas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și alte persoane o- 
ficiale.

Tovarășul Nicolae .Ceaușescu 
prezintă pe membrii delegației 
române.

Pe platoul din vecinătate, 
mii de cetățeni fac o entuziastă 
primire solilor poporului ro
mân. Deasupra mulțimii se văd 
portretele tovarășilor Ceaușescu 
și Jivkov. Se scandează cuvinte 
de bun venit, urări în cinstea 
prieteniei dintre cele două po
poare vecine.

In aclamațiile puternice ale 
celor prezenți, oaspeții se în
dreaptă spre Ruse, port 
dunărean și centru econo
mic și cultural al R. P. Bul
garia. Dintr-o mașină deschi
să, conducătorii celor două de
legații de partid și guverna
mentale răspund ovațiilor.

De-a lungul drumului împo
dobit cu drapelele celor două 
țări, cu lozinci în limbile bul
gară și română, localnicii sa
lută cu bucurie pc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov. In centrul orașului Ruse' 
o mare mulțime de oameni face 
o însuflețită primire oaspeților. 
Se aclamă îndelung pentru 
prietenia frățească dintre po
poarele celor două țări.

(Agerpres)

tehnico-științifică, Konstantin 
Popov, ministrul energeticii și 
al combustibilului, Spas Gos
podov, ambasadorul Bulgariei 
la București.

Au participat, de asemenea, 
consilieri și experți.

In cadrul convorbirilor care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească, cordială au fost 
abordate probleme privind con
struirea în colaborare a com
plexului hidroenergetic de pe 
Dunăre Islaz — Somovit și s-a 
făcut un schimb de păreri pri
vind relațiile bilaterale.

orașul și județul Ruse, alte per
soane oficiale române și bul
gare.

Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu au toastat 
pentru fericirea și prosperita
tea celor două popoare, pentru 
întărirea și dezvoltarea priete
niei dintre popoarele român și 
bulgar, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, pentru victoria cau
zei socialismului și păcii în 
lume.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

In semn de caldă prețuire 
față de solii poporului român, 
cooperatorii oferă daruri oas
peților.

La despărțire, locuitorii co
munei aclamă îndelung pentru 
prietenia româno-bulgară.

Seara, la înapoierea în ora
șul Ruse, cetățenii salută cu 
simpatie, cu sentimente priete
nești delegația ■ de partid și 
guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres)

Au început

pmi scrii rĂrom
Ieri, la Petroșani și Lupeni, 

s-au desfășurat lucrările primei 
zile a tradiționalei consfătuiri a 
cadrelor didactice din Valea jiului. 

. Printre invitați s-au aflat tova- 
I rășii Vichente Bălan, membru al 
Biroului Comitetului județean de 
partid, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Hunedoara, io
nel Cazan, secretar al Comitetului 
municipal de partid, ing. Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 

. popular' municipal Petroșani, C.on- 
. stantin Cumpătă, inspector gene
ral în Ministerul învățămîntului, 
Ioan Gliinea, șeful secției organi
zatorice a Comitetului municipal 
de partid, prof. Gligor Hașa, pre, 
ședințe- al Consiliului județean ai 
Organizației pionierilor, prof. 
Vasile Văcarii, secretar al Comi
tetului municipal U.T.C. In ca
drul lucrărilor de ieri au fost pre
zentate materialele „Rolul învăță
mîntului de cultură generală în e- 
ducația moral cetățenească și pre
gătirea tineretului școlar pentru 
muncă" și „Orientarea școlară și 
profesională a elevilor din învăță- 
mîntul ‘ de cultură generală". •

La Petroșani, din partea Biroului 
județean de partid a luat cuvîntul 
tovarășul Vichente Bălan care a 
subliniat sarcinile majore ale ca
drelor didactice în procesul de 
educare a tinerelor generații pen 
tru muncă și viață. Vorbitorul a 
stăruit și asupra deficiențelor care 
se mai în’îlnesc în activitatea ca
drelor didactice din Valea Jiului, 
arătînd că se impune concentrarea 
tuturor resurselor profesionale de 
care dispun slujitorii scolii pentru 
ca în noul an de învățămînt pro
cesul instructiv-educativ să .înre
gistreze un important salt calitativ, 
pe măsura cerințelor trasate de 
partid, a condițiilor cu adevărat 
superioare de care disoune școa'a 
în municipiul Petroșani.

Au urmat apoi vii și interesante 
discuții ne cercuri de specialitate.

Astăzi, ne agenda de lucru a 
consfătuirilor se află prezentarea 
planului de măsuri al Comitetului 
județean de partid privind edu
cația social-politică a tineretului 
școlar, precum și continuarea șe
dințelor de lucru pe cercuri peda
gogice.

Viscoza Lupeni. Bobine gata de expediere Foto : N. GHENA
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j mp, clădirea hotelului se 
" ‘ " -• sînt

: — g‘irso; 
niere și apartamente — ce oleră

{

din oțel, 
șî alte e- 
moderne, 
frumosu- 
înaltelor 
contem-

> Coordonate 
hunedorene

Esplanada bulevardului „Da
cia", cea mai reprezentativă zo
nă urbanistică a Hunedoarei, 
locul unde, pe fundalul grandio
sului peisaj industrial se înalță 
blocuri semețe, înecate în verdea
ță, s-a îmbogățit cu un nou o- 

■ biectiv — complexul hotelier 
„Rusca11.

Dat recent în folosință, com
plexul se impune ca o realizare 
de prestigiu în domeniul con
strucțiilor turistice care, de cîțiva 
ani înregistrează în țara noastră 
o dinamică ascendentă. „Rusca" 
este opera constructorilor hune- 

I doreni care au durat 
? beton, sticlă, marmură 
ț lemente constructive 

'■ un edificiu pe măsura 
i lui nostru cotidian, a 

exigențe ale turismului 
poran.

Luna septembrie este — o putem spune 
cu certitudine — tuna unei intense activități 
de concepție, de creație, o lună marcată 
printr-un spor în efortul de gindire. Se des
fășoară dezbaterea sarcinilor viitorului cin
cinal in adunările generale ale salariaților 
ceea ce reprezintă o nouă bornă, o nouă pia
tră kilometrică pe drumul dezvoltării mul
tilaterale a societății noastre. De fapt, cinci
nalul viitor începe de ac.um, se află pe ram
pă și i se fac ultimele pregătiri in vederea 
lansării. Debutul în ’971 este inaugurat doar 
simbolic; el începe azi-mține prin demarajul 
ce-l luăm, prin cadența ce-o potrivim pe dru
mul de continuă ascensiune. Intrăm, așadar, 
într-o nouă competiție dominată de efortul 
muncii creatoare.

In contextul largului democratism ce ca
racterizează societatea noastră socialistă, pre
tutindeni, în toate unitățile, în toate celulele 
de muncă, oamenii sînt chemați să-și aducă 
o contribuție proprie cit mai eficace la per
fecționarea activității economice, la rezolva
rea problemelor vitale ale activității colec
tivului participînd astfel nemijlocit la con
ducerea producției. In felul acesta are loc 
o largă desfășurare de energii creatoare, o 
vastă acțiune de explorare a bogățiilor uma
ne, a inteligenței capabile să înnobileze mun
ca și să-i confere acestea valori superioare.

Dezbaterile la care ne referim se disting,, 
au o notă aparte prin sensurile și exigen
țele înalte pe care le propagă, prin inter
ferarea și sudarea organică a sarcinilor pre
zente și a celor de perspectivă. Aceste dez
bateri au loc în condițiile efortului general 
pentru recuperarea integrală, încă din acest 
an, a pierderilor pricinuite de calamități eco
nomiei naționale; este, de asemenea, de re
levat strădania colectivelor pentru a încheia 
acest an cu rezultate pozitive și a diminua 
minusurile înregistrate in acest an la pro
ducția de cărbune. Dezbaterea prevederilor 
viitorului plan cincinal se distinge și prin 
aceea că ea urmează să prefigureze răspun
suri concrete de natură tehnică și organiza
torică unor sarcini mobilizatoare de o am
ploare și complexitate fără precedent.

Prefațind însemnările noastre cu această 
schiță a cadrului in care au loc dezbaterile, 
ne-am întrebat cum, în ce fel, acea largă 
consultare, autentic colocviu colectiv, poate 
să-și atingă din plin obiectivul propus, cum

de prestigiu
un complex hotelier De la

cabinetul

Ocupînd o suprafață
2 0C0 
înalță pe 4 etaje în care 
dispuse 1C8 camere — g; 
r.’::v ------------
un înalt grad de confort celor 
peste 2C0 de persoane 
fi găzduite simultan, 
este ocupat de un bar 
rasă, precum și de un 
restaurant cu 1C0 de 
Intr-o aripă a clădirii 
nează biroul de turism 
lei O.N.T. Hunedoara și 
punct de schimb valutar. Comple
xul este, de asemenea, înzestrat 
cu o centrală telefonică internă, 
cu un serviciu de telex, un grup 
de ascensoare și cu o bază mo
dernă de alimentație publică — 
bucătării model, agregate frigo-

care pot 
Parterul 

și o le- 
elegant 
locuri, 

funcțio- 
al Fiiia- 

un

SPRE 75
poate fi creat climatul de efervescență, cli
matul cel mai propice pentru ca fiecare om 
al muncii să participe efectiv, cu toate cu
noștințele și priceperea lui la examinarea 
fiecărei părți componente și a fiecărui de
taliu, din această uriașă lucrare arhitecturală 
— planul pe viitorul cincinal — și să se 
socotească apoi, cu îndreptățire, unul din 
milioanele de coautori ai acestui grandios 
proiect. Pentru că, la drept vorbind, consul
tarea masei oamenilor muncii într-o proble
ma atît de complexă, atît de larg dimensio
nată cum este cea la care ne referim nu re
prezintă un scop în sine, ci trebuie să de
clanșeze toate resorturile umane și materiale, 
sa pună in valoare toate energiile și capaci
tățile ce zac încă in stare lentă, să-l anga
jeze pe fiecare om al muncii la această iar 
gă acțiune.

Crearea cadrului organizatoric favorabil 
adincirii democratismului socialist — se în
țelege — nu rezolvă „automat", de la sine, 
problema ci presupune, implicit, reconsi
derarea unor metode de muncă curentă din 
care unele drogate de formalism, tocmai în 
scopul afirmării plenare a personalității și 
competenței fiecărui membru al colectivu
lui ca și a întregului potențial de gindire 
și inteligență colectivă. Considerațiile acestea 
de ordin principial și-au găsit de curînd re
flectarea practică in însăși fondul bogat de 
propuneri, sugestii, observații practice cu 
care salariații cu un profund sentiment de 
responsabilitate au înțeles să participe cit 
mai activ la rezolvarea problemelor produc
ției din unitatea lor, să dezbată sarcinile de 
plan pe 1971, primul an al viitorului cinci
nal.

Nu este lipsit de interes ca pornind de la 
experiența actuală, precum și de la unele 
neajunsuri ce s-au mai. făcut resimțite să 
punctăm unele aspecte ale consultării, sus
ceptibile de a li se aduce perfecționări. Un 
aspect care invită la reflecții ar fi, bunăoa
ră, obținerea de pe urma dezbaterilor a efec
tului scontat. In destule împrejurări, in mod 
paradoxal, unii socot că modul în care s-au 
desfășurat dezbaterile poate fi exprimat cel 
mai bine prin cîteva cifre statistice. In virtu-

(Continuare )n pag. a 3-a)

Sondorii

rifice, magazii etc. De remarcat 
este serviciul prompt al petso- 
nalului, selecționat cu grijă dintre 
lucrătorii cu înaltă calificare din 
acest domeniu.

Integrat deplin în peisajul ur
banistic și arhitectonic al Hu
nedoarei, complexul hotelier 
„Rusca" a și devenit în răstim
pul scurt de cînd funcționează 
un autentic punct de atracție 
pentru numeroșii turiști din țară 
și de peste hotare veniți în uria
șa citadelă a metalului să ad
mire măreția trecutului istoric 
și grandoarea prezentului, frumu
sețea peisajului din masivul Po
iana Ruscăi și fascinantul spec
tacol al plămădirii metalului.

Al. VASIU

La cota 8)0 m, nu departe ae 
viitoarea carieră Păroasa, undeva 
la o margine a drumului care 
duce înspre aceasta, crescută paici 
o dată cu brazii, se află sonda 
> 844, aparținînd Sectorului de 
explorări Ilărbăteni. Valuri, va
luri, liniștea, culorile odihnitoare 
ale peisajului, zvonul muncii, se 
revarsă din toate părțile inundînd 
jur împrejurul, ca apoi, una cu 
Jiul, să curgă la vale, purtînd, 
poate pină la Dunăre, vrednicia 
oamenilor care aici, la Cîmpu iui 
Ncag. schimbă fața așezării.

Cu puțina grabă treci pe lingă 
sondă cu impresia că aici nu se 
întîmplă nimic. Un popas însă, 
fie și numai de cîteva minute, Iți 
trezește interesul, curiozitatea lată 
de sondori, acești descălecători in 
zonele unde pămîntul ascunde m 
neștiutele-i cămări bogății peste 
bogății, descoperite cu dibăcie de 
ochiul magic al sondelor.

Absorbiți de muncă, tocmai e- 
fectuau operațiunea numită caro- 
tare, Virgil Rraicu, sondor șe), Ni
colae Drăgan, sondor și Ion Padiu, 
podar, parcă nici nu ne-au semna
lat prezența, deși ne aflam doar 
la cîțiva pași de ei. Ii priveam 
admirîndu-le răbdarea. Căci un 
sondor, pe lingă dragoste de 
meserie și pricepere, trebuie 
aibă răbdare cu carul.

Sonda, mușcînd bucată cu bu

fi. BRĂDEANU
(Continuare în pag. a 3-a)
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municipal 
de partid

Instruirea propagan
diștilor pentru noul an 
de învățămînt de partid 
1970—1971 se va des
fășura în centrele Pe
troșani și Lupeni în ur
mătoarele zile : 14, 15, 
16, 17, 18, 21, 22, 23 
septembrie a.c. La Pe
troșani cursul de in
struire se va desfășura 
la clubul C.C.P., iar la 
Lupeni la clubul mun
citoresc. Cursurile au 
loc între orele 17—19.
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Sala mică a Palatului $i 
Ateneul Român au găzduit 
vineri evoluția concurenților 
din ultima zi a primei etape 
la vioară și pian din cadrul 
festivalului „George Enescu".

Juriul secției de vioară a 
audiat șase tineri interpreți: 
Nadejda Petrova (Bulgaria}, 
Juko Kato Mori (Japonia), 
John Snow (Anglia), Adrian 
Robert Heller (R. F. a Ger
maniei), Ioanna Strateva (Bul
garia) și Ruben Agaronian 
(U.R.S.S.).

La secfia de pian s-au pre

zentat in fața juriului de 
specialitate Petru Florian (Ro
mânia), Vladimir Tropp 
(U.R.S.S.), Petru Grossman 
(România), Anna Dynarowska 
(Polonia), Chantal de Buchy 
(Franța) și Ingrid Hoogen- 
dorp (Olanda).

Concurența promovați ai 
ambelor secții se vor prezen
ta la etapa a ll-a a competi
ției incepind cu 23 septembrie, 
ora 9, pe scenele Sălii mici 
a Palatului și Ateneului Ro
mân.

(Agerpres)

Coloana are in interior o 
inimă de rigidizare cu o sec
țiune pătrată, executată din 
piofil cornier și tablă de o- 
țel de diferite dimensiuni. A- 
ceastă inimă este formată din 
trei tronsoane pentru a putea 
fi transportată mai ușor. Di
mensiunile și soluțiile de rea
lizare ale interiorului Coloa
nei sînt reprezentate detaliat 
în aJ treilea plan aflat la ser
viciul „Constructor șef“ de la 
actuala Uzină de utilaj mi
nier Petroșani. Printre foto
grafiile găsite de noi la cei 
care au participat la realizarea 
Coloanei se află și una înfă- 
țișîrtd inima de rigidizate pe 
bancul de lucru. Se observă 
aici tocmai procesul de fixa
re a tablei de oțel pe profi
lul "ornier ovin hnloane si 
s’idnră.

„O dată terminate în ate
liere părțile componente ale 
Coloanei — scrie inginerul 
Ștefan Georgescu-Gorjan — 
s-a executat in hala de- con
strucții metalice a Ateliere
lor Centrale un montaj de 
probă. Acest montaj a constat, 
din tragerea pe slîlp. în suc
cesiunea lor noi mala a semi- 
elemenlului inferior și a tutu
ror- elementelor Coloanei. Ele
mentele de fontă, trase pe 
stilp. au fost ajustate la îm
binări. după care au fost 
scoase și marcate prin ștan- 
țare, spre a se respecta strict 
aceeași ordine la montajul de 
pe amplasamentul ' Coloanei, 
la Tîrgn Jiu". Cei care au vi
zitat recenta expoziție de la 
Muzeul de artă al Republicii 
au remarcat, desigur, fotogra
fia care surprinde momentul 
realizării montajului de pro
bă in hala de construcții me
talice de la Atelierele din Pe
troșani.

Ridicarea Coloanei a înce
put în prima jumătate a lu
nii octombrie 1937, de către 
muncitori de la 'A.C.P. și zi- 
lieri gorjeni. Componentele 
monumentului au fost trans
portate la Tirgu Jiu cu cami
oanele Societății .Petroșani", 
ale A.C.P. »: ale firmei SchSf- 
fer. Mal tnt-Ji s-a realizat în
castrarea in beton a bazei 
Coloanei. Apoi, o echipă de 
dulgheri de ta A.C.P. a ridi
cat schela de lemn pe care 

! 
f

era fixată și macaraua de mi
nă ce servea la ridicarea ele
mentelor. In a 4-a fotografie 
se vede foarte clar această 
schelă de lemn, precum și fe
lul în care arăta tronsonul in
ferior al inimei Coloanei după 
fixarea sa în fundație și îna
intea montării elementelor. 
Cea de a 5-a fotografie re-

Pe urmele lui

9

k? Petroșani

(II)
prezintă același tronson după 
această operație. Observăm 
aici tocmai procesul de ridi
care a tronsonului mijlociu 
spre a fi suprapus peste cel 
inferior și rigidizat prin bu- 
loane de sudură. De altfel, în 
felul acesta a fost fixat și 
ultimul tronson.

Coloana are impunătoarea 
tnâiținw de 29,33 m. Fonta a- 
i imită K elementelor captează 
razele soarelui îiî irizări de o 
mare frumusețe Unei dintre 
tei cate au participat la ri
dicarea sa ne-a relatat că, 
deși nu înțelegea prea bine 
sensul intim al Coloanei, a 
fost surprins și apoi uimit de 
telul In care i-a apărut a

ceasta după ce au fost date 
jos schelele.

Am căutat la Biblioteca A- 
cademiei colecția pe 1937 a 
gazetei „Avîntul** „organ in
dependent de cultură (s. n.) și 
informațiuni din Valea Jiului" 
cum era subintitulat, spre a 
vedea modul în care a fost 

surprinsă prezența marelui 
sculptor în orașul nostru. Din 
păcate, nu am găsit nicăieri 
o cit de scurtă notiță în a- 
ceastă privință. Doar într-un 
număr din octombrie se vor
bește despre redeschiderea bi
sericii „Sfinții Apostoli Petru 
și Pavel" din Tîrgu Jiu, pe. 
care unii o adaugă la com
plexul monumental din care 
face ' parte și „Coloana fără 
Sfîrșit". Atît și nimic mai 
mult. Faptul în sine este 
semnificativ pentru o anumită 
mentalitate răspîndită în epo
că, privitoare la sculptura lui 
Brâncuși. închistați în canoa
nele unei arte academis- 
te, mulți au fost .șocați 

de îndrăzneala formelor și 
proporțiilor realizate de ma
rele sculptor-, nereușind să le 
descopere mesajul profund și 
elevat al lucrărilor sale. Mo- 
delorul Francisc Gurca ne re
lata faptul că a auzit de mul
te ori discutîndu-se în timpul 
realizării monumentului des
pre „necesitatea'* așezării, dea
supra ultimului semielement 
al Coloanei a unei... mîini cu 
o torță care să ardă veșnic. 
Dificultatea ar fi constat nu 
în realizarea instalației de ar
dere cu gaz, ci în faptul că 
torța s-ar fi putut stinge, și 
datorită dimensiunilor impu
nătoare ale Coloanei ar fi fost 
extrem de dificil de reaprins.; 
E de la sine înțeles că ase
menea „idei" nu puteau veni 
decît din partea unor oameni 
Iară nici o înțelegere pentru 
arta modeenă. Tmaginați-vă 
cum ar fi apărut posterității 
„Coloana fără sfîrșit“. limitată 
de un simbol atît de banal, 
demonetizat chiar, care nu pu
tea în nici un caz să facă par
te din arsenalul mijloacelor 
de expr esivitate cu totul. in
solite ale lut Brâncuși. Sculp
torul va fi respins cu indig
nare asemenea propuneri. Este 
semnificativ și faptul că. așa 
cum aminteam, numai planul 
fundației Coloanei poartă nu
mele proiectantului. Ni s-a re
latat că unul din proiectanți 
ar fi afirmat că el nu sem
nează „asemenea prostii**. As
tăzi astfel de comportări ne 
șochează; pentru timpurile de 
atunci însă, cînd procesul de 
sensibilizare a marelui public 
cu limbajul artei moderne era 
numai la început, ele ni se 
par. oarecum, firești.

Constantin PASCU

N. A. In prima parte a a- 
cestui material, apărut în 
„Steggul roșu" din 5 septem
brie 1970 s-a strecurat o e- 
roare. Primul alineat din ul
tima coloană se va citi ast
fel : înălțimea unui element 
este de 1 800 mm și a unui 
semielement de 900 mm. La 
capete, fiecare element are 
latura de 460 mm (cu excep
ția ultimului cu o latură de 
numai 455 mm), iar in punctul 
cel mai proeminent latura este 
de 900 mm.

Pictor, gravor, cineast, fo
tograf. profesor și instructor 
județean pentru cinecluburi, 
Iosif Tellmann este un neo
bosit animator de artă și cul
tură. In atelierul său, încon
jurat de tablouri, gravuri, cu
lori și cărți, acest artist de 
frunte al județului nostru în
truchipează însăși arta anco
rată în contemporaneitate.

— Cum se împacă munca 
dumneavoastră de creație cu 
larga și bogata activitate de 
instructor și animator ?

— Am consumat destul de 
mult timp cu astfel de acti
vități... Dar, dacă mă gindesc 
bine, sînt și avantajat într-un 
fel, satisfăcut, pentru că, e- 
xemplificînd cu activitatea ci- 
neclubului, socotesc nu numai 
că am atins scopul artistic 
în sine, dar am ajutat și ac
tivitatea economică : după o- 
rele de muncă, omul se des
tinde spiritual, se odihnește 
realizînd un film. Același lu
cru se întîmplă cu fotografia 
artistică sau cu arta plastică. 
Intr-un film de cinci minute 
poți comunica mai mult de
cît într-o conferință.

O nouă instituție artistică profesionistă

Ansamblul folcloric „HAȚEGANA"
In anii socialismului județul 

Hunedoara a cunoscut o puter
nică și multilaterală dezvoltare, 
nu numai pe planul industriei 
dar și pe* cel al culturii de masă. 
Există astăzi în județul nostru 
numeroase lăcașe de cultură, tea
tre, cluburi ale sindicatelor, că
mine culturale, institute de învă- 
țămînt superior, muzee etc. care 
întrețin o efervescentă viață spi
rituală, contribuind la formarea 
și promovarea a numeroase valori 
etice, estetice, profesionale.

De curînd, la Hunedoara a- 
luat ființă a doua școală supe
rioară din județ : Institutul de 
subingineri care va pregăti cadre 
tehnice necesare siderurgiei Nu 
s-au stins încă ecourile acestui 
eveniment că altul își anunță

— Care sînt roadele eine- 
clubulni din Lupeni și, ctinos- 
cind activitatea din acest do
meniu in județ, ce loc ar o- 
cupa intr-o posibilă clasifi
care ?

— Roade ? Iată : un film de 
protecție a muncii („Oprește 
banda, Costică I"). un reportaj 
cu mina Lupeni, în lucru fil
mul „Roade** pentru concursul 
internațional „benin". ..Meș
terul Manole**, film de ani
mație și multe altele. Este 
un grup entuziast de eineama- 
tori care muncesc de multe 
ori în condiții dificile, mai a- 
les in lipsă de înțelegere, nca- 
jutați nici material, nici mo
ral. Pentru astfel de activi
tăți, în fond amatoare, e ab
solut necesară o atmosferă să
nătoasă, relații de colaborare 
civilizate și umane. Cunoscînd 
situația cinecluburilor din ju
deț, pot spune fără teama de 
a mă înșela, că la Lupeni e- 
xistă o activitate de creație 
deosebită, stimulatoare. La 
Hunedoara, de pildă, sînt idei 
interesante însă nu sînt oa
meni care să le realizeze (ca

dreptul la existență : în luna 
septembrie, la Hunedoara, s a 
înființat Ansamblul folcloric 
profesionist „Hațegana**. Noua 
formație artistică împlinește un 
gol de mult resimțit, adăugîn 
duse celorlalte numeroase insti
tuții de cultură din județ. Ansam
blul funcționează. pe lîngă clu
bul „Siderurgistul" și este patro 
nat de Consiliul județean al 
Uniunii Sindicatelor și Consiliul 
popular județean prin forul său 
de specialitate, Comitetul jude
țean pentru cultură și artă.

Alcătuit dintr-o trupă d.“ 20 
de artiști, instrumentiști, soliști 
vocali, noul ansamblu își propune 
ca, pe lîngă producțiile realizate 
cu forțele proprii, să organizeze

T v ■„ I raim
W I V V sa iasam
urme
după

...Sînt o fire
socială, activă...

și la Petroșani, de altfel). 
Principalul este să depistăm 
talente, să formăm o activi
tate omogenă de grup...

— Incepind din această lu
nă știu că veți conduce, la 
Casa de cultură din Petroșani, 
cercurile de artă plastică, fo
to și cineclubul. Ce structură 
vor avea ?

— Doresc să conduc și să 
răspund de cercul de artă 
plastică. El nu se va supra
pune absolut de loc ' cu ceea 
ce se face la Școala populară 
de artă; intenția mea este ca 
lâ cerc să vină absolvenții d- 
Cestei școli, să le oferim con
diții optime de creație, o am
bianță spirituală stimulativă. 
De acești absolvenți nu s-a 
ocupat nimeni, s-au răspândit 
peste tot, iar ce au învățat în 
școală a fost inutil pentru că 
s-a uitat. Profilul cercului nu 
va fi îngust și rigid, ci de 
căutare comună. care doresc 
să se fructifice în creații ar
tistice de valoare. Aceleași 
intenții sînt valabile și pen
tru foto și cineclub. Pentru 
că e multă nevoie de cultură

și numeroase spectacole în cola
borare cu amatori talentați care 
activează în cluburile și căminele 
culturale din județ. La aceste 
spectacole vor fi atrase echipe 
de dansuri, grupuri vocale, for 
mâții instrumentale care vor fi 
integrale, pe anumite perioade, 
regimului de muncă al ansamblu 
lui sub egida căruia vor efectua 
turnee în județ și în țară.

Ansamblul va contribui sub
stanțial la acțiunea de depistare 
și valorificare a folclorului hu- 
nedorean, Ia selectarea și pro
movarea artei amatoare, la ac
centuarea diversificării peisajului 
cultural al județului nostru

Deschiderea stagiunii de debut 
a Ansamblului „Hațegana" are 

în Valea Jiului, de cultură de 
calitate, iar pentru împlinirea 
acestui deziderat este nevoie 
de ajutor.

— Sinteți cu iotul deosebit 
de confrații dv. din Petroșani. 
Care este motivul activismu- 
lui frenetic ce, vă caracteri
zează ?

— Chestiune de tempera
ment. Eu sînt combativ, so
cial. activ. In cei 15 ani de 
cînd lucrez la clubul din Lu
peni am investit multă - ener
gie. In timpul nostru artistul 
nu trebuie să stea izolat, ci 
trebuie să coboare între oa
meni, să-și facă arta accesi
bilă să realizeze o activitate 
de educație estetică. Trebuie 
să lăsăm urme după noi, ur
me care să afirme existența 
noastră...

— La ce lucrați în aceste 
zile ?

— Mai multe picturi aflate 
în ultima fază, variante pen
tru un proiect de artă monu
mentală — pe care va trebui 
să-l predau in curînd — la 
Școala de construcții din De
va. Va trebui să se încadreze 
în concepția arhitectonică și, 
în egală ^răsură, să domine 
împrejurimile...

Interviu consemnat de
T. SPÂTARU

loc la începutul lunii octom 
brit, iar primul spectacol în co 
laborare cu amatorii este progi.. 
mat pe data de 20 octombrie 
în cadrul Festivalului cultural a- 
listic „Sarmis". Cu acest prilet, 
în sala „Arta" din Deva, An 
samblul „Hațegana" va ptezen 
ta un spectacol muzical-coregta 
fie la care își aduce contribuția 
și formația folclorică de amatori 
a Combinatului siderurgic Hune 
doara, care a obținut anul acesta 
premiul I la Festivalul interna 
țional de folclor de la Pec 
(Ungaria).

Urăm succes și viață lungă 
noului ansamblu și îl așteptăm 
cu drag în Valea Jiului.

P. CONSTANTINESCU

A întocmi o antologic a poe
ziei universale este o între
prindere pindită de nenumă
rate capcane, cea mai impor
tantă fiind subiectivitatea, 
lipsa terlitudinii că ceea ce-i 
place traducătorului va fi in 
aceeași măsură acceptat și de 
cel din urmă cititor. Dificulta
tea sporește cînd poeziile tre
buie traduse, transpunerea lor 
in limba română, fidelă și in 
versificație, dar mai ales în 
spirit, se realizează cu obsta
cole greu de,tre<șjt, traducă
torul ctalîndu-ș! nu numai 
sensibilitatea, ci și harul crea
tor, traducerea unei poezii nc- 
fiind altceva docil o re-crea- 
ție.

O atare spinoasă sarcină 
și-a luat și Ștefan Augustin- 
Doinaș, unul dintre cei mai 
reprezentativi poeți contempo
rani, om de litere cu o cul
tură poetică vastă. Volumul 
antologic „Sunete fundamen
tale** (Colecția „Poesis") ne 
sugerează prin însuși- titlul in
tenționalitatea lui Ștefan Au- 
gustin-Doinaș : aceea de a găsi 
filonul liric unic in poezie.

O CARTE
Sunete 

fundamentale
Și acest filon pornește de la 
Dante Alighieri, sonetele lui 
Petrarca Și Michelangelo care 
glorifică eterna iubire, trec 
prin spaniolul Gongora, se 
continuă la Shakespeare. John 
Donne, Goethe, Hblderlin... 
sfîrșind la Eugenio Montale. 
Evident, volumul este limitat, 
motivul fiind vastitatea tere
nului din care s-a selectat. 
Astfel, este inexplicabilă ab

sența poezei asiatice (persană, 
chineză, indiană). Obiecțiuni 
asupra neincltlderii unor poeți 
cu contribuții reale și remar
cabile în lirică se pot face mai 
multe. Insă criteriile selective 
par a fi deosebit de exigente. 
Ștefan Augustin-Doinaș fiind 
poet, a reținut doar ceea ce-i 
corespunde structurii sale su
fletești.

Tema acestor „Sunete fun

damentale'*, pentru că o te
mă se conturează și este sus
ținută de poezii, este aspirația 
spre absolut, dialogul poeți
lor cu timpul, cu veșnicia 
(Emily Dikinson „Veșnicul se 
compune din clipe / El nu 
este timp diferit, / Decît prin 
nemărginirea lui / Și liber
tatea de locpit**) sau cu e- 
femerul. (Georg Trakl — De 
profundis sau T. S. Eliot). 
Transpunerile în limba româ
nă sînt deosebit de frumoase 
în cea mai mare parte (Ele
gia a patra a lui Rilke, „Ci
mitirul marin" de Paul Va
lery, „Annabel Lee — E. A. 
Poe), meritînd a fi menționa
te o bună parte din poeziile 
traduse.

Prin „Sunetele fundamentale" 
poetul Ștefan Augustin-Doinaș 
aduce o valoroasă contribuție 
la cunoașterea liricii univer
sale prin ce are mai perfect. 
Este un act cultural de excep
ție care trebuie apreciat și în 
sine, ca realizare estetică, și 
în intenționalitatea lui gene
roasă.

Ts.

Un film regizat de Luis 
Bunuel este o pildă exemplifica
toare de analiză incisivă, chiar 
sarcastică, a societății și a omu
lui.

Cineastul spaniol descrie. Pro
tagonista filmului, camerista 
Celestine (Jeanne Moreau) nu-și 
ține nici un fel de jurnal, jurna
lul este completat scrupulos, esen
țial și inițiatic de Bunuel. In 
„Jurnalul unei cameriste" sînt 
denunțate mecanismele vieții 
burgheze ajunse într-o etapă în 
care dispar și cele din urmă ră
mășițe de umanitate. Familia — 
un bastion de moralitate al idea
lului burghez. — .își dezvăluie 
tainele putrede sub privirea scru
tătoare a cameristei, avem imagi
nea unei perfecte degradări și dege- 
ncresccnțe. Familia Monteil este 
formată din maniaci și dezaxați : 
doamna își ascunde sub .bigotism 
frigiditatea, domnul își satisface 
pornirile erotice prin cele mai 
promiscui locuri-, bătrînul mîngîie 
frenetic pantofi femeiești... Ano
maliile sexuale sînt pentru I uis 
Bunuel semnele dezumanizării, de 
aici pornesc semnificațiile sociale 
și politice. Atacurile regizorului

UN FBLM
Jurnalul 

unei 
cameriste

sînt demascatoare și acuzatoare. 
Servitorul Joseph este un sadic : 
ucigînd pe Claire, fetița orfană 
și candidă, ucide cele din urmă 
semne ale purității într-o lume 
rapace și perversă. Insușindu-și 
un rol anchetator și justițiar, 
Celestine va renunța lovindu-se 

de un zid al pasivității. Ea va 
evolua de la slugă la stăpîtiă, 
cruzimea analitică a regizorului 
fiind mereu prezentă : e doar o 
aparentă schimbare de condiție, 
circuitul se continuă, numai ro
lurile se schimbă la infinit.

Incisivitatea criticii sociale vi

zează și peispectiva : criminalul 
Joseph, nepedepsit de justiție, 
ajunge și el proprietar. Privește 
demonstrația burgheză, cvasi-fas 
cistă, scandînd un slogan ce va 
fi reluat orbește. La adresa 
societății dezumanizate, în care 
desfrîul și crima se află pretu
tindeni, Luis Bunuel aruncă bles
temul unui fulger pe un cer 
furtunos.

Demascînd tarele morale și 
sociale, filmul își păstrează în
crederea în puritate. Forța dra
matică este întreținută de per 
manenta mișcare a obiectivului 
șî de imagini cheie (cum ar fi 
culesul melcilor). Jeanne Moreau 
în rolul Celestinei, camerista lu 
cidă și acuzatoare, a fost încu 
nunată în 1964 la Karlovy-Vary 
cu premiul pentru cea mai bună 
interpretare feminină.

„Jurnalul unei cameriste** ru 
lează la cinematograful Republica 
din Petroșani și constituie, după 
„Viridiana" o altă excepțională 
mărturie privind estetica unui 
mare cineast.

S. T.
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Sondorii
1 (Urmare din pag. 1)

cam din carnea . pământului, din 
fibra stîncii, ajunsese la 827 me
tri adîncime, pe aproape de stra
tul de diamant negru pe care-l 
căuta de altfel. Zilnic coloana de 
prăjini coboară cu 5—6 metri, 
după cum fibrele adînculut sînt 
mai dure ori mai fragede. Poate 
că, dacă n-ar trebui să facă in 
fiecare schimb carotarea, mersul 
înainte al sondei s-ar face cu și 
mai mult spor, fără folos însă. 
Dar intervine carotarea, care de 
altfel, certifică rodnicia sondei. 
Corolele nu sînt altceva decît fil
mul straielor prin care sonda jlă- 
nundă, mereu flăniîndă de mai 
adînc. pătrunde pînă să dea de 
ușile cămării iu care zac ascunse 
tie ere nebănuite comori. Și-n fie
care schimb trebuie adusă la zi 
fotografia celor 2 metri, cifra nu-i 
identică de la o zi la alta, pe care 
sonda i-a parcurs. Pentru aceasta 
insa, întreaga coloană de sute de 
metri lungime, trebuie scoasă la 
supralafă, cărota afiindu-se >n 
partea ei cea mai de jos. Și. pas 
cu pas, un pas înseamnă cca. 11 
metri, echivalent cu lungimea a 
trei prăjini, sonda este „mărunții ii" 
în bucali, prăjinile odihnindu-se 
parcă, sprijinite de podul „sondei", 
după care, din nou sînt introduse 
în gaura de sondă, cale de cîteva 
sute de metri, pînă cînil gura co-. 
Ioanei, blindată cu dinți puternici

din oțeluri speciale întâlnește din 
nou piatra, împotrivirea ei.

Și, operațiunea descrisă mai sus, 
carotarea, aducerea la zi și apoi 
coborîrea în adînc a coloanei de 
prăjini, se repetă în fiecare schimb, 
carota propriu zisă, proba de rocă 
ocupîndu-și locul, cuminte, în lăzi 
special amenajate, așteptînd îngri
jirile pe care i le va da geologii, 
carota fiind cel mai fidel martor 
privind tainele pe care le ascunde 
adîncul pămîntului.

Dirijate cu abilitate și pricepere 
de maistrul sondor Grigore Plo-
peaim. de sondorii șefi Ion Găinari
— sonda 5 849. Nicolae Oană,
— sonda 5 851, Alexandru Petal,
— sonda 5 853, sondele din peri
metrul Cimpu lui Neag sfredelesc 
neostenite pămînlul dînd astfel po
sibilitate geologilor să însemneze 
pe harta Uăii Jiului, noi „cuiburi" 
de diamante negre, viitoare izvoa
re de cărbune care așteaptă de 
milioane de ani să fie descătușate. 
Șl minerii pornesc la atac după 
semnele de izbîndă ale sondorilor, 
așa cum s-a întîmplat in ana 
socialismului de atîtca ori de-a 
lungul celor două fiuri, de la 
Cimpa la Urîcani, locuri pe care 
sondorul șef Virgil Braicu, le-a 
bătut vreme de 13 ani, cei peste 
15 000 metri de sondă fiindu-i 
martori de necontestat.

Și de astă dată vorba-i domoa- 
lă dar hotărîtă, ne îndreptățește 
să credem că și în luna septem
brie „sonda" 5 844 va raporta în
deplinirea exemplară a planului. .

Acțiuni ale tinerilor 
din Vulcan

* 
I
I* 
I

Recent, comitetul V.T.C. de 
{la preparația Coroești a organi

zat cu tinerii de aici două după- 
J amieze de muncă voluntar-pa- 
ț Iriolică. In cadrul acestei acțiuni 
' tinerii au colectat și încărcat 50 
I tone de fier vechi. Cu această 
<• ocazie s-au evidențiat, printre 
| alții, uteciștii Cornel Colda și 
- Alexandru Trestian.

Tinerii de la sectorul eleclro- 
* mecanic al nunei au colectat

I*1
I*
I
I

recent și încărcat în vagoane | 
tone ele fier vechi.

Comitelui U.T.C. comerț Vul- | 
can a organizat în această < 
saptămînă expunerea cu , tema : J 
„Principiile ele bază ale pohli- I 
oii interne și externe a partidu- ' 
lui și statului nostru". Pe mar- | 
ginea acestei teme tinerii au pur- •» 
lat discuții. |

Aceeași expunere a fost ținu- ,, 
ta și la Exploatarea minieră | 
Paroșeni. 1* 

I

M î i n e

’ PE ARENELE
SPORTIVE

FOTBAL

Stadionul „Jiul" găzduiește 
ia ora 16 întîlnirea de fotbal 
dintre formațiile Jiul și 
Steaua, contînd pentru etapa 
a Hl-a a campionatului di
viziei naționale A. In des
chidere, evoluează echipele 
de tineret-rezerve.

Campionatul județean pro
gramează în Valea Jiului ur
mătoarele întîlniri : Minerul 
Vulcan — Constructorul Lu- 
peni; Minerul Aninoasa — 
Energia Paroșeni; Parîngul 
Lonea — Energia Deva; Pre
paratorul Petrila — I.G.C.L. 
Hunedoara.

HANDBAL

Echipa feminină Jiul întil- 
nește la ora 11 formația 
Chimia Victoria. In deschi
dere, se confruntă echipele 
Școlii sportive Petroșani și 
Școlii sportive Reșița care 
activează în cadrul campio
natului divizionar școlar.

BASCHET

Prima etapă a campiona
tului diviziei B de baschet 
masculin programează la Pe
troșani, pe terenul de la sta
dionul Jiul, partida dintre 
echipa locală Știința și Ști
ința Mediaș. Ora 12.

P. M.
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Pînă la 
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folosință 
drum 

unnînd

văii 
can- 
iem-

Avancronică
fotbalistică

fost , acordată.

Priviri scrutătoare
F.

(Urmare din pag. 1)
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RAPID. Sur- 
Bacău, ploieș- 
se reabiliteze

22,30 In
Moment 

de dans
Estrada

Cosmoc 
„am abil “.

i-a mobilizat pe oameni pentru 
tuturor rezervelor interne ale 

deschizînd cimp nelimitat

F. C. ARGEȘ — C. 
CLUJ. Două echipe de la 
sol", cu zero puncte, care

spre ’75

U.T.A., 
roșu, Dinamo București 
Craiova (cu cîte patru 
— jos — F. C. Argeș, 

Cluj, C.F.R. Timișoara 
(cu 0 puncte). Celelalte 

mijloc, 
Etapa

DINAMO BUCUREȘTI 
POLITEHNICA. In ultimul 
meci, cele două echipe au I 
1—1 la București. Dinamo 
„dat" un punct și a „luat“

PETROLUL — 
clasați cu 5—0 la 
tenii vor lupta să 
în fața propriilor suporteri. Cre
dem că 
mai ales că nici giuleștenii 
strălucesc. Dimpotrivă..

C.F.R.
NAMO 
intrat 
mîine, 
meci 
vor lupta din răsputeri pentru 
primele puncte, dar în poarta 
adversarului se află Ghița — 
dublura lui Adamache la „națio 
nală". 1, X, 2? Cine știe?

de la Progresul. Selecționabilii 
Adamache, Ivăncescu, Pescaru 
trebuie să confirme încrederea 
ce le-a

vor reuși acest lucru,
nu

TIMIȘOARA — 
BACAU. Băcăuanii 

în „mînă" și se pare 
, pe malul Begăi, va 
aspru. Manolache el comp.

spre aurul 
verde

Pierind din Loaea, din 
zona gaterului, un diurn 
urcă pe valea Tăii, tie- 
cînd pe lîngă cabana 
Lunca Florii ca apoi să 
continue pe valea Aușc- 
lului, într-un cadru 
montan de o frumusețe 
deosebită.

înspre izvoarele 
Aușelului, o mare 
titate de material
nos doborît de vânturile 
puternice de acum 3—4 
ani, așteaptă să fie ri
dicată. Nu era însă nici 
un drum de acces. Mo
mentan, constructs ii fo
restieri aparținînd șan
tierului I.C.F. din Valea 
Jiului lucrează intens

pentru a deschide 
„pîrtii" spre . aceste 
Ioane de aur verde 
munților noștri, 
sfârșitul anului 
vor fi dați în 
încă 4 km de 
auto forestier
ca în anul viitor să mai 
fie predata forestierilor 
o altă porțiune de drum, 
în lungime de 1,3 
Astfel, drumul auto 
șerpuiește pe valea 
țelului va totaliza 
anul 1971 aproape 
km lungime, sporind 
fel posibilitățile de 
ploatare a pădurilor.

tea unei asemenea optici, m „bilanțul" acțiu
nii se consemnează numărul de participanți, 
numărul de vorbitori, numărul propunerilor 
făcute. Dacă cifrele din dreptul acestor ru
brici sînt cit mai mari aceștia se declară pe 
deplin mulțumiți

Fără îndoială, o asemenea raportare statis
tică, „globală", arată dimensiunea, amploa
rea participării oamenilor la dezbaterea pro
blemelor conducerii și rezolvării sarcinilor 
din întreprinderea, șantierul, ori instituția 
respectivă, ceea ce este foarte important. 
Consultarea oamenilor, practică curentă a 
muncii de partid ca și a întregii activități 
economice și sociale nu reprezintă însă un 
scop în sine, o manifestare festivistă, de pa
radă, ci se definește printr-un accentuat ca
racter de lucru. In condiția aceasta de ce se 
„uită" oare să se estimeze, să se ia drept 
etalon al calității dezbaterilor, confruntărilor 
de opinii — eficiența, valoarea materială a 
propunerilor făcute ? La urma urmei, toc
mai acest lucru interesează în cel mai înalt 
(prad, în această valoare Se află condensat 
efortul de gîndire, de creație și inteligență 
al oamenilor, în eficiență se reflectă cel mai 
fidel capacitatea organizatorică, potențialul 
și competența colectivului în ansamblu ca și 
a fiecărui salariat în parte.

Așadar, apașț două optici, două mentali
tăți. Unii, adoptă interpretările cantitative, 
de suprafață cu o mare doză de subiectivism; 
prezentând lucrurile in roz, răspîndesc in jur 
un climat de îneîntare, automulțumire și 
autoliniștire. Abandonarea acestui mod de 
interpretare a calității dezbaterilor și abor
darea aspectelor privind eficiența dezbateri
lor, cărora de altfel trebuie să li se subordo
neze întreaga acțiune — aceasta pare să fie 
calea cea mai accesibilă pentru atingerea 
scopului propus. Nimănui nu-i poate fi in
diferent dacă eficiența su zicem a o sută de 
propuneri este de un milion sau de zece mi
lioane. Calitatea dezbaterilor, modul cum 
ele au fost temeinic pregătite, felul respon
sabil în care oamenii înțeleg să-și aducă o 
contribuție cit mai substanțială se eviden
țiază în primul rind prin valoarea propune
rilor, sugestiilor și observațiilor critice făcute 
de ei. In această valoare se reflectă cel mai 
bine cit de energic a acționat organizația 
de partid, cum a izbutit ea să declanșeze 
resorturile spiritului inventiv, organizatoric, 
cu cit succes conduce lupta dintre nou și

T 
vechi, cum 
dezvăluirea 
producției, 
mării, priceperii, îndrăznelii creatoare, 
petenței și personalității oamenilor.

Aprecierea calității dezbaterilor, — 
ales acum cînd scrutăm drumul spre 
’75, pe parcursul unui întreg cincinal — 
după criteriul eficienței economice angajează 
deopotrivă atît interesul celor ce formulează 
propuneri cit și pe cei responsabili 
deplinirea lor astfel incit colbul să 
așeze peste procesele verbale ale 
dezbateri, iar la termene scadente 
tatea lor să fie confirmată în contul 
ductivitate, de beneficii al unităților 
tive. Aci mai apare și un alt aspect 
blemei. Nu totdeauna cei ce iau 
inlr-o ședință sau alta se îngrijesc să spună, 
adică să precizeze numele propunerii pe 
care, o formulează. Unii formulează critici la 
adresa stărilor de lucruri, au observații ju
dicioase^ constructive asupra felului cum este 
condusă și organizată producția. Chiar și în 
aceste observații critice, combative, expre
sie a intransigenței față de neajunsuri, pot 
fi găsiți adesea germenii unor propuneri, va
loroase.

Antrenarea largă a oamenilor la dezbateri 
nu înseamnă în mod unilateral doar reuniu
nea salariațilQr intr-o ședință sau alta, con
semnarea propunerilor în procese verbale, 
ca să existe .la (iosar. Un climat favorabil 
prelucrării slrcin^ur viitorului cincinal, se 
cere creat nu numai în cadrul unor ședințe 
avînd această destinație ci in tot timpul în- 
trucit o soluție judicioasă, eficace nu poate 
fi „descoperită" doar în cîteva ore de dez
bateri; ea presupune o muncă laborioasă, 
tenace, căutări înfrigurate chiar și unele 
experimentări. Așadar, dezbaterea programu
lui de lucru pentru viitorul cincinal nu în
cepe și nu se sfirșește cu o ședință, ea mar
chează doar un moment de dezvoltare, de 
amplificare a acțiunii propriu-zise.

Prospectînd prin depozitele de idei ale oa
menilor și descoperindu-le filonul de aur, 
n-are rost să ne abatem spre straturile de 
argilă cînd, in fapt, in față ne stau atitea 
zăcăminte de inteligență și înțelepciune ce 
așteaptă mu numai a fi prospectate dar și 
scoase la liman, fructificate. In felul acesta 
mila ’75 apare mai aproape, ne vine parcă 
în întâmpinare. Iar pașii ce-i facem spre ea 
ne devin mereu mai spornici.

de în- 
nu se 

acestor 
eficaci- 
de pro- 
respec- 
al pro- 

cuvîntul

Și acum
Campionatul diviziei A ia 

viteză. După două etape, la polii 
clasamentului s-ati instalat cîte 
patru echipe. Sus 
Steagul 
și „U“ 
puncte) 
CJ-.R. 
și Jiul 
opt formații se află la 
toate cu cîte un punct, 
a treia va răsturna configurația 
actuală a clasamentului. Ea pro
gramează următoarele etape :

FARUL — „U" CRAIOVA. 
Uiumul meci dintre cele două 
echipe, disputat în primăvară 
la Constanța, a revenit catego
ric gazdelor, cu 4—0. Acum însă, 
universiiarii craioveni au dema
rat puternic și vor încerca să 
smulgă un punct „rnarinariloi", 
lucru ce ni se pare imposibil. 
Ex-craioveanul Robert Cosnioc 

va fi atît de

R. 
sub- 

mîine 
iau campionatul de la început. 
Se poate ca Dobrin și Frățilă - - 
cuplul argeșean care duminică a 
fost înlocuit din joc pentru 
randament scăzut — să fi 
meditat la situația echipei 
și a lor și să lupte pen
tru primele două puncte în acest 
campionat. .

Inie
Georgevici.

PROGRAMUL I : 6,05 Con
certul dimineții; 7,00 Radiojur
nal; 7,15 De la munte la mare 
— program muzical; 8,00 Su
marul presei; 8,10 Avanpremie
ră cotidiană; 8,22 De la munte 
la mare (continuare); 9,00 Ra- 
diomagazinul femeilor; 9.30 Ora 
satului; 10,00 Cavalcada ritmu
rilor; 11,15 Intîlnire cu melo
dia populară si interpretul

cupmann
PROGRESUL — STEAGUL 

ROȘU. Bancarii încă nu și-au 
reglat jocul la nivelul diviziei 
A, în timp ce brașovenii, cu 
Niki Dumitriu în mare formă, 
au învins la Pitești și acasă pe 
I'arul. Am înclină să credem 
că ei vor „ciupi" un punct și

peniru titlu și probabil n 
mai abandona. Au și portar bun. 
De n-ar cădea prea repede Con- 
stantinescu în romantismul co
legului său Deleanu. Totuși, în 
meciul de astăzi, I solist.

„U" CLUJ — U.T.A. > Cam
pionii evoluează pe malul Some
șului cu gîndttl la Feijenoord 
Rotterdam — < îștigătoarea „Cu
pei intercontinentale" din meciul 
cu Estudîanles La Plata. UT A. 
a cîștigat la Cluj și în 1969 și 
în returul campionatului treci.' 
(cu același scor, 2—O) și nil i 
exclus să câștige și mîine Pentru 
că miercuri, la Rotterdam... e 
ceva mai greu. Pot cîștig.i însă 
și gazdele. F posibil și un N

1 lor 
făcut 

a 
un 

portar, iar studenții au rămas în 
divizia A. Acum, din.uno.i.-tii 
butiireșieni s-au lansat in

JIUI — STEAUA. După cam
pioni. la Petroșani vin cupma- 
nii. Din nou meci greu, intere
sant, atractiv. Majoritatea corn- 
ponenților echipei militare fac 
parte din loturile reprezentative, 
ceea ce atestă valoarea lor incon
testabilă. Dacă mai amintim jo
cul bun făcut de steliști la Con
stanța și în Capitală, cu „U“ 
Cluj, ne dăm mai bine seama de 
dificultatea meciului pe care-l 
are Jiul în compania câștigătorilor 
„Cupei României". Aceste atuuri 
însă nu-i împiedică pe jiuliști să 
abordeze meciul cu forță, și curaj, 
să ofere suporterilor up specta
col fotbalistic plăcut, finalizat 
printr-o victorie. Credem că 
băieții noștri vot ști să-și mobi
lizeze întreaga capacitate de efort 
și dăruire, vor face un meci 
bun și vor ieși din umbra deasă 
a clasament ti’’

Dumitru GWEONEA

Remus
Foto : A

Popa și
DULA

preferat; 12.00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Sport; 
13,15 De toate pentru toți... tu
riștii; 13,45 Noutățile săptămî-. 
nii — muzică ușoară: 14,00 Un
da veselă; 14,30 Mari soliști, 
mari șlagăre; 15.00 Carat ana
fanteziei; 15,45 Sport și mu
zică; 18,15 Parada vedetelor; 
19,00 Gazeta radio; 19,35 tyiler- 
preți de neuitat : Maria Tăn-ase 
și Fănică Luca; 20,05 Teatru 
scurt; 20,31 Melodii; 20,45 La 
microfon. Ion Dacian; 21,00 Ze
ce melodii preferate; 21.35 Ro
manțe; 22,00 Radiojurnal; 22,10 
Panoramic sportiv; 
ritm de dans; 22,50 
poetic; 23,00 Muzica 
continuă; 0,03—5,00
nocturnă.
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Se poate afirma de la bun 
început, că multe formații ci
vile de pompieri din exploată
rile miniere ale Văii Jiului se 
ridică la un nivel bun de pre
gătire. Acest lucru este confir
mat de intervențiile eficiente 
ale formațiilor pentru locali
zarea și stingerea incendiilor 
izbucnite nu numai în cadrul 
obiectivelor unde activează ele, 
dar și în localitățile respecti
ve, de măsurile întreprinse de 
aceste formații pe linia pre
venirii incendiilor ca și de ac
țiunile de propagandă desfă
șurate de ele pe această linie, 
precum și de străduința lor 
pentru întreținerea utilajului 
din dotai e în stare de func
ționare etc. Printre formațiile 
fruntașe se pot menționa cele 
de la minele Lupeni, Aninoasa, 
Lonea și Petrila ai căror șefi 
de formații sînt Mihai Moi- 
sescu, Vasile Anton, loan Măr- 
guleseu și respectiv, Ioan Chi- 
rițoiu. Interesul întregii for-, 
mâții de pompieri .față de pre
venirea incendiilor în obiecti
vele în care activează, se ma
nifestă. in primul rînd, prin 
preocuparea față de pregătirea 
c profesională, prin participa
rea activă la ședințele de pre
gătire, cunoașterea și aplicarea 
măsuriloi de prevenire a incen
diilor, executarea conștiincioa
să de către pompierii angajați 
ai serviciului de rond prin sec
ții și ateliere sprijinind șefii 
de secții, ateliere etc. pentru 
organizarea și instruirea echi
pelor P.C.l. la locul de muncă, 
luind măsuri pe loc pentru în
lăturarea unor deficiențe. O 
preocupare permanentă a a- 
cestor șefi de formații este des
fășurarea unei intense munci 
de propagandă împotriva in
cendiilor în rîndul muncitori
lor și a întregului personal din 
obiective, folosind în acest, scop 
diverse metode și mijloace ca 
de exemplu : confecționarea dc

panouri cu conținut P.C.l., a- 
fișe, instructaje la locurile de 
muncă, concursuri „Cine știe 
cîștigâ”. fotogazete unde se ex
pun periodic diferite aspecte 
pozitive și negative din obiec
tiv, expuneri la stațiile de ra- 
dioficare etc.

Desigur că pe linia preveni
rii șî stingerii incendiilor s-au 
constatat și unele deficiențe 
care frîriează obținerea unor 
rezultate superioare. De pildă 
programul dc pregătire la unele 
formații civile nu se ține cu re
gularitate, iar frecvența la șe
dințele de pregătire este des
tul de slabă, nu se acordă spri
jin suficient șefilor de secții, 
ateliere etc. Neajunsuri se sem
nalează și în organizarea pazei 
contra incendiilor la locul de 
muncă, unii pompieri angajați 
efectuînd rondurile formal, nu 
sînt suficient de pregătiți din 
punct de vedere profesional, 
întreținerea și menținerea în 
stare de funcționare a utila
jelor P.C.L din dotare lasă în 
multe locuri de dorit, iar ac
tivitatea de propagandă — ca
re este un factor important în 
educarea întregului personal 
salariat din întreprinderi și in
stituții pentru cunoașterea și 
respectarea regulilor generale 
de prevenire a incendiilor — 
este aproape inexistentă.

Asemenea situații anormale 
se găsesc la formațiile civile 
de la minele Dîlja, Vulcan și 
Uricani, ai căror șefi de forma
ție sînt Vasile Isdrugă. Mihai 
Safta, Cornel Cîora. Este ne
cesar ca pe șefii de formații 
să-i preocupe mai mult înde
plinirea atribuțiunilor ce le au 
și să solicite mai mult sprijin 
comisiilor tehnice de prevenire 
a incendiilor din obiectivele 
respective, iar acestea, la rîn
dul lor, să acorde sprijinul so
licitat și să ia toate măsurile 
de îmbunătățire a activității

formațiilor precum și a între
gii munci de prevenire 
gere a incendiilor din 
vele de care răspund.

Avînd în vedere că, 
mult, cu ocazia controalelor 
executate de organele compt*- 
tente Pe linie de prevenire a

și stin- 
obiecti-

nu de

incendiilor, au fost constatate 
o serie de lipsuri la exploată
rile miniere, prepa rațiile de 
cărbune și la alte unități apar
ținînd Centralei cărbunelui, for
mațiilor civile de pompieri din 
aceste obiective le nevin urmă
toarele sarcini :

> să respecte întocmai pro
gramul de pregătite al forma
țiilor, asi.gurindu-se prezența 
la ședințele de pregătire a tu
turor pompierilor angajați și 
voluntari;
• să verifice întregul

laj de stingere din dotare și
uti-

să-l mențină în perfectă 
de funcționare;
• șefii de formații să

stare

_ pună
un accent deosebit pe efectua
rea serviciului de rond de că
tre pompierii angajați cu ma
ximă exigență, cu precădere în 
schimburile II și III, iar aceștia 
din urmă să fie bine pregă
tiți, ciu-noscind cauzele de in
cendiu specifice fiecărui loc dc 
muncă și măsurile de respectat;

® să verifice toate sursele 
de apă (naturale și artificiale) 
marcîndu-le pe acestea prin in
dicatoare vizibile, in scopul a- 
sigurării alimentării eu apă în 
caz dc incendiu;

șefii de 
jine activ pe șefii de 
teliere, depozite etc. 
irizarea și instruirea 
P.C.I. de la locurile 
că, precum și a întregului per
sonal din obiective, pentru cu
noașterea măsurilor ce se cer 
întreprinse în caz de incendiu;

0 să verifice întregul mate
rial inițial de stingere (stingă- 
toare) din secții, ateliere etc., 
să dispună remedierea deficien
țelor constatate și punerea a- 
cestuia in perfectă stare de 
funcționare;

să intensifice activitățile 
de propagandă împotriva in- 
cendiiloi prin afișe, panouri, 
fotogazete, instructaje la locul 
de muncă, expuneri 
riale etc.

Este necesat să se 
bine și să se aplice 
tică Instrucțiunile aprobate de 
M.T.M.G. cu ordinul nr. 819/68 
în toate unitățile Centralei căr
bunelui, sarcina principală re
venind în acest sens comisiilor 
tehnice de prevenire a incen
diilor din toate unitățile care 
răspund direct de aplicarea 
respectivelor instrucțiuni. Se 
impune ca țoale neregulile ce 
se constată privind paza con- 
*ra incendiilor să fie aduse la

cunoștința comitetelor de direc
ție și conducerilor unităților 
miniere respective, în scopul 
luării de urgență de către a- 
cestea a măsurilor 
diere.

Fără îndoială că, 
du-se omectivul nr. 
în fața formațiilor 
pompieri 
diilor 
latele

17.00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba germa
nă.

18,00 Campionatele Internațio
nale de Atletism ale Ro
mâniei. Transmisiune de 
la Stadionul Republicii. 
Anunțuri-publ ici taie.

1 CCI de seri — emi-aune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară.
T ele-enciclopedia. 
Cîntă Ioana Radu.
Film serial : „Incorupti
bilii" — Marea lovitură. 
Steaua fără nume. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

19,15
19,20

22,IC
23,15
23.3C

de reme-

îndeplinin-
1 care stă 
civile de 

prevenirea incen
se vor obține rezul- 

scontate în asigurarea 
unei eficiente apărări a avutu
lui obștesc în unitățile miniere 
ale Văii Jiului.

de mate-

au fost în-

Cornel COJOCARU
din Grupul de pompieri 
ai județului Hunedoara

cunoască 
în prac-

lichide infia- 
ermetic închise

este afirma- 
întrebări, a- 

a-

AI UNITATI-
DIN MUNI-

serviciul, îna- 
locul de mun-

au fost eva-

formații să spri- 
secții, a- 
în orga- 
echipelor 
de mun-

«— Reportaj publicitar la cererea C. C. 1*

LUCRATORI 
LOR MINIERE
CIPIU 1

Cînd terminați 
inte de a părăsi
că, verificați cu mare atenție 
dacă :

1. Ați ctirătat locul de mun
că?

2. întrerupătoarele, motoarele 
și alte aparate electrice au fost 
scoase din priză ?

3. Ați închis tablourile de 
distribuție ?

4. Deșeurîle 
cuate ?

5. Vasele cu 
mabile au fost
și depozitate la locurile desti
nate ?

6. Focul în sobă a fost stins ?
7. Ați verificat amănunțit că 

nu au rămas resturi de țigări 
aprinse ?

8. Robinetul cu gaz metan sau 
butelia de aragaz 
chise ?

Dacă răspunsul 
tiv la toate, aceste
turtei puteți pleca liniștiți 
casă, existind de acum certi
tudinea că la locul dumnea
voastră de muncă nu vor iz
bucni incendii.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Această femeiș (11—13); 
Kepublca : Jurnalul unei ca
meriste (10—13); PETRILA : 
Misteriosul X din Cosmos 
<13—15); LONEA — Minerul : 
Răzbunătorul (10—13); 7 No
iembrie : Elvira Madigan (10 
—12); ANINOASA : Joc du
blu în serviciul secret (13— 
14); VULCAN : Castelul con- 
damnaților (10—13); LUPENI 
— Muncitoresc : O chestiune 
de onoare (13—14); Cultural : 
Așteaptă pînă se întunecă 
(11—15); BÂRBÂTENI : Feld- 
mareșala (12—13)'. PARO
ȘENI : Profesioniștii; URI
CANI ; O șansă dintr-o mie 
(11-12).

Pentru
vîuători

Membrii vînători ai filia
lelor de vînătoare și pescuit 
sportiv din Petroșani și I.u- 
peni, sînt invitați să se pre
zinte la biroul Filialei din 
Petroșani pentru achitarea 
diferenței de cotizație, rata 
a Il-a, in cei mai scurt t ”’P 
In caz de neachilare la t.n.p 
a cotizației se vor lua mă
suri statutare conform art. 9 
din Statutul AGVPS.
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Situația pasagerilor
avioanelor deturnate INTERNAȚIONALA

Un comunicat al Comitetului 
Central al Rezistenței Palestiniene, 
difuzat vineri la Amman, anunță 
că toți pasagerii avioanelor recent 
deturnate, cu excepția cetățenilor 
israeiieni apți pentru serviciul 
militai, vor fi puși în libertate 
o dată cu publicarea de către gu
vernele interesate ă unei declarații 
prin care se angajează să elibe
reze pe membrii . comandourilor 
palestiniene deținuți în Elveția, 
Marea Britanic și R.F.G. Israeliemi 
apți de serviciul militar voi fi 
elibeiați sub rezerva unui acoid, 
realizai prin intermediul Comite
tului Internațional al Crucii Ro
șii. în care sa fie prevăzută pune
rea în libertate a 
palestinieni deținuți 
odată, comunicatul 
tuirea aparatelor și 
pajelor avioanelor 
unitățile de comando palestiniene 
vor avea loc în momentul sosi
rii în Iordania sau în orice alta 
țară arabă a celor șapte palesti
nieni reținuți în unele țări vest- 
europene

Agențiile de presă relevă, 
de altă parte, că transferarea 
Amman a celor 300 de pasageri 
pe aeroportul improvizat de 
Zarka, anunțată printr-un 
nicat al Organizației pentru 
berarea Palestinei, nu a fost încă

unui număr de 
în Israel, 
arată că 
eliberarea 
deturnate

Tot- 
resti- 
echi- 

de

la 
de 
la

comu- 
Eli-

efectuată. Se anunță însă ca 
din pasagerii care . 
rați imediat după 
Amman, au părăsit 
niană, plecînd spre

Postul de rjdio 
fuzat vineri o declarație în care 
arată că Irakul a cerut Frontului 
pentru Eliberarea Palestinei 
(F.P.E.P.) să pună în libertate pe 
toți pasagerii celor trei avioane 
deturnate în Iordania. Consiliul 
de Miniștri iordanian s-a întrunit 
vineri într-o ședință 
în cadrul căreia s-a 
sificarea contactelor 
în vederea eliberării 
A fost constituit în 
comitet din care fac parte 
multe personalități i , 
printre care ministrul iordanian al 
afacerilor interne, Soleiman Had- 
didi.

Situația celor 300 de pasageri 
care se mai aflau vineri seara pe 
aeroportul improvizat la Zarka 
continuă să fie îngrijorătoare. Un 
convoi de mașini ale Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii 
(C.I.R.C.), care se îndrepta spre 
aeroportul din deșert cu medica
mente și alimente, a fost oprit ia 
jumătatea drumului de membri ai 
unităților de comando palestinieni.

62 
fuseseră transfe- 

dettirnări la 
; capitala iorda- 

Nicosia.
Bagdad a di-

extraordinară 
ho țări t inten- 
cu F.P.E.P., 

pasagerilor, 
acest scop un 

mai 
personalități importante.

(Agerpres)

Tensiune în Chile
i fie

sau

IN URMA CONVORBI-
cu acest fel de arme.

pri

deputați 
Congres

DESCHIS 
început

profe
ți a condițiilor în care a- 

își desfășoară munca.

SANTIAGO DE CHILE 11 
(Agerpres). — Senatorul Bejamin 
Prado, președintele Partidului de- 
mocrat-creștin (de guvernămînt) din 
Chile, a rupt tăcerea oficială cu 
privire la poziția acestui partid 
față de candidatul stîngii, Salva
dor Allende, care a întrunit la 
alegerile prezidențiale de săptămî- 
na trecută cel mai mare număr de 
voturi, dar nu și majoritatea ab
solută, cerută de constituție pentru 
a fi declarat ales direct. Intr-o 
cuvîntare rostită joi seara la pos
turile de radio, el a condiționat 
sprijinul ce l-ar putea acorda 
lui Allende de o serie de garan
ții din partea acestuia și a fron
tului „Unității populare" care să 
„asigure drepturile de bază intr-o 
societate democratică". «v—■
Allende va da garanții 
pe care noi avem dreptul să 
cerem într-o 
vitale, a spus el,, atunci acesta se 
poate aștepta la o decizie favora
bilă din partea noastră".

Declarația lui Prado nu 
considerată de către 
politici destul de

„D.tcă 
efective, 

le 
seric de probleme

este 
observatorii 
concludentă

asupra poziției pe care o va adop
ta în cele din urmă Partidul de- 
mocrat-creștin, ai cărui 
și senatori din actualul 
dețin aproape jumătate din voturi. 
Agenția Associated Press este de 
părere că în rîndurile partidului 
de guvernămînt se manifestă di
vergențe de opinii în această pri
vință și nu este exclus ca grupul 
său parlamentar să se prezinte di
vizat la alegerile de la 24 octom
brie din Congres pentru desemna
rea succesorului actualului preșe
dinte, Eduardo Frei.

O anumită tensiune se menține 
în prezent în Chile mai ales ca 
urmare a uneltirilor cercurilor de 
dreapta legate de interesele capi- 

provocat perturbații în 
bancară care se resfrîng și 
economiei. Joi, în a treia zi 
ctitiv, bursa a înregistrat 
ca urmare a retragerilor 
de capitaluri. Conducerile 
întreprinderi plănuiesc, | 
agenției A.P., o încetare pe timp 
nelimitat a activității productive.

străin. Aceste elemente au 
activitatea 

asupra 
i conse- 

scăderi 
masive 

unor 
potrivit

• GUVERNUL R.S.F. IUGOSLAVIA, se arată într-o de
clarație a Vecei Executive Federale, consideră necesar să 
amintească faptul că nu posedă și nici nu intenționează în 
viitor să dezvolte, să producă, să procure, să stocheze 
să posede în vreun fel oarecare mijloace biologice de du
cere a războiului.

Activitatea de cercetare, desfășurată în această pri- 
: vință în R.S.F. Iugoslavia, va fi limitată și în viitor exclusiv 
la măsurile necesare de apărare pentru cazul în fiare R.S.F. 
Iugoslavia ar fi expusă unui atac

@ DEȘI ÎN S.U.A. ANUL 
ȘCOLAR A ÎNCEPUT, NUME
ROASE ȘCOLI DIN ACEASTA 
ȚARA NU ȘI-AU 
ÎNCĂ PORȚILE. N-au 
astfel cursurile la 270 de școli din 
Philadelphia și continuă să 
pustii numeroase săli de clasă din 
cuprinsul statelor New York, 
Michigan, Connecticut, Indiana, 
Ohio și din alte regiuni. Această 
situație a fost provocată de greva 
personalului didactic al respecti
velor școli, care cere îmbunătăți
rea situației materiale a 
sorilor 
ceștia

• IN LOCALITATEA BER- 
GAM A LUAT SI IRȘIT CEL 
DE-AL 13-LEA FESTIVAL IN
TERNAȚIONAL AL FILMULUI. 
Juriul 
Charles 
premiu 
mîna 
Jaromil 
miul special a fost atribuit 
Yuri Kostic. (Iugoslavia) | 
muzica filmului

festivalului, prezidat de 
Ford, a decernat marele 
filmului „Valeria și săptă- 
miracolelor", realizat de 
Jires (Cehoslovacia). Pre- 

lui 
pentru 

„Bicicliștii".

• IN PRIMUL SEMESTRU 
AL ANULUI 1970, pe șoselele 
Elveției și-au pierdut viața 665 
de persoane, numărul accidentelor 
auto crescînd față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut 
cu 14 la sută. In fața acestei si
tuații, autoritățile elvețiene inten
ționează să se coboare limita vite
zei maxime admise și să ia o se
rie de 
vate.

•
RILOR COMERCIALE POLONO- 
ISLANDEZE purtate la Varșovia, 
a fost semnat un protocol care 
reglementează schimburile de măr
furi dintre cele două țări pe anul 
1971, informează agenția PAP.

alte măsuri preventive adec-

• NUMĂRUL PERSOANE
LOR CARE ȘI-AU PIERDUT 
VIAȚA în cursul gravelor inunda
ții, care au devastat vaste regiuni 
din statul indian Gujarat, 
evaluat 
oameni.

este
la aproximativ 1 000 de Alarmă în

foto: Vedere din Piața Sergei din Stockholm.SUEDIA : In

Medalii de aur pentru

invenții românești

an la „Salonul 
de invenții", 

ocazia Tîrgului 
de la Viena,

VIENA 11. — Corespon
dentul Agerpres, Petre Stăn- 
cescu, transmite : Participînd 
și în acest 
internațional 
organizat cu 
internațional
Republica Socialistă România 
a obținut, ca și la 
precedente, distincții 
rii pentru invențiile 
tate

Juriul internațional 
nului a hotărît să acorde ma
rea medalie de aur, cu men
țiunea specială a juriului, in
venției românești : „Procedeu 
și dispozitiv pentru determi
narea statică a tensiunii în 
construcții metalice".

Alte două medalii de aur 
au fost decernate invențiilor 
românești : „Procedeu de cea- 
nurare a pilelor, fabricate 
din oțeluri" și „Procedeu pen
tru confecționarea compensa
torilor multilenticulari”.

invenția românească. „Au- 
tocentrareâ rotoarelor la com- 
presoare și motoare pneuma
tice" a primit medalia de 
argint.

edițiile 
merito- 
prezen-

Tîrgul internațional
la

Marea Nordului

OIPIBMATICA
WASHINGTON 11 (Ager

pres). — Premierul israelian, 
Golda Meir, se va îritîlni săptă- 
mîna viitoare cu președintele 
S.U.A., Richard Nixon, pentru 
a discuta evoluția situației din 
Orientul Apropiat, a declarat 
un purtător de cuvînt al C.aset 
Albe. Golda Meir urmează să 
sosească în S.U.A. la 17 septem
brie.

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
Taniug, la invitația Vecei Exe
cutive Federale, Tun Abdul 
Razak, președintele Consiliului 
Național de Coordonare, vice
președinte al guvernului Malaye- 
ziei, va face între 13 și 16 sep
tembrie a.c. o vizită oficială în 
Iugoslavia. Referindu-se într-o 
conferință de presă la vizita 
oaspetelui malayezian, purtăto
rul de cuvînt al Secretariatului 
de Stat pentru Afacerile Exter
ne al Iugoslaviei a subliniat că 
aceasta va contribui la internii, 
ficarea contactelor reciproce utile 
și la„ dezvoltarea în continuat 
a colaborării dintre cele două 
țări, mai ales în domeniul eco
nomic.

ROMA 11 (Agerpres). — Iu 
prezența primului ministru italian, 
Emilio Colombo, joi dimineața a 
fost deschis cel de-al 34-lea Tîrg 
internațional de la Bari. Compus 
din două mari secțiuni — „Agri- 
levante 70" (salonul internațional 
pentru mașini agricole și zooteh-

nie) și „Edil-Levante 70" (salo
nul internațional pentru materiale 
de construcții) — tîrgul se întinde 
pe o suprafață de 365 000 tnp. 
Sînt expuse produse din ■ peste 
80 de țări din Africa, Europa șț 
Asia, dintre care 50 au standuri 
oficiale.

Un nou val de actiunâ
revendicative în Spania

MADRID 11 (Agerpres). — 
Un nou val de acțiuni revendica
tive a fost declanșat de muncito
rii spanioli. La Madrid, 14 000 
de muncitori constructori au înce
tat lucrul pe șantierele ’aparținind 
unor societăți particulare în 'fmn 
de protest față de termenii r.esa- 
tisfăcăton conținuți într-un nou 
contract colectiv prezentat de pa- 

in-

timp ce șantierele de 
sînt păzite de militari, 

capitala Spaniei, salaria-

tronat. Intr-o încercare de a 
timida pe greviști, patronii au în
ceput să-i concedieze pe muncito
rii ce nu s-au mai prezentat la

lucru, în 
construcții

Tot în
ții metroului au început o mișcare 
de protest împotriva înlîrzierii 
încheierii noului contract colectiv. 
Drept urmare, circulația metro.iri- 
lor s-a încetinit, provocînd per
turbări în buna desfășurare a tra
ficului.

In bazinul carbonifer Oviedo, 
900 de mineri au declarat ioi 
grevă în sprijinul cererilor de mă
rire a salariilor.

Ultimele ȘTIRI SPORTIVE
BUENOS AIRES 11 (Ager

pres). — Reprezentativa de 
rugbi a Irlandei și-a continuat 
turneul în Argentina, jucînd la 
Buenos Aires cu selecționata se
cundă a țării. Oaspeții au • 
minat învingători cu scorul 
9—6 (3-0).

ter-
de

LaPRaGA .11 (Agerpres).
Gottwaldov s-a disputat întîlni- 
rea internațională de hochei pe 
gheață dintre echipa secundă 
a Cehoslovaciei și echipa Po
loniei Hocheiștii cehoslovaci 
au obțin ut victoria cu scorul 
de 4 i <1—1, 2—0, 1—0).

Picrzînd prin ko în rundul 4 
în fața americanului de culoa
re Perkins, campionul euro
pean de box la cat. semi mij
locie, austriacul Orsolics, a ra
tat ocazia de a lupta pentru 
titlul mondial cu mexicanul 
Napoles. Acum, Orsolics are o- 
bligația de 
italianului 
fața căruia 
te după un 
nimat.

cutin- de baschet rezervat e- 
chipelor de tineret. Iată rezul
tatele înregistrate : U.R.S.S. — 
Bulgaria (B) 95—44; R. D. Ger
mană — România 53—47; Un
garia — Polonia 57—50; Cuba 
— Bulgaria (A) 67—54. I

a-i acorda revanșa 
Carmelo Bossi, în 
a cîștigat la punc- 
meci deosebit de a-

11 (Agerpres). — Pes- 
de spectatori au ur- 
Graz întîlnirea inter- 
de fotbal dintre e-

BARCELONA 11 (Agerpres). 
— In campionatul european de 
polo pe apă de-la Barcelona, 
echipa U.R.S.S. a învins cu 
4—1 (1—0, 1—1, 1—0. 1—0) se
lecționata Iugoslaviei. Ungaria 
a întrecut cu 9—4 (1—0, 2—1, 
3—1, 3—2) echipa României.

Astăzi, in cadrul campio
natului cat. A de fotbal, sta
dionul Dinamo Va găzdui me
ciul dintre echipele Dinamo 
București — Politehnica Iași. 
Meciul începe la ora 16. Par
tida Progresul — Steagul ro
șu Brașov se va disputa du
minică la Dinamo cu înce
pere de la ora 16.

VIENA 
te 20 000 
mărit la 
națională
chipele Austriei și Iugoslaviei. 
Fotbaliștii iugoslavi au repur
tat victoria cu scorul de 1—0 
(1—0) prin punctul marcat în 
minutul 41 de Bajevici. Jocul 
a fost arbitrat 
Sbardella.

de italianul

MUNCHEN 11
Echipa feminină

BRATISLAVA 11 (Agerpres). 
— Numeroși spectatori au ur
mărit la Bratislava meciul in
ternațional feminin de handbal 
dintre echipa locală Start și 
formația maghiară Spartakus 
Budapesta. Handbalistele ceho
slovace au terminat învingătoa
re cu scorul de 21—9 (9—4).

(Agerpres). — 
de volei a Ja

poniei, care se află în turneu 
în R. F. a Germaniei, a în- 
tîlnit la Miinchen selecționata 
R. F. a Germaniei. Voleibalis
tele japoneze au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (15—7, 
15—3, 15—1). Meciul a durat 
35 de minute.

Pe stadionul Republicii în
cep astăzi campionatele in
ternaționale de atletism ale 
țării noastre, la care partici
pă peste 130 de sportivi și 
sportive reprezentând 14 țări. 
In prima zi, concursul începe 
la ora 15. Duminică, între
cerile sînt programate de la 
ora 16.

SOFIA 11 (Agerpres). — La 
Plevna au continuat întrece
rile turneului internațional mas-

MILANO 11 (Agerpres). — 
Boxerul italian Sandro Mazzin- 
ghi, fost campion mondial la 
cat. mijlocie mică, și-a făcut 
reintrarea după o îndelungată 
absență. El l-a întîlnit la Mi
lano pe americanul de culoare 
Eddie Pace, de care a dispus 
la puncte.

(Ager preș)

OTTAWA 11 (Agerpres). — 
Ministrul de externe turc, Ihsan 
Sabri Caglayangil, va vizita 
Canada în perioada 28—30 sep
tembrie. se arată într-un comu
nicat publicat joi de Ministerul 
de Externe canadian. Potrivit 
comunicatului, Caglayangil va 
aborda în cadrul convorbirilor 
cu membrii guvernului de la 
Ottawa probleme de interes co
mun, printre care se remarcă 
cele cu caracter economic.

DUBLIN 11 (Agerpres). — 
Joseph Luns, ministrul de ex
terne al Olandei, și-a încheiat 
vizita oficială în Republica Ir
landa. In timpul celor patru 
zile petrecute la Dublin, Luns 
a fost primit de președintele 
țării, Eamon de Valera, și de 
Jack Lynch, premierul guver
nului irlandez, și a purtat tra
tative cu ministrul de 
Patrick Hillery.

Comunicatul comun, ț 
în urma convorbirilor, 
că cei doi miniștri de 
au examinat o serie de 
bleme internaționale. între care 
securitatea europeană, situația 
din Orientul Apropiat și activi
tatea O.N.U., lărgirea Pieței' 
comune.

externe.

publicat 
releva 

externe 
’ pro-

IIELSINK1 11 (Agerpres). — 
Maurice Schumann, ministrul a- 
facerilor externe al Franței, 
aflat într-o vizită oficială1 m 
Finlanda, a fost primit de pre
ședintele ----- ' ' r'"L~
Kekkonen, 
franceze a purtat, de asemenea, 
convorbiri cu Aht-i Karjalainen, 
premierul guvernului finlandez, 
și cu Vaino Leskinen, ministrul 
de externe al țării gazdă.

acestei țări. ijrho
Șeful diplomației

<9 CU NOUA ZILE ÎNAIN
TE DE ALEGERILE LEGISLA
TIVE parțiale de la Bordeaux, un 
sondaj, realizat de Institutul fran
cez pentru cercetarea opiniei pu
blice, arată că 57 la sută din per
soanele chestionate se pronunță în 
favoarea alegerii premierului fran
cez, Jacques Chaban Delmas și 
numai 16 la sută se declară favo
rabili principalului său adversar 
Jean Jacques Servan Schreiber.

Agerpres, Petre Stăn- 
Generale a Sindicatelor 
Dănălache, președintele

e

VIENA 11. — Corespondentul 
cescu, transmite : Delegația Uniunii 
din România, condusă de Florian 
Consiliului Central al U.G.S.R., care se află la Viena la in
vitația Uniunii sindicatelor din Austria (OGB), a fost pri
mită vineri de Rudolf Hauser, vicecancelar și ministru pen
tru problemele sociale al Austriei.

Cu acest prilej au fost abordate aspecte 
bilaterale, menționîndu-se contribuția pe care 
sindicatele la dezvoltarea lor favorabilă. La 
participat ambasadorul Republicii Socialiste 
Viena, Dumitru Aninoiu.

ale relațiilor 
o pot aduce 
convorbiri a 
România la

/zz////ZZZZZ/ZZ/Z//ZZ/ZZj'ZZZZZ//ZZ>AWZ/ZZrZ//Z/j'Z/Zr7ZZZ/zZ/Z//Z///ZZZrZZ/ZZ//ZZ/Z//ZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZ,

încheierea Congresului 
sindicatelor britanice

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Cu alegerea noului președinte al 
Consiliului General în persoana 
lordului Cooper, cel de-al 102-lta 
Congres anual al sindicatelor brita
nice și-a încheiat vineri lucrările. 
In cele cinci zile de dezbateri, cei 
peste 1 OCC de delegați, reprezen- 
tînd aproape 10 milioane de mem
bri, au adoptat numeroase moțiuni 
și rezoluții care se referă alît 
probleme de politică internă,
și la unele aspecte ale politicii ex
terne engleze. Lucrările au

la 
cit

fost

dominate de trei teme principale : 
politica salariilor, relațiile dintre 
muncitori și patronat, aderarea 
Marii Britanii la Piața comună.

In ce privește salariile, delegații 
la Congres ș-au exprimat, în luările 
lor de cuvînt, opoziția față de 
intenția cabinetului conservator de 
a proceda la „înghețarea" acestora 
în scopul frînarii fenomenelor de 
inflație. A fost respinsă, de aseme
nea, orice tendință de amestec gu
vernamental în negocierea contrac
telor colectiv» de muncă cu pa
tronatul.

Referitor la aderarea Angliei la 
Piața comună, 
cipanților 
Consiliului 
considerat 
o decizie
zultatului 
jtelles dintre guvernul 
reprezentanții C.F..E.

A fost adoptată, 
moțiune prin care 
carea, în cel mai 
unei conferințe 
pentru securitate.

majoritatea parti- 
au împărtășit ideea 

General TUC, care a 
ca nu trebuie luată nici 
înaintea cunoașterii te- 
negocierilor de la Bru-

asemenea, o 
cere onvo- 

a

de
se
scurt timp, 
general europene

COPENHAGA 11 (Ager
pres). — Submarinul danez 
„Narhvalen" se' îndreaptă 
spre baza navală norvegiană 
Haakonsvern, după o dispa
riție de opt ore care a de
terminat cea mai importantă 
acțiune navală de căutare 
din istoria marinei daneze, 
s-a anunțat la Copenhaga. . 
„Narhvalen" începuse un e- • 
xercițiu de imersiune pe 
timp de 60 de ore în cursul 
zilei de marți, cu ordinul de 
a raporta prin radio la fie
care 24 de ore. Alarma a fost 
dată miercuri la ora 21,30, 
cînd contactul prin radio cu 
submersibilul nu a mai pu
tut fi stabilit. La apelul gu
vernului danez, unități na
vale din șase țări (Danemar
ca, Norvegia, Suedia, R. F. a 
Germaniei, Olanda și Marea 
Britanie) au participat la o- 
perațiunile de căutare între
prinse pe o mare extrem de 
agitată. Alarma a fost con
tramandată joi, cînd „Narh
valen" a fost zărit navigînd 
în dreptul coastelor sudice 
ale Norvegiei. Comandantul 
submersibilului, căpitanul I. C. 
Rasmussen, a declarat că sta
ția de radio a suferit o ava
rie, ceea ce l-a determinat 
să ordone suspendarea ime
diată 
carea

a exercițiului și ridi- 
la suprafată-

A 100-a bombă...

Lupte violente în Vietnamul de sud
forțele patriotice sud-vietnameze 
au provocat grele pierderi celei 
de-a patra divizii de infanterie 
americane.

SAIGON 11 (Agerpres). — Vio
lente lupte au avut loc în cursul 
zilei de joi între forțele Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu și

trupele americano-saigoneze în 
- provincia Binh Diiih, la aproxima

tiv 400 km notd-est de Saigon. 
Agențiile de -presă relatează că

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Volumul construcțiilor ce se 

este de aproape două ori mai 
a anului trecut. Paralel cu con-

HANOI (Agerpres). — 
ridică în prezent în Hanoi 
mare ca în aceeași perioadă 
strucția unor noi obiective economice, se desfășoară munca 
pe șantierele blocurilor de -locuințe. Dacă în 1969 pentru 
montarea din prefabricate a unei clădiri cu două nivele și 
cu o 
erau

suprafață locuibilă de aproximativ 240 de metri pătrați 
necesare 7 zile, în prezent sînt necesare numai două.

• 
I 
I 
I I

(Agerpres). — A fost străpuns tunelul de 
de pe noua autostradă care, va lega repu-

BELGRAD
1 150 de metri
blicile Serbia, Bosnia și Herțegovina din R.S.F. Iugoslavia. 
In cursul lunii septembrie vor mai fi străpunse trei tunete, 
astfel că piuă la sfirșitul anului noua legătură rutieră dintre 
cele două republici va putea fi dată în folosință.

I 
I 
I

I
I■

MOSCOVA (Agerpres). — In două mine carbonifere, 
situate în R.S.S. Ucraineană, au fost instalate complexe au
tomatizate de extracție a cărbunelui, dirijate prin tele
comandă. Noile mașini efectuează singure armarea, precum 
și extracția și transportul cărbunelui.

Cu ajutorul complexelor automate miniere se extrag 
deja 1 880 tone de cărbune pe zi.

BELGRAD (Agerpres). Pe malul Neretvei, în apro
pierea orașului Mostar dirt Iugoslavia, a început construc
ția unui mare combinat de aluminiu, care va avea în final 
o capacitate anuală da 200 000 tone de alumină și 140 000 
tone de metal alb. Prima șarjă de aluminiu va fi realizată 
în anul 1973. Combinatul de la Neretva nu va fi însă sin
gurul nou obiectiv economic de acest gen construit în Bos
nia și Herțegovina. In curînd, în partea de est a acestei re
publici va începe construcția unui nou combinat, proiectat 
pentru 400 000 tone alumină și 210 000 tone de aluminiu.

I 
I
I 
I

■
I
I
I
II

BERLIN (Agerpres). — Rețeaua sanitară din Republica 
Democrată Germană se află într-un continuu proces de lăr
gire și modernizare. Numărul instituțiilor medicale a cres
cut de la 2 514 în 1950, la 3 573 în 1970. Aproximativ 40 la 
sută din numărul muncitorilor germani primesc asistență 
medicală în cabinetele din întreprinderi.

In prezent, asistența medicală din Republica Democrată 
Germană se orientează către o nouă formă de activitate, și 
anume, asigurarea asistenței medicale pe ramuri de 
vitate prin mari centre încadrate cu specialiști.

acti-

BELFAST 11 (Agerpres). — 
Ia capitala nord-irlandeză a 
explodat vineri dimineața cea 
de-a 100-a bombă din cursul 
acestui an. Explozia bombei, 
plasată în apropierea 
birou guvernamental, 
provocat victime.

După cum precizează
ția Associated Press, inciden
tul ar reprezenta unul din 
aspectele campaniei de aten
tate desfășurate de 
zațiile 
„Armata 
deză“ și

unui 
nu a

agcn-

organi- 
extremiste ilegale 

republicană irlan- 
,,Ulster volunteer 

Force'1 împotriva instituțiilor 
guvernamentale.

Măsuri severe de
prevenire a
deturnărilor
de avioane

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — Intr-o declarație fă
cută vineri președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a anunțat că 
a ordonat punerea în apli
care a unor măsuri severe 
de prevenire a deturnărilor 
de avioane/' Printre aceste 
măsuri se numără plasarea 
unor gărzi înarmate la bor
dul avioanelor civile ameri
cane, care circulă pe liniile 
interne și internaționale și 
utilizarea pc scară largă a 
unor dispozitive electro-mag- 
netice și electronice, pentru 
controlul pasagerilor, baga
jelor și a aeroporturilor. Tot
odată, președintele Nixon a 
făcut cunoscut că a dat in
strucțiuni secretarului de stat, 
William Rogers, . să ia legă
tura cu Consiliul Organiza
ției Internaționale a Aviației 
Civile, care are sediul la 
Montreal, în vederea convo
cării de urgență a unei reu
niuni extraordinare care să 
dezbată o serie de măsuri 
pe plan internațional menite 
să limiteze posibilitățile de 
deturnare a avioanelor.

LOTO
extrase la tra
il septembrie

I : 57 29 66 87
SOF1A (Agerpres). — In urmă cu 26 de ani, industria 

chimică bulgară se compunea d.in cîteva ateliere mici care 
prelucrau materie primă importată. Astăzi, chimia bulgară 
asigură necesarul de produse chimice al economiei națio
nale, furnizînd totodată însemnate cantități la export. Ir 
ultimii ani, în R. P. Bulgaria a început construcția unor 
noi combinate chimice, cum sînt, de pildă, cel de îngră
șăminte minerale de lingă Varna sau cel. de prelucrare a ți
țeiului de lingă Burgas.

I

II

Numerele 
gerea din 
1970 :

Extragerea
39 54 88 77 11.

Fond de premii : 
ici.

Extragerea a II-a : 
27 86 74 70 18.

Fond de premii : 
lei.

557 000

85 67

506 717
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