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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN JUDEȚUL MUREȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a făcut în 
după-amiaza zilei de vineri o 
vizită de lucru în județul Mu
reș.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovară
șii Iosif Banc, membru supleant

Sînt numai patru luni de 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușes
cu se afla în mijlocul oameni
lor muncii de pe meleagurile 
mureșene. Era în perioada în 
care apele Mureșului și Tîrna- 
vei, crescute dincolo de limita 
oricărei închipuiri, se revărsau 
sălbatic, distrugînd așezări o- 
mene.ști, căi de comunicații, im
portante obiective economice. 
Prezența în mijlocul cetățenilor 
a conducătorului partidului și 
statului a avut efecte tonifiante 
inestimabile, cuvintele de îm
bărbătare, îndemnurile și indi
cațiile practice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mobilizînd 
energiile, dînd încredere și pu
tere.

Vizata în județ începe cu 
însăși frumoasa și vechea ceta
te a chimiei, combinatul din 
Tîrnăveni.

La intrarea în întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt salutați de ad
junctul ministrului industriei 
chimice, Ștefan Kiss, de colec
tivul de conducere al combina
tului. Sute de chimiști aplau
dă îndelung pe oaspeți. Din 
rîndul loi se .desprinde un grup 
de tineri care dăruiesc — semn 
de dragoste și stimă — fru
moase buchete de flori.

Directorul general al Grupu
lui industrial de chimie Tîr
năveni, inginerul Bujor Roșea, 
informează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că prin eforturile 
eroice a mii de oameni, 
în luna iulie au intrat în cir
cuitul productiv ultimele insta
lații ale acestei unități, între
prinderea cea mai grav afectată 
din județ, de inundații. Pierde
rile au fost mari, însă prin 
muncă perseverentă, încordată, 
continuă au fost realizate încă 
la sfîrșitul lunii iulie sarcinile 
de olan ale actualului cincinal.

Se vizitează cuptoarele de 
carbid — principalul produs al 
combinatului.

La cuptorul nr. 6 — noul o- 
biectiv al combinatului aflat 
în construcție — se face un 
scurt popas. Oaspeții sînt in
formați că această lucrare se 
desfășoară conform graficelor 
la zi, ea urmînd, conform an
gajamentului constructorilor, să 
fie pusă în funcțiune cu o lună 
mai devreme. Noul cuptor va 
mări producția de carbid a com
binatului cu 82 000 tone anual.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează colectivului Combina
tului chimic din Tîrnăveni cal
de felicitări pentru spiritul de 
abnegație de care dă dovadă 
în rezolvarea sarcinilor prezen
te și de viitor ale acestei mari 
întreprinderi.

La plecarea din Tîrnăveni, 
locuitorii orașului aduc mulțu
mirile lor călduroase conducerii 
partidului și statului pentru 
grija și ajutorul acordat în zi
lele de grea încercare din luna 
mai, pentru ștergerea rănilor 

al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Va- 
sile Patilineț, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

La plecarea din Capitală, pe 
aeroportul Băneasa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de stat

pricinuite de inundații și re
venirea la normal a vieții în 
toate compartimentele ei. Se 
aud urări în cinstea Partidu
lui Comunist Român, se scan
dează cu căldură' P.C.R. — 
Ceaușescu, Ceaușescu — P.C.R.

De la Tîrnăveni, oaspeții s-au 
îndreptat spre îngrășătoria de 
bovine aparținînd întreprinderii 
agricole de stat din Iernut.

Tovarășul Ceaușescu aprecia
ză eforturile depuse de specia
liști, eficiența unora dintre so
luțiile adoptate și recomandă ca 
în extinderea întreprinderilor de 
felul celor de la Iernut să se aibă 
în vedere realizarea treptată 
a construcțiilor în funcție de 
posibilitățile materiale și finan
ciare.

De o parte și de alta a șo
selei se întind lanuri de po
rumb. La intrarea în comuna 
Ogra, și apoi la hotarul co
munei Ungheni, se fac scurte 
popasuri. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu intră în lanurile de 
porumb, discută cu specialiștii 
despre perspectivele recoltei.

Pe tot parcursul drumului, 
mii și mii dc locuitori — ro
mâni și maghiari — au ieșit să 
salute pe secretarul general al 
partidului. Ei flutură stegulețe, 
buchete de flori. Desprindem 
din mulțimea imaginilor, care 
exprimă bucuria, stima locui
torilor acestor meleaguri pentru 
partid, pentru secretarul său 
general, una deosebit de semni
ficativă : un grup de tineri e- 
levi ai școlii din localitate, 
scrisese pe o mare pancartă cu
vintele „Ceaușescu — viitorul1*.

Aici, la intrarea în oraș, mii 
de cetățeni fac secretarului ge
neral al partidului o emoțio
nantă primire. Tovarășul Va
sile Rus, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Tg. 
Mureș, adresează o urare de 
bun venit. Zeci de tineri și ti
nere oferă buchete de flori. O 
fanfară intonează Imnul de stat. 
Garda de onoare, formată din 
militari, membri ai gărzilor pa
triotice și tineri din detașamen
tele de pregătire militară, pre
zintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda, de onoa
re. Din mulțime se aud puter
nice urale și ovații : „P.C.R., 
Ceaușescu", „Ceaușescu și po
porul11.

Oaspeții vizitează în conti
nuare întreprinderea „Metalo- 
tehnica11, unitate profilată pen
tru construcția de mașini des
tinate sectoarelor de tricotaje 
și confecții.

In hala de montaj general, 
conducătorii de partid și de stat 
se întrețin cu proiectanții între
prinderii asupra caracteristici
lor tehnice ale unor mașini. 
Este apreciată invenția ingine
rului Fil.cp Emod datorită că
reia, cu ajutorul unui aparat 
special, se determină tempera
tura caracteristică a oțelurilor 

au fost salutați de tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorglie Pană, Ilie Ver- 
deț, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petru Lu- 
pu, Dumitru Popescu, Vasile 
Vîlcu, Petre Blajovici, Mihai 
Gere, Ion Iliescu și Ion Ioniță.

folosite în construcția utilajelor 
pentru industria textilă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează despre modali
tățile de cooperare dintre în
treprinderi și măsurile luate 
pentru specializarea lor, subli
niind importanța acestor măsuri 
pentru creșterea productivității 
muncii, perfecționarea produc
ției și sporirea calității produ
selor.

Gazdele informează că uzina 
va cunoaște în anii următori o 
nouă dezvoltare atît în ce pri
vește volumul producției, cît și 
diversificarea produselor.

Secretarul general al parti
dului apreciază pozitiv efortu
rile depuse de colectivul uzi
nei, felicită călduros pe munci
torii și specialiștii dc aici pen
tru realizările obținute, adre
sează celor prezenți urări de 
sănătate și noi succese.

Ultima unitate vizitată ieri în 
județul Mureș a fost Complexul 
de selecție și testare pentru por
cine al întreprinderii agricole de 
stat din comuna Gornești. Această 
unitate este creată în scopul crește
rii unor animale de elită necesare 
sporirii efectivului de porcine de 
rasă superioară, atît în unitățile 
agricole de stat cit și în cele coo
peratiste.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat vizitează cîteva 
hale ale complexului, primind pe 
parcurs explicații cu privire la 
procedeele tehnologice folosite, la 
rezultatele cercetărilor științifice, 
precum și la perspectivele de dez
voltare ale complexului.

In încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului recomandă să 
se ia toate măsurile pentru a se re
aliza integral investițiile alocate dez
voltării acestui sector atît de impor
tant, pentru a se generaliza expe
riența bună existentă în această 
unitate și a se face totul în vede
rea amplificării ei, adresează tot
odată felicitări specialiștilor com
plexului pentru rezultatele obținute, 
urîndu-le ca, prin intensificarea 
eforturilor întregului colectiv, să 
le adauge altele noi, pe măsura 
posibilităților și capacităților de 
care dispun.

Seara tîrziu, coloana mașinilor 
s-a înapoiat în Tg. Mureș, oaspeții 
fiind întîmpinați cu aceeași căl
dură și dragoste de localnicii care 
au ținut să-și exprime încă o dată 
gîndurile și sentimentele lor calde, 
mulțumirea pentru ceea ce partidul a 
făcut și face în scopul dezvoltării 
armonioase a tuturor regiunilor 
țării, aprobarea deplină față de 
politica internă și externă a par
tidului, respectul și stima, față de 
conducerea sa, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județele țării 
continuă.

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Nicolae DRAGOȘ 
Mircea S. IONESCU

UN VEAC 
DE MUNCĂ 

închinată 
progresului economic 
și social al Văii Jiului

Ing. VICTOR ILOIU, șeful stației C.F.K. Petroșani
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CENTENAR 
FEROVIAR

OBIECTIVUL NUMĂRtlL 1 Al MUNCITORILOR 
FORESTIERI DIN VALLA JIULUI:

CALITATEA
Lemnul, acest vechi aliat al 

omului, continuă să ocupe un 
loc de prim rang în* ierarhia 
materiilor prime. Statul nostru 
socialist acordă o atenție deo
sebită dezvoltării continue a 
fondului forestier, valorificării 
superioare a masei lemnoase. 
Astăzi, exploatarea lemnului se 
face în condiții din ce în ce 
mai ușoare, a fost înlăturată tă
ierea haotică a pădurilor, iar 
lucrătorilor forestieri le sînt a- 
sigurate condiții de viață bune,

Participînd la recenta aduna
re generală a reprezentanților 
salariaților de la Unitatea de 
exploatare a lemnului — Petro
șani, am avut satisfacția de a 
asista la o entuziastă manifes
tare a spiritului creator al oa
menilor care trudesc pe coas
tele munților, pe firul văilor, 
în bătălia pentru valorificarea 
aurului verde. Darea de seamă 
a comitetului de direcție pri
vind analiza activității econo
mice și financiare din primele 
opt luni ale anului 1970, ca
racteristicile sarcinilor de plan 
pe anii cincinalului 1971—1975, 
precum și măsurile de ordin 
tehnic și organizatoric menite 
să asigure realizarea planului 
și a angajamentelor unității, a 
fost prezentată de ing. Nicolae 
Bădica, directorul U.E.L. Petro
șani. Din materialul respectiv 
a reieșit o serie de rezultate 
satisfăcătoare, ținîndu-se cont 
de condițiile grele provocate 

unității de calamitățile natura
le. Datorită muncii depuse de 
angajații U.E.L. — Petroșani, a- 
jutorului prețios primit din 
partea organizației municipale 
de partid, a ministerului și a 
C.E.I.L. Deva, prevederile pla
nului au fost depășite cu 0,7 la 
sută în lunile ianuarie-august. 
La o serie de sortimente, ca 
bușteni, lemn de mină răși- 
noase, lemn de celuloză răși- 
noase, traverse și alte sortimen
te importante, planul de pro
ducție a fost de asemenea rea
lizat și depășit. Ca urmare a 
perfecționării exploatării par
chetelor în acest an și a extin
derii metodei de exploatare în 
trunchiuri lungi și catarge la 
unitățile Valea Boului, Cîmpul 
Mielului, Straja 145, Valea Po
pii 45,- valoarea pe metru cub 
de material lemnos a cunoscut 
față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut o creștere de 17 
lei, crescînd în același timp și 
indicele de utilizare a lemnu
lui de fag cu peste 3 procente.

Alături de aceste frumoase 
realizări care se înscriu pe car
tea de vizită a muncitorilor fo
restieri din Valea Jiului, în 
activitatea unității au existat 
și o serie de minusuri, do nea
junsuri i ca nerealizarea planu
lui în mod special la producția 
globală — 93,3 la sută — înre- 
gistrîndu-se o restanță valorică 
de 2151 mii lei, numărul des
tul de ridicat al accidentelor 

etc. Există, însă, în rîndurile 
colectivului convingerea că se 
poate face mai mult, mai bine. 
Dar pentru a păși cu dreptul 
în noul plan cincinal este ne
cesar să fie realizați integral 
toți indicatorii pe anul 1970. In 
următorii cinci ani, un accent 
deosebit se va pune pe crește
rea calității produselor. De fapt 
în mod sugestiv, viitorul cin
cinal a fost denumit de anga
jații U.E.L. Petroșani, cincina
lul calității. Desigur, alătbri de 
acest obiectiv, în vizorul fores
tierilor stă și acfela al sporirii 
producției la o serie de sorti
mente. Iată cîteva din acestea i

$ procentul de bușteni față 
de producția de masă lemnoasă 
va crește de la 37 la 40 la 
sută;
• în aceleași condițiuni de 

masă lemnoasă la celuloza de 
fag planul crește cu 28,8 la 
sută;

@ ca urmare a scăderii pla
nului de lemn de foc (datorită 
necesităților mai reduse) creș
terea producției de lemn rotund 
sau despicat pentru prelucrări 
industriale va fi de 80,8.

Pentru reducerea efortului fi
zic și îmbunătățirea calității 
produselor se va pune un ac
cent deosebit pe extinderea 
mecanizării muncii. Astfel, la

L. NICOLAE

(Continuare în pag. a 3-a)

Azi, ceferiștii din complexul Petroșani și de pe secția 
de circulație Petroșani — Simeria sărbătoresc împlinirea a 
100 de ani de la darea în circulație a liniei de cale ferată 
Petroșani — Simeria și înființarea stației Petroșani.

Consemnind acest eveniment, cu emoție firească gîndu
rile ne poartă înapoi la acele începuturi ale activității fero
viare pe meleagurile Văii Jiului, la înaintașii noștri cefe
riști, la ceea ce a însemnat munca lor la drumul de fier, 
de-a lungul unui veac, pentru progresul și binele oameni
lor din acest bogat și frumos colț de țară.

Prin darea în exploatare a liniei de cale ferată Pe
troșani — Simeria s-au creat legături directe între centrele 
industriale ale țării cu bazinul carbonifer al Văii Jiului. 
Crearea acestei legături de transport a jucat un rol impor
tant în economia țării din acea vreme. Dezvoltarea conti
nuă a industriei din țara noastră necesita un drum și un 
cărăuș permanent și sigur între centrele industriale consu
matoare de combustibil și localitățile de extracție a cărbu
nelui din Valea Jiului.

O dată creată această arteră de comunicație cu cen
trele industriale din țară, Valea Jiului a cunoscut o per
manentă dezvoltare prin deschiderea de noi mine de căr
bune, în urma cererilor ereseînde de combustibili solizi de 
către industria românească care începuse să-și lărgească 
orizonturile.

Transporturile apar, ca o prelungire a tuturor industrii
lor pînă la locurile de consum ale bunurilor produse de 
om, constituind una din principalele ramuri ale oricărei 
economii naționale și reflectînd dinamica economiei, dez
voltarea urbanizării, creșterea populației orașelor. In Valea 
Jiului sosirea primei locomotive, a primului tren a însem
nat sub aspect social o infuzie de viață, de vitalitate, a în
semnat creșterea și întărirea rînduriior celor ce muncesc 
cu detașamentul muncitorilor ceferiști, a căror disciplină 
și spirit de organizare au devenit tradiție respectată din 
generație in generație. Sujj aspect politic aceasta însemna ir 
acele vremi un cîștig pentru cauza muncitorească, însemna 
întărirea puterii de organizare și de acțiune pentru drepturi 
a muncitorilor Văii Jiului.

Transportul pe calea ferată a cunoscut în țara noastră o 
dezvoltare permanentă în decursul timpului, însă nu sufi
cientă pentru a satisface în întregime cerințele economice 
și sociale. O adevărată dezvoltare a înregistrat transportul 
feroviar din Valea Jiului în anii de după 23 August 1944. 
Cîteva cifre comparative grăiesc de la sine. Astfel, dacă în 
trecut tonajul brut tren marfă remorcat de 3 locomotive 
cu abur pe linia Petroșani — Simeria era de cea. 700 tone, 
în prezent remorcarea trenurilor de marfă se face cu loco
motive Diesel electrice cu un tonaj brut tren marfă de 
2 800 tone. Parcurgerea distanței pe linia de cale ferată 
Petroșani — Simeria se efectua în trecut în cca. 7 ore, iar 
în prezent se face în cca. 3,5 ore, circulîndu-se cu o viteză 
dublă.

In întimpinarea acestui centenar feroviar, ceferiștii din 
complexul Petroșani, ducînd mai departe tradițiile recunos
cute de vrednicie clădite pe o disciplină de fier în tot ceea 
ce fac în activitatea lor de zi cu zi, au obținut realizări fru
moase la toți indicatorii cantitativi și calitativi. Astfel sta
ționarea vagoanelor la încărcare-descărcare s-a redus în 
acest an cu 1,38 la sută față de plan, staționarea vagoanelor 
în tranzit cu manevră s-a redus cu 0,8 la sută și a fost mar
cată o îmbunătățire a rezultatelor privitor la regularitatea 
circulației trenurilor în proporție de 99,71 la sută.

Sărbătorim evenimentul împlinirii unui veac de la în
ființarea stației Petroșani și darea în circulație a liniei fe
rate Simeria — Petroșani, în pragul trecerii într-o nouă 
etapă de dezvoltare economică și de înflorire a României 
socialiste, stabilită de Congresul al X-lea al partidului — 
planul cincinal 1971—1975.

întregul nostru colectiv de ceferiști este hotărît ca și în 
continuare să obțină noi succese în realizarea planului de 
transport pe viitorii cinci ani ce se anunță mai dinamici, 
mai bogați în înfăptuiri pentru poporul nostru.
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zentat de corul și formațiile de 
muzică populară și ușoară din 
Simeria. Spectacolul are loc l» 
ora 12.

Cu ocazia sărbătoririi a 100 
de ani de existența a căii ferate 
Simeria—Petroșani, la Casa de 
cultură din Petroșani, are loc 
astăzi, un spectacol festiv pre

înălțimi

Tradiția minerească din Valea Jiului într-o

CONFRUNTARE ȘTIINȚIFICA DE PRESTIGIU
— Știm că v-ați întors re

cent din Republica Socialistă . 
Cehoslovacă unde ați partici
pat la un simpozion științi
fic. Vă rugăm să ne spuneți 
care a fost tema 
lui și de cine a 
zat ?

simpozionu- 
fost organi-

Intre 9—11 septembrie, 
la Banska Stiavnica în Slova
cia, s-a desfășurat simpozio
nul internațional cu tema 
„Mineritul slovac în secolele 
XVIII-XX", cu ocazia ani
versării a 200 de ani de la 
înființarea școlii de mineri 
din Schemnitz (azi Banska 
Stiavnica). Organizat de Aca
demia slovacă de științe și 
Muzeul mineritului din Ban
ska Stiavnica, simpozionul a 
reunit participanți din An
glia, Austria, Cehoslovacia, 
Republica Federală a Germa

niei, România, Ungaria și 
U.RJS.S.

— Cum a fost primită par
ticiparea- românească ?

— Am avut cinstea să fiu 
singurul participat din țara 
noastră la acest simpozion, 
in cadrul căruia am susținut 
lucrarea „începuturile mine
ritului in bazinul Petroșani". 
Bazată pe dovezi arheologice, 
numismatice, documentare și 
chiar orale, lucrarea a urmă
rit să sublinieze tradițiile mi
nerești milenare din Valea 
Jiului, care încep din perioa
da daco-romană cînd aici se 
practica intens exploatarea 
aluvionară a aurului. Con
tribuția noastră a stîrnit a- 
tenția specialiștilor partici
panți ia simpozion, care au 
solicitat-o spre consultare a- 
profundată și publicare.

Convorbire cu prof. 
ION POPOROGU 

directorul Muzeului 
mineritului

— Ce ne puteți spune des
pre aportul celorlalți partici
pant» ?

— Cuprinzînd o tematică 
foarte variată, c; la 20 de ma
teriale prezentate în cadrul 
simpozionului au adus con
tribuții noi, interesante la 
relevarea evoluției mineritu
lui din Europa centrală. Or
ganizat la un înalt nivel ști
ințific. simpozionul a prile
juit participanților un larg 
și valoros schimb de opinii 
și informații precum și sta

bilirea unor fructuoase con
tacte directe. Ospitalitatea și 
atenția cu care am fost pri
miți au contribuit foarte mult 
la bunul mers, al lucrărilor. 
Informez pe cei interesați că 
lucrările simpozionului, rezu
mate în limba germană, se 
află la Muzeul mineritului 
unde pot fi consultate.

— Credeți că o manifestare 
similară în județul nostru ar 
fii posibilă ?

— Nu numai posibilă dar 
chiar necesară. In 
lui funcționează 
instituții încadrate 
liștj de prestigiu 
putea aduce din plin contri
buția Ia buna desfășurare a 
unui astfel de simpozion. Mă 
gindesc la specialiștii de la 
I.M.P., institutele de cerce

Valea Jiu- 
numeroase 
cu specia- 
care și-ar

tări din cadrul C.C.P. etc. 
Ar putea fi invitați și specia
liști din cadrul celorlalte in
stitute de cercetări din țară. 
Un astfel de simpozion ar 
contribui la semnalarea unor 
noi izvoare documentare, la 
relevarea legăturilor seculare 
dintre mineritul românesc și 
cel de peste hotare, făcind în 
același timp, cunoscute străi
nătății tradițiile mineritului 
nostru și contribuțiile știin
țifice ale cercetătorilor ro
mâni în acest domeniu. Vă 
asigur că participarea de pes
te hotare ar fi prestigioasă, 
iar organizarea nu 
nimic mai prejos 
a simpozionului la 
luat parte recent.

ar fi cu 
decit
care

cea 
am

Convorbire consemnată de
Constantin - PASCU

CRONICA MUNICIPALA §
DESCHIDEREA 

anului sportiv școlar
Mîine, 20 septembrie a. c., la ora 9, va avea loc, pe sta

dionul Jiul din Petroșani, deschiderea festivă a anului spor
tiv școlar. Deschiderea este organizată de sectorul sport din 
cadrul Comitetului municipal al U.T.C.

„Bărbați fără neveste“
Teatrul „C. Nottara11 din Bu

curești prezintă astăzi, la ora 
20, în sala Casei de cultură 
din Petroșani, celebra comedie 
americană „Bărbați fără neves
te" de Neil Simon. Din distri

Mîine, PE ARENELE SPORTIVE
FOTBAL

Știința Petroșani întilncște pe 
terenul din Petrila, cu începere 
de la ora 16, pe C.I.L. Tg. Jiu, 
lidera seriei a V-a a diviziei C.

In campionatul județean au 
loc următoarele întîlniri ; Pre
paratorul Lupeni — Aurul Cer- 
tej (teren Uricani, ora 11); 
Constructorul Lupeni — Mine
rul Aninoasa (teren Uricani, 
ora 15); Energia I’aroșeni — 

buție : Ioana Manolescu, Anda 
Caropol, Ion Punea, Ștefan Ra- 
dof, loan Siminie, Dorin Moga, 
G. Păunescu, in regia artistică 
a lui George Rafael.

Parîngul Lonea (teren Uricani, 
azi, ora 16).

HANDBAL

Prima etapă a campionatului 
județean de handbal progra
mează în Valea Jiului următoa
rele întîlniri : Jiul Petrila — 
Ponorul Vața; Minerul Vulcan 
— Știința Petroșani; Minerul 
Lupeni — Dacia Orăștie. Ora 
de începere : 11.
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Au trecut trei s)erturi de veac 
de atunci. Pavel Grosu venise pe 
meleagurile jiene de prin părțile 
Bradului. De mic copil a fost 
fascinat de acei monștri care 
vărsau joc și fum alunecînd pe 
benzile paralele de ofel, trăgînd 
după ci încărcături pe care herculii 
din povești nici că ar fi reușit să 
le urnească. Era tînăr și firav, 
după cum ne mărturisea singur, 
dar simțea nevoia să realizeze ceea 
ce mulși prieteni cu care copilărise 
nici nu încercau să gîndească

Dar de la ziua în care Pavel 
Giosu a luat primul contact cu 
frumoasa muncă a feroviarilor și 
pîna la aceea în care avea , să-i 
„intre în mină" o locomotivă, au 
trecut ani multi.

„Mai întîi am fost lăcătuș la 
C.F.R., se deslăinuie astăzi pensio
narul Grosu". Armata a făcut-o 
într-un regiment de transporturi 
feroviare. A mai lucrat o vreme 
și pe la vechiul A.C.P., dar îl 
atrăgea trenul cu țăcănitul roți
lor sale. Șapte ani a fost fochist. 
Credea că înnebunește numai cu 
pusul cărbunelui pe foc. dar în 
fine, prin ’35 a avut o zi fericită 
Șeful depoului l-a anunțat că va 
primi și el în grijă o locomotivă. 
De abia după aceea a văzut ce bine 
i-au prins anii de ucen’de ca 
fochist. „Au fost un fel de cei 
șapte ani de acasă pentru nune" 
— spune el.

1a vîrsta de 54 de ani hătnnul 
m’canic de locomotivă este recom
pensat pentru cei aproape 4C de 
ani de muncă cu binemeritata o- 
d'hnă a anilor de pensie Dornic 
să muncească. îndrăgostit de „uria
șa bijuterie cu aburi", rcvme pen
tru încă 5 ani în rîndttl lucrători
lor. de la C F R Intre timp, scur
gerea timpului, dificultățile ineren
te ale meseriei în condițiile mizele 
ale primelor patru decenii a'e 
secolului șubrezesc sănătatea neo
bositului mecanic de locomotivă, 
tintuindu-l în casa modestă pe care 
și-a construit-o în Petroșani La 
78 de ani ai. săi. bătrînul Grosu 
regretă clipele fericite în care în
frunta kilometrii conducînd loco
motiva. Și totuși, vechiul , ceferist 
este fericit Tradiția pasiunii sale 
profesionale este continuată de cei 
doi fii. Constantin și Aurel Am
bii au îndrăgit meseria înainte ae 
a buchisi primele litere ale alfabe
tului. Pe arșiță, pe ger. au urcat 
alături de părintele lor în cabina

Cu locomotiva...
pe drumul
încinsă a locomotivei obsetiînd 
secretele conducerii pe șine. La 17 
ani. Aurel devine lăcătuș la 
C.F.R. o dată cu fratele său mai 
mare, iar la 19 ani mecanic de lo
comotivă după absolvirea cursuri
lor/ de calificare de la Timișoara

„îndrăgesc mult locomotiva, ne 
spunea comunistul Aurel Grosu. 
Cu fratele meu Costică. am urcat 
prima oară în cabină, iar astăzi 
ne întîlnim de multe ori pe tra
seu. Eu sînt pe un Diesel, o bo
găție nu alta, iar el este pe una 
cu aburi. Doresc ca din 1972 cînd 
se electrifică linia să mă reprofi
lez pe o locomotivă electrică". 
Cei doi feciori ai bătrânului me
canic de locomotivă urmează cu 
perseverență meseria care a devenit 
o tradiție în familie. „Locomotiva 
e mai ceva decît femeia iubită, 
spunea cu zîmbeiul pe buze bătrâ
nul adus de povara anilor; te 
duci o dată la ea și pe viață nu o 
’nai părăsești".

Pavel Grosu este fericit cînd își 
vede fiii la fereastra unei locomo
tive, este fericit știindu-l pe 
Costică „plimbi nd oamenii prin 
tară", este fericit să-l sa'ute pe 
Aurică cînd șade la pupitrul de 
comandă al „zmeilor" de 7 1 CO 
CP, trăgînd după ci vagoanele 
cu bogățiile subpămîntene a'e 
locurilor în care a copilărit, a 
învățat o meserie, a trăit o viață 
întreagă „Mai am o singură do
rință, ne spune veteranul mecani
cilor de la depoul Petroșani, aceea 
de a avea un nepot care să ne 
continue numele și meseria Băia
tul cel mare are o fetiță Cel mic... 
speră să fie tatăl unui băiat. Ehei, 
cine știe cu ce fel de minunăție 
vor merge ei pe drumul de fier îi"

Bătrînul pensionar a trăit » 
viată alături de acești bravi oa
meni care înfruntă distanței'’. Ul
timele realizări în domeniul trans
porturilor feroviare din această 
parte a țării coincid cu împlini
rile acestui îndrăgit „balaur pe 
roți" al copilăriei sale. Mecanicul 
de pe straniile locomotive ale în-

generațiilor
ceputului căilor ferate din tara 
noastră visează cu ochit deschiși 

-la acele aprige mașini a e viii mu ui 
care vor purta omul cu vtttze 
nebănuite pi mn de kilometri dis
tanță.

Ochi de veghe ai 
circulației feroviare

PREZENT DINAMIC,
FATA»

VIITOR LUMINOS
Corespunzător dezvoltării 

economice a municipiului Pe
troșani și a județului Hune
doara, linia ferată Simeria — 
Livezeni va trebui să facă 
față unor sarcini de trans
port tot mai mari. Este cu
noscut faptul că în următo
rii ani. pun intrarea in func
țiune a noii exploatări minie
re Livezeni și pentru satisfa
cerea necesităților de com
bustibil ale centralei termo
electrice de la Mintia, vor 
trebui transportate importan
te cantități 
plus 
Față 
port 
ultim 
1970, 
Simeria 
transportate cu peste 15 la 
sută mai multe mărfuri.

Pentru a prelua aceste im
portante sarcini de transport, 
linia Simeria — Livezeni va 
trece la tracțiunea elec
trică. Lucrările pregătitoare 
pentru electrificarea liniei au 
început încă în acest an. Da
torită complexității lucrărilor, 
volumul investițiilor este im
presionant : vor fi refăcute 
toate tunelcle la gabaritul 
de electrificare, se vor recon
strui un număr important de 
poduri, se vor reface și com
pleta lucrările de apărare și 
de consolidare a terasamen- 
tului liniei, întreaga linie — 
de Ia Simeria la Livezeni — 
va fi reparată sau reamena- 
jată radical, iar pe unele 
porțiuni se va trece la calea 
fără joante, pe traverse de 
beton armat precomprimat. 
In același timp toate stațiile 
de pe linia Simeria — Live
zeni vor fi sistematizate, mo
dernizate. se va trece treptat 
la centralizarea ejectrodina- 
mică a macazurilor și la con
ducerea circulației după sis
temul blocului automat de li
nie. Aceasta va asigura o pro
ductivitate cu mult superi
oară anului 1970 în activi
tatea de exploatare a secției 
de cir -ulație, o sporire 
portantă capacității

de cărbune în 
față de nivelul actual, 
de volumul de trans- 
prevăzut pentru acest 
an al cincinalului 1966- 
în anul 1973, pe linia 

Livezeni vor fi

transport și o creștere sub
stanțială a gradului de sigu
ranță a circulației.

In activitatea depoului de 
locomotive va fi preponde
rentă tracțiunea eu locomo
tive electrice, vor apare u- 
nele modificări structurale 
cum ar fi de pildă înființa
rea dispecerului energetic fe
roviar, substații de tracțiune 
etc. Accent mare se va pu
ne pe creșterea eficienței e- 
conomiee a transporturilor, 
în care scop se vor extinde 
procedee moderne de organi
zare. Va fi introdusă nave- 
tizarea transporturilor 
marii beneficiari

între 
de trans

port ai secției Lupeni — Si
meria prin formarea de tre
nuri navetă între stațiile 
Lupeni — Peștiș, Iscroni — 
Mintia, Livezeni — Mintia, 
ceea ce va conduce la folo
sirea mai rațională a parcu
lui de vagoane și reducerea 
duratei de transport a măr
furilor. Se va realiza concen
trarea încărcărilor in anumite 
stații care vor fi dotate cu 
mijloace moderne de încăr
care, iar unele stații se vor 
specializa pe feluri de marfă 
ce se încarcă. Aceasta va con
duce la reducerea staționării 
vagoanelor la încărcare-ces- 
cărcare și în tranzit cu pre
lucrare.

Răspunzind sprijinului și a- 
tenției acordate de conduce
rea de partid și de stat pen
tru modernizarea și dezvol
tarea în perspectivă a liniei 
Simeria — Livezeni, colec
tivele noastre de muncă, toți 
ceferiștii de pe linia Simeria 
— Livezeni sînt hotărîți să 
muncească tot mai bine, să 
vegheze în permanență la si
guranța circulației, fiind con
vinși că prin aceasta contri
buie, alături de întregul po
por, la înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

• In 1870 ga-a
„inventarul" corpului 
casă de bilete și un birou de mișcare;

® Cu o sută de ani în urmă, trenurile de marfă cir
culau cu 15—20 km/oră, iar cele de persoane cu „fantastica" 
viteză de... 35 km/oră;

® Schimbarea direcției de calc se făcea cu ajutorul ma- 
cazelor manipulate manual;

® Primele locomotive care au circulat pe linia Simeria 
— Livezeni remorcau o garnitură ce nu depășea 450 tone;

• Executarea unui parcurs de intrare sau de ieșire 
dura aproape 15 minute în 1870, iar mai tirziu .6 minute;

@ Vagoanele de călători existente în circulație la sfîr-i 
.șitul secolului XIX aveau o capacitate de 25 locuri, * lai
cele de marfă transportau o încărcătură de 9 tone;

Depoul de locomotive din Petroșani a fost inițial pe 
locul actualului complex de clădiri situat lă intrarccrt-Șii 
gară, pe partea dreaptă, și se rezuma la existența unui mic 
atelier de revizii;

® Accesul la peronul gării se făcea fie traversînd li
niile, fie pe ulița îngustă din spatele clădirii.

Petroșani avea șase linii, iar întreg 
de clădiri era format dintr-o singură

PLEACA TRENUL

® Complexul C.F.R. Petroșani are astăzi 26 de linii, 
dintre care 19 numai în gara-călători. Tot aici sînt o serie 
de clădiri care găzduiesc multiplele servicii ale transportului 
feroviar, local, săli de așteptare, mesagerie, cameră „mama 
și copilul", case de bilete, cantină și chioșcuri pentru de
servirea populației;

• Garniturile care poartă marea diversitate a produ
selor create de oameni circulă cu 50—70 km/oră, iar trenu
rile de persoane depășesc viteza de 90 km/oră;

• Un parcurs de cale este stabilit în numai 0,15 se
cunde;

® Călătorii de astăzi se pot deplasa confortabil în va
goane elegante cu o capacitate de 100 de locuri;

® Datorită creșterii capacității materialului rulant, șina 
de cale are în prezent 49 kg/ml fiind capabilă să suporte 
șocuri foarte mari;

• In zilele noastre o locomotivă cu aburi poate trage 
o garnitură ,de .850 tone, iar o locomotivă Diesel aproape 
1 500 tone. Pentru sporirea vitezei de circulație a mărfuri
lor se formează garnituri de cite 3 000 tone puse in mișcare 
de mai multe locomotive.

plan- 
com- 
lan- 
un- 
co- 
va- 
m

O clădire impunătoare, „ 
tată" în centrul întregului 
p'ex feroviar al Petroșanitilui, 
sează clipă de clipă, pe calea 
d.'lor, comenzi scurte dirijind 
rul uriaș a! locomotivelor și 
goanelor Sîntem obișnuiți ca.
Liniștea nopții, trecînd prin apro
pierea gării să ascultăm dialogul 
turnului de comandă cu manevian-

— Alo, alo, 15COC4 ieși 
pe a șaptea !

Alo. 5C 333, așteaptă te 
plecarea !

Cîteva clipe de liniște, apoi 
lognl se reia invers :

■— ) iirnuu, turnule, aici 15CX4, 
aștept intrarea...

M'a auzi tuniuu fac cuplarea, 
manipulatoiul.. șt dia’ogi'.l 

ia tu-

drumului liber. Pe un tablou „de
corat" iu bcculețe multicolore și 
dreptunghiuri luminoase înșirate 
asemănător celor 19 linii din sta
ția locală, sau cele ale gărilor triaj 
și Livezeni. Unul sau doi oameni 
realizează la pupitrul instalației 
centrale electro-dinamice din turnul 
de soidrol, ceea ce 
au I icut zeci de

sini 
continuă in 
multul zilei.

Macazele
dune, prin 
bulon, 
o lime pe alta avind certitudinea

f 
tăcerea nopții.

se schimbă cu 
apăsarea unui 

garniturile șerpuiesc

repezi- 
singur 
de pe

dh-

rog

cu ani în urmă 
muncitori cele-

de

I

...Ora 6,30. Atmosferă mati
nală pe peronul gării din Pe
troșani. Aerul rece al dimine
ții înviorează tumultul cotidian. 
Pe pasarelă, oameni grăbiți a- 
runcă o privire la ceasul de 
pe mînă, o alta la panorama 
ce li se întinde sub ochi, la 
acele benzi de oțel luci
toare în bătaia razelor palide 
ale dimineții de august.

Un șuierat prelung. In 
își face apariția un tren 
lerat. Vine 
Călători cu 
(uite și o 
plajă adusă 
sorit al Mării NegreI) coboară 
cu atenție pe treptele vagonu
lui.

— Tovarăși călători1 se aude 
vocea informatoarelor de stație, 
Dora Stoicuța sau Dilja Lescu. 
Trenul accelerat numărul... 
pleacă de la linia una peste 
cinci minute, în direcția Sub- 
cetate... Călan... Simeria... Vă

gară 
acce- 
țării.din Capitala 

geamantane, sacoșe 
pălărie uriașă de 
de pe țărmul în

dorim călătorie plăcută !
La cana de bilete, forfotă 

de ultim moment.
— Un bilet, a-nlîia, pină la 

Deva, vă rog !
Livia Miclea, Ilea Peter, Con

stantin Tomulescu „descoperă" 
cu repeziciune biletul cerut, 
o mișcare mecanică de intro
ducere a biletului în mașina 
de perforat, un țăcănit scurt 
și cetățeanul X se îndreaptă 
liniștit spre peron.

Mecanicii de pe Diesel veri
fică și ei tabloul de bord. Am
balează apoi motoarele. Cu o 
foaie de parcurs în mină își 
face apariția impiegatul de 
mișcare Mihai Florescu. Un 
schimb de cuvinte între aceștia 
și „vizitiii" 
putere, un 
paleta atit 
ror, indică 
ierat scurt 
garnitura se pune in mișcare, 
încetul cu încetul, ritmul sa-

hergheliilor de cai 
„Drum bun!" și 

de obișnuită tutu- 
cale liberă. Un șu- 
al locomotivei și

' cadat al roților se transformă 
in simfonia rulării cu 80—90 
km/oră. Trenul trece de pe o 
linie pe alta șerpuind printre 
locomotivele „parcate" ici, colo. 
Din cabinele acestor uriași care 
varsă foc și fum gonind pe dru
murile de fier ale țării, Gheor- 
ghe Grigore, 
dolf Pitzek, 
ceremonios 
cursă.

Garnitura 
nioasa creație a muncitorilor de 
la uzina craioveană „Electropu- 
tere" părăsește gara centenară 
lăstnd in urmă oamenii și fap
tele lor. In cartierul din spa
tele gării, îmbrăcați in uni
forme bleumarin cu însemnele 
C.F.R., lucrători feroviari, teșiți 
din tură, se îndreaptă spre lo
cuințele lor confortabile. Au ră
mas in urma „acceleratului" e- 
dificiile înălțate pentru acești 
lucrători ai căilor ferate în ul
timii 26 de ani, au rămas î» ur
mă locurile pe card acum un 
secol s-a auzit zgomotul neo
bișnuit al primului tren pe 
nia Petroșani — Simeria.

Emil Haidu, Ru- 
loan Tirea salută 
colegii aflați in

tractată de inge-

li-

C

Astăzi, în sala mare a Ca
sei de cultură din Petroșani, 
într-un cadru festiv, 
juit de comemorarea 
nirii unui veac de la 
în folosință a liniei 
Petroșani — Simeria și 
țiilor C.F.R. de pe parcursul

prîle- 
împli- 
darea 
ferate 
a sta-

X

stației C.F.R. Petroșani, ma- 
nevranții Vasile Opreau, Mi
hai Popescu, Victor Heșu, 
frinarul de tren Simion Co- 
roieseu, șefii de tren Ion Bu- 
șe și Lazăr Buzdugan, șefii de 
manevră Ion Ungur și Lascu 
Stoica, impiegatul de mișca-

EXPRESIE A
Ing. Nicolae MIHAI 

șeful secției L 4, 
C.F.R. Petroșani

Totul pare miraculos. O 
rațiune care pină nu de 
era prestată de sute de oameni 
în mii dp ore este rezolvată în 
numai cîteva zile ajutorul

opc- 
mult

unci adevărate uzine mișcătoare. 
Un asemenea complex capabil 
să înlocuiască munca; multor 
oameni am întîlnit zilele tre
cute între stațiile Petroșani și 
Livezeni. Un zgomot puternic 
anunța din depărtare; pdeze/ița 
șantierului ce se deplasa yăzMd 
cu ochii. Pe o lunginpe de tdri 
kilometru erau înșiruije o serie 
de mașinării capabile să rezolve 
problemele cele mai

Un cărucior de 
reduse, dar echipat 
zeci de cai putere, 
nourile de cale ferată de pe te- 
rasamentu! consolidat de scur
gerea timpului și presiunea 
coloșilor ce au călcat zi- și 
noapte linia. La numai cîțivp 
pași, o imensă mașină de ciu
ruit balast ou benzi ruliîSte 
mușcă continuu piatra sfărîmătă 
răscolind-o Și separîh^-o1 dd tot 
ceea ce ar putea să-i îști^bc^că 
duritatea în bătălia du vremea.

In urmă, un tren de I icr'.i de
montează panourile și le încar
că pe vagoane speciale cu aju
torul unor macarale mobile ce 
rulează pe o cale suplimentară 
montabilă în timpul cel mai 
scurt. Și iată, în fine și oame
nii. Brațe vînjoase poartă cu 
dibăcie vibratoarele, eonsoli- 
dind platforma rămasă fără 
drumul de fier, al trenurilor.

Totul a mers uluitor de rapid. 
Atunci cînd am văzut însă acea 
piatră sfărîmată șerpuind pe le
cui unde cu cîteva clipe înainte 
alergau hergheliile de , ca. pu
tere am rămas cuprinși de nos-

comp! i..-ale. 
dimensiuni 
eu foțlța a 
smulge pa-

talgia unci amintiri, a-cea a 
unei existențe trecute. Numai 
prezența cîrligelor de macara 
ne-a readus la realitate. Pano
uri uriașe cu traverse de beton 
și șine de 
repeziciune 
rămîne ani 
pare că se 
pariția un 
cu ghiarele-i puternice „apucă 
calea cu traversele, ridică 
noprile la cota stabilită de 
iectant, îi dă regularitatea 
văzută în normative. Piatra 
aranjată cu migală de aceeași 
instalație ingenioasă.

In numai cîteva minute, acea
stă veritabilă uzină a trecut 
prin fața noastră lăsind în ur
mă un drum de fier nou pe ca
re vor alerga modernele loco
motive Diesel și nu peste mult 
tirpp acelea electrice. ’Circula
ția a fost întreruptă pentru un 
timp relativ scurt datorită uti
lajelor de înaltă productivitate 
cu care sînt dotate unitățile 
C.F.R. Intr-o singură oră, a fost 
îmbrăcată o „haină nouă" pe 
lungimea de 200 dc metri. Munca 
necalificată a sute de oameni 
a fost înlocuită 
lajului modern 
personal redus 
îl manipulează 
de burat ține locul a 350 mun
citori). Astăzi, șantierul s-a mu
tat pe o altă porțiune a liniei 
centenare, a liniei care în 1870 
a deschis drumul bogățiilor din 
pitoreasca Vale a Jiului spre 
lumea largă.

oțel sînt lăsate cu 
pe „vatra" unde vor 
de zile. Și cînd totul 
liniștește își face a- 
alt colos. Mașinăria

cu aceea a uti- 
deservit de un 
ca număr, care 
(numai mașina

convenț io- 
al statici, 
intrare-ic-

Datorita 
preș tztei",

parcurs.
„turn al 

care-l deservesc. a 
mării ea capacității 
tranzitare a stafie'

PREȚUIRE
traseului, 150 de feroviari, 
dintre cei mai vrednici, con
știincioși, disciplinați și pri- 
cepuți lucrători ai transpor
tului de pe „calea de fier" 
sărbătorită vor primi ca o- 
frandă a muncii lor rodnice, 
disciplinată, plină de pasiune 
și avînt, insigna „Meritul ce
ferist".

Printre cei al căror aport 
în activitatea feroviară a fost 
prețuit în acest mod se nu
mără ing. Victor Iloiu, șeful

dispozitoir Viorel Je- 
la stația C.F.R. Pe- 
mecanicii de loco- 

Radu Urtupan, Ale- 
Ilașcă, Carol lanoși

re — 
can, de 
troșani; 
motivă 
xandru 
de la depou; meseriașul de 
caie Nicolae Zaharia, picherul 
Ioan Drăgoi de la secția L4; 
Ion Susan, șeful reviziei de 
vagoane, Iosib Bostan, lăcătuș 
de revizie, tîmplarul Ion Ceu- 
ță, șefii de tură Petru Grecu 
și Ion Manca de la Revizia 
de vagoane și alții.

se pot găsi reprezentate 
nai dispozitivul de linii 
macazele, semnalele de 
fire, treiere și 
acestui veritabil 
a operatorilor 
fost asigurată 
de primire și
prin reducerea timpului de manevră 
la efectuarea parcursului de la 
12 minute la 6 secunde. Dar ma
rele merit al acestui ingenios com
plex de relee și fire electrice constă 
în garantarea siguranței în condi
ții de circulație.

„Aici tt.iu' se face prin apăsa
rea butoanelor, ne explica ingine
rul Valerin Șerbănescu Stația este 
deservită într-un schimb de 2 un- 
piegați di.spozilori și 4 impiegațî 
exteriori. Dotarea gării noastre c» 
instalația CR-3 a constituit un 
pas important în procesul de reu- 
tilare".

A fost, într-adevăr, un pas uriaș 
în drumul lung ai celor o sută de 
ani de existență. Un pas care a 
fost salutat cu satisfacție de nu- 
m'roși feroviari „țintuiți" la m-.t- 
caze sau cabinele de comandă a 
manevrării pîrghiilor pentru schim
barea liniilor. A dispărut o me
serie, aceea de acar. Zecilor de 
brațe li s-a oferit posibilitatea de 
a ceda locul inteligenței umane. 
Mihai Florescu. Valentin Mindru- 
ță. Gheorghe Șuta. Nicolae Rnto- 
gel și loan Ceuță sînt numai cîtiva 
din acei mulți foști acari i 
concentrează acum atenția 
rijarea circulației feroviare 
rază de cîtiva kilometri.

Sînt oameni care, cu 7 
urma, au schimbat maneta 
zelor 
gbi-lor cu eleganta pupi're!' 
comandă aureolată de 
beculețelor multicolore.

care 
în 
pe

Pagină realizată de
Nicolae LOBONȚ

ani 
maca- 

și sistemele greoaie ale pir
eu eleganta pupi’ ro!”r ([g 

aureolată de sarabanda

in



SIMBAtA 19 SEPTEMBRIE 197C 3Steagul roșu
A

CALITATEA
(Urmare din pag. 1)

operațiunile de doborît și sec
ționat, gradul de mecanizare 
sporește cu 3 la sută, la scos- 
apropiat eu 12 la sută, iar la 
încărcat cu 11 la sută. In a- 
cest sens se cer o serie de îm
bunătățiri în activitatea zilnică 
a forestierilor. După cite se știe, 
slabe realizări au fost înregis
trate la transportul cu tractoare 
cu troliu, la funicularele Wys- 
sen și încărcătoarele mecanice. 
Deși la ultimele două tipuri 
de utilaje cifra planificată a 
fost realizată,^totuși la capitolul 
folosirii raționale și executarea 
lucrărilor de întreținere tehni
că apar o serie de deficiențe 
ca nerespectarea graficului de 
revizii și reparații, neglijarea 
menținerii în funcționare și ex
ploatare pînă la termenul sca
dent de casare a ferăstraielor 
și tractoarelor. Ori pentru a 
realiza în condițiunile cele mai 
bune programul mecanizării 
parchetelor forestiere in anii 
cincinalului, aceste pete negre 
se cer înlăturate în timpul cel 
mai scurt.

Pentru realizarea planului 
cincinal viitor, în cele mai bu
ne condițiuni și chiar depă
șirea lui, comitetul de direc
ție al unității a stabilit un plan 
de măsuri din care spicuim 
punctele cele mai importante :

0 amplasarea masei lem
noase pe natură de produse și 
specii la nivelul posibilităților 
ocoalelor silvice și corelarea a- 
cestor posibilități ou cifrele de 
plan pe fiecare an în parte;
• asigurarea cu utilaje mo

derne din dotare, dezvoltarea 
și înzestrarea cu cele necesare 
a -bazelor de întreținere și re
parații la nivelul parcului exis
tent;

extinderea drumurilor fo
restiere;

0 pentru asigurarea unei 
■calități superioare a produse
lor, se va proceda la o sortare 
■atentă a masei lemnoase înce-

de 
Și

la rămpile de încăr- 
pînă în depozitele fi

se va urmări utilizarea

pînd 
care 
nale;
•

rațională a parcului auto, incit 
50 la sută din masa lemnoasă 
să fie transportată cu auto- 
remorci;*
• eliminarea cheltuielilor 

neproductive;
® în vederea asigurării con

dițiilor de cazare și alimentare 
a muncitorilor din parchetele 
forestiere, cabanele vor fi con
struite sau reparate din timp, 
urmînd să fie dotate cu cazar- 
mamentul necesar.

Cu deosebit interes au fost 
dezbătute aceste importante 
sarcini precum și planul de mă
suri de către reprezentanții sa- 
lariaților de la U.E.L. Petro
șani.

Inginerul Cornel Fulga, direc
torul general al C.E.I.L. Deva, 
a argumentat reprezentanților 
salariaților U.E.L. 
care stau în 
muncitorilor 
parchetele 
Văii Jiului 
viitor, deși 
realizabile.

■ marcat și 
spunea directorul 
C.E.T.L. Deva —

că sarcinile 
fața colectivului 
forestieri de la 
pe meleagurile 
anii cincinalului 

sînt grele, ele sînt 
„După cum ați re- 

dumneavoastră — 
general al 

aveți în față 
un program amplu de muncă 
în care calitatea va prima. Spre 
deosebire de alte ramuri ale e- 
conomiei naționale, la noi ma
teria rebutată poate atinge can
tități îngrijorătoare în eventua
litatea ivirii celei mai mici ne
glijențe în desfășurarea proce
sului de producție. De aceea, 
este de dorit ca în munca pe 
care o prestați să acordați aten
ție maximă fiecărei operații, de 
la doborît, secționat și pină în 
depozite. O mare răspundere în 
realizarea acestor deziderate o 
vor avea șefii de sectoare, maiș
trii și șefii de brigăzi sau de 
echipe. Referitor la problemele 
ridicate aici (mecanizarea, îm
bunătățirea condițiilor de viață 
în continuare) C.E.I.L. Deva va 
acorda tot sprijinul colectivului 
U.E.L. pentru rezolvarea lor. 
Dar, pentru a se asigura ritmi-

de 
în

r

PLENARA €. €

Secvențe 

culturale

Pe ecrane

Jandarmul
se 

însoară
Filmul prilejuiește o plăcută re- 

ÎM»1nire cu popularul comic Lins 
■de Funes. Jandarmul mărunțel și 
feroce compus de el e una dintre 
vechile noastre cunoștințe. La lic
oare nouă- apariție el readuce ticu
rile cazone, pedanteria, creând 
efecte comice inepuizabile. De 
această dată, Luis de Funes prac
tica un umor ceva mai meditativ, 
cir o notă mai gravă. Filmul vor
bește despre dezordinea diabolică 
ce explodează din ordinea împin
să- pînă la absurd, despre jocul 
raporturilor de autoritate și do
minație, despre metamorfozele iu
birii în climatul conjugal.

In peisajul mirific de la Saint- 
Tropez, Cruchot (Luis de Funes) 
lucrează la depistarea delictelor 
de circulație. Descoperă cu satis
facție un Mercedes în staționare 
interzisă. Deși o apostrofează lără 
menajamente, stăpîna mașinii îl 
simpatizează pe Cruchot datorită 
asemănării cu soțul ei defunct. 
După o serie de încurcături comice, 
în care actorul excelează, Cruchot 
este avansat pentru servicii excep
ționale. In bucuria generală se ofi
ciază dubla căsătorie a lui Cruchot 
ți a fiicei sale.

..Jandarmul se însoară" rulează 
la cinematograful „7 Noiembrie" 
din Petroșani.

O
„VINA FORUL DE CĂPRIOA

RE" rulează la cinematograful 
„Republica". Este o coproducție 
Franco—London-Film cu partici
parea studioului București în regia 
lui Sergiu Nicolaescu și a lui 
Pietre Gaspard-Huit. Filmul este 
primul dintre cele patru adaptări 
cinematografice după cărțile de 
aventuri ale lui Fenimore-Cooper.

CONCURS 
de muzică ușoară 

și populară
■ Mîine, la ora 10, la Casa 

de cultura din Petroșani se va 
organiza un concurs de muzică 
ușoara și populară. Scopul lui 
este de a selecta noi membri 
pentru completarea formațiilor 
existente și pentru depistarea 
talentelor încă necunoscute.

• î V T I tt X E l
I Colectivul de artiști amatori de 

la Casa de cultură din Petroșani 
care Interpretează piesa „Păcală 
argat" de Petre Dulfu se va de
plasa miine la Aninoasa. Specta
colele vor fi prezentate la orele 

i 1 l și 20 pe scena clubului din 
j localitate.

citatea producției, este nevoie 
să primeze în activitatea unită
ții o colaborare strînsă între 
comitetul de direcție, comite
tul de partid și organizația sin
dicală. Este o cerință majoră 
a realizării în cele mai bune 
condițiuni a sarcinilor de plan 
pentru cincinalul 1971—1975“.

Dezbaterea principalilor indi
catori ai cincinalului viitor la 
Unitatea de exploatare a lem
nului Petroșani a demonstrat 
hotărîrea fermă a muncitorilor 
forestieri din Valea Jiului de a 
nu precupeți nici un efort pen
tru asigurarea realizării exem
plare a indicatorilor de pro
ducție sporiți ce le revin.

Colectivul acestei importante 
unități industriale din munici
piul nostru este ferm hotărit 
să creeze premisele realizării e- 
xemplare a sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român.

AL
de 17 și 18 
a avut Joc 
Central al

septem- 
Plenara 
Uniunii 
din Ro-
Rapor- 

sindica-

In zilele 
brie a. c,, 
Consiliului 
Generale a Sindicatelor 
mânia care a dezbătut 
tul privind activitatea
telor pent u îndeplinirea sarci
nilor de plan pe 8 luni, a an
gajamentelor în întrecere și mă
surile ce trebuie luate pentru 
îndeplinirea și depășirea lor pe 
întregul an 1970 precum și refe
ratul privind activitatea de con
trol obștesc—muncitoresc desfă
șurată de către sindicate și 
sarcinile ce le revin în viitor 
pentru înfăptuirea indicațiilor 
conducerii de partid.

La discuții s-au înscris nu
meroși participanți.

U. G. S. R
De asemenea, a luat cuvin- 

tul tovarășul Florian Dănăla- 
cție, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor.

In încheierea Plenarei a luat 
cuvântul tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

★

Plenara a hotărit eliberarea 
tovarășilor Ion Preoteasa și Io
sif Anderco din Comitetul E- 
xecutiv și din funcția de secre-

tări ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., urmînd 
alte însărcinări, 
tovarășilor Furo 
Ion Necșoiu din
membri supleanți ii Comite
tului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R

Plenara a cooptat în Consi
liul Central și a ales pe tova
rășii Ion Găleteanu, în func
ția de membru al Cbmitetului 
Executiv al Consiliului Central 
al U.G.S.R., și Gheorghe Miron 
în funcția de membru supleant 
al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R.

să primească 
precum și a 
Iuliu Ion și 
funcția de

(Agerpres)
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Doi cercetători japonezi — 
Y. Hando și H. Hattori — au 
adus o consolare locuitorilor din 
imediata apropiere a aeroporturi
lor : copiii acestora vor fi mai 
puțin sensibili decât părinții lor 
la zgomotele înconjurătoare.

Aceasta este concluzia unei în
delungate anchete efectuate în 
rîndul mamelor a 3 400 de copii 
născuți în orașul Itami, situat în 
imediata vecinătate a aeropor
tului Osaka. In cazul în cate 
mama locuiește la Itami de la 
începutul sarcinii, mimai 6 la 
sută din nou-născuți 5e trezesc 
și plîng atunci cînd trece un 
avion. In timp ce procentajul 
se ridică la 30 la sută dacă ma
ma s-a instalat la Itami după 
naștere sau în timpul ultimelor 
luni de sarcină. Autorii descope
ririi ajung la concluzia că, închis 
în capsula amniotică, copilul se 
obișnuiește cu zgomotele unei 
lumi pe care n-a văzut-o încă.

Și obișnuinfa este cu atît mai 
mare cu cit copilul este mai de
vreme supus ci.

CU
ZGOMOTELE

Cercetătorii japonezi au expli
cat acest fenomen prin „modifi
cările provocate de zgomot 
sistemul nervos și endocrin

în 
al

mamei, ceea ce poate avea o in
fluență asupra copilului". Ei au 
pu'.ut demonstra înregistrînd bă
tăile inimii copilului care reac
ționează la emoțiile mamei, Ații 
timp cil mama este intimidată 
de vizita medicului, inima copilu
lui începe să bată brusc, la fel 
cu cea a mamei. Cînd se produ
ce zgomotul, obișnuința poate fi 
mai marc, întrucit în cea de-a 
treia lună de sarcină, organele 
senzoriale ale copilului sînt 
deja - formate. Din obscuritatea în 
care își duce existenta. copilul 
nu și poate exersa nici văzul și 
nici mirosul. El aude însă zgomo
tele exterioare și, mai mult, pal
pitațiile organismului matern. 
Pentru a atenua brutalitatea ve
nirii pe lume, japonezii au insta
lat în unele maternități difuzoa
re care transmit pentru nou-năs- 
cu(i bătăile ritmice ale unei inimi 
umane, acelea pe care ei le au
zeau în timpul vieții embrionate.

I
î 
î

î 
î 
î I

î 
I
I

Campionatele■

de scrimă

„Păcală argat
Ansamblul folcloric al Casei de cultură a sindicatelor 

din Petroșani a prezentai, in urmă cu citeva zile, în des
chiderea stagiunii 1970—1971, o antrenantă comedie popu
lară (cu cîntece și dansuri) după Petre Dulfu — „Păcală ar
gat".

Calitățile principale ale spectacolului (realizatori : Geo 
Bucur, semnatarul regiei artistice și al scenografiei și prof. 
Gheorghe Popa, aranjamente și conducerea muzicală) sînt, 
credem, ritmul și culoarea. Dacă ne am obișnuit să situăm, 
în diverse ocazii, reușitele spectacole ale amatorilor dincolo 
de condiția lor, supusă intîmplării și nesiguranței, într-o 
zonă de relativă profesionalizare, atunci aceasta se dato- 
rește, 
ruirii cu care aceștia „construiesc" actul teatral. Poate de 
aceea ni se pare foarte grea 
cieri ferme asupra unui asemenea spectacol. Argumentele 
„pro" și „contra" sînt atit de multe, atît de dese și 
aproape unele de altele, ca și falsurile și momentele de 
ducție din spectacolul pe 
tuși...

Spectacolul, ziceam, e 
în unele momente, invită 
scenă, să participe direct 
urmărit să dezvolte un comic autentic nu pe calea glume
lor și a reflecțiilor ci care să izbucnească, să se ridice din 
vioiciunea situațiil >r, a contrastelor. Și a reușit — în ciuda 
cîtorva pasaje neglijent drapate, confecționate in pripă, cu 
conveniențe și „părăsiri" de către unii „actori" a... locului 
acțiunii — să aducă în fața unui larg auditoriu (să nu 
uităm că spectacolul de comedie oferit e împănat de mu
zică, cu rigurozitate aleasă, și că taraful din culise s-a mai... 
șlefuit) un spectacol de largă accesibilitate, de succes sigur, 
o comedie plăcută și alertă, cu trimiteri mai muH sau mai 
puțin directe de realități contemporane.

Obiecțiuni ?
Există, absolut. Spectacolul cu „Păcală argat 

înscrie pe o coordonată aparte,, poate ciștiga 
plomb și „priză" dacă va fi urgent revizuit pe 
turile" sonore și plastice (cîntecul, fascinantul 
sodie a tinereții — cîntec al miresei, din final, 
dai de lucru „făcut cu forța" ne-a apărut c«... nuca în pe
rete), dacă pe același „trotuar" revelator, captivant, vor 
începe să pășească, cu mai multă încredere și siguranță, 
alături de George Negraru (Păcală), Ion Cimpoieru (Pătruț) 
și Viorica Fodor (Leanca) și Antonica Lumînaru (Saveta) și 
Aristică Frățilă (Ion) și toți ceilalți.

neîndoios, numai și numai pasiunii constante, dă-

„misiunea" de a emite apre-

care-l susțin sau îl contestă.

plin de ritm, e viu, aproape 
pe cel din sală, pe spectator, în 
la întîmplări. Regia, pare-se, a

se poate 
mult în a- 
la „încheie- 
— ca rap- 
pe un fun-
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19,20

19,30
20,00
21,00

21,50

SÎMBĂTÂ 19 SEPTEMBRIE 
16,00 
17,00

18,00

18.45

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.
Fotbal : Feijennord Rot
terdam — U.T.A. (rezu
mat filmat).
Transmisiune de la în-

e
DUMINICĂ 20 SEPTEMBRIE

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 (continure); 9,00 Radio- 
magazinul femeilor; 9,30 Ora 
satului; 10,00 Cavalcada ritmu
rilor; 11,15 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 12,00 De toate pentru toți; 
13.00 Radiojurnal. Sport; 13,15 
De toate pentru toți... turiștii; 
13,45 Noutățile săptărhînii — 
muzică ușoară; 1^,00 Unda ve
selă; 14,30 Cîntece cu... și fără 
cuvinte; 15,00 Caravana fante
ziei; 15,45 Sport și muzică; 
18,15 Parada soliștilor de mu-

22.50

23,05

trecerile internaționale 
de atletism.
1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia.
Film serial : „Incorupti
bilii" — episodul „Re
gele șampaniei".
Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !
Telejurnalul de noapte. 
Teles port.
Petrecere la... Bucur, cu 
Maria Pietrarii, Nicolae 
Trofin, Ioana Cristea, 
Pușa Poenaru, Benone 
Sinulescu, acompaniați 
de o formație condusă 
de Victor Predescu.

zică ușoară; 19,00 Gazeta radio; 
19,25 Parada soliștilor de mu
zică ușoară (continuare); 19,35 
Nestemate 'folclorice; 20,05 Tea
tru scurt. Premieră : „Actele" 
de Roger Avermaete; 20,33 Din 
creația compozitorului Ion Va- 
silescu; 20,45 Selocțiuni din o- 
pereta Vîrsta dansului de Ivor 
No voii o; 21,00 Zece melodii pre
ferate; 21,35 Romanțe interpre
tate de Mia Braia și Ion Lui- 
can; 22,00 Radiojurnal; 22,10 
Panoramic sportiv; 22,30 Reci
tal Sacha Dished; 22,50 Moment 
poetic; 23,00 Revista șlagărelorj 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

Mica
publicitate
CUMPĂR casă familiară.
VIND WolskwagSn — 1 2C0 

■ telefon 1453.

PREGĂTIRI DE
Avînd ca ghid înțelepciunea 

proverbului „omul gospodar își 
face vara sanie", dar mai ales 
ținînd seamă de învățămintele ier
nilor trecute, sectorul gospodăresc 
al minei Aninoasa a început din 
timp pregătirile pentru activitatea 
din anotimpul friguros. Au fost 
reparate circuitele c.f.i. și drumu
rile dc acces pentru autocamioane 
la depozitele de materiale din Ani7 
noasa cît și de la Iscroni, revizuite 
toate instalațiile depozitelor. Pu-

nerea din timp la punct a depo
zitelor a permis ca pînă în pre
zent să se stivuiască în stocul pen
tru iarnă 4 000 ni.c. lemn de 
mină, 600 m.c. cherestea, 900 bu
căți traverse, să se depoziteze 400 
m.c. balast, 140 tone piatră spar
tă și 200 m.c. nisip.

Totodată se efectuează stocarea 
unei însemnate cantități (400 m.c. 
pînă în prezent) de păntînt pentru 
buraj, acțiune de mare importanță

£ Proba masculină pe echipe 
la floretă din cadrul campionate
lor mondiale de scrimă de la An
kara a luat sfîrșit cu victoria e- 
chipei U.R.S.S., care a învins în 
finală cu 8—7 reprezentativa Un
gariei.

Selecționata României (Mureșanu, 
Țiu, Haukler, Fald) s-a compotul' 
meritoriu, ocupînd .locul 3 în urma 
victoriei cu 9—2 în fața reprezen
tativei Italiei. La cîștigarea acestei 
medalii de bronz, cele mai impor
tante contribuții le-au avut 
retiștii Mureșanu și Țiu, cu 
3 victorii fiecare.

In sferturile dc finală ale 
bei feminine de floretă individual, 
reprezentanta României Ileana 
Drîmbă a cîștigat grupa A cu 4 
victorii. S-a calificat, de aseme
nea, pentru semifinale Ecaterina 
lencic.

Etapa a IV-a a campionatului 
diviziei A se consumă la patru 
zile după manșa întîi a primului 
tur din cele trei competiții euro
pene de anvergură în care sînt 
angrenate și patru echipe româ
nești. Acea „miercure de foc" — 
cum a caracterizat-o ziarul „Spor
tul" — s-a transformat într-o 
miercure a izbînzilor, însăși re
miza arădanilor în orașul lalele
lor, cu proaspeții cîștigători ai 
„Cupei intercontinentale," fiind o 
izbindă a fotbalului românesc. 
Patru semnături noi au fost puse 
miercuri de U.T.A., Steaua, Di
namo București și „U“ Craiova pe 
cartea de 
mânesc, 
înaltele 
gînduri 
inimoși 
în care 
marea i
care 
ral pentru 
foc" d:n 30 
doini că nu vor lua pentru că toa
te cele „patru" de miercuri joacă 
mîine acasă. Iată partenerele față 
în față :

POLITEHNICA — „U" CLUJ.
■ Marii învingători de sîmbătă 
dinamoviștilor bucureșteni, 
pitală, nu vor oferi puncte

pe C.F.R. Cluj, cu care au reali
zat scorul etapelor a II-a și a 
IlI-a. Meciul de mîine, de la 
Bacău, nu poate avea drept cîșu- 
găioare decît echipa locală, dacă 
nu cumva I^obrin va încerca „î 
mai dea un „recital" după acel 
ușor accident de automobil.

STEAUA — RAPID. Militarii 
se prezintă în fața ceferiștilor după 
trei rezultate onorabile: 3—I cu 

Cluj, în Capitală, 1 — 1 cu 
Jiul, la Petroșani, 1—0 cu Karpatî, 
la Lvov (în „Cupa cupelor"). îm
binarea dc tehnică cu fantezie, de 
experiență cu dorința de afirma e

„u

flo- 
cîte

pro-

N-aJî pierdut
o

bicicletă ?
Zoltan Loczko din Petrila, 

cartierul 8 martie, bloc 26, ap. 
97, a găsit la ușa 
bicicletă. Cineva a uitat-o pro
babil acolo. Copiii s-au 
plimbat cu ea ziua 

blocului.
să-i

blocului o

mai,
și au lăsat-o

Dar 
mulțumească 
fiindcă stă- 

prezentat, 
găzduit-o

tot la ușa 
n-aveau cui 
pentru plimbare. Și 
pînul nu s-a mai 
Zoltan Loczko 
pentru a nu se

De-atunci stă 
chirie. Stăpînul 
se prezinte la adresa 
și, dovedind proprietatea 
baza actelor (factură, seria 
marca bicicletei), mulțumindu-i 
lui Zoltan Loczko pentru cinste 
și găzduire, să încalece și 
plece. Dar să aibă grijă 
n-o uite la ușa altui bloc.

a
pierde.
la el, fără 
este rugat să 

indicată 
pe 
Și

IARNA

c.

pușcare

să 
să

H.

dinpentru lucrările de 
abataje și galerii.

Crearea stocurilor 
materiale de masă 
continuă într-un 
depozitele minei Aninoasa, iar la 
această acțiune își aduc contribuția 
tractoristul Iosif Trestian, munci
torii Ilie Ilioanei, Martin Burlec 
Vaier, loan Fiistos și alții.

de lemn 
pentru 

ritm susținut în

C. DANILA 
corespondent

ș> 
iatnă

vizită a fotbalului ro- 
după coborîrea sa 
platouri mexicane, 
bune pentru acești 

așteptăm etapa de 
am' dori să vedem 

încrederii investită în ei, în 
ei să ia un util suport inc- 

cealaltă ..miercure de 
septembrie. Și ne în

de pe 
Cu 

băieți 
miine, 

confir-

ai 
in Ca- 

în 
Dealul Copoului, colegilor lor din 
Cluj. Toamna e la fel de frumoasă 
și pe Bahlui și pe Someș. Miine 
însă va fi mai frumoasă pe Bahlui. 

PROGRESUL — DINAMO 
BUCUREȘTI. „Matineul" primu
lui cuplaj al sezonului în Capitală 
s-ar părea interesant și presărat 
cu goluri multe. Apetitul lui Dtt- 
mitrachc nu va putea fi anulat de 
tinerii Grama sau Iordan.

STEAGUL ROȘU — C. F. R. 
TIMIȘOARA. Practic, brașovenii 
nu pot pierde cele două puncte. 
Echipa de pe Bega încă nu-i ro
dată pentru primul eșalon chiar 
dacă tînărul Bojin l-a păcălit du
minică de două ori pe secundul 

naționale —porții echipei noastre 
hă căuanul Ghiță.

C. F. R. CLUJ 
Cealaltă „ceferistă" a 
pleacă din nou de la 
trebuie să cîștige meciul cu con- 
stănțenii. Are toate șansele. Dar 
Farul nu merge la Cluj în postura 
de învinsă dinainte. Forța de șoc 
a echipei lui Cosmoc este capabilă 
de lucruri mari. Miine, la CI ui, 
va fi însă greu.

DINAMO BACĂU — F. C. 
ARGEȘ. Două echipe de valori 
sensibil egale care n-au iertat la 
ele acasă pe Petrolul, respectiv

— FARUL, 
diviziei, care 
zero puncte.

Excursie

consolidează de la un meci la al
tul echipa Steaua. In vedeta cupla
jului interbucureștean, Rapidul 
este favorita a doua. Prima este 
Steaua.

U.T.A. - PETROLUL. Dacă 
I eijenoordul nu a putut întrece 
U.T.A. la Rotterdam, n-o va putea 
face, bineînțeles, Petrolul la Arad. 
Acel 3—0 de la Cluj nu-i conclu
dent pentru forma în care se află 
U.T.A. O victorie facilă a texti- 
liștilor este lesne de anticipat.

,.U“ CRAIOVA — JIUL, 
cînd greu, cu 21—1, de 
Dozsa, universitarii craioveni 
au meci prea ușor nici cu 
Antrenorii Jiului au studiat i ... 
curi jocul adversarului de dumi
nică și au stabilit sarcini concrete 
pentru fiecare dintre elevii lor. 
P-troșănenii pleacă la Craîov.i .-u 
citeva incertitudini în formație: 
Ștoker, Popescu, Caramalis. In 
amicalul de joi, cu Corvinul Himc- 
doara, jiuliștii s-au mișcat lent, 
și-au creat puține faze de gol și 
din nou au găsit greu cheia 
cretizării. Au învins totuși 
3—1 prin punctele înscrise

Tre- 
Pecsj 

nu 
Jiul, 

mier-

co it-
cu 
de

Dodu (din lovitură de la II metri), 
Naidin și Țurcan. Meciul de la 
Craiova este dificil, totuși pe 
undeva nutrim încredere în băie
ții noștri.

Dumitru GHEOMEA

la Arad
Sectorul de turism al Comitetului municipal U.T.C or

ganizează o excursie la Arad in data de 30 septembrie a c 
pentru vizionarea meciului de fotbal U.T.A. — Feijcnoord 
Rotterdam. Costul excursiei este de 120 de lei, acesta inch, 
zmd transportul și biletul de meci.

înscrierile se fac pină Ia data de 22 septembrie a. c. ia 
sediul Comitetului municipal U.T.C.
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Președintele federal al Austriei, 
Franz Jonas, l-a primit 
pe ambasadorul român VIATA INTERNATIONAL!Ii

VIF.NA 18. — Corespondentul' 
Agerpres, Petre Stăncescu trans
mite : Președintele federal al 
Austriei, Franz Jonas, l-a pri
mit. vineri pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Viena, Dumitru Aninoiu. Cu a- 
cest prilej a avut loc o convor
bire in legătură cu apropiata 
vizită în Austria a președinte
lui Consiliului de Stat al Ro-

mâniei, Nicolae Ceaușescu. Con
vorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială. Președintele 
Jonas l-a decorat pe ambasa
dorul român cu „Marele Ordin 
de aur cu cordon pentru me
rite al Republicii Austria11, ca 
recunoaștere a contribuției sale 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Austria.

1
.<■

■l
. 1

Stockholm
VERNISAJUL UNEI

EXPOZIȚII ROMANEȘTI
STOCKHOLM Î8 (Agerpres). — 

In prezența prințului regent 
Suediei, Bertil, la Muzeul de Is
torie din Stockholm a avut 
vineri vernisajul expoziției „Arta 
veche și medievală a metalului pe 
teritoriul României".

După salutul adresat celor pre- 
zenți. de către directorul Muzeu
lui, dr. Olov Isaksson, a luat 
cuvînlul vicepreședintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Morarii, academicianul 
Emil Condurachi și ministrul învă- 
țămîntului și culturii al Suediei,

al

loc

Ingvar Carlsson, care a deschis 
expoziția.

La vernisaj au participat depu- 
tați, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii, 
reprezentanți ai autorităților lo
cale, academicieni și alte persona
lități ale vieții culturale și știin
țifice.

Expoziția românească este pri
mită cu un deosebit interes în 
cercurile de specialiști și de pu
blicul vizitator. Presa centrală 
televiziunea au prezentat pe 
și în mod elogios exponatele 
mânești.

și 
larg 
ro-

Sărbătorirea

independentei

Vizita tovarășului

în R. P. Bulgaria
. — Trimisul 
Simion Morco- 

Vineri, delegația

încercarea
Greva de la

„General

de deturnare
a eșuat

Motors66 Faptul

Congresul mondial 
de sociologie

SANTIAGO DE CHILE 18 
(Agerpres). — Poporul chilian 
a sărbătorit' vineri ziua indepen
denței. In urmă cu 160 de ani, 
la Santiago de Chile a fost 
creat guvernul autonom chilian 
în cadrul fostului imperiu colo
nial spaniol. Independența depli
nă a țării a fost obținută însă 
cu 8 ani mai tîrziu în urma 
unor lupte îndîrjite pentru alun
garea cotropitorilor.

Sărbătorirea de anul acesta a 
zilei independenței este însoțită 
de o atmosferă de puternic en
tuziasm 
succesul 
frontului 
Salvador
număr de voturi) la 
prezidențiale din 4 septembrie. 
Programul frontului „Unitatea 
populară" preconizează apărarea 
bogățiilor naționale prin îngrădi
rea exploatării lor de către com
paniile străine, îndeosebi cele 
nord-americane, profunde trans
formări sociale, reforma siste
mului instituțional și alegerea 
unei Adunări populare reprezen
tative, iar pe plan extern pro
movarea unei politici indepen
dente și relații cu toate țările, 
indiferent de sistemul social.

popular, generată 
obținut de

„Unitatea
Allende (cel

de 
candidatul 
Populară", 
mai mare 

alegerile

TÎRNOVO 18 
special Agerpres, 
vescu, transmite : 
Marii Adunări Naționale, condusă 
de tovarășul Ștefan Voitec, a avui 
o întîlnire la Sfatul Popular jude- 

■ țean Plevna, unde Ivan Beșev, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular județean, a 
făcut o expunere asupra dezvoltării 
economice, sociale și culturale a 
județului în anii puterii. populate. 
Delegația a fost însoțită de Eka
terina Avramova, prim-vicepreșe- 
dinte al Biroului Adunării popu
lare, și de ambasadorul României 
la Sofia, Nicolae Blejan.

După ce au depus o coroană

flori la Mausoleul din Plevna 
din 
au 

eliberă- 
localita.ea

de 
al eroilor căzuți în războiul 
1877—1878, oaspeții români 
vizitat muzeul consacrat c 
rii Plevnei. Apoi, în 
Grivița, delegația a depus o co
roană de flori la Mausoleul' sol- 
daților români căzuți pentru eli
berarea Bulgariei.

Seara, delegația 
română a sosit în 
Tîrnovo, citadelă a 
a poporului bulgar 
tate, independență 
progres social. Comitetul Executiv 
al Sfatului Popular județean a 
oferit un dineu în cinstea oaspe
ților români.

18 (Agerpres). — fn 
de joi, în Republica 

avut loc o încer- 
deturnare a unui 
anunță, agenția

parlamentată 
orașul Veliko 
luptei seculare 
pentru liber- 
națională și

CAIRO 
cursul zilei 
Arabă Unită a 
care eșuată de 
avion tivi’, 
m.e'.n.

Avionu1, aparținînd companiei 
egiptene de transporturi aeriene, 
se afla in zbor spre Luxor, in 
momentul citul unul dintre pa
sageri a intrat înarmat în cabi
na pilotului, cerîndu-i acestuia 
să se îndrepte spre capitala A- 
rabiei Saudite — Djeddah. Au
torul încercării de deturnare a 
fost dezarmat și arestat 
la bordul aparatului, de
personalul de securitate a zbo
rului.

chiar 
către

5

DETROIT 18 (Agerpres). 
Administrația companiei „ _ 
Motors" a anunțat 
dierea temporară a 
12 000 de lucrători 
neafectate de greva 
noaptea, ca urmare 
negocierilor privind 
unui nou contract colectiv de mun
că. Motivul acestei măsuri l-ar 
constitui faptul că greva din ma
joritatea uzinelor companiei a ue- 
terminat lipsa de piese în uzinele 
de asamblare, și deci o întrerupere 
a lucrului și la celelalte întreprin
deri dependente de 
tors". In cercurile 
apreciază că prin 
out"-uri, compania 
tors" urmărește să 
asupra greviștilor de 
crul. Oricum, după 
țat conducerea 
torilor din industria de automo
bile (U.A.W.) greva celor peste 
340 000 de muncitori declanșată 
la începutul acestei săptămîni va 
continua cel puțin pînă la 22 sep
tembrie, dată cînd este proiectată 
reluarea negocierilor dintre patro
nat și sindicate cu participarea unui 
mediator federal.

„General 
vineri conce- 

aproximativ 
de la uzinele 
declarată luni 
a întrerupe: ii 

încheierea

„General 
sindicale 

aceste 
„General 
facă presiuni 

a-și relua lu- 
cum a anun- 

sindicattilui lucră-

I I

i
l

Mo
se 

.lock 
Mo-

) 
l

Răpit de Mafia
PALERMO 18 (Agerpres). — 

t căPoliția siciliana a anunțat 
Mauro de Mauro, redactor-șej al 
ziarului „L’Ora", care apare la 
Palermo, a dispărut de la do
miciliul său. Există temeri că 
el ar fi fost răpit de Mafia. De 
Mauro, unul din cei mai cunos- 
cuți ziariști sicilieni, a dus 
luptă înverșunată 
Mafiei, denunțînd 
aspecte ale activității 
„sindicat al crimei". ______
martorilor, el ar fi fost silit de 
trei persoane să se urce în auto
mobilul său, cei patru plecînd 
apoi într-o direcție necunoscută. 
Mai tîrziu, automobilul a 
găsit abandonat într-un alt 
tier al orașului Palermo.

9 Intîlnind un strat gtos de 
ceață, cargoul grec „Aspidoforos" 
a eșuat joi seara în apropierea in
sulei Bondskaer din sud-vestul Fin
landei. N-au fost înregistrate vic
time.

diferite grupuri de

L33 C
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de 20 de 
încă alți 
Maurice

se 
mai

zo- 
Gh.
so- 
mi-

Ed- 
Vor- 
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Prezente românești■

I

Ca-

SITUAȚIA DIN IORDANIA

pentru ridicarea de ba-

față de dolarul

și legături telefo-

începe-

tur-
în

colaborării spa-
Unite și Europa 

se

pe 
a 

examinat rapoartele pe care di-

® La Rabat, s-a anunțat că re
gele Hassan al Il-lea al Marocu
lui va avea sîmbătă la Casablanca 
o întîlnire cu președintele Algeriei, 
Houari Boumediene.

SOFIA 18. — Corespondentul 
Agerpres, Gheorghe leva, trans
mite : Vineri, în cadrul Con
gresului mondial de sociologie 
de la Varna, au continuat lu
crările în 
lucru.

In „secția 
planificată 
rural11 — prof. univ. Miron Con- 
stantineseu, președintele Acade
miei de științe sociale și poli
tice, a susținut referatul „Pro
cesul de urbanizare în Româ
nia11.

Au mai prezentat comunicări 
și conf. dr. Berlogea Octavian

a 7-a „Dezvoltarea 
a mediilor urban și

NEW YORK 18 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin Ale- 
xandroaie, transmite : Corn,teiul
general al Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, in 
ședința sa de joi după-amiază, și-a 
încheiat dezbaterile asupra definiti
vării ordinii de zi a celei de-a 
25-a sesiuni o O.N.U. și a repar
tizat celor 7 comitete ale Adunării 
Generale punctele înscrise pe a- 
genda definitivă a sesiunii.

Comitetul general a aprobat în 
unanimitate cererea reprezentantei 
noastre, Maria Groza, ca propune
rea României privind „Consecin
țele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii și securi
tății în lume" să fie repartizată 
spre examinare Comitetului nr. I 
pentru problemele politice și de 
securitate. Cea de a doua propu
nere românească privind „Rolul 
științei și tehnologiei moderne în 
dezvoltarea națiunilor și necesita
tea întăririi cooperării economice, 
tehnice și științifice între state", 
a fost înscrisă pe ordinea de zi a 
Comitetului numărul 2, pentru 
problemele economice și financiare.

Dezbaterile comitetului general 
s-au încheiat cu înscrierea pe agen
da sesiunii a așa-numi tul ui punct 
„problema coreeană — raportul 
Comisiei O.N.U. pentru unificarea

AMMAN 18 (Agerpres). — Si
tuația din Amman, precum și 
din alte cîteva orașe iordaniene 
continuă 
dată ca 
ciocniri 
mentale 
niloi. Intr-un comunicat oficial 
se arată că trupele iordaniene 
au instituit controlul asupra a 
16 districte ale capitalei, dar 
că în unele părți ale orașului 
continuă să existe puncte de 
rezistență ale grupurilor de co
mando. De 
după-amiază, 
mentale au 
de refugiați 
Amman și au distrus imobilul 
revistei „Al-Charara" — organ 
al Frontului democratic popu
lar pentru eliberarea Palestinei. 
Pe de altă parte, un comunicat 
al organizațiilor palestiniene, 
difuzat de postul de radio Bag
dad, afirmă că forțele de co
mando controlează partea de 
nord a Iordaniei, inclusiv loca
litatea Irbid, al doilea oraș ca 
mărime. Aceeași sursă anunță 
că se desfășoară lupte înverșu
nate 
rah, 
bid.

In 
soluție, Habes Majali, guverna
torul militar general iordanian, 
a cerut forțelor de comando 
palestiniene să înceteze orice 
rezistență și să părăsească Am- 
manul pentru a evita pierde
rile de vieți omenești. S-a a- 
nunțat, totodată, că armata ior
daniană este gata să pună ca
păt ostilităților dacă C.C. 
Rezistenței Palestiniene va or
dona încetarea focului, iar uni
tățile de guerilă vor fi retrase 
din interiorul localităților ur
bane și rurale. O proclamație) 
difuzată de postul de radio Am-

să se mențină încor- 
urmare a unor noi 

între forțele guverna
și cele ale palestinie-

asemenea, vineri 
forțele guverna- 

bombardat tabăra 
Al-Hussein din

in localitățile Rumta, Tor- 
Beit Farras, Zarka și Ir

încercarea de a găsi o

al

efi-
me-

(„Criteriile de apreciere a 
cienței sociale a asistenței 
dicale și a necesarului de cadre 
medico-sanitare în raport cu di
namica instituționalizării-și so
cializării actului medical"), 
conf. univ. Ion Alnas („Feno
mene migraționale în două 
ne rurale ale României11), 
Niculescu („Considerațiuni 
ciologice privind prestigiul
litarului de profesie"), C. Flo- 
rea („Dezvoltare-securitate în 
societatea contemporană11) și dr. 
Nicolae- S. Dumitru („Structura 
problematicii personalității a- 
dolescente11).

și refacerea Coreei", propus de 
S.U.A.

Opunîndu-se înscrierii pe ordi
nea de zi a Adunării Generale a 
așa-zisei „probleme coreene", re
prezentanta României, Maria Gro- 

a subliniat că problema unili- 
țară temporal divi- 
competența exclusivă 
coreean. „Adeziunea 

Cartei, a declarat 
implică abandonarea așa-'-isci 

Comisii O.N.U. pentru unificarea 
și refacerea Coreei și recunoaște
rea de către Adunarea Generală 
a dreptului poporului coreean de 
a-și hotărî singur propria soartă, 
inclusiv unificarea pașnică a țării 
sale pe baze democratice, în sco
pul înfăptuirii aspirațiilor coreeni
lor de a trăi ca o națiune liberă, 
într-o patrie unificată, democrată 
și prosperă".

Agenda definitivă a celei de a 
25-a sesiuni a Adunării Genei.ie 
a Organizației Națiunilor Unite 
conține acum 98 de puncte.

za,
carii Coreei, 
zată, ține de 
a poporului 
la principiile 
ea,

NEW YORK 18. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin Ale- 
xandroaie, transmite : Ședința ple
nară de vineri dimineață a Adu
nării Generale a O.N.U. a 
deschisă prin discursul rostit

declara că dacă această 
este respinsă, forțele ar- 
iordaniene vor fi obligate

man, 
ofertă 
matei 
să-și intensifice atacurile.

Citind un purtător de cuvînt 
al forțelor de comando, agen
ția Reuter transmite din Beirut 
că C.C. — ' 
niene a . .
încetare a focului și a lansat 
un apel 
ricade pe străzile capitalei Ior
daniei.

Agențiile de presă anunță că 
în cursul luptelor care au avut 
loc joi și' vineri s-ar fi înre
gistrat numeroși răniți și morți 
de ambele părți. Una din cele 
mai dificile probleme este eva
cuarea răniților, orașul Amman 
fiind lipsit în prezent de apă, 
electricitate 
nice.

Ziarul „Al 
„în timp ce 
niană cerea 
vină în conflictul cu autorită
țile iordaniene, forțele irakiene 
s-au retras din orașul Zarka, 
unde aveau loc ciocniri și s-au 
deplasat pe pozițiile situate în 
afara zonelor de lupte". Citind 
informații din surse palestinie
ne, ziarul afirmă că forțe ira
kiene s-ar fi regrupat în nordul 
Iordaniei pe șoseaua Mafrak, 
„probabil pentru a se reîntoarce 
în Irak".

In legătură cu situația creată 
în Iordania, în numeroase capi
tale arabe se depune 
activitate în vederea 
actualului conflict.

întrunit în cursul 
joi spre vineri în capitala e- 
gipteană, Consiliul Ligii Arabe 
a adoptat o rezoluție în care 
Se exprimă îngrijorarea în le
gătură cu evenimentele din 
Iordania. Consiliul a cerut în
cetarea necondiționată a oști-

al Rezistenței Palesti- 
respins propunerea de

Ahram“ anunță că 
rezistența palesti- 
Irakului să inter-

o intensă 
aplanării

nopții de

is
împotriva 
numeroase 

acestui 
Potrivit

politică 
afacerilor 

al Perului, generalul 
Mercado Jarrin.
și-a axat in 

discursul pe
urgentă a întreprinderii unor

cadrul dezbaterilor de 
generală, de ministrul 
externe 
gardo 
bitorul 
cipal 
tea } “ . . măsuri concrete și eficiente pe li
nia promovării între statele comu
nității internaționale a unor rela
ții bazate pe egalitate, respect re
ciproc, neintervenție în treburile 
interne ale altora, respectatea su
veranității și independenței națiu
nilor.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul Maurice Schumann, minis
tru al afacerilor externe al Franței, 
care, referindu-se la necesitatea 
întăririi O.N.U. și sporirii efica
cității sale, s-a pronunțat pentru 
transpunerea în practică a princi
piului universalității organizației și 
pentru recunoașterea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze 
O.N.U. „Este o iluzie să 
că această organizație își 
îndeplini misiunea pentru 
fost creată, atîta timp cit 
mîne fncompletă. Trebuie, 
ca sub pretextul că problema re
prezentării Chinei 
discută 
amînăm 
întrebat 
tența.

la 
credem 

poate 
caic a 
ea ra- 

oare,

Ia O.N.U. 
ani, să o

20 de ani?", a
Schumann

lităților dintre trupele regale și 
comandourile palestiniene. Con
siliul Ligii va rămîne în sesiune 
permanentă pentru â urmări e- 
voluția situației.

Din Cairo se anunță că pre
ședintele Republicii 
nite, Gamal Abdel 
avut joi întrevederi 
dintele Consiliului 
mentului Revoluției 
Moamer El Gedafi, 
cu evenimentele de l _ 
Șeful statului major egiptean, 
generalul Mohamed Ahmed Sa
dele, a sosit vineri după-amiază 
în capitala Iordaniei pentru a 
remite regelui Hussein și con
ducătorului organizațiilor pales
tiniene, Yasser Arafat, un me
saj al șefilor de state din R.A.U., 
Sudan și Libia. Cei trei șefi 
de stat — se arată în mesaj — 
cer încetarea ostilităților, acțiu
ne necesară în vederea 
rii unor negocieri.

Din Aden și Alger se 
că Republica Populară 
menului de sud și Frontul de 
Eliberare Națională din Alge
ria au adresat mesaje de spri
jin organizațiilor palestiniene. 
Emirul Kuweitului, Sabah El- 
Salem El Sabah, a adresat re
gelui Hussein și conducătorului 
palestinian Yasser Arafat un a- 
pel la încetarea imediată a lup
telor. El se declară dispus să 
plece la Amman pentru a me
dia în conflictul dintre cele 
două părți. Agenția MEN a- 
nunță că Libia a hotărît să 
sisteze contribuția sa la fondul 
arab de ajutorare a guvernului 
iordanian. Agenția citată men
ționează că, în următoarele zile, 
în capitala Libiei — Tripoli — 
Va avea loc o reuniune la ni
vel înalt a șefilor statelor a- 
rabe pentru a examina situația 
din Iordania.

Arabe U- 
Nasser, a 
cu preșe- 
Comanda- 
din Libia, 

în legătură 
la Amman.

anunță 
a Ye-

© Președintele Mexicului, Gustavo Diaz Ordaz, a inau
gurat joi seara lucrările '-Adună/ții Generale extraordinare 
a Uniunii internaționale a organismelor oficiale de turism, 
convocată în vederea transformării sale intr-un organism 
interguvernamental, care să acționeze în strînsă colaborare 
cu O.N.U. și agențiile sale specializate. Din țara noastră 
participă Alexandru Sobatu, președintele Oficiului Național 
de Turism.

Șeful Departamentului mexican al turismului, Agostin 
Salvat, a declarat, în cadrul ședinței inaugurale, că trans
formarea Uniunii într-un organism interguvernamental este 
impusă de extraordinara dezvoltare pe care a cunoscut-o 
fenomenul turistic în perioada de după cel de-al doilea 
război mondial. El a apreciat că în anul 1970 numărul tu
riștilor va depăși cifra de 150 milioane. Președintele Uniu
nii, Georges Faddoul (Liban), a arătat, la rîndul său, că a- 
ceastă măsură este necesară, intrucît turismul constituie 
unul din factorii cei mai eficienți care pot contribui la îm
bunătățirea climatului internațional.

9 Delegația Comitetului național pentru apărarea pă
cii din Republica Socialistă România, formată-din Tudor 
D. Ionescu, președintele Comitetului, și Ștefan Pataki, se
cretar al Comitetului județean Mureș de luptă pentru pace, 
aflată în vizită in Iugoslavia, a avut o întîlnire cu Vujano- 
viei Nikola, președintele Ligii iugoslave pentru pace, inde
pendență și egalitatea în drepturi a popoarelor, și cu alte 
personalități din conducerea organizației iugoslave. între
vederea, în cadrul căreia reprezentanții români și iugo
slavi au făcut un larg schimb de păreri asupra mișcării 
pentru pace și a obiectivelor pâ care le au cele două or
ganizații naționale, a decurs intr-o atmosferă prietenească.

9 Ea Varșovia, și-a încheiat lucrările cel de-al 7-lea 
Congres internațional al dreptului muncii și asigurărilor 
sociale. Au participat peste 400 de specialiști din 30 de 
țări, printre care și România, precum și reprezentanți ai 
Biroului Internațional al Muncii și ai Asociației Interna
ționale de Asigurări Sociale

@ Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, șeful delegației Republicii Socialiste România, 
care se află in capitala R. P. Mongole pentru tratative în 
vederea semnării protocolului cu privre la colaborarea eco
nomică și schimburile de mărfuri dintre cele două țări pe 
perioada 1971—1975, a vizitat Combinatul industrial din U- 
lan Bator, unitate de bază a industriei mongole.

Membrii delegației au fost, de asemenea, oaspeții con
structorilor români și mongoli care înalță clădirea noului 
circ de stat din Ulan Bator.

PARIS 18. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Grigorescu, 
transmite : In zilele de 17 și 
18 septembrie a avut loc la 
Paris cea de-a 58-a sesiyne a 
comitetului sediului UNESCO, 
sub președinția reprezentantului 
român, ambasadorul Valentin 
Lipatti, delegat permanent 
lingă UNESCO. Comitetul

rectorul general urmează să le 
prezinte conferinței generale în 
legătură cu politica de construc
ții ale imobilelor sediului orga
nizației și a formulat recoman
dările sale în această privință. 
De asemenea, comitetul a exami
nat raportul său de activitate pe 
perioada 1969—1970. Raportul 
va fi supus dezbaterii conferin
ței generale a UNESCO de la 
13 octombrie.
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I
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I

fost 
car-

DECLANȘAREA OSTILITĂȚILOR"
LONDRA 18 (Agerpres). — 

Comitetul executiv al sindicalelor 
minerilor britanici a adresat joi 
un apel la grevă generală celor 
aproximativ 300 000 de membri în 
sprijinul cererilor privind măririi 
salariilor. Sindicatul mineriloi a 
apreciat drept „total neacceptabile11 
ultimele propuneri făcute de patio- 
nat pentru soluționarea conflictu
lui de muncă și a anunțat că, în- 
cepînd de la 12 octombrie, apelul 
va fi supus votului sindicatelor lo
cale ale minerilor. Lawrence Dely, 
secretarul general al sindicatului, 
și-a exprimat încrederea că cel 
puțin două treimi din numărul 
minerilor britanici vor aproba a-

ceastă hotȘrîre, astfel îneît greva 
generală va putea să înceapă la 25 
octombrie.

In același timp, s-a anunțat că 
sindicate reprezentînd 800 000 de 
lucrători din serviciile municipale 
au hotărît să înceteze lucrul în 
întreaga țară. Această acțiune 
riscă să paralizeze o serie de sec
toare Cum sînt: serviciile de salu
britate, ambulanțele, întreținerea 
drumurilor etc.

Potrivit agenției U.P.I., anun
țarea celor două greve marchează 
„declanșarea ostilităților" între 
sindicate și guvernul conservator 
britanic, care ar putea duce la o 
înfruntare serioasă în toamna și 
iarna acestui an.

,/iJZZ/SZ/ZZZ/ZSZ/ZWZZ/ZZ///Z//Z//Z///////Z/Z#WZSZZZ'ZrZZSZZ/Z/S///ZZS/ZZZ///ZMZZ/4

9 Him Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, l-a primit joi pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Phe
nian, Aurel Mălnășan. La întrevedere, a luat parte ministrul 
afacerilor externe al R.P.D. Coreene, Hă Dan.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.

• Ministrul afacerilor externe 
al Etiopiei, Katema Yifru, a sosit 
la Bujumbura — capitala Republi
cii Burundi — prima etapă a 
neului pe care-1 întreprinde 
mai multe state africane.

© In orașul italian Reggio 
labria domnește o situație încor
dată, ca urmare a grevei generale 
de protest împotriva 
centrului administrativ 
în localitatea vecină, 
Intre manifestanți și poliție 
avut loc ciocniri. O persoană

desemnării 
regional 

Catlnzaro. 
au 

a 
fost ucisă și mai multe altele ră
nite. Agențiile de presă relatează 
că peste 100 de persoane au fost 
arestate.

© Banca Centrală a Braziliei 
a anunțat o nouă devalorizare a 
monedei naționale. Noua paritate 
a cruzeiro-ului va fi, începînd de 
vineri, de 4,69 față de dolarul 
S.U.A.

© Perspectiva 
țiale între Statele 
occidentală a fost deschisă, 
arată într-un comunicat comun pu
blicat joi la Washington în urma 
convorbirilor dintre miniștrii pentru 
problemele științei din Belgia, 
Franța și Anglia, reprezen
tînd Conferința spațială eu
ropeană. cu reprezentanți ai De
partamentului de Stat al S.U.A. și 
ai N.A.S.A.

Mîine, alegeri generale în Suedia
STOCKHOLM 18 (Agerpres). 

— In Suedia, vor avea loc dumi
nică alegeri generale. Aproximativ 
6 640 000 de alegători sînt che
mați la urne pentru a deserrtna 
pe cei 350 de membri ai noii 
Adunări Naționale, organ unic, 
care, potrivit constituției suedeze 
adoptate în anul 1968, va înlocui 
actualul sistem parlamentar bica-

meral. După cum s-a mai anunțat, 
spre deosebire de vechiul sistem 
parlamentar, în baza căruia de
putății erau aleși pe o perioadă 
de patru ani, noul sistem limitea
ză durata mandatelor deputaților 
la numai trei ani. Cu prilejul 
scrutinului de la 20 septembrie, 
vor fi aleși și consilierii provinciali 
și municipali pentru o nouă peri-

alegeri 
elec- 
Olof

oadă de patru ani. Aceste 
constituie prima consultare 
torală după instalarea lui 
Palme în funcția de prim-ministru 
și președinte al Partidului social
democrat.

Recente sondaje de opinie efec
tuate în rîndul corpului electoral 
indică o ușoară scădere a popu-

larității social-democraților. Ulti
mul sondaj arată că 48 la sută 
dintre cei chestionați s-au pronun
țat în favoarea social-democrați
lor, (față de 50,1 la sută la tre
cutele alegeri). Cu toate acestea, 
observatorii politici aprecîază că 
este puțin probabil ca ei să poată 
fi înfrînți în alegerile de duminică.

MM

Două orașe antice
ROMA 18 (Agerpres). — 

echipă de cercetători submarini 
italieni a descoperit în laigul 
coastelor Siciliei două orașe an
tice, scufundate în urma 
cataclism în 
erei 
oraș 
tică, 
anul 
fost 
actualei localități Terrasini, la 
cîțiva kilometri de Palermo. Cu 
prilejul săpăturilor submarine, 
membrii echipei au descoperit 
o fortificație care depășește un 
kilometru în lungime, avansînd 
mult în larg. Celălalt oraș, Os- 
teode, a fost localizat la 2 km 
vest de Insula Ustica. După cutn 
a declarat prof. Umberro 
Massoco, specialist în problemele 
antichității, orașul Osteode făcea 
parte. înainte de cataclism, din 
Insula Ustica.

Tot în Sicilia, a fost desco
perită de către prof. Vincenzo 
Tusa o necropolă datînd din 
epoca bronzului. Aici, se găsesc 
morminte săpate în stîncă, care 
conțin numeroase obiecte din 
ceramică, inele de bronz și alte 
bijuterii. Dimensiunile necropolei 
lasă să se presupună existența 
unui centru urban important în 
această zonă muntoasă a Sici
liei, ușor de apărat împotriva 
deselor incursiuni ale piraților 
.—.1. — ------ <?... pr;ma

epoca

O

unui 
al 

un
primul secol 

noastre. Hyccara era 
binecunoscut de lumea an- 
fiind cucerit de atenieni în 
415 î.e.n. Ruinele lui au 
acum găsite în apropierea

veniți de pe mare. Este 
necropolă datînd din 
bronzului desconerită în partea 
de vest a Sicii iei.de

Obiect zburător
neidentificat

(A- 
zbu- 
sem- 
spre

1

!
JOHANNESBURG 18 

gerpres). — Un obiect 
rător neidentificat a fost 
nalat în noaptea de joi 
vineri în Republica Sud-A- 
fricană. Sute de locuitori din 
Johannesburg, Pretoria și re
giunile înconjurătoare au a- 
nunțat telefonic poliția și ob
servatorul astronomic în legă
tură cu acest eveniment. Des
crierile aproape identice au 
consemnat că obiectul zbură
tor incandescent emitea o pu
ternică lumină alb-trandafi- 
rie, lăsînd pe cer o urmă lu
minoasă, înainte de a exploda 
și a se dezintegra.

Ca întotdeauna în aseme
nea împrejurări, părerile sînt 
împărțite : unii presupun că 
ar fi vorba de un satelit ar
tificial intrat în atmosfera te
restră, în timp ce alții afir
mă că obiectul zburător ar fi 
fost un meteorit.
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