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NICOLAE CEAUȘESCU
IN AUSTRIA

Tn cea de-a treia zi a vizi
tei întreprinse în Austria, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, celelalte oficialități 
române sînt oaspeții landului 
Salzburg.

Reputația provinciei Salzburg 
are drept temei nu doar capi
tala sa, cunoscutul oraș al fes
tivalurilor muzicale. In această 
impozantă regiune muntoasă, cu 
vîrfuri și văi înzăpezite tot a- 
nul, au fost create uriașe lacuri 
de acumulare alimentate de 
apa ghețarilor, amenajări care 
au permis construirea a nume
roase uzine hidroenerge
tice. Nu este dificil de 
recunoscut că atît numele lan
dului cît și al orașului Salz
burg derivă de la zăcămintele 
bogate de sare din această par
te a Austriei, avuție care și as
tăzi este intens exploatată. Dar 
aceasta este, între alte activi
tăți, doar o latură a produc
ției industriale. Landul Salzburg 
este, de asemena, o 
sporturilor de iarnă 
cută de faimă.

La primele ore ale 
oaspeții români, însoțiți de mi
nistrul transporturilor și ener
giei al Austriei, Erwin Fruh- 
bauer și soția sa, sosesc, cu un 
tren special, la Zell am See, 
localitate situată la 80 km de 
Salzburg, pe malul lacului 
ier.

Gara localității Zeii am 
pavoazată cu drapele de 
ale României și Austriei, 
în‘ sărbătoare. Au venit să sa
lute pe președintele Nicolae 
Ceaușescu guvernatorul landu
lui Salzburg, Hans Lechner, și 
soția, primarul orașului Zeii am 
See, T. Latini, și alte oficiali
tăți locale.

Tineri îmbrăcați în frumosul 
port din ținutul Pinzgau oferă 
șefului statului român și so
ției sale buchete de flori. Fan
fara orașului, ai cărei compo
nența sînt îmbrăcați în pito
rești costume populare carac
teristice regiunii, intonează un 
marș de întîmpinare — „Bun 
venit'1. Este o atmosferă pe cît 
de caldă, pe atît de pitorească. 
Oaspeții străbat mai întîi fru
moasa stațiune Zell am See — 
prilej de a admira insolitul 
peisaj alpin, oamenii, așezările 
lor,, apoi se îndreaptă spre 
Kaprun. Ca urmare a amena
jărilor hidroenergetice și turis
tice de pe cursul rîului Salz- 
bach, acest orășel a cunoscut 
în anii postbelici o dezvoltare 
vertiginoasă.

Aici se află sistemul hidro
energetic „Glockner-Kaprun" 
— tțna din remarcabilele rea
lizări ale tehnicii austriece. 
Este de fapt un complex de 
construcții și amenajări realizat 
în condiții naturale foarte fa- 
vorabil.e — lungimea relativ 
mică a galeriilor de aducțiu- 
ne, diferența mare de nivel. 
Existența a două bazine avînd 
posibilități de amenajări pen
tru rezervoare de acumulare 
a permis crearea lacurilor ar
tificiale Mooserboden și Was-

și gheța-

exact sis- 
o putere 
fiind for-

regiune a 
ce se bu-

dimineții,

Zel-

See, 
stat 
este

serfauboden, totalizînd o ca
pacitate de 174 milioane me
tri cubi de apă. Nu este vorba 
aici de zăgăzuirea vreunor 
cursuri de apă, cum ar fi la 
noi cazul Bistriței, Argeșului, 
Lotrului, ci de reținerea în ba
zine, create prin închiderea cu 
mari baraje, a apelor provenind 
din topirea zăpezilor 
rilor.

Hidrocentrala, mai 
temui Kaprun, are 
instalată de 332 MW,
mat din două unități aflate la 
altitudini diferite — 781 și res
pectiv 1 672 m. Producția ei 
totală este de 830 milioane 
kWh pe an. Baraje impunătoa
re, fiecare din ele avînd des
chidere de amfiteatru, au înăl
țimi cuprinse între 37—120 m 
și lungimi impresionante : 
175—494 m. Complexul hidro
energetic Kaprun produce circa 
3 la sută din energia electrică 
a țării, fiind a doua unitate 
de acest fel ca mărime din 
Austria.

La sediul complexului Ka
prun, oaspeții sînt salutați de 
directorul unității, Friedrich 
Nyvelt, și de membri ai Con
siliului de administrație. După 
o discuție asupra principalelor 
caracteristici ale acestei .mari 
unități hidroenergetice, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
celelalte oficialități române și 
austriece, care îl însoțesc, sînt 
transportați, cu un autobuz și 
un elevator special, pînă la 
barajul de la Mooserboden, 
construit la circa 2 000 m al
titudine, el fiind, totodată, cel 
mai mare din cadrul comple
xului. Oaspeții primesc expli
cații în legătură cu principa
lele caracteristici ale acestei 
lucrări, precum și asupra insta
lațiilor automatizate care îl de
servesc. Complexul hidroenerge
tic de la Kaprun are un înalt 
grad de automatizare, fiind de- 

. servit de circa 100 specialiști.
Este o vreme excepțional de 

frumoasă pentru această zi tîr- 
zie de septembrie. La peste 
două mii de metri altitudine 
se poate umbla încă în haină, 
ceea ce explică marele număr 
de turiști aflați acolo, plim- 
bîndu-se pe coronamentul ma
relui baraj sau bînd răcoritoa
re în restaurant.. Toți- aceștia, 
bărbați și femei, tineri și vîrst- 
nici, simpli vilegiaturiști, în e- 
sență oameni din toate colțu
rile Austriei, fac președintelui 
Ceaușescu o primire caldă, ge
neroasă. Este realmente o efuzie 
sinceră de sentimente priete
nești ce se revarsă în aplauze, 
ce joacă în priviri.

Sub mîngîierea razelor sola- f 
re, a unui soare ce strălucește 
ca în toiul verii, născînd scli
piri de argint din contactul cu’ 
ghețarii veșnici de pe crestele 
semețe ale Alpilor, delegația 
română parcurge, în sens in
vers, cu autobuzele și cu ma
rea platformă-ascensor, distan
ța ce separă barajul de sus de 
cota 1 064 m, unde se află mo
telul Alpenhaus. In fața pri
virilor se desfășoară o fasci-

nantă panoramă. Sus pe cres
te, zăpezi eterne. Pe versant, 
pășuni cu iarbă grasă.

La „Alpenhaus", consiliul de 
administrație al complexului hi
droenergetic — ‘ o mare socie
tate aparținînd statului — o- 
feră un dejun în cinstea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a suitei sale.

In timpul dejunului, minis
trul Erwin Fruhbauer și pre
ședintele consiliului de admi
nistrație al complexului, dr. 
Heimo Randolf, rostesc scurte 
alocuțiuni în care-și expun bu
curia de a avea ca oaspete pe 
conducătorul statului român. Ei 
au toastat pentru întărirea re
lațiilor de prietenie dintre Aus
tria și România, pentru dez
voltarea colaborării și cooperă
rii tehnico-științifice dintre spe
cialiștii energeticieni austrieci 
și români. Oaspeților le sînt 
înmînate daruri.

Răspunzînd, președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru că în programul vizitei 
în Austria a fost inclus și cen
trul energetic și turistic Ka
prun.

Sigur, este greu de împărtă
șit în puține cuvinte impresiile 
deosebite pe care le am despre 
această vizită — a spus pre
ședintele Ceaușescu. Pe de o 
parte, este această lucrare mă
reață, care arată capacitatea 
muncitorilor, inginerilor și spe
cialiștilor în general; pe de 
altă parte, este peisajul care 
nu este creat, într-adevăr, de 
om — este un dar al naturii 
— dar pe care omul l-a înno
bilat și-1 folosește. Adresez fe
licitări tuturor celor care au 
contribuit la ridicarea acestor 
construcții minunate, le mulțu
mesc pentru faptul că ne-au 
arătat pe larg cum s-au edi
ficat aceste lucrări. Mulțumesc 
domnului ministru al energiei 
și transporturilor, soției sale, 
domnului președinte al landu-
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lui și soției sale pentru intere
santele explicații date.

Apreciez că vizita pe care 
am făcut-o în aceste zile și 
pe care o facem azi în această 
parte foarte frumoasă a Aus
triei contribuie la dezvoltarea 
relațiilor, și pînă acum deose
bit de bune, dintre popoarele 
noastre. Cred că și în dome
niul hidroenergeticii, popoarele 
noastre, specialiștii noștri, oa
menii muncii din țările noas
tre pot să conlucreze și să co
opereze.

Șeful statului român a toas
tat pentru dezvoltarea relații
lor de prietenie dintre cele două 
popoare, pentru președintele 
landului și a soției sale, pen
tru ministrul energiei șl trans
porturilor și soției sale..

Doresc în mod deosebit — 
a spus președintele Ceaușescu 
— să ridic paharul pentru 
constructori și cei care astăzi 
exploatează acest nod hidro
energetic, pentru directorul în
treprinderii și să le urez mult 
succes în activitatea 
că vor colabora bine 
geticienii români și 
în curînd vor vizita

In sănătatea dv., a 
doamnelor și domnilor !

După dejun, oaspeții se în
torc în localitatea Zell am See, 
de unde se continuă călătoria ’ 
spre reședința landului Salz
burg.

La plecare, în gara orașului 
Zell am See au venit să-1 sa
lute pe șeful statului român 
oficialitățile locale și numeroși 
cetățeni care au aflat de vi
zita președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Aceștia, ca și mulți 
turiști, aflați prin aceste mi
nunate locuri, aplaudă înde
lung.

Trenul 
mișcare, 
gonului 
Nicolae Ceaușescu răspundb sa
luturilor călduroase ce-i sînt a- 
dresate.

I
I
Excursie la Tîrgul 

Internațional 
bucurești

Sectorul de turism al Comite
tului municipal al U.T.C. \ 
troșani organizează în zilele v 
17 și 18 octombrie a.c. o ex
cursie cu trenul la Tîrgul inter
național București. Costul ex
cursiei este de 147 lei, în care 
se include transportul, cazarea 
pe o noapte și biletul de intra
re. Plecarea — în ziua de 17 
octombrie ora 0,6 iar întoarcerea 
— în ziua de 19 octombrie ora 
6,32. înscrierile se fac pînă la 
data de 1 octombrie la 
Comitetului municipal 
U.T.C.

sediul 
al

Noul sediu 
al bazei U.ill.T.F.

— Petroșani
La Iscroni, a început construc

ția unei noi baze auto pentru 
mijloacele de transport ale Uni
tății de mecanizare și transpor
turi forestiere (U.M.T.F.), ce 
deservește exploatările de masă 
lemnoasă din Valea Jiului.

De curînd au fost atacate lu
crările la 3 clădiri ale noului 
sediu : stația de spălare, hala de 
reparații și grupul de exploa
tare. Construcția va continua și 
anul viitor cifrîndu-se la peste 
3 milioane lei.

Sîngele

lor. Sper 
cu ener- 
sper că 

România, 
tuturor

special se pune în 
De la fereastra va- 
oficial, președintele

Orașul Petrila — cunoscut ca 
una din cele mai vechi așe
zări din Valea Jiului — oferă 
vizitatorului peisajul urbanis
tic al localității care își schim
bă mereu înfățișarea prin ex
tinderea lucrărilor edilitare, 
prin înfrumusețarea continuă 
a cartierelor de locuințe, prin 
ritmul intens de urbanizare. 
Faptul acesta demonstrează a- 
•#enția pe care organele de par
tid și de stat locale o acordă 
dezvoltării localităților și îm
bunătățirii condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii.

Privind de la înălțimea tur
nului de extracție al minei Lo
nea, ochiul cuprinde 
panorama întinsă a 
care a crescut și a 
în anii noștri. Este o 
cu care toți locuitorii 
se mîndresc, îndreptîndu-și e- 
forturile spre menținerea și 
continua ei înfrumusețare. Car
tierele „8 Martie" și „Emines
cu" dau o notă deosebită in-

în voie
Petrilei 

întinerit 
tinerețe 
orașului

dividualității orașului. Comite
tul orășenesc de partid și Con
siliul popular, își îndreaptă în 
permanență atenția spre păs
trarea acestei personalități. 
Cunoscînd preocuparea organe
lor locale pentru rezolvarea 
problemelor legate de execu
tarea lucrărilor gospodărești și 
edilitare, ne-am adresat tova
rășului GHEORGHE POPA, șe
ful serviciului de gospodărie, 
cu rugămintea de a ne prezen
ta cîteva din realizările mai 
importante obținute pînă acum.

— Vreau să subliniez — ne-a 
declarat dînsul — atenția pe 
care Comitetul executiv a acor
dat-o efectuării lucrărilor buge
tare, acțiunilor patriotice, con
tribuției voluntare. Din lucră
rile bugetare, care însumează 
500 000 lei, am executat asfal
tarea completă a străzii T. Vla- 
dimirescu și a trotuarelor din 
str. Parcului, am reparat str. 
Libertății și Republicii, am con
struit mai multe poduri și po-

dețe, asigurând în felul acesta 
condiții mai bune pentru cir
culația pietonilor și a mașini
lor. O grijă deosebită am a- 
vut-o față de zonele verzi și de 
materialul floricol. In acest 
sens am executat amenajări de 
noi spații verzi și le-am extins 
pe cele din cartierele „8 Mar
tie" și „Eminescu", am procu
rat și plantat peste 2 300 de 
arbuști ornamentali și o imen
să cantitate de flori. Aceste lu
crări se ridică Ia suma de 
300 000 lei. Consiliul popular 
al orașului Petrila a organizat 
anul acesta o serie de acțiuni 
patriotice în cadrul 
executat lucrări în 
4 023 900 lei. Este 
care ne mîndrim.
strează capacitatea 
zare și mobilizare
lui local și, în același timp, 
gradul de conștiință cetățeneas
că al oamenilor. Tot în cadrul 
preocupărilor noastre gospodă
rești menționez și lucrările e- 
xecutate din sumele încasate 
prin contribuția voluntară a ce
tățenilor. Aceste sume se ri
dică la cifra de 7100 lei.

Care sînt preocupările gos
podarilor de la Petrila pentru 
anul viitor le-am aflat tot de 
la tov. Gheorghe Popa.

l’regătîri
de iarnă la U.L.F

Prin orașul Salzburg
Situat la o altitudine de 425 

m, Salzburgul este, din punct 
de vedere geografic, poarta de 
acces spre înălțimile și lacu
rile Alpilor Austriei septen
trionale. Aceasta i-a asigurat un 
loc de prim rang în ierarhia 
turismului austriac. Dar renu- 
mele Salzburgului descinde mai 
ales din muzică. Orașul lui 
Mozart găzduiește prestigioasele 
festivaluri internaționale muzi
cale.

La sosirea trenului oficial, în 
gara principală a Salzburgului, 
peroanele erau literalmente 
inundate de oameni veniți să-l 
salute pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. Deasupra unui imens 
tricolor românesc erau scrise 
în limba română cuvintele < 
„Bine ați venit în Salzburg". 
Acordurile unei fanfare între
geau această atmosferă sărbă
torească. Intîmpinîndu-i pe oas
peți, primarul orașului a expri
mat bucuria locuitorilor din ca
pitala landului Salzburg de a

putea saluta în mijlocul lor pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și pe soția sa, Elena Ceaușescu.

La ieșirea din gară, o altă 
mulțime de oameni a făcut șe
fului statului român o caldă 
primire. Mașinile oficiale au 
pornit apoi să străbată orașul 
așezat pe ambele maluri ale 
Salzach-ului, rîu de munte cu 
ape repezi și reci. Mozartplatz, 
Schwartzstrasse. De-a lungul în
tregului traseu, sute și sute de 
oameni aplaudă cînd prin fața 
lor trece mașina în care se 
află tovarășul Ceaușescu.

Mozarteum-ul — situat în a- 
propierea rîului Salzach, cuprin
de clădirea conservatorului și 
sala de concerte. Coloana de 
mașini se oprește, și oaspeții 
sînt invitați să urce scara de 
piatră ce duce spre încăperile

N. POPESCU-BOGDăNEȘTI 
Octavian PALER
Petre STÂNCESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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In vederea asigurării fondu
lui de marfă pentru perioada 
de iarnă C.L.F. Petroșani a tre
cut la înfăptuirea măsurilor ne
cesare. Astfel, au fost încheiate 
contractele cu unitățile de con
sum colectiv (cantine și 
T.A.P.L.), s-au organizat echipe
le de muncitori care în perma
nență, ziua și noaptea, vor asi
gura descărarea și încărcarea 
mărfurilor.

Insilozarea celor 2 200 
de cartofi, 735 tone 
100 tone de mere, 210 
rături și a celorlalte 
agroalimentare se va 
beciuri și depozite
curînd au fost recondiționate.

A
In curînd, 

alegerile U.T.C. 
în școli

In perioada 25 septembrie — 
20 octombrie a.c. vor avea loc 
adunările de dări de seamă și 
alegeri ale organizațiilor U.T.C 
din licee, școli profesionale 
școli generale. In acest 
în ziua de 22 septembrie 
loc instruirea activelor 
la liceul teoretic, școala 
cială și liceul industrial.

tone 
legume, 

tone mu- 
produse 

face î-n 
care de
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Uzina „Electroputere" — 
Craiova a expediat miercuri, 
cu destinația R. P. Polonă, 
ultima locomotivă Diesel- 
eleetrică de 2100 CP prevă
zută în planul de export pe 
1970. In acest fel, colectivul 
acestei uzine își onorează cu 
aproape 100 de zile în avans 
prevederile contractuale ia 
export la acest important sor
timent de producție. O si
tuație statistică arată că de 
la începutul fabricației cu
noscuta întreprindere craio- 
veană a exportat în R. P. 
Polonă și R. P. Bulgaria mai 
mult de 300 de locomotive 
Diesel-electrice, număr ce re
prezintă aproape o treime din 
producția realizată pină în 
prezent.

(Agerpres)

In grija sa permanentă pentru 
sănătatea oamenilor muncii, sta- 

. tul nostru a înființat de mai mulți 
ani centre de recoltare și conser
vare a sîngelui. Aceste instituții 
sanitare desfășoară o activitate 
rodnică și complexă : examinarea 
medicală a donatorilor, recoltaiea 
sîngelui, prepararea diverselor de
rivate, administrarea de sînge la 
bolnavi, îndrumarea unităților în 
care se efectuează transfuzii de 
sînge. Pentru a da posibilitate u- 
nui număr cît mai mare de cetă
țeni să devină donatori onorifici 
de sînge, în cadrul fiecărui centru 
de recoltare și conservare funcțio
nează cîte o echipă mobilă de re
coltare, dotată cu autosanitare și 
instalații special amenajate, care 
se deplasează în localitățile mai 
îndepărtate de centru, în între
prinderi și unități economice pentru 
a recolta sînge de la donatori: 
onorifici. Recoltată științific, acea 
cantitate de sînge aproape neînsemr 
nată pentru donator devine darul 
cel mai de preț pentru viața unui

bolnav. Cu ajutorul acestui sînge 
donat de oamenii cărora le priso
sește, medicul luptă nrai ușor îm
potriva morții, pentru asigurarea 

pentrusănătății celui suferind, 
redarea lui familiei, societății.

In această nobilă misiune, Cen
trul de recoltare și conservare a 
sîngelui din Petroșani a obținut

rezultate bune în acest an, nu
mărul donatorilor onorifici de 
sînge ajungînd la aproape 5 5 C0 
pe an. Ca să amintim nume'e 
tuturor acelora care au fost smulși 
din ghearele morții datorită sînge
lui donat de semeni ai lor ne-ar 
trebui mult timp și spațiu. Cîteva 
exemple sînt totuși necesare. Mine
rul Moise Kiss din Lonea a fost 
adus în stare gravă la punctul de
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LEONIDA MORARU, 
medic primar 

Centrul de recoltare 
$i conservare a sîngelui 

Petroșani

poate evalua 
sîngele. Iată 
rea onorifică de 
tă cel mai înalt 
pentru bolnavul anonim, 
tă o datorie cetățenească de cea 
mai înaltă ținută morală față de 
societatea în care trăim.

In slujba sănătății oamenilor,

Centrul de recoltare și conservare 
a sîngelui Petioșam a tăcut apel 
la toate instituțiile sanitare din 
Valea Jiului și la cele arondate 
centrului Petroșani pentru efectua
rea de donări onorifice. Persona
lul spitalelor din Petroșani și 
Petrila, în frunte cu directorii lor, 
Iosif Eșanu și Gheorghe Drăghici, 
au răspuns operativ acestei acțiuni. 
In prezent se efectuează donări

uuvamiiă 
ol /Z iiieiilvi'u

mai întîmplă ca, mergînd 
pe stradă, să contemplăm 
gați veșminte extravagante, 
doabe capilare grotești sau 
portamente care sfidează 
Exemplele sînt oferite, în 
mai mare parte, de către 
întrebați fiind de ce sînt 
fel, de ce vor să fie 
ieșiți din comun, o mare parte 
îți dau un răspuns stereotip și 
neconcludent: „Așa e modern !“. 
Adică un răspuns pe cît de vag 
și nesemnificativ, pe atît de 
transparent: ne aflăm în fața 
unui fenomen de mimetism pro
dus de necunoașterea conceptu
lui de modern. Simpozionul 
(mai exact, o discuție liberă, un 
dialog viu și antrenant) a cărui 
temă a fost „Ce înseamnă a fi 
modern ?“, organizat la Casa 
de cultură din Petroșani de că
tre Comitetul municipal al 
U.T.C. în cadrul Festivalului 
cuhural-ariistic „Sarmis",

velat faptul că tinerii sînt 
mîntați de acest aspect, de loc 
minor, al vieții.

Complexitatea conceptului de 
modern, faptul că . este specific 
tuturor domeniilor de activitate 
umană și se află sub imperiul 
subiectivității, nu permite cu
prinderea lui într-o definiție la
pidară.

Toată discuția s-a îndreptat 
spre căutarea componentelor 
(cum preciza procurorul David 
Maniu) esențiale ale noțiunii. 
Participanții la pasionanta dez
batere au precizat că „a fi mo
dern" este o atitudine cu im
plicații sociale și politice, teh
nice și științifice, de etică și es
tetică. Totodată s-a conturat 
încă un aspect esențial al con-

(Continuare în paq. a 2 a)

viața semenilor

și 
scop, 

a avut 
U.T.C. 
comer- l 

I

Carnet 
de șantier 

Noi 
apartamente 

în lucru
In cadrul celor 1 302 apar

tamente care vor trebui pre
date în acest an în Valea 
Jiului, constructorii obiecti
velor social-culturale înalță 
noi blocuri de locuințe. Men
ționăm cîteva aspecte din 
construcția acestora :

LA PETROȘANI
In cartierul Aeroport V ex

tindere se lucrează intens la 
3 din cele 5 bloouri ce mai 
sînt de predat în. acest an: 
D 1-2, D 1-3, D 1-4, fiecare 
cu cîte 30 apartamente. Pri
mele două blocuri sînt în fa
ză de finisaj, D 1-2 urmînd 
să fie predat pînă la finele 
acestei luni, iar D 1-3 în lu
na următoare.

La blocul D 1-4, alcătuit 
din panouri mari de beton, 
echipa lui Ștefan Kadar a 
început din săptămîna tre
cută montarea prefabricate
lor la parterul clădirii.

LA VULCAN...
•..Mai sînt do predat pînă 

la finele anului 120 aparta
mente, cîte 60 în fiecare din 
blocurile 17 și 15. Deja lo
cuințele din cele două tron
soane ale blocului 17 au in-
(dontinuare în pag. a 3-a)

unificatal Spitalului
Sîngele donat de Ștefan

Nagy, Ion Moromete,
Perint i-au salvat viața. Alți mi
neri — Dumitru Costică, Ion 
Găneanu, Ștefan Tocaci —, care 
au suferit arsuri de gradele II și 
III, au fost readuși îa viață cu 
sîngele semenilor lor : Vasile Jurca,

reanimare 
Petroșani.

Grigorc

SÂPTĂMÎNA CRUCII ROȘII
Tiberiu Bocanciu, Iosif Fabian, 
Andrei Nagy, Maria Petrariu, A- 
lexandru Spafiu, Ilie Filip, Caro
lina Crișan, Cola Ana Maria.

Sîngele este așadar un minunat 
dar pentru viață. El numește o 
marfă care să poată fi apreciată 
la un anumit preț deoarece re
prezintă un fragment viu dintr-un 
organism vtu. Și dacă viața nu 
se poate evalua în bani, nu

onorifice la Spitalul din Hațeg 
și tot în cursul acestei, luni Spi
talul din Ilia va mobiliza 
recoltare de sînge 100 de 
lori onorifici.

In cadrul „Săptămînii 
Roșii" (20—26 septembrie), 
continuare, colectivul Centruiui de 
recoltare și conservare a 
Petroșani își va intensifica 
vitatea. 
tuturor 
nutrește 
cestora 
Devenind 
sînge ne 
pectul și 
nii noștri 
vîndu-le viața prin 
nostru dar — sîngele.

sîngelui 
acti- 

Totodată aduce mulțumiri 
donatorilor onorifici 
speranțe că 

va crește 
donatori 
dovedim 
ajutorul 
aflați în suferință, sal- 

neprețuitul

Ș> 
numărul a- 

în continuare, 
onorifici 
dragostea, 
față de seme-

se
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„Ce înseamnă 
a fi modern"

(Urmare din pag 1) 

ceptului (con), ing. Emil Stoica, 
prof. F.lza Gyorgy, ing. Virgil 
Diaconu); caracterul istoric 
din care derivă și relativitatea 
lui, caracterul efemer. Punctul 
slab al dezbaterii a constat toc
mai în abordarea complexității, 
abordarea unui teren mult prea 

. vast care putea să fie delimitat 
măcar în două : nuanța etică, 
cea mai des întîlnită, și cea artis
tică. De pildă : este Brdncuși 
modern ? Categoric. In urmă cu 
40 de ani nu era modern, ci 
ultra-modern prin formula artis
tică a esențializării, șocant de 
nouă atunci; modernitatea ac- 
tua'ă provine din arta lui dar 
și din faptul că sculptura actuală 
în lume îl continuă, deci a deve
nit un deschizător de orizon
turi, șef de școală. Accepția con
ceptului de modern în artă (ca 
și în știință) se deosebește de 
cea din etică. Pe această dis
tincție trebuiau să se axeze dis
cuțiile.

-- A fi modern echivalează 
cu a fi cult — opina prof. 
Elza Gyorgy. Trebuie să ai și 
cunoștin'e bogate, dar să le
poți selecta, pentru ca mai tîr- 
ziu să te definească, așadar 
sa le asimilezi într-un fel 
creator. Capacitatea de a
selecta semnificativul de ne
semnificativ receptivitatea la
tot ce e valoros în trecut — 
iată ce trebuie să definească 
un om, într-adevăr, modern.

Tenia interesantă a dezbaterii 
a dstras cîteva zeci de tineri, 
lăsțrid să se vadă că ei sînt 
realmente interesați de tema 
care le solicită discernămîntul, 
pregătirea intelectuală și acuita
tea observației. Implicit, acțiu
nea desfășurată într-o atmosfera 
tinerească constituie un argument 
pentru inițierea în continuare a 
unor astfel de discuții, opuse sis- 
t-mu'ui de conferință, doctă și 
aridă Munca de educare a ti- 
neti'or. cînd îmbracă forme 
inedite si atractive. într-adevăr 
tinerești, se bucură de* reușită. 
A li modern presupune, deci, 
încă o caracteristică: scPrmoni- 
toarea dorință creatoare, origi
nalitatea.

O cunoștință 
plăcută

Cine nu-l cunoaște pe ar
tistul amator, arhitectul Li- 
viu Oros, cel care a trans
mis mesajul folclorului liu- 
nedorean milioanelor de tele
spectatori din emisiunile „dia
logului la distanță" ?

Zilele trecute, publicul 
spectator petroșănean a fost 
plăcut impresionat de rein- 
lilnirea cu el pe scena Casei 
de cultură. După ce a fost 
readus la rampă de aplau
zele pentru interpretarea mo
nologului cu „vărul lui, Sine- 
dru“, artistul amator a mai 
oferit publicului o frumoasă 
și interesantă „discuție" din
tre locomotivele a două gar
nituri de tren, „discuție" care 
a fost interpretată Surprin
zător de... fidel.

Iată-l in imagine in timp 
ce povestea una din întâm
plările cu „vărul Sinedru..."

I. L.

Li viu Oros

Concert
de muzică 
populară

ln cadrul turneului între
prins în Valea Jiului, orches
tra de muzică populară „Cin- 
drelul" a Filarmonicii de stat 
din Sibiu a prezentat marți 
seara pe scena Casei de cul
tură a sindicatelor din Petro
șani concertul intitulat „Vă 
cintăm ca la Sibiu".

Concertul s-a bucurat de a- 
preciere din partea publicu
lui petroșănean.

loan CHIRAȘ 
corespondent

Unitate de acțiune în relația muncitor — condu
cător al procesului de producție din subteran

Punctul de plecare a dezba
terilor adunării generale a re
prezentanților salariaților minei 
Aninoasa pe marginea sarcini
lor de plan ce le revin in cin
cinalul 1971—1975, firul roșu 
al discuțiilor și mai ales al pro
punerilor reprezentanților sala
riaților menite să completeze 
planul de măsuri elaborat de 
conducerea exploatării, a fost 
prezentarea noilor cifre de plan 
de către ing. Constantin Mora- 
ru, directorul minei și preșe
dintele comitetului de direcție. 
Pentru a ilustra nivelul la care 
va trebui să se desfășoare în 
viitorii cinci ani munca mi
nerilor din Aninoasa, enume
răm cîteva din sarcinile prin
cipale ale noului cincinal, în 
comparație ou cele ale anului 
în curs :
• realizarea în 1971 a unui 

spor la producție de 80 000 tone 
cărbune, și de 180 000 tone în 
1975, față de nivelul actual;
• creșterea productivității 

muncii cu 60 kg pe post în pri
mul an al cincinalului viitor 
cu 507 kg pe post în 1975.

Așa cum este și firesc, deo
sebit de mobilizatori, în peri
oada ,1971—1975, sînt indicato
rii ce exprimă eficiența econo
mică. Menționăm în acest sens :
• reducerea cheltuielilor de 

producție- cu 3,1 milioane lei 
în 1971 și cu 19 milioane lei 
în 1975;
• sporirea beneficiilor de la 

6,6 milioane la 20,7 milioane 
în condițiile reducerii cheltuie
lilor la 1 000 lei producție mar
fă de la 953,32 lei în 1970 la 
858,76 lei în anul 1975.

Reflectînd la aceste impor
tante obiective de viitor pen
tru a căror îndeplinire se cere 
o muncă calitativ superioară 
din toate privințele, reprezen
tanții minerilor, inginerilor șl 
tehnicienilor aninoseni nu au 
uitat să analizeze totodată
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Constructorii cei mai legați de 
activitatea minieră a Văii Jiului 
prin natura lucrărilor ce le înfăp
tuiesc, aparținînd șantierului 
T.C.M.M., au dezbătut recent în 
adunarea lor generală sarcinile care 
le au de îndeplinit în viitorul 
cincinal.

Fiind strîns legată de dezvolta
rea industriei cărbunelui — ex
tractive sau de preparare — care 
va cunoaște în contiHuare o dina
mică ascendentă, planul global de 
construcții-montaj ce-1 va avea de 
îndeplinit colectivul șantierului 
T.C.M.M. în perioada anilor 
1971 —1975 va crește în medie în 
fiecare an cu 8 milioane lei (12,6 
la sută) față de valoarea prevă
zută pentru anul în curs. De re
marcat că această creștere a pla
nului valoric va fi determinată de 
perfecționarea muncii constructori
lor, înscrierea ei în coordonate ca
litative superioare. Astfel, fața
de nivelele indicate în acest an, 
productivitatea muncii va spori cu 
12,3 la setă, iar mecanizarea lu
crărilor de construcții va înregistra 
creșteri de 4—45 la sută, cele mai 
însemnate valori atingîndu-se ~ la 
lucrările de beton (45 la sută) și 
la operațiile de încărcare-descărca- 
re a materialelor (27 la sută). 
Totodată, ca urmare a perfecțio
nării activității de producție, în- 
cepînd din anul 1971 șantierul 
„Valea Jiului" al T.C.M.M. va 
trebui să devină o unitate renta
bilă, pînă în anul 1975 cheltuieli
le de efective la 1 000 lei pro
ducție (preț de deviz) ajungînd la 
985 lei, față de 1 047 lei în 1970.

Referatul care a fost prezentat 
în fața adunării generale de către 
șeful șantierului, ing. loan Lăsat, 
și care a relevat perspectiva viito
rului cincinal, din păcate a avut 
mai mult un caracter contemplativ 
și festivist, omițînd unele carențe 
existente la diferite nivele în acti
vitatea șantierului T.C.M.M. „In 
acest an — se specifica în referat 
— au fost puse în funcțiune, îna
inte de termen, două obiective de 
bază ale industriei miniere din 
județul nostru, Fabrica de briche
te Coroești și Instalația de măci
nare talc Zlaști — obiective care 
au întărit baza materială a aces
tei importante ramuri a economiei 
naționale". E adevărat și e bine 
așa. Nu s-a pomenit însă nimic 
în referat de faptul că alte opt 
obiective nu au fost recepționate 
la timp din cauza șantierului ; nu 
au fost arătate nici unele cauze 
care au persistat an de an și au 
influențat negativ mersul produc
ției, determinînd neîndeplinirea 
în nici unul din anii perioadei 
1966—1969 a planului valoric.. 
Așa cum și în alte ședințe ale șan
tierului s-a mai arătat, „au fost 

neajunsurile și lipsurile care 
mai persistă încă în activita
tea lor și din cauza cărora co
lectivul mlinei a rămas dator 
față de plan la unii indicatori 
ai perioadelor trecute din a- 
ces-t an ca la productivitate, ca
litate, beneficii. Enunțînd lip
surile activității de producție, 
participanții la discuții, în frun
tea cărora s-au situat comu
niștii și-su îndreptat atenția 
asupra măsurilor ce trebuie 
luate pentru lichidarea lor ne- 
întîrziată, precizînd în același 
timp, acțiunile de întreprins 
pentru realizarea integrală a 
sarcinilor sporite trasate de 
partid pentru anii ce urmează. 
S-a arătat că, sub îndrumarea 
organelor și organizațiilor de 
partid, colectivele celor două 
zone ale minei își intensifică 
zi de zi pregătirile pentru pre
luarea noilor cifre de plan, în
deosebi a celor din primul an 
al cincinalului, cu șanse certe 
de îndeplinire. Se înscriu în 
contextul acestor pregătiri, a.u 
afirmat ing. Victor Ghioancă, 
șeful zonei I și Rudolf Gurcă, 
conducătorul tehnic al zonei a 
II-a lucrările de pregătire de
vansate față de termen cum 
sînt cele pentru punerea în ex
ploatare a noilor capacități de 
producție pe stratul 4, abata
jele frontale din stratele 15, 
17, 18, 7—8—9 pentru care con
ducerile zonelor cer să fie în
zestrate cu combine. Acest lu
cru insă impune de la sine 
extinderea susținerii metalice 
în stratele amintite. Drept ur
mare, productivitatea muncii 
va înregistra un spor substan
țial determinînd creșterea pro
ducției din aceste strate de la 
43 Ia sută în 1970 la 61 la sută 
ln 1975. Tot pentru realizarea 
unei productivități superioare 
șl mai aleț pentru reducerea 
cheltuielilor de producție s-a 
cerut Înzestrarea zonei a II-a

luate măsuri" (care în cele mai 
multe cazuri sînt confundate cu 
atribuțiile de serviciu), „și se aș
teaptă îmbunătățirea activității" ; 
„e «necesară o cotitură radicală" 
sînt în general formulările care se 
pronunță. Această cotitură însă, 
necesară de altfel, niciodată nu 
se va produce, la șantierul 
T.C.M.M. numai prin vorbe fru
moase.

Obiectivele indus
triale nu pot fi 
realizate prin... 
vorbe frumoase

înscrierile la cuvînt ale pârtiei- 
panților au fost și de această data 
făcute după îndelungi insistențe 
ale prezidiului. Ba mai mult, s-a 
procedat de către șeful șantierului 
la înscrieri „din oficiu" („dacă 
era vorba să regizăm adunarea, o 
făceam înainte de începerea ei, a 
replicat la aceste practici tov. loan 
Ghinea, participant la adunare din 
partea Comitetului municipal de 
partid). Există deci o rezervă 
(concluzia nu o tragem numai din 
recenta adunare generală) a co
lectivului față de conducere. De 
ce ? Fie conducerea nu tratează 
deschis problemele ce se dezbat, 
fie nu rezolvă operativ și eficace 
problemele ridicate pe parcurs din 
rîndul muncitorilor, fie amîndouă. 
Se știe, au fost și animozități în 
sînul conducerii șantierului. Cine 
crede că acestea nu sînt cunoscute 
de colectiv și mai ales că acestea 
îl obosesc, îl demobilizează ți 
uneori chiar îl scindează în „tabe
re" se înșeală. Nu din dorințe 
mici ori de a minimaliza realele 
eforturi (și nu au fost puține) ce 
s-au depus de către șantierul 

cu o mașină de reprofilat ar
mături și 10 macarale pentru 
răpirea acestora. Organizarea 
superioară a producției și a 
muncii și întărirea disciplinei 
sub toate aspectele ei, folosi
rea integrală a timpului de lu
cru, îndeplinirea ritmică a pla
nului de producție, folosirea la 
întreaga capacitate a mașinilor 
și utilajelor din dotare în con

E.M. ANINOASA
dițiile respectării normelor de 
protecție a muncii, sînt numai 
cîteva din o serie de alte mă
suri preconizate în programul 
de acțiuni al zonelor în scopul 
creșterii productivității muncii.

Indicatorii de plan pe anii 
viitori reclamă măsuri concre
te în ceea ce privește repar
tizarea justă a producției pe 
fiecare Ioc de muncă și — lu
crul cel mai esențial — aju
torarea brigăzilor rămase sub 
plan și mai ales a celor din 
stratele subțiri, a arătat în ca
drul dezbaterilor adunării mi
nerul șef de brigadă Aurel 
Cristea de la abatajul frontal 
nr. 2 din zona I-a. Să se afle 
în atenția conducerii de zonă 
nu numaj brigăzile de la aba
tajele cu volum mare de căr
bune și randamente ridicate. 
Trebuie avut în vedere că în 
anii următori — a continuat 
minerul A. Cristea — ponde
rea mare de producție vg fi 
din stratele subțiri, unde ran
damentele sînt mult inferioare 
celor din stratul 3, iar aceasta 
ln împrejurările cînd produc

T.C.M.M. amintim aceste lucruri, 
ci din contră. Trebuie însă înțeles 
o dată pentru totdeauna de către 
tovarășii din conducerea șantieru
lui, de către comitetul de partid 
că fără o muncă mai intensa cu 
omul, fără o preocupare și o înțe
legere mai profundă a cerințelor 
lui, fără o linie și o preocupare 
unitară și omogenă în conducerea 
activității de producție, neîncețo

șată de ambiții ori trăsături mărun- 
te de caracter, nu se vor putea 
obține niciodată rezultate supe- 
rioare, și care sînt așteptate de ani 
și ani ; chiar dacă ele se înregis
trau uneori, aveau o durată scur
tă, „necazurile" interne ale co
lectivului înnăbușindu-le. Ori în 
viitorul cincinal, pornind ctt un 
astfel de balast, colectivul acestui 
șantier riscă să înregistreze noi 
eșecuri.

Majoritatea problemelor și pro
punerilor ridicate în adunarea ge
nerală a salariaților, vizînd pers
pectiva, au deschis unghiuri noi 
de vedere asupra îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor mobilizatoare 
puse în fața colectivului, ele ă- 
parținînd tovarășilor Nicolae Mar
cau, Aurel Vasile, ing. Virgil Teo- 
dorescu și alții. Amintim cîteva 
dintre acestea :

© sculele și utilajele să fie re
vizuite din timp și în mod con
știincios ;

@ utilajele (în mod special cele 
fără mecanic anume, ca lopeți 
mecanice, vibratoare etc.) să fie 
gospodărite, îngrijite și folosite cu 

tivitatea pe exploatare trebuie 
să crească de la 1,710 tone/post 
in 1970 la 1,770 în 1971 și a- 
proape 2,220 în 1975. De la 
muncitorul necalificat și pînă 
la membrii comitetului de di
recție, toți salariații minei tre
buie să pună umărul la această 
sarcină. Abordînd problema a- 
ceasta de o deosebită impor
tanță, minerul șef de brigadă'

Iosif Sclran de la abatajul 
frontal 4—6 din cadrul zonei 
a II-a a menționat faptul că 
personalul de regie nu este 
legat de realizările brigăzilor 
din raionul în care activează 
și că din această cauză nu fie
care muncitor își îndeplinește 
sarcinile conștiincios. Vorbito
rul a sugerat ideea ca organi
zațiile de bază de partid îm
preună cu grupele sindicale să 
întocmească un program dc lu
cru pentru lucrătorii auxiliari 
și crearea unei opinii de masă 
împotriva celor care nu se a- 
chltă de sarcinile pe care Ie 
are. Pentru rezolvarea aceleiași 
probleme a propus, de aseme
nea, ca inginerii mineri, maiș
trii și tehnicienii să fie mai 
mult timp în mijlocul munci
torilor, la locul de muncă, și 
să le dea sfaturi, îndrumările 
necesare, realizîndu-se astfel 
acea apropiere absolut necesa
ră între conducător și munci
tor în scopul colaborării, res
pectului reciproc, al unirii tu
turor forțelor colectivului pen
tru același țel s îndeplinirea

■■■■■■■■■■ ■■

■

■

mai mult simț de răspundere, mai 
judicios ;

9 grija față de condi
țiile de muncă și de viață 
ale muncitorilor și inițierea
unor cursuri de ridicare a califi
cării, să stea mai mult în atenția
conducerii șantierului;

© mica mecanizare să fie in
trodusă pe scară largă ;

9 să nu fie contractate de că
tre șantier lucrările la care con
dițiile de execuție — finanțare 
deschisă, amplasament liber și 
utilaj asigurat — nu sînt posibile 
de realizat în termen de cătie 
beneficiar ;

@ se impune o folosire mai 
intensă și extensivă a prefabrica
telor pe șantiere ;

© în organigrama șantierului să 
se evidențieze o distribuire a sar
cinilor conducerii pe două diiecții 
distincte : de pregătire a produc
ției și de urmărire a realizării ei ;

© ziua de lucru (mai ales la 
sectorul de montaj) să fie folosită 
integral ;

© personalul tehnico-ingineresc 
de pe șantiere trebuie să-și însu
șească mai bine documentația de

- execuție a lucrărilor.
Inginerul șef al șantierului, 

Virgil Teodorescu, a insistat în 
încheiere asupra calității lucrărilor, 
abaterilor de la N.T.S., intrarea 
personalului tehnic în adevăratele 
sale atribuții și mai ales, așa cum 
s-a exprimat, în ce privește „princi
palul lucru — asigurarea la timp 

. și eficientă a condițiilor de lucru 
.pentru oameni".

In încheierea lucrărilor adunării 
reprezentanților salariaților șantie
rului T.C.M.M., tovarășul loan 
Ghinea, șeful secției organizatorice 
a Comitetului municipal de par
tid Petroșani, referindu-se la o- 
biectivele majore ale viitorului cin
cinal, a indicat organizațiilor de 
partid din cadrul loturilor și șan- 

' tierului, conducerii șantierului, în
tregului colectiv de constructori 
să-și concentreze atenția asupra uti- 

• lizării efective a forței de muncă 
și a timpului de lucru, creării de 
condiții de muncă și viață optime 
salariaților de pe șantier, asupra 
sporirii competenței cadrelor teh
nice, îmbunătățirii aprovizionării 
și calității lucrărilor, în scopul pre
dării la timp și în bune condi- 
țiuni a lucrărilor de constiucții. 
Vorbitorul a insistat asupra modu
lui de lucru cu oamenii („să nu 
fie bruscați ori respinși"), asupra 
colaborării ce trebuie să existe 
în cadrul colectivelor de conducere 
și de muncă ale șantierului, să 
nu existe animozități, să fie crea
tă o atmosferă propice de lucru.

ion MĂRG1NEANU 

exemplară a sarcinilor trasate 
de partid.

In încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul ing. loan Lă- 
zăreseu, ministru adjunct al 
Ministerului Industriei Miniere 
și Geologiei, care a făcut pre
țioase recomandări comitetului 
de direcție, întregului colectiv 
în vederea ridicării activității 
sale la înălțimea noilor sarcini. 
Pînă la sfîrșitul anului, trebuie 
să fie îndeplinite integral toa
te obiectivele înscrise de mi
nerii de la Aninoasa în chema
rea lor Ia întrecere către ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului. E o chestiune de onoa
re pentru colectiv, dar și o pun
te hotărîtoare de trecere la în
deplinirea noilor sarcini — a 
arătat vorbitorul. Cunosc pute
rea de muncă * a colectivului 
minei Aninoasa și de aceea nu 
mă îndoiesc că indicatorii de 
plan ai cincinalului — pentru 
început cei ai anului 1971 — 
vor fi aici îndepliniți și depă
șiți. Mi-a întărit această con
vingere și faptul că partici
panții la discuții au pus ac
centul pe dotarea tehnică, pe 
introducerea noului în produc
ție, pe valorificarea tuturor 
resurselor colectivului în ve
derea realizării indicatorului 
productivității muncii — obiec
tiv de primă importanță in 
creșterea eficienței economice. 
Trebuie însă mai mult insistat 
pe latura îmbunătățirii calită
ții cărbunelui și reducerea chel
tuielilor de producție. Ingine
rii mineri sînt chemați să re
zolve creator toate problemele 
de care depinde realizarea u- 
nor indicatori înalți. La mina 
Aninoasa, ca și la alte mine 
din bazin, nu este rezolvată 
încă problema asistenței teh
nice, una din pîrghiile de sea
mă ale realizării sarcinilor de 
producție. Controlul locurilor 
de muncă se face încă super
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E. M. Livezeni va cunoaște 
în cincinalul 1971—1975 o pu
ternică dezvoltare. Cu alte cu
vinte, perioada următorilor 
cinci ani va constitui vîrsta 
maturizării tinerei exploatări, a 
integrării ei în circuitul econo
miei naționale. Se poate afirma 
cu certitudine că minerii, ingi
nerii și tehnicienii de la Li
vezeni sînt hotărîți să abordeze 
această importantă perioadă 
din viața noii mine cu maxi
mă seriozitate. Elocvente în a- 
cest sens sînt realizările valo
roase obținute la E. M. Live
zeni în prima jumătate de an 
de existență : realizarea planu
lui valoric în proporție de 105 
la sută, iar a celui fizic în 
proporție de 100,1 la sută. Du
pă cum a reieșit din darea de 
seamă prezentată în recenta a- 

Vîrsta maturizării 
— piatra de temelie 
a succeselor viitoare

dunăre a reprezentanților sala
riaților de inginerul șef 3,1 ex
ploatării, Miron Rebedea, în 
calea tînărului colectiv s-au a- 
flat și o serie de piedici care 
au influențat negativ numărul 
și volumul realizărilor sale. 
Insuficienta aprovizionare cu 
materiale, slaba dotare cu uti
laje, preocuparea insuficientă 
față de realizarea ritmică a sar
cinilor sînt numai cîteva din 
acestea.

Mina, care își va avea incinta 
principală în imediata apro
piere a celui mai mare și ele
gant cartier al orașului Petro
șani, va începe activitatea pro
ductivă, propriu-zisă în anul 
1972, an în care de aici vor ve
dea lumina zilei 100 000 de to
ne de cărbune. Această cifră 
va crește an de an, urmînd ca 
la sfîrșitul cincinalului să a- 
jungă ia 600 mii tone pe an. 
Realizarea acestei producții 
este posibilă prin menținerea 
unui ritm susținut la lucrările 
de deschidere și pregătire. Va
loarea acestora va atinge limita 
maximă în 1972, urmînd ca în 
continuare să scadă. Pentru mă
rirea gradului de cunoaștere a 
zăcămîntului se impune execu
tarea unor lucrări geologice in 
valoare de 3 milioane lei în pe
rioada 1971—1975. Desigur, pa
ralel cu creșterea zonei pro
ductive a minei, pentru a se 
realiza integral indicatorii pro
puși, alături de introducerea 
mecanizării, este necesar un 
puternic detașament de munci
tori, ingineri și tehnicieni.

Numeroși indicatori subliniați 
în darea de seamă, precum și 
planul de măsuri prezentat de 
Ewald Kiminich, șef contabil la 
mina Livezeni, au fost dezbă
tuți pe larg de reprezentanții 
salariaților, în adunare. Din 
intervențiile celor prezenți s-au 
conturat cîteva probleme a că
ror rezolvare reclamă preocu
pare din partea conducerii mi
nei și a Centralei cărbunelui. 
Dintre acestea sînt de mențio
nat :

© asigurarea unor condiții 
optime de lucru în fiecare front 
(Vasile Borjonca, Ilie Bodeanu, 
Gheorghe Meiuș, Vasile Mîne
can, Mihai Crîșmaru, Victor 
Rotaru);

® acordarea unei atenții e- 

ficial, la fel și îndrumarea teh
nică. Conducerea minei trebuie 
să întocmească programe de lu
cru pentru întregul personal 
tehnic al zonelor și raioane
lor ca fiecare inginer, tehni
cian și maistru să știe concret 
și precis ce are de făcut, fie
care să fie mobilizat l'a asigu
rarea condițiilor propice la lo
curile de muncă pentru reali
zarea producției prevăzute în 
plan. Să nu fie scăpată, de a- 
semenea, din vedere din pairtea 
întregului colectiv al minei cea 
mai de scamă și mai calitativă 
latură a activității : eficiența 
economică, deosebit de impor
tant fiind în acest scop re
ducerea consumurilor specifice 
de materiale, îngrijirea și în
treținerea utilajelor, mașinilor, 
instalațiilor, reducerea consu
mului de energie, stimularea 

^inovațiilor, a metodelor noi de 
lucru etc.

Asigurînd îndeplinirea indi
catorilor tchnico-economici su
periori din anii viitorului cin
cinal 1971—1975, minerii de la 
Aninoasa, întregul colec
tiv vor face dovada trecerii 
c-u succes a examenului price
perii, al dăruirii, al unității de 
acțiune și al capacității de or
ganizare a activității de pro
ducție. Făcînd aceste aprecieri 
în finalul adunării, secretarul 
comitetului de partid al minei, 
tovarășul Dumitru Her, a sub
liniat necesitatea ca în toate 
acestea exemplul viu de orga
nizare a producției și muncii, 
de disciplină în muncă, de dă
ruire pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid trebuie 
să fie dat de comuniști. Ei sînt 
chemați să depună tot efortul 
pentru crearea, la fiecare front 
de lucru din subteran, a unui 
climat de muncă sănătos, rod
nic.

Constantin DĂNILA, 
tehnician mina Aninoasa

gale tuturor locurilor de mun
că de către serviciul electro
mecanic (Vasile Borjonca);
• dotarea cît mai urgentă 

a exploatării cu vagonete,' be
toniere. compresoare, excava
toare și alte utilaje (Ilie Bodea- 
nu, Vasile Minecan. Mihai Crî.ș- 
maru);

* în funcție de executarea 
unor lucrări, să se procedeze 
la reactualizarea planurilor a- 
nuale în perioada 1971—1975, 
pentru garantarea unei produc
ții la nivelul posibilităților rea
le (loan Miholcea);

9 este necesară corelarea 
permanentă a lucrărilor de 
la suprafață cu cele executate 
în subteran (Ioan Miholcea);

© asigurarea unor condiții 
mai bune pentru transportul 
personalului de la incinta prin

cipală la locurile de muncă mai 
îndepărtate (loan Lazăr și Ion 
Acostăcoaie).

In încheierea lucrărilor adu
nării reprezentanților salariați
lor de la E. M. Livezeni a luat 
cuvîntul Gheorghe Davidescu, 
inginer șef cu probleme de in
vestiții la Centrala cărbunelui 
Petroșani. Vorbitorul a arătat 
că cifrele de plan stabilite de 
comitetul de direcție la această 
oră sînt minime, ușor de rea
lizat în condițiile unei activi
tăți laborioase. Vorbitorul a asi
gurat pe cei prezenți că în pe
rioada următorilor cinci ani, tî- 
năra exploatare va beneficia de 
ajutorul permanent al Centra
lei cărbunelui Petroșani, aju
tor care va consta în furniza
rea utilajelor necesare, a mate
rialelor, în asigurarea unui nu
măr suficient de cadre califi
cate.

Dezbaterea principalilor indi
catori de plan pentru cincina
lul 1971—1975 la mi-na Live
zeni a reliefat hotărirca celor 
prezenți, a colegilor pe care-i 
reprezentau de a realiza inte
gral cifrele propuse. Dar pen
tru aceasta este absolut nece
sară o mai bună organizare a 
muncii, întărirea disciplinei în 
muncă. ''

In condițiile unei unități ti
nere cum este E.M. Livezeni 
problema cadrelor trebuie tra
tată cu deosebită atenție. Din 
păcate la adunarea generală a 
salariaților de la această mină 
s-a vorbit prea puțin despre 
factorul OM.

In fruntea tuturor acțiunilor 
inițiate la tînăra exploatare 
trebuie să se afle comitetul 
de partid, comuniștii. Autori
tatea și competența acestora 
trebuie să se exercite în mod 
eficient asupra activității în
tregii mine. Referatul prezen
tat, planul de măsuri, dezba
terile care au avut loc pe mar
ginea celor două materiale a- 
testă convingerea că printr-o 
colaborare permanentă a comi
tetului de direcție și sindicat se 
pot crea premisele unor rezul
tate care să situeze tînăra ex
ploatare de la Livezeni pe 
treptele cele mai înalte în cla
samentul hărniciei minerilor 
din întregul bazin carbonifer 
al Văii Jiului.

N. LOBONȚ

ÎNTREBĂRI
Strungarul Ion Tudor de la 

U.U.M.P. a încercat să scoată 
pe poarta fabricii o Iadă cu 
scule în valoare de 2 307,25 
lei. La poartă însă i s-a ce
rut să spună ale cui sînt scu
lele. Neștiind ce să răspun
dă, a fost îndrumat la... mi
liție. Deoarece nu avea pile 
(în ladă), nici aici el nu a 
putut răspunde și întrebarea 
va fi repetată de către in
stanța de judecată. Și desi
gur aici nu va fi doar în
trebat...

TREI LUNI... 
ȘPRIȚUL

Wilhelm Miclea putea fi 
văzul adesea la volanul unui 
camion. Normal. Era doar șo
fer. Dar to| adesea putea fi 
văzut și prin cîrciumi. își 
făeea curaj pentru plecarea 
în curse. Urcînd însă la vo
lan cu o doză mare de „cu
raj" (a se citi alcool), i s-a 
pus frîna. Timp de trei luni 
va duce dorul mașinii. Dar 
parcă numai al mașinii ! '?... 
Ei zice că l-a costat trei luni 
un șpriț. Ebei, dacă i s-ar fi 
dat trei luni pentru fiecare 
șpriț... aduna ciliva ani. Dar 
așa._ a fost menajat.

BĂTĂUȘUL ÎNVINS
Se credea imbatabil. își în

cerca forța mușchilor pe spa- 
tel ■ unor oameni nevinovați 
a căror uitătură îl incomoda 
pe Ion Petrea din Lupeni. 
într una din zile a început 
disputa cu Viorel Bolosin 
Pumnii Iui Petrea au lovit cu 
furie în adversar, luîn-Iu-i 
vederea unui ochi. Cu un sin
gur ochi, Bolosin l-a văzut 
pe bătăușul Ion Petrea, în
vins, plecînd pentru un an și 
șase luni Ia închisoare. A- 
colo are adversari mai pe 
măsură...

„CURĂȚENIE**
Găsise o ocupație din care 

se întreținea. Efectua unele 
treburi gospodărești pe la di
ferite familii. Făcea, adică, 
curățenie. La Cornelia Brîn- 
zan, din Petroșani, a făcut 
„curățenie" mare : obiecte de 
îmbrăcăminte în valoare de 
2 300 lei. Cam scumpă aceas
tă „curățenie”. Dar nici „răs
plată" nu-i mai ieftină : un 
an de zile închisoare

S-A-NTORS PLACA
Meloman sadea, Andrei Ba

ciu, din Vulcan, intră în lo
cuința prietenului său loan 
Catană, de unde „se aprovi
zionează" cu mai multe obiec
te. In aceeași zi, Baciu a- 
pare în calitate de negustor 
în bufetul „Zori de zi" din 
Petroșani, unde pune în vîn- 
zare un picup și 31 de plăci 
diferite. Prins pe acest „post", 
Iui Baciu i s-a luat un „in
terviu" de către organele de 
miliție. Nepregătit, n-a putut 
răspunde exact la întrebări. 
Drept urmare, a fost întoar
să placa... împotriva lui Ba
ciu.

PROGRAM FORȚAT
După ce s-au „magnetizat" 

bine, li s-a urcat la cap. 
Băutura. Și atunci au înce
put să împartă amenințări 
și pumni în dreapta și-n stin
gă. După ce și-au făcut „pro
gramul", li s-a întocmit și 
lor unul... pe timp de trei 
luni. Atît au primit Dumi
tru Batalan, Gheorghe Ama- 
rioane și Constantin Muntea- 
nu pentru provocarea de 
scandal în localurile publice 
din Petrila și Lonea. Un pro
gram forțat după unul de 
bună voie.

„TAXA“ PENTRU 
TAXATOARE

Fiind taxatoare pe autobu
zele I.G.C. Petroșani, Elena 
Dughean știa precis ce are 
de făcut : să 1 Tbereze bilete 
călătorilor și să depună ba
nii la întreprindere. Bilete 
vindea, însă nu le prea de
conta. Surprinsă cu un mi
nus de 1 243 lei, a încercat 
să se salveze falsificînd ac
tele de decontare. Escroche
ria a fost depistată și Elena 
Dughean a fost „taxată" cu 
un an de zile închisoare.

Rubrică redactată de 
Dumitru GHEONEA 

loan DURECI
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brigada condu- 
Tudor lucrează

cu treilere și 
de la poligo- 
unde sînt fa-

aplicare 
sectoa- 

inslruc-

a demonstrat nu o 
aruncarea la întîm- 
pădure ori in preaj-

a- 
a- 
de 
fo-

Maior Cornel COJOC A RU, 
din partea Grupului 
de pompieri Deva

urmăresc în 
exploatare, în 

la construcțiile 
se respecte toa- 
prevenire a in-

dacă
Avem

greșit 
temîn- 
a în-

Doream numai să știm 
acest magazin.

.i

[ț

așa stau. Rămîne să mai 
acum măsurile ce ar ttebui 
luate.

Ing. Constantin ANAȚOIU, 
președintele comisiei tehnice 

P.C.I. din cadrul U.E.L.
Petroșani

tovarășul Nedelcu nu
Vine

I e 
mai 

cu

ne spune cu regret în glas vîn- 
zătoarea. A plecat acasă. Dar stă 
aproape. Dacă mai așteptați, mă 
duc să-l chem aici.

— Nu-1 deranjați, ii spunem

Covaci,
adresat vînzătoarei care

noi.
lucrează la
o reclamație...

Dîndu-și seama că a 
„servindu-ne“ secretul și 
du-se de supărarea șefului, 
cercat s-o dreagă :

— A, nu,
lucrează... Nu-i angajat... 
numai așa... să ne ajute cînd 
aglomerație mare. Dînsul a 
fost... are aprobare... vorbiți 
șeful...

apartamente
(Urmare din pag. 1)

18,00 Mult e dulce și fru
moasă.

20,30
berry Finn .

trat în fază de finisaj, ur- 
mînd să fie recepționate în 
luna următoare. La blocul 15 
a început de curînd zidăria. 
Sînt deci asigurate condiții 
ca pînă ia 30 decembrie a.c. 
vulcănenii să intre in folo
sința integrală și a acestor 
apartamente.

18,25 Tineri interpreți de mu
zică populară.

18,40 Cadran internațional.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară.19,30

20,50
21,05

Reportaj TV 1 „Porțile 
maturității".
Poșta TV.
Din carnetul cu amin
tiri al „Cerbului 
aur" : Marie Laforet.

In unitățile de exploatare a lemnului

...Au fost predate de la 
începutul anului 167 aparta
mente fiind în lucru la ora 
actuală alte 120.

Sub coordonarea maistrului 
Ioan Marcu s-au montat de 
către echipa de muncitori 
condusă de loan Dîngă, și cu 
concursul nemijlocit al price
putului macaragiu Aurică 
Stoica, peste 650 de panouri 
mari la două din tronsoa
nele blocului B 11 (90 apar
tamente). construcția ajun- 
gind astfel la etajul II. Pa
nourile de beton sînt trans
portate aici 
autocamioane 
nul Livezeni, 
bricate.

Zidarii din 
să de Sandu
la ultimul etaj (IV) al blo
cului D 3, cu 30 apartamen
te, care urmează să intre în 
folosința locatarilor în luna 
noiembrie a. c.

..JSe află intr-un stadiu 
înaintat de finisaj cele 60 
de apartamente care în acest 
an se construiesc aici. Se 
execută acum, sub directa 
coordonare a maistrului Ia- 
eob Cimcnti, ultimele retu- 
șări de către echipele de zu
gravi conduse de C. Călătoru, 
I. Mogoșan ți M. Dragu, ca și 
de parchetarii lui Al. Mo- 
raru. Blocul va fi recepțio
nat în această lună.

Pornind pe urmele indicate de 
«•nsoarea unui grup de gospodine 
din orașul Vulcan, am intrat la 
Alimentara din complexul mare 
din Corcești, unde se află și o 
măcelărie.

— Dorim să discutăm cu tova
rășul responsabil Pavel 
ne-am 
servea Ia preparate d= carne.

— Lipsește. E plecat la Petro
șani.

—Cînd se întoarce ? Avem o 
problemă cu dînsul.

— Nu știu. Veniți mîine dimi
neață, poate îl găsiți.

Ne uităm la ceas. Ora 11.
— Dar cu tovarășul Nedelcu 

putem sta de vorbă ?
— Cu dînsul se poate. Aștep

tați. II chem imediat.
Și vînzatoarea, foarte amabilă, 

pleacă să-l anunțe pe Nedelcu.
— îmi pare rău, nu l-ani găsit,

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma-

Situația în agricultură. 
Ediție specială.
Film serial : „Noii t a- 
venturi ale lui Huckle-

21,45 Viața literară.
22,15 Maeștri ai muzicii: 

Bela Bartok. In pro
gram : Concertul pentru 
orchestră.

23,00 Telejurnalul de noapte.

CORESPONDENȚE
Bilanj rodnic la 
depoul C.F.R.

Petroșani
de 

.le 
revine misiunea de răspundere 
de a transporta întreaga cantita
te de cărbune extrasă de mine
rii Văii Jiului, a materialului 
lemnos exploatat de forestieri și 
de a asigura, în cea mat mare 
parte, aprovizionarea cu tot 
felul de produse a municipiului 
Petroșani. O fac cu sîrguință și 
conștiinciozitate înregistrînd suc
cese demne ' de laudă. Sarcinile 
de plan pe opt luni au fost în
deplinite în proporție de 103,4 
la sulă, economiile de combusti
bil convențional ridieîndu-se la 
1 454 tone, cantitate cu care se 
pot remorca dus-îrttors 424 pe
rechi trenuri pe ruta Petroșani — 
Simeria. Valoarea totală a eco
nomiilor la prețul de cost, reaa- 
lizate de la începutul anului se

Mecanicilor de locomotivă 
la depoul C.F.R. Petroșani

cifrează la 153 000 Iei, iar pro
ductivitatea planificată a fost 
depășită cu 4,8 la sută. Printre 
făuritorii succeselor dobîndite 
de colectivul depoului C.F.R. 
Petroșani ținem să amintim pe 
mecanicii Alexandru Hașcă de 
pe o locomotivă Diesel, meca
nicii și fochiștii Ioan Arhip, 
Victor FIîndea, loan Preja de pe 
locomotive cu abur. Cuvinte de 
laudă merită însă întregul co
lectiv. Cu prilejul sărbătoririi 
centenarului feroviar, 22 de sa- 
lariați ai depoului C.F.R. Petro
șani au fost distinși cu „Meritul 
Ceferist".

Andrei DESPA

șani se pot vedea trei cărucioa
re de o construcție deosebită. 
Sînt prototipurile unor noi 
rucioare pentru transportul 
nerilor în subteran. Fiecare 
rucior poate transporta opt 
meni în condiții optime de 
guranță. După încercarea lor la 
una din exploatările miniere din 
Valea Jiului, cărucioarele vor 
intra în fabricație de serie.

Leon PITIC

Secfie fruntașă

Cărucioare 
pentru 

transportul 
minerilor

In fața atelierului de repara
ții mecanice de Ia U.U.M. Petto-

Secția de vată, confecții și 
tapiserie a întreprinderii de in
dustrie locală din Petroșani este 
fruntașă în întrecerea sociitisiă 
pe întreprindere. Iată și cîteva 
din rezultatele prin care colec
tivul secției onorează acest titlu, 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
în proporție de 110 Ia suta, de
pășirea cu 6 la sută a produc
tivității muncii planificate, ob
ținerea unei economii de 2 
sută la prețul de cost.

Virgil BUTARIU

In municipiul Petroșani își 
desfășoară activitatea un nu
măr însemnat de sectoare de 
exploatare a lemnului. Zilnic 
din parchete pleacă spre în
treprinderile de industrializa
re a lemnului și către alți 
beneficiari din țară și din 
străinătate importante canti
tăți de material lemnos. Majo
ritatea salariaților din cadrul 
U.E.L. Petroșani manifestă fa
ță de pădure, de locurile lor 
de muncă o dragoste și o gri
jă deosebită, străduindu-se să 
facă o exploatare cît mai ra
țională a masei lemnoase, 
cordînd în aceeași măsură 
tenția cuvenită apărării ei 
efectele 
cului.

Viața 
dată că 
plare în 
ma acesteia a unui chibrit a- 
prins sau rest de țigară ne
stins poate distruge. în cîteva 
ore, mii de metri cubi de ma
terial lemnos. Fapta în sine 
poate că nu a fost făcută cu 
intenție. Dar un lu -ru rămîne 
totuși cert : s-a neglijat o ele
mentară normă dc prevenire 
a incendiilor !

Tocmai de aceea ne stră
duim, zi eu zi, să atragem a- 
ten-ția prin toate mijloacele 
posibile, asupra necazurilor și 
daunelor ce s-ar putea ivi prin 
ignorarea prescripțiunilor ce 
se indică cu scopul de a a- 
păra bunurile materiale de lă
comia focului. Căci încălcarea 
unor elementare reguli p.c.i. 
sau nerespectarea instrucțiu- 
ijilor pentru prevenirea incen
diilor nr. 311/1967 a M.E.F. 
duce, în condițiile existenței 
unor mari cantități de mate
rial combustibil solid, sub 
formă brută sau semifabri- 
cată, a unor deșeuri (scurtă
turi, margini, rumeguș) la iz
bucnirea și dezvoltarea incen
diilor.

In unele sectoare "de exploa
tare se înregistrează, ce-i 
drept sporadic, deficiențe în

ceea ce privește respectarea 
normelor de prevenire a in
cendiilor. O primă constatare 
cu caracter general este aceea 
că nu se respectă normele de 
prevenire a incendiilor la sis
temele de încălzire : se intil- 
nesc frecvent sobe instalate 
necorespunzător, nu sînt sta
bilite locurile pentru facerea 
focului necesar, încălzitul hra
nei se face la voia întîmplă- 
rii de către fiecare muncitor, 
în cadrul parchetelor de ex
ploatare nu este organizat sis
temul de alarmare în caz de 
incendiu, butoaiele în care se 
păstrează carburanții sînt lă-

sate la voia întîmplării pc lin
gă barăci, dar mai grav este 
faptul că unele depozite de 
lichide inflamabile sînt prost 
întreținute. La toate a- 
ceste încălcări a norme
lor de prevenire a incendiilor 
probabil că vor găsi o cale de 
înlăturare a lor tov. Ienciu 
Ghcorghe, șeful sectorului Lo
nea și Matei Nicolae, șeful 
sectoi ului Roșia, precum și 
șefii de exploatare Pavel Răs- 
coleanu de la Valea Popii, 
Gheorghe Stoica de la Pîrîul 
Moruș și alții.

Propaganda pentru comba
terea și înlăturarea incendii
lor, care este latura princi
pală a acestei activități, lasă 
mult de dorit în multe sec
toare și exploatări forestiere. 
De pildă nu se găsesc tăblițe 
avertizoare, .în afară de cî
teva inscripții cu „Fumatul 
oprit Organizarea p.c.i. la 
locurile de muncă este, de a- 
semenea, deficitară, necores- 
punzînd realității.

Desigur, factorii vinovați de 
neregulile amintite au fost 
sancționați conform prevede
rilor H.C.M. 2 285/1969. Dar, 
scopul pentru care s-au ela-

înstrucțiu- 
și comba- 

nu vizează 
de amenzi.

borat și legiferat 
nile de prevenire 
tere a incendiilor 
numai aplicarea

Ce trebuie să cunoască șefii 
de sectoare, exploatări, par
chete, ateliere, depozite și din 
alte compartimente ale mun
cii forestiere ?

Ei poartă întreaga responsa
bilitate pentru organizarea pa
zei contra incendiilor Ia locu
rile de muncă. In consecință :

9 ei organizează din rîndul 
personalului existent, pentru 
fiecare schimb de lucru, una 
sau mai multe echipe pentru 
paza contra incendiilor;

9 numesc responsabili pen
tru anunțarea incendiilor, în
treruperea instalațiilor elec
trice de ventilație, responsa
bili pentru evacuarea încăpe
rilor și depozitelor deschise, 
de supravegherea respectării 
normelor de prevenire a in
cendiilor la locurile de mun
că;

9 verifică periodic existen
ța și starea utilajelor și a ma
terialelor de stingere a incen
diilor;

9 iau măsuri de 
in practică, in toate 
rele de activitate, a
țiunilor de prevenire a incen
diilor, emise de Ministerul E- 
conomiei Forestiere cu ordi
nul 311/1967;

9 interzic fumatul in de
pozite, magazii, gatere și in 
toate locurile unde un chibrit 
sau un rest de țigară 
cate la intimplare pot ,ovo- 
ca incendii;

9 răspund de întreg perso
nalul salariat din sectoare, a- 
tel'.ere, parchete, depozite etc. 
privind modul eum acesta este 
instruit pe linie de prevenire 
a incendiilor;

9 răspund de depozitarea

la început de nou an 
universitar

începutul noului an universitar 
va reuni ’* * -------“ —c:
teatre și
150 000 de studenți înscriși 
cursurile 
frecvență.
mativ 
anului I.

După cum 
acest an, în 
superior vor

la 1 octombrie, în 
săli de cursuri,

de zi, serale și 
Dintre aceștia, 

27 000 vor urma

amfi- 
peste 

la 
fără 

aproxi- 
cursurile

s-a mai anunțat, în 
învățămîntul nostru 
funcționa noi secții 

și facultăți. In cadrul Institutului 
politehnic din București, de pilda, 
au fost create secțiile „Nuclearo- 
e’ectrice" — la Facultatea de 
energetică —, precum și „electro
tehnică" și „montarea, întreținerea 
și exploatarea instalațiilor în in
dustria materialelor de construcții" 
— în învățămîntul de subingineri. 
Totodată, specialitatea „îmbună
tățirii funciare® de pe lîngă In
stitutul de construcții a devenit 
facultate independentă în Institu
tul agronomic „Nicolae Băicescu". 
Și în alte centre ale țării au fost 
înființate noi unități* de învăță- 
mînt superior. Incepînd din aceas
ta toamnă, la Craiova își va 
deschide poițile Facultatea de me
dicină generală, iar pe lîngă 
tutele politehnice din Iași, 
ți Timișoaia, vor 
ce v'hirectitră.

Baza materială a învățămîntu- 
Jui superior se extinde și ea Cu 
încă 4 500 de locuri în cămine și 
cu .noi laboratoare de lucrări prac-

insti-
Cluj 

funcționa secții

tice în institutele politehnice din 
București și Timișoara precum și 
în Institutul agronomic „Ion Io- 
nescu de la Brad" din Iași.

Printre noutățile pe care le 
oferă noul an universitar se în
scrie și obligativitatea însușirii 
limbilor moderne în toate formele 
de învățămînt superior. Astfel, în 
facultățile tehnice, medicale, ar
tistice, pedagogice, de educație 
fizică etc. vor fi predate — săp- 
tămînal — timp de patru semestre, 
cîte două ore de curs pentru una 
din limbile : 
germană, rusă, 
versitatea din 
gura primele 
caracter 
însușirii acestor limbi și de către 
diferite categorii de salariați. E'e 
vor fi organizate cu scoaterea com
pletă din producție — pentru 
trei luni — sau numai parțială 
— pentru cinci luni.

Intensificarea ritmului 
rire a cursurilor și 
pentru studenți se 
parilor de îmbunătățire permanen
tă a conținutului și organizării 
învățămîntului superior. Planul 
central de editare prevede bună
oară, pentru 197C, peste 120 de ri
duri dintre care majoritatea au 
fost tipărite sau se află în stadii 
tipografice avansate.

( Ager preș)

engleză, franceză, 
De asemenea, Uni- 
București va inau- 

cursuri intensive cu 
post-universitar, destinate

de tipă- 
manualelcr 

adaugă preocu-

Realizări și perspective petrilene
(Urmare din pag. 1)

am in
acțiuni 
în va- 

Se vor
bugetare 

pen- 
ilu- 

pen- 
pen-

— Pentru anul 1971 
tnemit un nou plan de 
care însumează lucrări 
lesrre <fe 4 913 300 lei. 
mai executa lucrări
In vtljare de 1 000 600 tei 
tru străzi, 340 000 pentru 
minatul public, 520 000 lei 
tru salubritate, 620 000 lei
tru zonele verzi, 40 000 pentru 
pavoazarea orașului ș. a. Pen
tru toate aceste lucrări s-au 
întocmit documentațiile necesa
re. astfel că în 1971 vom păși 
cu toate problemele puse la 
punct.

Realizările și preocupările 
Consiliului populai I’etrila. do
vedesc nu numai capacitatea

lui de antrenare a tuturor fac
torilor chemați să concure la 
continua înfrumusețare a ora
șului, ci și răspunderea și ini
țiativa acelora care coordonea
ză acest sector. Recuposcînd și 
apreciind aceste rezultate nu 
vrem să afirmăm că 
făcut totul. Există 1 
loc pentru mai bine și 
frOntos.

Am străbătut din nou 
șui privind cu atenție în 
Era la mijlocul zilei, o zi 
bișnuită de muncă. Oamenii ve
neau și plecau într-un freamăt 
citadin. Orașul părea mai fru
mos în acest început de toam
nă jiană. Era frumos prin oa
menii lui, prin munca lor ma
terializată pretutindeni,____

i ajei s-a 
totdeauna 

mai

ora- 
jur.

o-

lichidelor inflamabile (benzi
nă, petrol, motorină, ulei etc.) 
și se îngrijesc ca acestea să 
fie depozitate numai în locuri 
special amenajate, respectîn. 
du-se normele p.c.i.;
• nu permit executarea, 

amplasarea și folosirea siste
melor de încălzit și gătit (so
be, lămpi cu petrol, reșouri 
etc.) improvizate, fără respec
tarea normelor p.câ.

De asemenea, 
parchetele de 
depozite sau 
din pădure să 
te regulile de
cendiilor prevăzute in Instruc
țiunile Ministerului Industriei 
Lemnului, emise cu ordinul nr. 
311/1967.

LUCRATORI FORESTIERI. 
ȘTIAȚI CA...

...In perioada toamnă-iarnă 
cele mai multe incendii se 
produc datorită :

9 focul ii făcut in pădure;
9 aruncării capetelor de- 

țigări sau de chibrituri aprin
se în pădure ori în alte lo
cuiri cu frunze uscate, resturi 
vegetale etc.;
• sobelor greșit instalate 

și supraîncălzite, sau aprinde
rii focului cu benzină;
• coșurilor de evacuare a 

fumului necurățate sau neizo
late față de părțile lemnoase;
• cenuței jar aruncată 

Ia intimplare;
• aragazelor, lămpilor de 

gătit sau de iluminat lăsate 
în funcțiune fără suprave
ghere.

PAZA BUNA TRECE PRI
MEJDIA REA !

Ce aprobare o fi avînd 
gospodinele de aici știu mai 
decît salariații alimentarei că 
raionul de carne sînt doi angajați, 
iar Nedelcu este pensionar, lucrea
ză numai în spatele magazinului, 
distribuind pachete de carne 
„prin dos", prietenilor și cunoscu- 
ților. Iar dacă servește, o face 
oare dezinteresat ? Acesta era con
ținutul scrisorii pe care l-am fă
cut cunoscut înainte și conducerii 
O.C.L. Alimentara.

— Dacă lucrurile stau așa — 
ne-a asigurat tovarășul director, — 
cei vinovați vor fi sancționați pen
tru nerespectarea dispozițiilor date

Din constatările noastre și din 
relatările unor persoane cu care 
am stat de vorbă, se pare că lu
crurile 
aflăm 
să fie

Despre Constantin Smeu nu 
se poate spune că e supersti
țios. Neavind asemenea preju
decăți retrograde s-a dus în 
ziua de 13 aprilie a. c.' la ate
lierul de cizmărie al Coopera
tivei meșteșugărești „Jiul“ din 
Petroșani, de Ia complexul de 
deservire, și a comandat o pe
reche de cizme.

— In cel mult o lună sint 
A

Însemnare

Cornel HOGMAN

gata — i s-a promis solemn.
Deci pe data de 13 mai o- 

mul ar fi trebuit să aibă ciz
me noi. Ar fi trebuit, dar n-a 
avut. N-a avut nici 
gust. Aceasta fiind 
început maratonul 
Azi a.șa, mîine la 
și-a rupt Constantin 
pereche de pingele 
blind la atelierul de 
ai cooperativei. Văzind câ-i me
reu aminat, a intrat la idei. 
„Oare n-o fi ziua de 13 vinova
tă de toate acestea ?" A alun
gat însă repede acest gind. 
Nu. Nu data zilei cînd a făcut 
comanda era vinovată. Vinovați 
sînt acei ce tărăgănează la ca
lendele grecești onorarea co-

PROVOACĂ
de 23 au- 
situația, a 
amînărilor. 

fel, îneît 
Smeu o 
tot um- 
cizmărie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Petrecerea (24—27); 
Republica : Mai periculoase 
decit bărbații (24—27); PE- 
TRILA : Domnișoara doctor 
(23—25); LONEA — Minerul: 
Castelul condamnaților (24— 
27); 7 Noiembrie : Vă place 
Brahms? (24—26); ANINOA
SA : Simpaticul domn „R“ 
(24—25); VULCAN : Argoman 
superdiabolicul (24—27); LU
PENI — Cultural; Cu mine 
nu madam (26—29); BARBA- 
TENI : Prințesa tristă (24— 
25); URICANI : Fecioara ca
re-mi place (25—26).

landele grecești 
menzilor.

In aceeași zi 
Smeu a venit
Ștefan Frumosu. Avea o recla
mație cu privire la aceeași u- 
nitate. Mergînd sâ-i căputeze 
o pereche de cizme, a cerut 
să i se pună talpă dublă. S-a 
trezit însă cu două rame a- 
plicate și o singură talpă. In 
asemenea situație se naște în
trebarea : Cine și-a însușit tal
pa economisită ?

Din cele două cazuri condu
cerea Cooperativei meșteșugă
rești „Jiul" din Petroșani are 
datoria să tragă concluziile cu
venite și să ia măsuri eficiente 
de control privind modul în ca
re sînt deserviți oamenii mun
cii.

VINERI 25 SEPTEMBRIE

cu Constantin 
la redacție și

D. CKIȘAN
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PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9.30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Ateneu; 10,10 
Curs de limba spaniolă; 10,30 
Din albumul muzicii de es
tradă; 11,05 Pagini orches
trale din operetele lui Sulli
van; 11,20 Preludiu simfonic; 
11,30 De toate pentru toți... 
turiștii; 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Din muzica popoa
relor; 12,15 Orchestra de mu
zică ușoară a Radioteleviziu- 
nii; 12,25 Știința la zi; 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,22 Din re
pertoriul soliștilor Jean Pău-

nescu și Chris Do .13,45, 
Cîntă Cristina Spcriosu și 
Ștefan Stroe; 14,40 Publici
tate radio; 14,50 Muzică de 
estradă; 15.00 Roza vinturi- 
loc; 15,25 So-liști și orchestre 
de muzică populară; 
Radiojurnal;
opere; 16,30 
16,45 Muzică 
17,05 Pentru 
La microfon
n,u și Grigore Prican; 18,00 
Dansuri din operete; 18,10 
Revista economică: 19,00 Ga
zeta radio; 19,30 Din tezau
rul folclorului nostru muzi
cal; 20,05 Tableta de seară; 
20,10 Microrecital Josef 
fer; 20,20 Argheziană; 
Zece melodii preferate; 
Atențiune, părinți 1;
Formația Floria Mocuiescu; 
21,30 Moment poetic; 21,35 
Solistul sorii : Sergio En- 
drigo; 22,00 Radiojurnal; 22,20 
Sport; 22,30 Muzică de jazz; 
23,00 Concert de muzică u- 
șoară; 0,03—3,00 Estrada 
nocturnă.

16,00
16,20 Arii din 
Muzică ușoară; 
de promenadă;

patrie; 17,35 
Petre Săbădea-

Lau-
20,25
21,00
21,20
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Campionatul
județean
de fotbal

Constructorul Lupeni —
Minerul Aninoasa 0—0

— Priviți-mă și 
mai oropsit utilaj 
Dilja. In Ioc să muncesc după puterile mele, 
stau și șomez. Ce mă doare însă mai mult 
e că unii m-au trecut în rîndul leneșilor. 
I-ani auzit chiar eu cu „urechile" mele.

— Uîtați-1, îl vedeți. Ditamai namilă de 
troliu și, în loc să lucreze, a pornit în vile
giatură. Ah cit de mult voiam să le spun 
că n-am venit, ci am fost adus și lăsat în 
părăsire. Cit a fost vară am mai rezistat la 
arșiță, dar tare mă tem că ploile toamnei o 
să mă transforme in rugină. Acum spuneți 
sint sau nu cel mai oropsit utilaj de la 
E. M. Drlja ?

Cînd să-i spunem că într-adevăr este nu
mai ce auzim un glas.

— Te cred dar nu ești singur. Mai ai to
varăși de suferință. Uitați-vă și la mine. 
Sînt un angrenaj de reducere a vitezei la 
mașina de extracție. Se împlinește un an de 
cînd am fost adus aici. Pe acea vreme aveam 
u.n acoperiș de protecție. Acum însă pri
viți-mă cum arăt.

Era la fel de oropsit ca și troliul. Vă- 
zindu-1 într-o zi, trecînd prin apropiere, pe 
corespondentul nostru loan Ciur, cu un a- 
parat de fotografiat, bietele utilaje și-au 
spus amarul, rugîndu-1 să le pozeze. Iată-le 
alături, expresie grăitoare a nepăsării față 
de unele utilaje la E. M. Dilja.

compătimiți-mă. Sînt cel 
din cite există la E. M.

D, C.

zi

Cu un arbitraj corect, 
echipa din Aninoasa ar fi 
acest meci în care a fost mai bună 
dccît partenera sa de întrecere, 
meci în care a jucat calm, orga
nizat, dovedind că este o formație 
robustă, bine pusă la punct. Vă- 
z.înd că nu pot înscrie, fotbaliș
tii din Lupeni s-au dedat la du
rități, la amenințări la adresa 
versorului, au comis 
regularități pe care 
centru S. Cuzmeac din Hunedoara 
și tușierii A. Lakatoș și D. Filip 
din Petroșani le-au trecut foarte 
ușor cu vederea. Cei doi tușieri 
semnalau numai ce spuneau specta
torii iar S. Cuzmeac tolera nervii 
lui Beudean și ai altor jucători 
de la Constructorul, nervoși că ad
versarul îi ține în șah, că nu-și 
pot apropia victoria. Aninosenii 
nu și-au pierdut calmul, s-au apă
rat bine și au reușit să mențină 
rezultatul de 0—0 pînă la fine'e 
partidei. Așa a fost partida de la 
Uricani dintre Constructorul 
peni și Minerul Aninoasa.

La juniori : Constructorul 
Minerul 6—3.

drept, 
cîștigat

o serie de 
arbitrul

ad- 
ne- 
de

Lu

flip-ȘȘ

ș

Teodor TRIFA

Preparatorul Lupeni
Aurul Certej 2—1

./'•A
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Mult solicitatul teren1 de fotbal 
din Uricani a găzduit duminică 
dimineața și întîlnirea dintre Pre
paratorul Lupeni și Aurul Certei, 
pe lîngă alte patru meciuri de 
fotbal. Preparatorul începe jocu' 
în forță și Dull deschide scorul în 
minutul 20. Oaspeții nu se mul
țumesc cu înfrîngerea, revin puter
nic în atac și peste un sfert de 
oră reușesc să egaleze prin David. 
Prima repriză se termina la ega
litate : 1—1.

După pauză, ambele 
frumos și încearcă să înscrie 
victoriei. Cei care 
lucru sînt jucătorii din Lu- 
In minutul 77 ei beneficiază 
lovitură de colț, în careul 

înghesuială, 
portarul

echipe
joacă 
golul 
acest 
peni, 
de o 
oaspeților se produce 
mingea este respinsă de 
Indrieș pînă la Visa care o oprește, 
și-o potrivește și o expediază în 
poartă: 2-1 pentru Preparatorul, 
scor cu care ia sfîrșit partida. Oas-

reușesc

peții au lăsat totuși o bună impre
sie prin jocul lor deschis, tehnic, 
curai.

Arbitrul N. Găman din Simeria 
a condus corect următoarele for
mații : PREPARATORUL: Stân
cii — Szilagyi, Ursan, Petroneac, 
Visa — Nemeș, Burdangiu — 
Maioga, Ștefănescu, Duli, Racoșin. 
AURUL : Indrieș — Herțeg, Mi- 
hăilă, Cillic, Binde — Farcaș, So
lomon — Toma, 
Szilagyi.

La juniori : 
Aurul 1—4.

David, Trifa,

Preparatorul

V. RÂDOI

Parîngul Lonea — 
Energia Paroșeni 1—2

Echipa din Lonea a evoluat din 
nou, sîmbătă după-amiază, pe 
teren propriu, în compania forma
ției Energia Paroșeni. Dacă în 
urmă cu o etapă a reușit să în
vingă cu 2—1 pe Energia Deva, 
de data aceasta a fost întrevră 
cu același scor de către Energia 
Paroșeni. Localnicii au evoluat sub 
așteptări, s-au lăsat depășiți 
permanență de adversar, în 
ce energeticienii au constituit 
plăcută surpriză prin jocul 
bun, tehnic, combinativ, 
o victorie meritata.

m 
timp 

o 
lor 

obținînd

Minerul Lupeni — Elec- 
troputere Craiova 2—3

In cadrul campionatului repu
blican de juniori, pe terenul din 
Uricani s-au întîlnit duminică echi
pele Minerul Lupeni și Electtopu- 
tere Craiova. A fost un joc fru- 

realizînd 
spectacol. 

In

mos, tinerii fotbaliști 
unele faze de agreabil 
mult gustate de spectatori, 
chiar primul minut de joc, gazde
le deschid scorul prin Radu. Pe'te 
11 minute craiovenii egalează prin 
Țopelea. Jocul se „încinge" și în 
minutul 25 oaspeții iau conducerea 
în urma golului înscris de Ilie 
Este rîndul jucătorilor din Lupeni 
să egalez.e. Autor al golului
Faur în minutul 28. Cu mai multă 
hotărîre, oltenii atacă în continuare 
și reușesc să înscrie al treilea gol 
prin același llie, partida termi- 
nîndu-‘e cu scorul de 3 -2 pentru 
Electroputere.

R. VALER
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În Iordania luptele continuă nLUNA-1 6"

JOI 24 SEPTEMBRIE 1970

(Urmare din pag. 1)

a văzut lumina zilei Mo- 
Directorul muzeului pre- 
aici oaspeților manuscri-

unde 
zart. 
zintă 
sele primelor compoziții, prima 
vioară, scrisori și obiecte ce 
evocă ambianța în care a creat 
la Salzburg autorul. „Flautului 
fermecat". La pianul lui Mo
zart, 
apoi 
nată 
care 
semnat în cartea, de onoare a 
muzeului.

In vreme ce oaspeții se urcă 
din nou în mașini, Getreidgasse 
a devenit un veritabil culoar 
viu. De la ferestrele clădiri
lor, alți locuitori 
pe Salzach fac 
nești cu mîna.

Coloana trece
rea celebrului dom, construit 
la începutul veacului al XVII- 
lea în stil Renascentist. In fața 
monumentalului edificiu există o 
scenă și un amfiteatru în aer

directorul a interpretat 
un fragment dintr-o so- 
a marelui muzician, după 
președintele Ceaușescu a

ai orașului de 
semne priete-

prin apropie-

liber unde, începînd din 1921, 
se reprezintă în fiecare an pie
sa Iui Hofmanstahl, „Jeder- 
man". Nu departe se profilea
ză zidurile Universității din 
Salzburg, unde funcționează din 
1968 un lectorat de limba și 
literatura română. Mașinile se 
opresc din nou la intrarea Pa
latului festivalurilor muzicale 
din Salzburg — Festspielhaus. 
Directorul general, Tassilo Ne- 
kula, împreună cu colaboratorii 
săi apropiați îi salută pe oas
peți și îi invită să viziteze ma
rea sală de spectacole, insta
lațiile acustice, scena pe care 
au evoluat numeroase persona
lități ale artei interpretative 
muzicale, între care și reputați 
artiști români.

De la Festspielhaus, oaspe
ții sînt conduși spre Palatul 
Klesheim. operă a celebrului 
arhitect Fischer, von Erlach, ca
re va fi pe timpul șederii în 
Salzburg reședința președinte
lui 
ției

AMMAN 23 (Agerpres). — In
tr-un comunicat al mareșalului 
Habes Majali, guvernatorul ge
neral al Iordaniei, transmis 
miercuri de postul de radio 
Amman, se arată că forțele gu
vernamentale desfășoară opera
țiuni ofensive la care iau par
te unități de artilerie și for
mațiuni de blindate sprijinite 
de aviație. Aceste operațiuni au 
loc în sectoarele Irbid și Ram- 
tha și în ansamblul zonei de 
nord. Pe de altă parte, regele 
Hussein a declarat la același 
post de radio că este gata să 
ducă tratative cu Organizația 
de Eliberare a Palestinei 
(OEP) în calitate de reprezen
tantă a poporului palestinian. 
Regele iordanian a reafirmat

condițiile indispensabile pentru 
instaurarea unui modus vivendi 
între fedaini și autoritățile ior
daniene. Printre aceste condi
ții, el a menționat că forțele 
armate iordaniene trebuie să 
staționeze în locurile impuse de 
securitatea națională și că va 
fi interzisă prezența bazelor 
fedainilor la Amman și în ora
șele și satele iordaniene. De a- 
semenea, a precizat el, regu
lamentele și legile statului ior
danian trebuie să fie- aplicate 
fedainilor, statul trebuind să-și 
exercite deplina sa suveranitate 
asupra tuturor celor care tră
iesc pe teritoriul său.

Cîteva ore mai_tîrziu, regele 
Hussein a făcut o nouă decla-

rație radiodifuzată, în care a 
anunțat că, în cursul unei reu
niuni la care au asistat: pre
ședintele Sudanului, Gaafar 
Numeiry, membrii delegației 
țărilor arabe sosiți în calitate 
de mediatori fâ Amman, pre
cum și cîțiva conducători ai 
mișcărilor palestiniene, a fost 
încheiat un 
a focului.

In același 
ză agenția 
Amman s-a 
tența palestiniană 
propunerea de încetare a fo
cului. Totodată, Comitetul Cen
tral al Rezistenței Palestiniene 
a comunicat că respinge orice 
acțiune de mediere a șefilor 
de state arabe.

acord de încetare

timp însă, relatea- 
France Presse, la 
anunțat că rezis- 

a respins

Nicolae Ceaușescu și a so- 
sale, Elena Ceaușescu.

Dineul oferit de guvernatorul
landului și de primarul

orașului Salzburg

Conferința arabă la

își continuă zborul
spre Pămînt

40
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Seara, după vizitarea orașu-, 
iui, guvernatorul landului, Hans 
Lechner, și primarul orașului 
Salzburg, Alfred Back, au o- 
ferit un dineu în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale, Elena Ceaușes
cu, la primăria orașului.

Au luat parte Iosif Banc, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Cor
nel Burtică, 
țului exterior, 
gației române 
soane oficiale 
șeful statului

ministrul comer- 
membri ai dele- 
și celelalte per- 
care însoțesc pe 
român.

Au participat, de asemenea, 
Rudolf Kirchschlager, ministrul 
afacerilor externe, Erwin Fruh- 
bauer, ministrul transporturilor 
și energiei al Austriei, mem
bri ai Consiliului municipal, 
alte persoane oficiale, oameni 
de știință și cultură, reprezen
tanți 
oraș.

In 
torul 
ședințele român au toastat pen
tru dezvoltarea prieteniei și co
laborării dintre România și 
Austria, pentru cooperarea rod
nică în toate domeniile de ac
tivitate.

CAIRO 23 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, trans
mite : Conferința arabă la nivel 
înalt, convocată la Cairo la ini
țiativa Tunisiei și a altor țări, pen
tru discutarea situației din Iorda
nia, a luat, potrivit aprecierilor 
ministrului egiptean al informații
lor, Hassanein Heykal, forma unor 
întîlniri de lucru. începute de fapt 
luni seară, imediat după sosirea 
la Cairo a unor șefi de state, a- 
ceste întîlniri au prilejuit convor
biri 
care 
zilei 
plenară să aibă loc, așa cum fuse
se anunțat anterior. In felul acei- 

s-a încercat evitarea amor 
neînțelegeri, agravate în uJ- 
timp ca urmare a izbucnirii 
iordaniene.
purtător de

duce la soluționarea crizei din 
Iordania, la prevenirea unei inter
venții străine și la încheierea unui 
acord care să împiedice astfel de 
ciocniri șîngeroase în viitor. El a 
menționat, totodată, că Yasser 
Arafat a trimis reuniunii de la 
Cairo o 
descrisă 
Iordania, 
se ridică

că 
au 
în- 
re-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Miercuri, la ora 11 și 
de minute, ora Moscovei, racheta cosmică a stației automate 
„Luna-IG" se afla la 185 mii de kilometri de Pămînt, infor
mează agenția TASS.

Cu racheta se întrețin legături radio constante. Toate 
sistemele de la bord funcționează normal. Presiunea in 
compartimentul instalațiilor rachetei și în aparatul de în
toarcere este de 760 milimetri coloană 
peratura de plus un grad Celsius.

Prelucrarea datelor măsurătorilor 
mis precizarea coordonatelor punctului 
întoarcere va. intra în atmosfera Pămintului și cele ale re
giunii în care va ateriza.

Aparatul de întoarcere va ateriza pe teritoriul Kazah- 
stanului la 24 septembrie, ora 8 și 20 de minute, ora Mos
covei.

de mercur, iar tem-

traiectoriei au per- 
în care aparatul de

ai vieții economice din

timpul dineului, guverna- 
lândului Salzburg și pre-

(Agerpres)

Lucrările conferinței generale 
a A. I. E. A.

VIENA 23 (Agerpres). — Lu
crările celei de-a 14-a sesiuni a 
Conferinței generale a Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică (A.LE.A.) au continuat mier
curi cu dezbaterile generale pc 
marginea raportului Consiliului 
guvernatorilor pe perioada 
1969 — iunie 1970.

In ședința de după-amiază 
luat cuvîntul șeful delegației 
mâne, prof. Ioan Ursu, președin
tele Comitetului de stat pentru 
energia nucleară, vicepreședinte al 
actualei sesiuni a A.I.E.A. După 
ce a relevat realizările obținute 
de țara noastră în folosirea paș
nică a energiei nucleare; vorbitorul 
a subliniat importanța pe care Ro
mânia o acordă cooperării interna
ționale în domeniul nuclear și, în 
acest cadru, Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică.

Evidențiind rolul A.I.E.A. ca 
principal for al colaborării inter
naționale în domeniul atomic, al 
schimbului de echipamente, mate
riale și informații nucleare și al 
asistenței tehnice, reprezentantul 
român a insistat asupra necesita

iulie

a 
ro-

ții asigurării universalității organi
zației.

In continuare, el a trecut în re
vistă activitatea din ultimul an 
a A.I.E.A., evidențiind aportul și 
preocuparea acesteia pentru orga
nizarea științifică a informării 
statelor membre în problematica 
nucleară, pentru aplicarea izotopi- 
I— • -> -r;e) agr;_

■, hidro- 
pentru

lor și radiațiilor în industrie, 
cultură, medicină, biologie, . 
logie și în alte domenii, ț 
sprijinirea formării de cadre națio
nale în sfera aplicațiilor pașnice 
ale energiei nucleare și pentru în
tărirea colaborării cu alte orga
nisme ale O.N.U.

Referindu-se apoi la activitatea 
viitoare a agenției, reprezentantul 
român și-a exprimat părerea că 
trebuie să se urmărească realizarea 
unui echilibru rațional între sarci
nile majore ce revin agenției, în 
baza statutului său, și obligațiile 
sale sporite în sfera aplicării sis
temului de garanții. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cît necesitatea unui 
asemenea echilibru derivă din tra
tatul de neproliferare, a spus vorbi
torul în încheiere.

politic din

bilaterale sau multilaterale, 
au continuat în tot cursul 
de marți fără ca reuniunea

cuvînt egiptean 
că șefii statelor 
capitala R.A.U.

ta, 
vechi 
timul 
crizei

Un
a făcut cunoscut 
arabe prezenți în 
studiază în prezent căile care pot

0

scrisoare în care este 
situația alarmantă din
unde numărul morților 
la 15 000.

o
CAIRO 23 (Agerpres). — De

legația condusă de șeful sta
tului sudanez, Gaafar el Nu- 
meiry, învestită cu puteri de
pline de șefii de state arabe 
reuniți în capitala R.A.U., pen
tru a discuta la Amman cu re
gele Hussein și cu reprezen- . 
tanți ai forțelor palestiniene 
privind încetarea focului în 
Iordania, s-a reîntors în capi
tala egipteană, anunță agdnția 
MEN.

Pe de altă parte, postul de

radio Cairo a comunicat 
patru lideri palestinieni care 
aprobat miercuri acordul de 
cetare a focului anunțat de 
gele Hussein au sosit la Cairo.
Ei vor participa la elaborarea 
unui acord definitiv de înceta
re a ostilităților între guver
nul militar iordanian și Orga
nizația pentru Eliberarea Pa
lestinei (OEP), transmite agen
ția MEN, citind o declarație fă
cută la Amman de către 
natorul militar general 
nian, mareșalul Habes

guver- 
iorda- 

Majali.

Q

- Șe-

• Agenția Prensa Latina informează că a fost dat pu
blicității un comunicat oficial al Forțelor Armate Revolu
ționare din Cuba, în care se anunță lichidarea unui grup 
de diversioniști înarmați, debarcați din Statele Unite pe li
toralul nordic al provinciei Oriente. Au fost capturate re
volvere, arme automate și puști mitraliere, grenade șî o 
mare cantitate de explozivi, iprecum și diverse alte obiecte 
destinate activității de spionaj și diversiune. In timpul ope
rației de lichidare a grupului, format din 9 mercenari, 
și-au pierdut viața trei membri ai miliției populare și au 
fost răniți doi lucrători ai Ministerului de Interne al Cubei.

HAGA 23 (Agerpres). — La Haga a avut loc deschiderea 
oficială a expoziției Constantin Brăncuși, organizată ele Mtfi 
zeul municipal din Haga cu concursul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă din Republica Socialistă România. 
Expoziția a fost inaugurată de H. Koster, subsecretar de stat 
în Ministerul Afacerilor Externe.

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U

DEZBATERI 6EHERALE
DE POLITICA EXTERNA
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

In Adunarea Generală a O.N.U. 
•au continuat miercuri dezba
terile generale de politică ex
ternă. Au luat cuvîntul în ca
drul lucrărilor de dimineață 
miniștrii de externe ai Colum
biei, Tailandei și Australiei, 
care au expus punctul de ve
dere al guvernelor lor asupra

problemelor înscrise pe ordinea 
de zi a sesiunii. In ședința de 
după-amiază au fost înscriși la 
cuvin t reprezentanții Israelului 
și Sierrei Leone.

CAIRO 23 (Agerpres).
fii de state arabe prezenți la 
Cairo au hotărît creareâ unui 
„Comitet arab de ajutorare", 
prezidat de regele Feisal al 
Arabiei Saudite. Comitetul ur
mează să organizeze trimite
rea de ajutoare, în special me
dicamente și alimente, pentru 
victimele conflictului din Ior
dania.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
„LUNA-16" ESTE PRIMUL A- 
PARAT COSMIC AUTOMAT, 
DOCIL ȘI SIGUR, CAPABIL 
SA ASELENIZEZE LIN, SA 
RECOLTEZE PROBE DE SOL 
ȘI APOI SĂ SE REÎNTOAR
CĂ CU ACEASTĂ ÎNCĂRCĂ
TURĂ PREȚIOASA PE PÂ- 
MlNT, ' '
TASS, 
pă ce 
iectări, unde a fost concepută 

. stația automată, aflată in pre
zent în drum spre Pămînt.

„Am fost invitat de locțiito
rul constructorului-șef intr-unui 
din laboratoare, unde se fac ex
periențe cu o machetă — copie 
fidelă a aparatului care a re
coltat mostm de . probă sele
nară, scrie Romanov. O simplă 
apăsare pe buton și un mic 
burghiu electric fixat la capă
tul „miinii" automate se în
fige într-o piatră. Operatorul 
dă o nouă comandă, „mîna" se 

. rotește spre conteiner și îl în
carcă cu bucățile de piatră. 
Apoi conteinerul se închide au
tomat ermetic".

scrie redactorul agenției 
Alexandr Romanov, du- 
a vizitat biroul de pro-

„Un aparat de acest fel a 
recoltat proba de rocă de pe 
Lună, povestește inginerul ca
re conduce experiența. Valoa
rea lui deosebită constă în a- 
ceea că poate recolta la o dis
tanță de cîțiva metri de stația 
aselenizată și de la o adincime 
relativ mare".

„Sînt convins, adaugă locții
torul constructorului-șef, că un 
asemenea aparat va recolta, la 
timpul respectiv, probe de 
de pe Venus, Marte și de 
alte planete ale sistemului 
Iar, 
menilor de 
a continuat 
schema de 
tului, care 
ficată potrivit sarcinilor con
crete ale diferitelor zboruri cos
mice. Probabil că zborul spre 
Marte va ridica unele proble
me diferite, însă elementele 
principale ale stației „Luna-16“ 
constau în aceea că ea a pu
tut decola și zbura automat 
spre un corp ceresc ca apoi să 
se reîntoarcă pe Pămînt".

Caz de holeră
în Anglia

sol 
pe 

so- 
oa-ușurind mult sarcina 

știință. In prezent, 
el, a fost elaborată 
principiu a apara- 
va putea fi modi-

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Ministerul Sănătății a anunțat 
apariția primului caz de holeră 
în Anglia. Este vorba de un ce
tățean din Elintshire-Walles, în 
vîrslă de 57 de ani, care și-a 
petrecut concediul în Tunisia și 
s-a întors în țara în urmă cu 
zece zile. In comunicatul Minis
terului britanic al Sănătății se 
apreciază că riscurile infectării 
a tor persoane sînt minime, în- 
trucit bolnavul a fost imediat 
izolat și vindecat. începînd din 
anul 1909, în 
mai înregistrat 
holeră.

Anglia nu s-a 
nici un caz de

Comunicat al O.M.S

ZAGREB 23 (Agerpres). 
Zagreb a avut loc o ședință a ac
tivului politic din localitate, 
care a luat cuvîntul losip 
Tito, președintele 
niștilor din Iugoslavia, președintele 
R.S.F. Iugoslavia.

In cuvîntarea sa, președintele 
Tito s-a referit la unele probleme 
ale reorganizării sistemului admi
nistrației de stat din Iugoslavia, 
relevînd că aceasta urmează să fie 
discutată și la viitoarea ședință a

la
Broz

Uniunii Comu-

Prezidjului U.C.I. Vorbitorul . a 
arătat că se pune problema formă
rii Prezidiului R. S. F. Iugolsavia, 
care să preia o parte din prero
gativele actuale ale Vecei Execu
tive Federale, și de unele reorga
nizări în cadrul Skupștinei Fede
rale, care va fi menținută.

Prezidiul, conceput ca 
de președinte colectiv al 
viei, organ care să poarte 
autoritate va fi constituit 
meni care se bucură de
încredere. In el, fiecare republică

un gen
Iugosla- 
deplina 

din o.i- 
totală

va. avea cîte doi sau trei repre
zentanți. Pe lîngă aceasta, în Pre
zidiu vor fi și reprezentanți ai 
tuturor organizațiilor social-politicc, 
inclusiv Uniunea Comuniștilor, 
respectiv din Prezidiul U.C.I., a 
arătat președintele Tito, în conti
nuare.

Referindu-se la unele aspecte 
ale situației internaționale, losip 
Broz Tito și-a exprimat îngrijora
rea în legătură cu agravarea cri
zei din Orientul Apropiat.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al României, locțiitorul șefu
lui delegației române la cea 
de-a 25-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, a avut miercuri o 
întrevedere cu președintele ac
tualei sesiuni, Edvard Hambro 
(Norvegia).

In cadrul acestei întrevederi, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, la sediul 
O.N.U. din New York/ au fost 
abordate probleme aflate pc or
dinea de zi a sesiunii.

ULTIMELE ȘTIRI SPORTIVE
<£> 
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Stadionul Republicii din Capitală a găzduit ieri în pre
zența a circa 15 000 de spectatori meciul amical de fotbal 
dintre echipa austriacă Admira Energie Viena și lotul re
prezentativ al țării noastre. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 4—0 (2—0) în favoarea fotbaliștilor români, prin golu
rile marcate de Dumitrache (2), Tătaru și Vigu.

pugiliști din Anglia, Austria, 
Cehoslovacia, Finlanda, Franța, 
Olanda, Spania, Scoția, Turcia 
și alte țări.

PITEȘTI 23 (Agerpres). — La Pitești s-a disputat ieri 
partida internațională de fotbal dintre echipa Dunaujvaros 
(Ungaria) - • . ~ ,
cu scorul

Și 
de

lotul olimpic al României. Victoria a revenit 
2—1 (2—0) fotbaliștilor români.

23 (Agerpres). 
a campionate-

BUDAPESTA
— Prima ediție 
lor europene de box pentru 
tineret se va desfășura între 
8 și 15 noiembrie în orașul 
maghiar Miskolț. La întreceri 
și-au anunțat participarea pes

de boxeri. 
Iugoslavia, 
Ungaria, R.

România, 
Bulgaria, 
D. Ger-

te 160 
U.R.S.S., 
Polonia, 
mană, R. F. a Germaniei, Ita
lia și Țara Galilor vor prezenta 
formații complete alcătuite din 
cîte li boxeri. Vor mai evolua

ZURICH 23 (Agerpres). — In 
meci retur pentru primul tur 
al „Cupei Cupelor" la fotbal 
echipa F. C. Zurich a învins 
pe teren propriu cu scorul de 
7—0 (4—0) formația Aykureyri 
(Islanda). învingători și în pri
ma partidă (scor 7—1) fotba
liștii elvețieni s-au calificat 
pentru turul II al competiției.

PRAGA 23 (Agerpres). — 
Continuindu-și turneul în Ce
hoslovacia echjpa feminină de

(Agerpres). — 
spectatori au 
York meciul 
fotbal dintre 
F. C. Santos

baschet Meteor Budapesta a 
jucat la Brno cu selecționata 
universitară a orașului. Baschet
balistele maghiare au terminat 
învingătoare cu scorul de 79—54 
(34—33).

NEW YORK 23 
Peste 20 000 de 
urmăirit la New 
internațional de 
echipa braziliană
și formația engleză West Ham 
United. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 2—2 
(2—2). Cele două puncte ale 
brazilienilor au fost marcate 
de Pc 13. Pentru englezi a în
scris Best (2). Pele a fost cel 
mai bun jucător de pe teren. 
In afara celor două puncte în
scrise, Pele a trimis balonul în 
bara transversală de 3 ori.

INTERNAȚIONALE

informează agenția ADN, 
din domeniile metalurgiei,

In urma tratativelor pur- 
guvernamentală a R.P.D.

BERLIN 23 (Agerpres). — La invitația guvernului R. D. 
Germane, la Berlin a sosit o delegație guvernamentală a 
Republicii Africa Centrală, informează agenția ADN. In 
timpul vizitei în R.D.G. delegația va purta convorbiri cu 
privire la dezvoltarea relațiilor dintre cele două state.

CONTACTE

(n SCURT}

care,
B.T.A., 

atmosferă 
și colabo- 

probleme

cercetări
P. Po-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Primul ministru al Sin- 
gaporclui, Lee Kuan Yew, și-a încheiat vizita în Uniunea 
Sovietică, plecînd spre Paris. Primul ministru al Singapo- 
relui a avut convorbiri cu Nikolai Podgornîi,'președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem, și cu Alexei Kosîgliin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Intr-o declarație făcută la plecare, Lee Kuan Yew a 
subliniat că relațiile economice dintre cele două țări se vor 
dezvolta pe o bază reciproc-avantajoasă. In prezent, a spus 
în continuare primul ministru, există condiții favorabile 
pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și pentru o mai 
bună înțelegere a punctelor de vedere ale părților.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Președintele Indiei, Vara- 
hagiri Venkata Giri, a avut miercuri o întrevedere cu pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Ni
kolai Podgornîi, și cu primul vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Dmitri Poleanski. Cu acest prilej, informează 
agenția TASS, au fost discutate probleme privind dezvol
tarea în continuare a relațiilor sovieto-indiene și s-a făcut 
un schimb de păreri cu privire la o serie de probleme in
ternaționale actuale de interes reciproc.

LONDRA 23 (Agerpres). — La invitația Confederației 
industriașilor britanici, la Londra a sosit o delegație eco
nomică sovietică, anunță agenția TASS. In cursul vizitei, 
ea va avea convorbiri cu membri ai guvernului, precum și 
cu reprezentanți ai cercurilor industriale și financiare, pri
vind colaborarea economică dintre cele două țări.

HAVANA 23 (Agerpres).. ■— La Havana s-au încheiat 
lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei economice mixte 
R. D. Germană-Cuba. A fost semnat protocolul privind 
dezvoltarea în continuare a relațiilor economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări

Au fost discutate în special, 
probleme ale livrărilor reciproce 
chimiei și industriei ușoare.

PHENIAN 23 (Agerpres). — 
tate între o delegație economică 
Coreene și o delegație economică guvernamentală ceylone- 
ză, la Phenian au fost semnate un acord comercial, un a- 
cord privind colaborarea tehnico-științifică, un proto
col privind colaborarea tehnică și economică precum și 
un protocol privind schimburile de mărfuri între cele două 
țări pe anul 1971.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La invitația guvernului 
sovietic, primul ministru al Canadei, Pierre Elliot Trudeau, 
va face o vizită oficială în U.R.S.S., in iuna octombrie, a- 
nunță agenția TASS.

început de an școlar m 
Nigeria. Copii Ibo, merg la 
școală dueîndu-și pe capete 
scăunelele. Cea mai mare 
parte din școli a fost dis
trusă în timpul războiului, 
iar UNICEF n-a reușit pen
tru moment să reconstruiască 
decit 250.

@ La institutul de 
nucleare din Swerk (R. 
lonă) au luat sfîrșit LUCRĂRILE 
SEMINARULUI POLONO-DA- 
NEZ IN PROBLEMELE FIZICII 
NUCLEARE. Contactele atomiști- 
lor polonezi și danezi datează din 
anul 1962 și se axează în princi
pal de problemele fizicii neutroni
lor, relatează agenția P.A.P. In 
cursul discuțiilor purtate au fost 
stabilite coordonatele colaborării 
viitoare a specialiștilor în fizica 
nucleară din cele două țări.

A Intre 13 și 21 septembrie, 
la Sofia a avut loc cea de-a 31-a 
SESIUNE A COMISIEI MIXTE 
BULGARO-GRECEȘTI PENTRU 
PROBLEMELE DE FRONTIERĂ. 
In cadrul lucrărilor sesiunii, 
după cum menționează 
s-au desfășurat într-o 
de înțelegere reciprocă 
rare, au fost dezbătute 
de interes mutual.

@ Președintele Nixon a pri
mit miercuri la Casa 
ministrul de externe 
Alec Douglas Home, 
a discutat EVOLUȚIA 
ȚIEI DIN IORDANIA. 
Reuter, reamintește, cu 
prilej, că guvernul britanic a 
făcut cunoscut că se opune ori
cărei intervenții străine în Ior
dania.

Albă pe 
britanic, 
cu care 
SITUA- 
Agenția 

acest

© După cum informează a- 
genția France Presse, alți 13 
deputați laburiști și conserva
tori s-au alăturat grupului par
lamentar britanic care se pro
nunță ÎMPOTRIVA ADERĂ
RII ANGLIEI LA PIAȚA CO-

GENEVA 23 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat dat publicită
ții la Geneva, se precizează că 
Organizația Mondială a Sănătă
ți fost încunoștiințată oficial că 
in Libia au fost depistate 28 de 
cazuri de holeră. De asemenea, 
comunicatul menționează că alte 
patru noi cazuri de holeră au 
fost semnalate în Israel. Echipe 
de experți ai O MS. se află 
deja în Libia și Liban pentru a 
sprijini serviciile sanitare loiale 
în acțiunea de depistare și izo
lare a bolnavilor de holeră. In 
Tunisia, unde n-a fost semnalat 
nici un caz de holeră, se iau 
măsuri preventive.

Inundații în Nigeria...
Z./K7O.9 23 (Agerpres). — 

Pentru a treia oară în ultimele 
două săptămâni, în Nigeria s-au 
produs mari inundații. C.ele mai 
multe daune au fost semnalate 
în localitățile situate pe malurile 
rîului Datsin-Ma. Peste 5 0C0 de 
persoane au rămas fără adăpost. 
Din Lagos se anunță că auto
ritățile nigeriene au luat măsuri 
pentru ajutorarea populației care 
a avut de suferit ca urmare a 
inundațiilor.

..Și în India
NEW DELHI 23 (Agerpres). 

— Inundațiile care au avut loc 
la începutul acestei săptămîiu 
în capitala statului indian 
Andhra Pradesh și în împrejuri
mile ei au fost cele mai mari 
din ultimii 60 de ani.

Primele rapoarte ale autori
tăților locale apreciază că nu
mărul morților este de aproxi
mativ 75 de persoane, la care 
se adaugă avarierea liniilor te
lefonice, a sute de locuințe și 
noduri de cale ferată. Surse o- 
ficiale anunță că primul minis
tru al Indiei, Indira Gandhi, 
a vizitat marți statul
de asemenea afectat de inunda
ții în aceste luni, și în special 
localitățile Tithodra și Tarsali.

Gujarat,

Numerele extrase Ia con
cursul nr. 39 din 23 septem
brie 1970 :

Extragerea
31 32.

Fond de
lei.

Extragerea
37 1 34 3 7.

Fond de
lei.

I: 39 26 25 34

premii : 434 491

a II-a : 36 14 42

premii : 320 482

i

MUNA. In prezent, grupul nu
mără 60 de deputați, a declarat) 
Douglas Jay, l’ost ministru la
burist al comerțului, liderul a- 
cestui grup.

• NOUL PRIM-MINISTRU 
AL MALAYEZIEI, Tun Abdul 
Razak Bin Dato Hussein, care 
și-a preluat în mod oficial funcția 
la 23 septembrie, a anunțat com
ponența guvernului său, din care 
fac parte 17 membri. Pe 
funcția de prim-ministru, 
Abdul Razak va deține și 
foliile afacerilor externe și 
rii. Tun Ismail a fost numit vice- 
premier și ministru al afacerilor 
interne.

lînga
Tun

porto- 
apără-

Țipatul — Intiepiinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Peltoșanl 40 369

I


