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PERSEVERENTA

exercitarea

Centralei cărbunelui Petroșani

organizarea

prevederile 
corespundă 

moral, pen-

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri ol Republicii 
Socialiste România comunică 
faptul că tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con-

siliului de Miniștri, a suferit in 
seara zilei de 5 octombrie a.c. 
un accident de automobil.

Ministerul Sănătății infor
mează că tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a prezentat o

în plin

stare de șoc ca urmare 
unui politraumatism. In 
tratamentului administrat 
urgență de către un larg 
lectiv de specialiști cu 
calificare profesională

a 
urma 

de 
co- 

inaltă 
din

țară și din străinătate, starea 
de șoc este in curs de ame
liorare. Supravegherea medi
cală continuă in scopul prein- 
timpinării unor eventuale com
plicații.

Cu planul trimestrial îndeplinit exemplar

» MAI MULT DE 10 000 TONE PESTE 
® „COTITURA11 UNUI COLECTIV...

SARCINILE DE PLAN, PE 9 LUNI

A 21a aniversare a R.D. Germane

COTTBUS,
centru industrial.
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Realizarea cu cinste a sar
cinilor de plan și a angajamen
telor luate in in trecerea socia
listă pe anul 1970 — etapă fi
nală. hotăritoare pentru actua
lul cincinal — a stat permanent, 
in atenția colectivului harnic și 
capabil de rezultate meritorii 
al minei Petrila, a conducerii 
sale. Mobilizarea însuflețită și 
exigentă în același timp a în
tregului potențial uman și teh
nic existent in unitatea respec
tivă a dus la înscrierea, în bi
lanțul celor 9 luni trecute din 
anul curent, a unor succese de 
prestigiu, in concordanță cu po-

sibilitățile, resursele nesecate 
de care dispune acest colectiv 
mineresc. Peste 10 000 tone spor 
la producția netă — iată o a- 
devărată performanță a munci
torilor, inginerilor și cadrelor 
tehnice de aici, cu care pe 
drept cuvint se pot mîndri. Nu
mai în trimestrul III s-au ex
tras. peste plan, 3 900 tone de 
cărbune brut, iar producția glo
bală și producția marfă au în
registrat plusuri considerabile i 
peste 1 900 mii lei. fiecare în 
parte. Colectivul, fruntaș pe mi
nă, al zonei a IlI-a (actualmen-

te sectorul V) a reușit să asi
gure un spor de producție de 
peste 1 680 tone, in trimestrul 
în cauză, rezultat valoros care 
se adaugă altuia, de talie ase
mănătoare, obținut anterior: 
depășirea procentuală a sarci
nilor semestrului I a. c. la to
najul cerut cu 13,7 — cifră nu 
la îndemina oricui...

încă un fapt care se cuvine 
apreciat : dacă în trimestrele I 
și II, zona I (acum, sectorul 
I—II) a rămas cu regularitate 
sub plan, în ultimele trei luni, 
colectivul respectiv, acționind

hotărit, eu convingere, a ajuns 
să-și onoreze ritmic și exemplar 
sarcinile de producție și chiar 
să cumuleze, in perioada ca a- 
tare, un plus de peste 1 800 to
ne. E o „cotitură" radicală pe 
care o consemnăm cu satisfac
ție deplină.

Dintre 
făcut cu 
răstimpul 
pe cele 
Gheorghe 
Mihai Țigăeru, Gheorghe Toma, 
Ioan Jurca, losif Hușan și Ioan 
Apostol.

brigăzile care și-au 
prisosință datoria, in 
considerat, remarcăm 
conduse de minerii 
Zaharia, Carol Szabo,

Tr. MULLEK

EXIGENTA 
Șl COMPETENTĂ

La 22 septembrie, în abata
jul frontal 6 159 al minei Paro- 
șeni se inaugura un moment 
unic pentru Valea Jiului : in
trarea in exploatare a primului 
complex de mare productivi
tate, OMKT.

Cinstea de a inaugura acest 
nou și eficient început, a reve
nit brigăzii de mineri fruntași 
condusă de Constantin Zaha- 
ria. Avantajele lucrului cu

* Construcția Uzinei hidro
electrice de pe Lotru, înaintea
ză în ritm susținut. După cum 
informează inginerul Gheorghe 
Cocoș, directorul grupului de 
șantiere Voineasa, în luna sep
tembrie, pe șantierul noii cen
trale hidroelectrice s-a înregis
trat cel mai mare volum de lu
crări. De pildă, minerii care lu-

„Sprecwald, — pădurea de pe 
Spree continuă a fi o atracție 
turistică, înconjurate de canalele 
înguste — ranii/icări ale Spreei
— care împtnzesc o mare su
prafață, gospodăriile țărănești 
au drept singură calc de legătură 
între ele, apa. Bărcile lungi și 
plate conduse de barcagii iscu
siți sini înțesate cu zeci de tu
riști în lunile de vară. In acest 
ținut idilic, locuiește, din vre
muri îndepărtate, populația de 
origine sorbă, singura minoritate 
națională din R.D.G., minoritate 
care și-a păstrat, dc-a lungul se
colelor, specificul național slav. 
Cei 50 GCO locuitori sorbi din 
așa-numita Veneție germană 
și-au schimbat în decursul -ini
lor profesiile, însă nu și portul, 
care incintă pe turistul în cău
tarea imaginii romantice.

Pe vremuri, acest ținut idilic 
sc afla intr-o cruntă sărăcie, 
locuitorii lui se ocupau îndeo
sebi cu cultivarea castraveților. 
Azi vizitatorul regiunii Cottbus
— din care face parte Spre
ewald — este confruntat cu tran-

sformări care depășesc orice aș
teptări. Deoarece 62 la sută 
din rezervele de lignit ale 
R.D.G. se află în regiunea Cott
bus o treime din energia electri
că a țării este produsă aici.

Călătorul de pe autostrada 
Berlin—Dresda nu poate trece 
fără să remarce șirul de coșuri 
înalte ale termocentralei Liibbe- 
nau fumegind zi și noapte. Si 
în imediata apropiere cele ale 
termocentralei Vetschau. Recent, 
aceste două mari .... 
au fost unite intr-un 
care furnizează 2 5C0 
gic electrică.

Dar să aruncam o 
jur; cu cîțiva ani în . . 
terenul unei întreprinderi apar
țini nd fost id ui concern _L G. 
Farben". specialiștii din R.D.G. 
au elaborat un nou procedeu și 
atunci a fost înălțată la

termocentrale 
combinat 

A/IU encr-

St. DEJU, 
corespondent Agerpres 

la Berlin

(Continuare în pag. a 3-a)

CIFRE, FAPTE,
REALIZĂRI

controlului propriu 
la unitățile miniere din cadrul

Ca urmare a aplicării in viață a indicațiilor 
date de partid, gospodărirea patrimoniului so
cialist la unitățile din cadrul Centralei cărbune
lui Petroșani, se realizează, in general, cu mult 
simț de răspundere, intr-un climat de ordine și 
exigență sporită, grija pentru apărarea integri
tății avutului obștesc fiind mai deplin înțeleasă 
de către toate cadrele din unități.

Un sprijin important in gospodărirea cit mai 
judicioasă a patrimoniului socialist il consti
tuie legea nr. 5/1970 privind organizarea și 
funcționarea controlului financiar.

Unul dintre obiectivele principale urmărite 
de această lege este accentuarea puternică a 
răspunderii conducerii unităților socialiste pen
tru gospodărirea judicioasă a mijloacelor mate
riale și bănești. In concepția generală a contro
lului, se pornește de la ideca că baza acestei 
activități o formează controlul propriu din in
teriorul fiecărei unități, și nu cel dinafară. Sub 
acest aspect, legea vine să consacre principiul 
potrivit căruia cine conduce un anumit loc de 
muncă, este obligat să controleze direct și rigu
ros întreaga activitate a compartimentelor in 
subordine, să cunoască îndeaproape și perma
nent tot ce se întîmplă in aceste compartimente.

Trebuie subliniat faptul că exercitarea con
trolului ierarhic operativ curent, capătă o im
portanță deosebită in etapa actuală, cine, sc 
aplică măsuri de perfecționare in toate dome
niile, ceea ce impune și urmărirea modului de 
însușire și aplicare a noilor reglementări, pină 
la ultima verigă.

Bineînțeles că prevederile legii au creat nu
mai cadrul legislativ în legătură cu controlul 
ierarhic operativ curent. Fiecare unitate din ca
drul Centralei trebuie să reexamineze formele 
și metodele utilizate pină in prezent, să perfec
ționeze această activitate, astfel ca aceasta să 
devină un instrument eficace al conducerii în

vederea cunoașterii realităților și luării la timp 
a deciziilor.

Pentru organizarea eficientă a controlului ie
rarhic operativ curent la unitățile în subordine, 
este in curs de elaborare un îndreptar care cu
prinde principalele operații supuse acestui con
trol, legislația care le reglementează și atribu
țiile și răspunderile salariaților cu funcții de 
conducere din unitate, pe linia exercitării con
trolului respectiv. La această elaborare s-a pus 
un accent deosebit pe latura de prevenire a fe
nomenelor negative manifestate în trecut în 
gospodărirea valorilor materiale și bănești, por
nind de la prjncipiul că este mai eficient să se 
prevină abaterile și neajunsurile în activitatea 
economică decit să se constate ulterior existența 
lor.

Principalele operațiuni care urmează să fie su
puse controlului ierarhic operativ curent sint 
legate de buna gospodărire a mijloacelor mate
riale și bănești, începînd de la primirea lor 
in cadrul unității, gospodărirea acestora, cit
mai judicioasă în procesul de producție. Persoa
nele care efectuează controlul și gestionarea a- 
cestor valori, in conformitate cu 
legii mai sus-amintite, trebuie săi 
din punct de vedere profesional și 
tru exercitarea acestei funcții.

Astfel, pentru operațiunea privind
activității de recepție la primirea și livrarea ma
teriilor. materialelor, produselor și utilajelor, 
s-au stabilit sarcini concrete pentru directorul

Iosif BÎRSAN 
director financiar-contabil 

Nicolae GOMOI 
șef serviciu contabilitate 

C.C.P.

(Continuare in pag a 3-a)
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se
exploatează

OMKT sint evidente : cantita
tea de cărbune raportată pe 
fiecare post sporește de 
cca. 4 ori față de normele cla
sice, atingîndu-se în medie 
peste 25 tone pe post. Opera
țiile pe care le execută com
plexul OMKT sint integral me
canizate și multiple : tăierea 
cărbunelui, susținerea tavanu- 

i. rlîriiarea presiunii din ta

in fiecare schimb lucrează 
cite 10 oameni, tăindu-se în 
medie 2 fișii, intr-un front cu 
o lungime de 80 metri. Gro
simea stratului 15, in care lu
crează complexul este de cca. 
2,30 metri. Utilizînd complexul 
OMKT, brigada lui C. Zaharia 
□ înregistrat un prim record : I 
45 tone pe post. Sintem însă 
siguri că nu se vor opri aici. .

WQîiîci|iam
In dezbatere

activitatea
9 octombrie a. c., la 
. avea loc in sala mi

că a C.C.P. plenara Consiliu
lui municipal pentru educație 
fizică și sport. Va fi prezentat 
un rapoit de activitate privind 

aplicate 
național

modul cum au fost 
hotărîrile Consiliului

sportivă
pentru educație fizică și sport 
in direcția dezvoltării mișcării 
sportive de masă și de perfor
manță. Vor lua parte profesorii 
de educație fizică din toate 
școlile Văii Jiului, antrenori, 
arbitri, președinții asociațiilor 
sportive din municipiul Petro
șani.

crează în sectorul lotului de la 
Haneș, au realizat, printr-o mai 
bună organizare a muncii, o 
înaintare record de 230 ml in 
galeriile secundare de acces.

S-a încheiat prima etapă 
de sistematizare și moderniza
re a fabricii de ciment din Co
marnic, una dintre cele mai 
vechi unități de acest gen din 
țară. Au fost puse in funcțiune 
înainte de termen linii tehno
logice și instalații echipate cu 
utilaje moderne românești, cu 
ajutorul cărora întreprinderea 
realizează anual cu 5 000 tone 
mai mult ciment decit piuă a- 
cum.
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DIN R. D. GERMANĂ
In prima jumătate a anului 1970, venitul național a 

crescut cu 5 la sută față de primul semestru al anului 1969. 
Producția industrială a sporit cu 7,5 la sută, 
viiatea muncii cu peste 6 Ia sută.

★
In 1969, 86,2 la sută din energia electrică a 

produsă de termocentrale, pe bază de cărbune, 
sută din energie este produsa de hidrocentrale, 
producție energetică, 44 la sută este concentrată in regiu
nea Cottbus, cea mai bogată în resurse de lignit din țară. 
Marile termocentrale de la Lubbenau Și Vetschau au o ca
pacitate totală de 2 500 MW, consumând zilnic 80 000 tone 
de lignit. La Boxberg este in curs de construcție cea mai 
mare termocentrală din R.D.G., cu o putere de peste 3 000 
MW. In primăvara anului 1971 va intra in funcțiune primul 
generator de 200 MW. In perioada 1960—1969, 39 la sută 
din totalul investițiilor industriale au revenit industriei 
energetice. Față de 1949, cind producția energetică a țării a 
fost de 18 miliarde kWh, pentru 1970 planul de producție al 
industriei energetice prevede 70.7 miliarde kWh.

iar producti-

R.D.G. a fost 
Numai 1,9 la 
Din întreaga

ROMÂNIA SOCIALISTĂ
ut uitaquii fi fapte

PERM
Sint orașe care-ți „intră in 

suflet" numai dacă le privești 
de la înălțime; altele ți se 
descoperă doar dacă le co
linzi străzile și parcurile, da
că le vizitezi monumentele, 
iar altele, abia cind le cu
noști de-a binelea oamenii. 
Prin conținutul, prin forma, 
prin simbolul ce-1 poartă in 
ele, noile dimensiuni ale ora
șului Baia Marc frapează, 
incintă ochiul și inima, pro
rocind acea mîndrie legitimă 
a lo--alnicilor. la care sim
țind-o se alătură involuntar 
și a ta.

MARAMUREȘEANĂ
„Centrul vechi14 și „gara 

veche", „centrul nou” și „ga
ra nouă", sint jaloane (ca 
să menționăm doar cîteva) 
ce marchează un drum no
vator : al lui ..ce-a fost11 și 
„ce este", al lui „ieri* și al 
lui „azi".

Ne-am obișnuit să ascultăm 
de vreo 25 de ani încoace 
vorba noilor edificii, clară 
și robustă și înălțătoare, să 
le discernem sensul. Ele. in
tr-un fel. ne reprezintă.

Porțile orașului de pe Să- 
sar — gara și autogara, am-

bele date in folosință nu do 
mult — îți urează prin mă
iestria concepției lor arhitec
turale și inginerești un „bun 
venit” familiar și călduros. 
Dar pe lingă aceste edificii, 
altele și altele, o mulțime, 
demne de altfel de oricare 
marc oraș al țării, țin să ves
tească vizitatorul despre viața 
nouă și prosperă din ținutul 
maramureșan...

Ion MĂRGINEAN!;
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PLENARA U.T.C
Miine, 8 octombrie a. c.. la ora 16, in sala mică a Casei 

de cultură din Petroșani va avea loc plenara Comitetului 
municipal U.T.C., cu următoarea ordine de zi • Analiza 
preocupării organelor și organizațiilor U.T.C. pentru înde
plinirea planului muncii voluntar patriotice pe anul 1970.

Conferință
Simbătă a avut loc confe

rința de dare de scamă și a- 
legeri a organizației U.T.C. 
elevi de la liceul Petrila. In 
amplele dezbateri care au avut 
loc, vorbitorii au scos în evi
dență necesitatea punerii u-

de dare de seamă și alegeri
nui accent mai mare pe în
tărirea disciplinei in riadul e- 
levilor pentru obținerea ce
lor mai frumoase rezultate 
la învățătură.

In cuvîntUl său prof. Va- 
silc Văcaru, secretar al Co-

mitetului municipal Petroșani 
al U.T.C. a subliniat impor
tanța acordării unei preocu
pări sporite pentru inițierea 
unor acțiuni recreative, de 
folosire în mod util a timpu
lui liber al elevilor.

Se reduc staționările și sporește tonajul pe trenuri
Activitatea colectivului' de 

muncă al stației C.F.R. Pe
troșani -,-a axat in aceste 
zile, de început de trimestru 
— ultimul din actualul cin-

cinai — pe reducerea stațio
nărilor și sporirea tonajului 
pe tren.

Astfel, in perioada 1—5 
septembrie a.c.. staționarea in

tranzit cu manevră a vagoa
nelor a fost diminuată cu 
cca. 1 oră/vagon — o reali
zare remarcabilă —, iar sta
ționarea la încărcare-descăr-

care a scăzut de la 14,79 
ore/vagon la 14,50 ore/va- 
gon.

Este demnă de a fi eviden
țiată și creșterea tonajului

brut ])<■ tren de marfă. Tre
nul cu numărul 22 502 a ple
cat în dimineața zilei de 5 
septembrie cu o supraincăr- 
cătură de 550 tone.

(Continuare in pag a 3 a)
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CUINI Șl EAPTA DE PIONIER

Linii

PROFIL

.■sternului

in ace 
practu 
insă, i

un

unei 
care

lumi- 
sau 
de

califi- 
dovedește

atace cu furia lor incintele 
termocentralelor de la Luduș și 
Fintinele, provocindu-le avarii 
grave. La Paroșeni, in acele 
zile și nopți dramatice, echipe 
intregi au vegheat ceasuri 
lungi, dincolo de obligațiile de 
program, silind agregatele să 
funcționeze la nivelul de exi
gență al parametrilor optimi,

intilnire cu erois
mul este totdea
una tulburătoare. 
Tulburătoare prin 
forța care o de
gajă, prin

Eroi ai

elice după care să-și organizeze 
întreaga viață și activitate.

1 aptele au dovedit că, de la cea 
mai fragedă vîrstă, copilul esse 
capabil de fapte deosebii de im-

petrecute

reali
tatea umană pe care o contu
rează, prin semnificațiile - de 
o deosebită intensitate și odin- 
cime - pe care le propune a- 
tenției noastre.

Adeseori, munca minerilor, 
desfășurată in adincurile pă- 
mintuiui, in asaltul dur, băr
bătesc, cu stincile și cărbunele, 
primește - încoronare firească 
- laurii acestui calificativ, tot 
atit de prețioși și de rari ca și 
o strălucire de nestemate. 
Ne-am deprins să fie așa, 
ne-am deprins să intilnim acest 
calificativ lingă brațul mineru
lui, lingă fruntea lui, insoțin- 
du-l cotidian, luminindu-i chi
pul interior, chipul cel nevăzut 
de nimeni, dar care ii dă ade
vărata dimensiune, adevăratele 
linii ale profilului său.

Dar am întilnit eroismul, ade
seori, și in locuri neașteptate. 
In locuri in care n-o să intîl- 
nești niciodată surpriza, nepre
văzutul, lupta cu o natură osti
lă, care trebuie disciplinată și 
corectată, nimic din clipele de 
asalt caracteristice marilor bătă
lii din adincuri.

Un astfel de loc este Centra
la termoelectrică Paroșeni. Un 
loc in care — ca la orice cen
trală electrică — totul trebuie 
să funcționeze cu precizia și 
regularitatea unui ceasornic.

Și totuși...
Și totuși chiar și într-un ast

fel de loc, eroismul poale 
irumpe, se poate manifesta la 
modul cel mai plenar, 
nind și definind oameni 
colective intregi, atitudini 
muncă puse sub semnul înalt 
al marii răspunderi.

Amintirile calamităților natu
rale din primăvara acestui an 
ne sint incă vii. La Paroșeni, 
in acele clipe, nu s-a intimplat, 
, tic, nimic. S-a intimplat, 
insă, ca apele spumeginde

compensind in perioadele de 
virf golurile produse de oprirea 
celorlalte termocentrale. Și tot 
in acel timp, cind eforturile oa
menilor atinseseră grade ma
xime de intensitate, defectarea 
unei vane la grupul IV (de 300 
MW), defect care impunea 
oprirea mașinii și, prin aceas
ta, slăbirea puterii sistemului 
energetic al țării, a cerut o 
decizie de cel mai pur eroism. 
S-a hotărit repararea vanei 
din mers, și oameni ca sudorii 
Alexandru Rad și Matei Șușter 
și-au asumat această răspun
dere fără să ezite o clipă, lu- 
crînd in condiții deosebit de 
grele, in condiții de presiune 
și de temperatură înalte. Doi 
oameni obișnuiți, dintr-un loc 
de muncă unde, de regulă, nu 
intervin niciodată astfel de șo
curi ale neprevăzut JÎui.

oameni pe fețele cărora a ful
gerat — fie și numai citeva 
zile și nopți - un alt chip, 
chipul lăuntric, chipul eroului.

L-am întilnit din nou, recent, 
pe Matei Șușter. Sudor specia
list, muncitor cu înaltă 
care, a dovedit și 
mereu, prin tot și prin toate, 
că evenimentele . * 
atunci — si în care i s-a hăiă- 
zit rolul de personaj central - 
n-au fost o intimplare. U.~eori, 
chipu' eroului poate fulgera, 
pe chioul obișnu't al omului, 
doar o secundă, după care 
omul recade in firea sa veche 
și strimtă. Faptul insă că su
dorul Matei Șușter e, de 
atunci, permanent in fruntea 
întrecerii, cu realizări care-l si
tuează printre cei mai buni 
muncitori din uzină, este un 
gir. Un gir că acea forță lăun
trică pe care i-au prețuit-o 
atunci tovarășii săi de muncă 
există intr-adevăr, este reală, 
nu rodul intimplător al unei 
împrejurări dramatice. Eroismul 
manifestat atunci continuă și se 
topește in eroismul cotidian al 
muncii, ca revers al aceleiași 
strălucitoare <*e metal
prețios.

Și ca Matei Șușter sau Ale
xandru Rad sint mulți. Am 
putea numi aici numeroși mun
citori, membri ai echipelor de 
intervenții ale uzinei, ca sudo
rii Gheorghe Mareș, Iosif Hor
vath și atiția alții, oameni prin 
a căror muncă neobosită — 
muncă ce capătă des accen
tele eroismului — termocentrala 
e ferită de avarii și accidente, 
aducindu-și din plin contribuția 
la sporirea puterii 
energetic național.

Oameni obișnuiți. 
zilelpr noastre, conștiințe treze, 
animate de simțămintele 
înalte răspunderi. Oameni 
— atunci cind te intilnești 
ei și cu faptele lor - iți 
sentimentul că te afli in 
unor adevărați bărbați.

In primii ani de S-'Oală se dez
voltă la copii trăsături de caracter 
viguroase ca : cinstea, sinceritatea, 
corectitudinea, vigilența, spiritul 
colectiv, patriotismul, respectul 
lață de părinți și profesori 
calități care alcătuiesc /profilul 
moral al viitorului cetățean. Ase
menea trăsături pozitive sint rodul 
incontestabil al influenței școlii 
asupra educației și instruirii tine
rilor, sint rezultatul preocupărilor 
organizațiilor de pionieri și 
L'.T.C.. care au obligația sa-i înar
meze pe elevi cu codul de norme

Un joc presărat cu suspiciuni 
Micul detectiv intră în acțiune 
Infractorii se predau 
Mulțumirea învățătoarei

P. ILIESCU

portante care au adus și aduc nu 
o dată servicii patriei, colectivită
ții umane. Sc cunosc cazuri cind, 
prin vigilența și spiritul de inge
niozitate, copiii au contribuit la 
salvarea de vieți umane și bunuri 
materiale, au ajutat la depistarea 
unor infractori sau dușmani ai 
țării. Cind auzim despre asemenea 
fapte, ne îndreptăm gindurile de 
simpatie spre cei care i-au crescut 
și educat, spre personalitatea lor 

plin proces de Formare, ne 
că în preajma noastră, în 

mare colectivitate de oa- 
răresc asemenea clemente, 

pătrunse’ de cele mai înalte cali
tăți morale și politice, stîlpi de 
bază ai societății socialiste.

Un asemenea exemplu ni 
nu de mult elevul 
din detașamentul clasei 

de la Școala generală nr. 4 
din Petroșani. Dar ce fapta de 
laudă a săvîrșit el?

In 31 mai a.c., scăpat de grija 
temelor pentru a doua zi, pionie
rul Gaiță a ieșit la joacă. Furat 
de plăcerile pe care i le oferea 
acea faimoasă duminică de mai, 
a observat, wuri. ceva suspec’ în 
jurul lui. T ’ - ’
Iau cu abi'ita’.e .......... . , .......
butelii de aragaz Surprins de fe
lul lor de a <c deplasa, de a privi 
mereu în dreanta și în siînga, de 
a masca bănui-li prin
mobilitate i, copi'ul și-a

nu-i în regulă, 
fi niște infrac- 
t la fantezia 

a trecut 'a 
ctiune. I a urmărit de la distan- 

cu atenție, pe cei doi. Cînd i-a 
it că au intrat într-o tuta 
bosebeti pentru a ascunde ou- 

a fost clar pentru el că 
rau niște hoți și ca ei 

ai repede. A 
pre centru!

l-a
Iosif 

a

Doi nfcGnnoscuți manipu- 
>i'ita:e -i multă precauție

orașului pentru a anunța orga
nele de miliție. In cale a întilnit 
un subofițer in uniformă. Cu gla
sul gîiuit de emoție $i de alergă
tură, i-a povestit ce a văzut și l-a 
condu< la locul unde se ascunsnerâ 
cei doi infractori. La somația 
subofițerului de miliție, cei doi 
s-au predat, fiind obligați să-și 
recunoască fapta. Din cercetările 
efectuate s-a constatat că furaseră 
buteliile de la depozitul Competrol 
Petroșani și urmau să le comer
cializeze. Poate reușeau acest lu
cru dacă nu-i observa la timp 
pionierul Iosif Gaiță.

Cei doi infraciori iși vor primi 
pedeapsa meritată. Ceea ce vrem 
sa subliniem este spiritul de 
lența al acestui școlar, modul
care a reușit el sa zădărnicească 
un act antisocial pe care-1 pregă
teau doi oameni străini de cinste 
și morală. -i'-ă’->i d- șî ome
nie.

Fapta pionierească a lui Iosif 
Gaiță este demnă de toată admi
rația. Ea a fost relatată în fața 
colegilor săi de către căpitanul de 
nii’iție Avram Hoban care l-a fe
licitat pe micul erou, i-a adus mul
țumiri pentru fapta sa șî i-a în- 
rnînat un frumos premiu Am dis
cutat și cu învățătoarea lui Gaiță.. 
Ecaterina Cristea. comandanta de
tașamentului de pionieri al cla
sei a IV-a de la Școala genenlă 
nr. 4 Petroșani. Era tare mulțu
mită de fanta elevului său. Nc-a 
relata: ca pionierul Gaiță este m 
exemplu de comportare în șco.t’ă 
și în afara sa. că învață bine și 
este un foarte bun coleg, că își 
îndeplinește cu conștiinciozitate 
toate xarcirrile ce-i revin în clasă. 
La toate acestea concură munca 
pasionantă a învățătoarei, care-și 
iubește profesiunea, ’ri înbeste co
pii».

F’.-v ' Iosif Gaiță es’e. așa.lar, 
un mode’, un cocii cum'nte șî si
litor. care nu rămîne absent, indi
ferent la ceea ce se petrece în 
jurai sau. Dimnotrivă. *1 nrere- 
sează totul. Și nu doar atit. Dar 
și acționează în pîri’.t rincei tae 
ții. al drep-ăpi umane. Cu aseme
nea elemente colectivitatea umană 
se mîndresT? pe drept cuvmt.

Pentru
fapta

răsplată I

I 
i 
l 
I 
l 
l 
i I 
I 
I

O simplă joacă? Nicide
cum! Furt calificat in locuri 
publice — astfel este înca
drată în prevederile legii 
fapta săvirșită de Jorj llu- 
huși. in seara zilei de 2 oc
tombrie. Tinărul Jorj împre
ună cu tinărul Mihai Dumi-

Renumele
Puține locuri de muncă ridică in fața mun

citorilor ătitea probleme cite ridică un aba
taj. Poate tocmai de aceea, dată fiind firea 
omului de a se ambiționa, de a nu ceda in 
fața greutăților, pe chipul minerilor citim 
mai totdeauna trăsături care vorbesc singure 
despre dirzenie. voință, ambiție. Ne-am obiș
nuit să înregistrăm cu o regularitate aproape 
cotidiană nume de mineri, șefi de brigada 
care, împreună cu ortacii lor, sporesc mereu 
zestrea de cărbune a municipiului și, prin 
aceasta, sporesc însuși renumele vredniciei. 
Sint oameni neinfricați care nu cedează in 
fața greutăților, care găsesc de fiecare dată 
soluții dintre cele mai neașteptate pentru a 
ieși din impas, conjugindu-și priceperea cu o 
nețărmurită pasiune. Un astfel de miner, u- 
nanim apreciat in colectivul in care lucrează 
ne-a fost recomandat, recent, șeful de bri
gadă Ion Miclea UI de la mina Lonea.

Jn urmă cu un an Miclea cu cițiva oa
meni a deschis abatajul frontal 43—42 din 
cadrul sectorului IV — ne-a declarat in bi
roul sectorului, inginerul D. Rusticeanu. La 
început lucrurile s-au desfășurat mai ane
voios. Greutățile inerente oricărui început nu 
au intirziat să apară. încet, încet insă, vred
nicul miner și-a înjghebat una dintre cele 
mai bune brigăzi ale sectorului. Oamenii s-au 
deprins cu lucruL au fost ajutați de briga
dier, care a știut să le aprecieze de fiecare 
dată eforturile depuse, și... situația s-a în
dreptat. Ceea ce caracterizează in prezent 
brigada in ansamblul ei este coeziunea dintre 
oameniB.

Cu aceste cuvinte și-a încheiat șeful de 
sector scurta prezentare făcută brigăzii, a- 
dăugind apoi după o clipă de gindire : .Iar 
ceea ce-l caracterizează brigadier este se-

V-------------- ——

riozitalea in tot ceea ce face ! Abatajul lia 
este un abataj model, peste tot domnește 
ordinea și curățenia. Cit privește lucrul, bri
gada iși păstrează un ritm de muncă alert, 
nu a fost pierdut nici un ciclu față de pro
gramul de lucru și astfel, respect ind ciclo- 
grama, sint. evitate intrările in presiune ale 
abatajului, fapt care ar îngreuna operațiunile 
imediat următoare: răpirea, avansarea etc.“.

Desigur, rezultatele obținute de brigadă 
sint in primul rînd un merit al colectivu
lui. Cei aproape 30 de mineri sint uniți ca 
un singur om și, in aceeași măsură, con- 
știenți de datoria lor de a extrage din adin- 
curi tot mai mult cărbune. Dar și meritele 
șefului de brigadă sint evidente. Grija cu 
care s-a preocupat Ion Miclea III de califica
rea oamenilor, de adaptarea celor tineri la 
condițiile de muncă ale subteranului, străda
niile lui de fiecare zi pentru folosirea rațio
nală a timpului de lucru și a utilajelor, pen
tru menținerea ordinei exemplare in abataj, 
toate acestea explică succesele obținute de 
brigadă. In bilanțul lunii septembrie brigada 
lui Ion Miclea 111 și-a înscris o cantitate de 
600 tone de cărbune extrasă peste sarcinile 
de plan. La acest rezultat se adaugă redu
cerea la maximum a consumului specific de 
lemn de mină, armarea abatajului fiind asi
gurată in totalitate cu armături de fier.

Coeziunea, spiritul de sacrificiu sint citeva 
repere care explică succesele brigăzii. Serio
zitatea, spiritul de organizare, ambiția dirză 
de a nu ceda in fața greutăților — sînt alte 
repere cu sprijinul cărora am încercat să-l 
prezentăm pe inimosul șef de brigadă Ion 
Miclea III, unul din oamenii de bază ai mi
nei Lone a.

Dumitru CARNEA

I. MUSTAȚA

vredniciei
____________________ /

Nu există profesiune care să 
nu lege strins individul de via
ța socială, care să nu ridice 
moralul unui om mai mult de- 
cit oricare alt mijloc pe care 
i l-ar pune la dispoziție socie
tatea. Fiecare profesiune are 
frumusețea ei. Fiecare profe
siune conține în ea filonul ex
perienței și al inteligenței uma
ne. Dar nici una n-a fost atit 
de suspusă pe scara valorilor 
ca aceea de medic.

Cînd pronunți cuvintul ..me
dic" te gîndești imediat la ci
neva care prin profesiunea sa 
poate să-ți îngrijească sănăta
tea. poate să te redea vieții și 
întregii activități individuale și 
sociale. E o misiune nobilă și 
plină de răspundere, o misiu
ne care cere cel mai înalt grad 
de conștiință și o totală dărui
re din partea celor care o pro
fesează.

Medicul lucrează cu cel mai 
fin și delicat material : sănăta
tea omului. Există o unanimă 
recunoaștere a eforturilor pe 
care medicii le depun in per
manență pentru vindecarea bol
navilor. Profesiunea iși are e- 
xigența sa, fiindcă greșelile sint 
ireparabile. Viața unui om o 
dată pierdută, nu mai poate fi 
redată de nici un specialist, de 
nici un mijloc tehnic pus la 
dispoziția medicinei. De aceea,

stare

9

a

Oameni de diferite virste și 
profesii se fac ecoul materia
lelor apărute in această pa
gină. iși spun deschis părerea 
despre faptele incriminate, le 
dezaprobă, aduc elemente noi 
in completarea unora, iau ati
tudine pentru curmarea alto
ra. ne furnizează știri noi, in- 
vitindu-ne la investigații.

VASILE ROG NEAN U. URI- 
CANI : Cu citeva zile in urmă, 
mai precis, in 25 septembrie 
a. c-, a fost găsit la marginea 
orașului nostru cadavrul unei 
fete de 15 ani. Fusese acos
tată. violată .și ucisă intr-un 
mod barbar. Cazul a cutremu
rat tot orașul și împrejuri
mile. In numele tuturor oame
nilor cinstiți imi exprim in
dignarea și condamn cu aspri
me pe nemernicii care au co
mis această faptă mișelească. 
Sintem siguri că lucrătorii din 
organele noastre de miliție ii 
vor descoperi pe făptași a că
ror pedeapsă am vrea să fie 
exemplară.

pe fața c-urată a societății 
noastre socialiste. Un lucru 
insă n-am înțeles : de ce nu 
au fost date in întregime nu
mele acelor chilipirgii? Să 
știm și noi cine sint oamenii 
care se lasă păcăliți de min
tea unei femei cu cazier. Fără 
îndoială că sînt niște persoa
ne cu bani. Pe unii îi bănuim, 
după inițialele din articol și 
din auzite. în persoana unor

nu numai cele pozitive, ar fi 
însoțite de fotografii ale indi
vizilor. Poate va avea un e- 
fect mai mare asupra lor, a- 
supra redresării situației lor 
in care se află la un moment 
dat.

ANDREI STAMATE. PE
TRI LA : Cei „doi frați hoinari 
prin viață" — Ștefan și 
Gheorghe Suba — pot fi în-

DIN POȘTA 
PAGINII

vem : in mine, pe șantiere, 
pretutindeni. Să-i punem la 
muncă pe toți cei care o de
testă, care-și cheltuiesc ener
gia in acte antisociale, care vi
sează la glorie căzută din cer.

PÂNDELE CORBU. LIVE- 
ZENI : Am citit cu deosebit 
interes articolul -Chilipirgiul 
— formă disimulată de para
zitism social14 apărut in nu
mărul trecut al acestei pagini. 
Mi-a plăcut mult Chilipirgiul 
este, intr-adevăr, o pecingine

șoferi, a unor medici. Dar de 
ce nu se dau cărțile pe față? 
Nu le mai convin mașinile pe 
care le au ? Vor „Opel" ? Și 
astea fac accidente...

GHEORGHE MÎNDREANU, 
PETROȘANI : Apreciem că in 
foarte multe articole ce se pu
blică in această pagină sc pu
ne, să zic așa, degetul pe ra
nă. Cred insă că n-ar fi rău 
dacă unele materiale critice,

tilniți aproape zilnic pe stră
zile Petri lei, prin bufete, pe 
la clubul muncitoresc din lo
calitate. Sint tineri, puternici, 
sănătoși, buni de muncă. Să 
fie puși la muncă intr-un fel ! 
Organele competente să nu-i 
mai lase să hoinărească fără 
busolă prin viață. Se vorbește 
cam mult despre asemenea ca
zuri, sc și scrie mult dar se 
trc-c rar la acțiune. Și cită 
nevoie de brațe de muncă a-

SPIRIDON ioânid; lu
peni : Văd de multe tari ‘ per 
stradă copii imbrăcațiȘ „șic*, 
cu țigara in colțul gurii, dis- 
cutind despic lucruri pe care 
virsta le-o interzice, deocam
dată. Mă surprinde cum ii
lasă părinții să hoinărească
scara pe străzi, să vină a-
casă lirziu, cum le trec cu
vederea diferite abateri, le iau 
apărarea pentru comportarea 
lor in afara disciplinei fami
liei și a școlii. Și eu am doi 
(opii dar mă ocup cu grijă 
de ei. Le sint și tată și edu
cator și prieten. Ne înțelegem 
bine. Copiii mă ascultă, sîrif 
silitori la carte. Cred eu că 
fisurile In educație pleacă de 
aici, din familie. Uneori nici 
școala nu le poate înlătura și 
copilul, devenit adolescent, a- 
pucă pe drumuri care sfirșesc 
col mai adesea neplăcut — 
atit pentru el. pentru părinții 
lui. pentru societate. De aceea, 
responsabilitatea noastră, a 
părinților, este deosebit de în
semnată jn definirea profilu
lui moral al copiilor noștri, 
in întreaga lor viață.

la nici o altă categorie de oa
meni, conștiința profesională nu 
se manifestă cu atita plenitudi
ne și maximă răspundere. Oa
menii aceștia care zilnic luptă 
cu bolile, trăind intr-o
de continuă veghe, și-au ciști- 
gat stima și respectul tuturor.

Majoritatea oamenilor care au 
îmbrățișat această carieră au 
înțeles că profesarea medicinei 
leagă mai strins individul de 
viața socială, că inteligența și 
voința au nevoie de a fi apli
cate cu efort pentru a arăta 
ceea ce pot. De aceea nu ne 
este permis să trecem nepăsă
tori pe lingă acele exemple 
cunoscute sub numele de -.eșe
curi profesionale14, cînd neaten
ția și superficialitatea în exer
citarea profesiei aruncă o lu
mină nefavorabilă asupra titlu
lui de medic. Pină unde poate 
duce nerespectarca unor ele
mentare obligații profesionale 
ne putem da seama din faptele 
care urmează.

G. C. este prim-maistru mi
nier la mina Lupeni, zona II. 
raionul 3. Lucrează de 16 ani 
aici. Pină acum nu a creat nici 
o problemă colectivului in ca
re muncește, nici organelor teh
nice și de conducere. Corecti
tudinea omului nu era pusă de 
nimeni la îndoială. Semnul în
trebări j nu se oprea asupra nu
melui său. Dar iată că un cer
tificat de concediu medical — 
seria M.M. 341 nr. 15 401 — 
zdruncină încrederea in cinstea 
și probitatea sa. In ziua de 4 
august. simțindu-se bolnav, 
G. C. sc prezintă la dispensa
rul medical de întreprindere. 
Medicul sectorului a cerut su
rorii să-i pună termometrul.

— Nu n-am temperatură, to
varășe. Pe mine mă înțeapă la 
inimă ! — spune bolnavul și 
pleacă indignat la poli< linică și 
de aici la spital. Doctorul F. G. 
— medic specialist interne — 
stabilindu-i diagnosticul (ente- 
ro colită acută) ii acordă 5 zile 
de concediu medical. In 8 au
gust certificatul este prelungit 
cu incă 7 zile, iar în 15 august 
mai primește 4 zile. Căutăm 
in carnetul de vize medicale de 
la dispensar. Căutare zadarnică. 
Numele pacientului nu este 
scris și foaia de boală nu este 
înregistrată. Faptul acesta dă 
naștere la tot felul de bănuieli. 
Bolnavul trebuia să se prezinte 
la medicul spitalului cu bile
tul eliberat de dispensarul mi
nei. Fără acest bilet, G. C. nu 
putea fi consultat. Poate figu
rează in evidențele spitalului 
sau ale policlinicii, ne-am gin- 
dit. Dar certificatul cu pricina 
nu este înregistrat in nici o e- 
vidență primară. Un clement 
nou care intervine în a--castă 
perioadă aruncă o altă îndoială

asupra cazului. In urma unor 
sesizări, comisia de constatare 
a comitetului sindicatului s-a 
deplasat la domiciliul lui G. C. 
(blocul 5, ap. 18) și, ncgâsindu-1 
acasă, s-a interesat unde se afiă. 
Din informațiile obținute, care 
au fost ulterior confirmate, co
misia a aflat că bolnavul este 
plecat la țară. Constatarea nu 
rămine fără urmări și organele 
sindicale hotărăsc să nu i se 
plătească salariul pe această pe
rioadă. Măsura aplicată stir- 
neșle nemulțumirea celui în 
cauză.

— -Știați că in perioada con
cediului medical nu puteți pă
răsi localitatea fără avizul me
dicului și aprobarea - sindicatu
lui ?" — l-am întrebat pe G. C.

Omul știa dar motivează că 
s-a dus după soție și copii, fi
indcă trebuiau să se pregătească 
pentru școală. Era grijuliu: la 
mijlocul lunii august se preo
cupa de problemele școlare ale 
copiilor și nu ale bolii lui !

— Ce boală v-a supărat în 
ultimul timp ?

— Am avut înțepături la ini
mă din cauza reumatismului, nu 
știu ce-a scris domnul doctor.

— II cunoașteți pe tovarășul 
doctor care v-a eliberat certi
ficatul ?

— Nu-1 cunosc. Nu știu ce-a 
scris (apoi cu explozie) : Dacă-i 
doctor, să fie stăpin pc meseria 
lui ! Să răspundă de ceea ce 
a scris !

— Anul trecut, in luna iulie, 
imediat după concediul de o- 
dihnă dv. ați beneficiat de incă 
un certificat medical eliberat 
lol de dr. F. G. in condiții 
identice, fără a fi înregistrat 
in evidențele spitalului sau in 
carnetul de consultații al dis
pensarului. Cum explicați acest 
lucru ?

— Eu sînt bolnav. Să răspun
dă doctorul. Am să cer o co
misie.

G. C. se justifică. Să fie vor
ba de o simplă coincidență ? 
Faptele dovedesc că nu. In 
practica lui G. C. aceste „con
cedii medicale* nu sint de loc 
întâmplătoare. In anul 1968, in 
luna iunie, a mai primit 20 de 
zile de boală. Ultimii trei ani 
pe 
că 
de 
de 
nale.
rea :

care i-am cercetat dovedesc 
avem de-a face cu un caz 
„furt" deosebit și mai ales 
decădere a eticii profesio- 

Atunci a răsărit intreba- 
?ine-i ajută pe acești oa

meni ? Am stat de vorbă și cu 
doctorul care a eliberat și sem
nat certificatele de concediu 
medical.

— Cum explicați dv. elibera
rea certificatelor fără să-l înre
gistrați pe bolnav așa cum cer 
obligațiile de serviciu? Ce pă
rere aveți despre coincidența e- 
Jiberării lor aceluiași om și in

impreju-aceleași condiții 
rări ?

— Consider că am greșit, nu 
am fost atent, am lucrat su
perficial, nu l-am legitimat, nu 
am timp fizic pentru aceasta. 
(In ziua aceea a înregistrat to
tuși peste 20 de bolnavi). Recu
nosc că situația e foarte neplă
cută fiindcă aruncă o pată a- 
supra întregului corp medical. 
Poate l-am ajutat pe acest om 
numai prin neatenție și superfi
cialitate. dar nu-1 cunosc, nu 
l-am văzut.

Explicația determină alte re
flecții. Cei doi nu se cunosc. Și 
doar G. C. fusese consultat de 
6 ori. Cel puțin așa rezultă din 
certificate. Ascult și mă cuprin
de un fior pe care-1 simți nu
mai atunci cind te afli in grota 
înghețată a nesincerităi.ii. Ne
putința aceasta de a răspunde 
în fața propriei conștiințe, lipsa 
curajului de-a te judeca pe tine 
însuți erau personificate in chi
pul și frămintarea omului cu 
care discutam. Aveam in față 
un om bolnav, apăsat de o fră- 
mintare psihologica. Oare nu 
conștiința a început să-l jude
ce pe acest om care prin pro
fesiunea și specialitatea sa a 

unui ins să beneficieze 
drepturile concediului me- 

! A uitat oare doctorul 
că profesiunea este un

triu (de reținut : incă o dată. I 
niște indivizi certați cu legi- | 
le respectului față de integri- i 
tatea personală a altora, a- I 
runcâ o pată neagră asupra . 
tineretului) aflați in stare de I 
ebrietate, au acostat persoane ' 
necunoscute la autogara din I 
Piața Victoriei. Profitînc de • 
întuneric, i-au smuls din mi- | 
na Vîoncăi 1\L poșeta, apoi I 
s-au urcat in autobuzul de I 
Cimpa . iezind că posesoarea 1 
ii va urma pentru ca la ca- > 
pătul călătoriei să-și continue I 
actele mjr.șave începute prin : 
furt. Dar Viorica, deși deznă- I 
dăjduitâ, nu i-a urma'. ’ 
..Craiul" Jorj a abandonat I 
autobuzul și, cu poșeta fura- I 
1ă a pornit spre gară. Dar I 
planurile lui au fost dale pes- | 
le cap. Urmărit de doi celâ- i 
țeni care au asistat la între.i- I 
ga scenă (Nicolae Bardan . . 
Dumitru Dascălul, pungașul I 
a fost interpelat de un mil.- J 
țian și condus la miliția gări . I

Pentru fapta lui Jorj - I 
personaj descendent, după I 
cum se vede, din galeria unor | 
„cezari de bodegă" dintr-o ■ 
vreme de mult apusă — va I 
urma și răsplata cuvenită. . 
Cit privește pe cei doi cetă- ! 
țeni care au sărit în ajutorul * 
victimei — cinste lor .' I

Navetistul |
Pico upat mai puțin de in- I 

gajare — motivul pentru •; - 1 
re ajunsese la Uricani — și I 
mai mult de fapte reprobabil | 
navetistul prin întreprinderi 
Gheorghe Tănase a așteptat | 
prilejul cind colegii lui de ■ 
cameră se aflau la serviciu. | 
Le-a sustras lucrurile și a in- . 
tins-o iepurește. Insă pină in 1 
Petroșani a fost ajuns din ’ 
urmă de păgubașii Tudor 1 
Gentil și Marin Popescu. Cu • 
acest ultim furt, navetele lui 1 
Tănase vor fi întrerupte pen- I 
tru o bucată de vreme. Noi I 
sperăm că pentru totdeauna. ]

servit 
de 
dical ? !
F. G. <
oficiu social care ne dă putin
ța să devenim utili colectivi
tății. să ne definim locul și ro
lul nostru în societate ? Eșecul 
profesional, adică neputința de 
a corespunde onorabil in carie
ra aleasă, orice formă ar îm
brăca și din orice motive ar de
curge. ne apare ca una dintre 
împrejurările cele mai tragice 
alo vieții. O consultație medi
cală dată de un medic super
ficial. lipsit de exigență, con
stituie o abatere de la conști
inciozitatea profesională, de la 
jurămintul lui Hipocrat, și poa
te fi dezastruoasă atit pentru 
destinul unui individ cit și pen
tru funcționarea vieții in gene
ral. A beneficia de încă un 
concediu in mod nedemn și 
fruslrînd cinstea și corectitudi
nea. sfidind bunul simț și în
crederea colectivului, a-1 ajuta 
pe un asemenea individ cu cer
tificate medicale ,n ei n regi st ra
te", trecind peste conștiința pro
fesională și călcind etica vieții 
sociale, ni se par mai mult do
cil eșecuri alo personalității. 
Cine iși pierde onoarea nu mai 
are ce să piardă.

Am prezentat aceste fapte ab
solut reale, fiindcă nici un om 
nu are dreptul să lase lumea 
noastră cu defectele cu care o 
găsește. Noi trebuie să facem 
neapărat tot > ■■ ne stă in putin
ță pentru a ci o Iunie m ii bună.

Cornel HOGMAN

I 
I Cine

------7 I 
jriat 

încearcă?*
După o mare petrecere la | 

bufetul „Oltul* din Petro- i 
șani. chefliii Ionel Ungur, 1 
ajutor de mecanic pe o loco- I 
motivă Diesel, și Ion Coin a- I 
ru, mecanic, au început o I 
discuție „de principiu" n | 
alți consumatori aflați in lo- i 
cal și chiar pe stradă. Mai j 
înflăcărat decît colegul său. . 
Ionel Ungur a declanșat o I 
bătaie „de anvergură" cu toa- 
te că responsabilul localului I 
a încercat sâ-l tempereze. • 
Nici încercările lui Ion Cojo- 1 
caru — mai luciri decît Ionel | 
— nu s-au dovedit fructuoase, i 
Rezultatul? După liniștirea j 
bătăușului (ajuns în final la . 
spital) i s-a aplicat o amen- 1 
dă de 1 000 lei pentru scandal ' 
și tulburarea liniștei publice. I

Acum bătăușului i se cm- I 
tă : Ionel, Ionelule, nu mai I 
bea... că dețul costă scump ! I

Cine mai încearcă ? j
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La II octombrie are loc inaugurarea oficială
a

TIRGULUI INTERNAȚIONAL 
BUCUREȘTI

Organizatorii Tirgului internațional Bucu
rești anunța că deschiderea festivă a Tirgu- 
lui \a avea loc in dimineața zilei (te 11 oc
tombrie.

Desfășurarea propriu-zisă a Tirgului are 
loc. așa cum s-a mai anunțat, intre 13 și 24 
octombrie 1970.

(Agerpres)

I
I
I
I
I

Mai multă exigență și competență
(Urmare dai pag 1}

unității, inginerul șef s .ontabilul șef, care au 
ia să controleze in mod sistematic cum se 

d. sfășoară ceasta operațiune, atit din punct de 
vi dere cantitativ, it și calitatix. Este cunoscut 
faptul că unitățile miniere sint mari consuma
toare de materiale de masă (lemn de mină, ci
ment, nisip, balast, belonite) și o recepție for
mată a acestora ar genera pagube importante.

De asemenea, s-au stabilit sarcini de control 
conducerii unității și la operația referitoare la 
depozitarea, conservarea și manipularea mijloa
celor materiale și bănești. Conducătorul uni
tății este în măsură să exercite un control per
manent asupra modului cum sint asigurate con
dițiile materiale de depozitare, iar contabilul 
•șef trebuie să verifice lunar, prin sondaj, citeva 
zeci de repere de materiale la fiecare gestiune, 
asigurind prin aceasta un control permanent 
asupra integrității valorilor materiale.

Contabilul <ef este necesar să controleze dacă 
este asigurată securitatea caselor de bani, pre
cum și transportul banilor de la și la bancă. 
Pe această linie trebuie să arătăm că la E. M. 
Dil.ia. in anul trecut, s-a produs spargerea ca
sei- de bani, sustragindu-se suma de 30 000 lei. 
tocmai datorită faptului că in vechiul sistem de 
organizare a controlului nu erau suficient de 
bine stabilite atribuțiile ce reveneau, pe această 
linie, fiecâi-ei funcții in parte.

x Angajarea sau promovarea personalului pe 
funcții care au atribuții legate de gestionarea și

controlul mijloacelor materiale .și bănești con
stituie o operație distinctă in cazul controlului 
ierarhic operativ curent. In viitor, angajarea pe 
asemenea funcții se va face numai după o prea
labilă verificare a antecedentelor penale de că
tre conducătorul unității. De asemenea, se im
pune un control permanent al modului in care 
gestionarii jși aduc la îndeplinire atribuțiile de 
serviciu, corectitudinii de care dau dovadă in 
operațiunile de gestionare și de întocmire a 
documentelor primare. Menționăm că, în trecut, 
din cauză că nu s-a acordat importanța cuve
nită acestei operațiuni, s-au menținut in funcție 
persoane necinstite și incorecte, care au pro- 
\ocat pagube în dauna avutului obștesc, cum s-a 
intîmplat. nu de mult, la E. M. Paroșcni și 
Preparația cărbunelui Corocști.

In înțelesul larg al controlului ierarhic ope
rativ curent trebuie să înțelegem activitatea de 
control pe care e necesar s-o exercite fiecare 
salariat la locul sau de muncă, controlul efec
tuat de fiecare șef de sector, secție, birou etc. 
asupra activității subalternilor privind opera
țiile care antrenează consecințe de ordin eco- 
nomico-financiar.

Toate documentele tehnico-operative, precum 
.și cele cu caracter financiar-contabil, trebuie su
puse controlului ierarhic operativ curent.

Considerăm că. prin exercitarea eficientă a 
acestui control propriu al unității, vom putea 
îmbunătăți activitatea de gospodărire a mijloa
celor materiale și bănești din cadrul unităților 
in subordine, contribuind prin aceasta la crește
rea eficienței economice a unităților Centralei.

Farmec indescriptibil pe defileul Jiului Loto : N. MOT DOVE.'.NU

(Urmare din pag. 1)

— Vedeți mulțimea aceea 
de blocuri, incepîr.d de la 
Institutul pedagogic de 3 
ani ? mă întreabă in auto
buz călătorul căruia îi ce
rusem o lămurire despre sta
ția unde trebuia să cobor. 
Privirea mi se îndreaptă in 
direcția unde îmi indica in
terlocutorul.

— Da, văd !
— ...înainte, aici era o cim-

...Barajul nou. caro stăvi
lește la cîțiva kilometri de 
Baia Mare un lac de acumu
lare pentru alimentarea cu 
apă a orașului constituie un 
minunat loc de agrement, iar 
fișia de asfalt ce urmărește 
conturul lacului, pe unul din 
maluri, te poartă mai depar
te pe Valea Neagră spre 
punctul turistic „Izvoare".

Noile institute, pedagogic 
de 3 ani și cel de subingi- 
neri. cu citeva facultăți fie-

Perla

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

U.T.A. — Steaua 
Roșie Belgrad 

Steaua —
P.S.V. Eindhoven

AMSTERDAM 6 (Agerpres). 
— Marți, la Amsterdam. a avut 
loc tragerea la sorți penlru sta
bilirea meciurilor din cadrul 
optimilor de finală ale compe
tițiilor internaționale de fotbal 
..Cupa campionilor europeni" si 
„Cupa cupelor". Echipa U. T. 
Arad, care a eliminat celebra

★ ★

® Disputată pe hipodromul 
parizian T.ongchamp. tradiționa
la cursă de galop, premiul „Ar
cul dc triumf" a fost câștigată 
de calul francez „Sassafras", 
condus de jocheul Yves Saint 
Martin. Pe locul doi a sosit ca
lul canadian „Nijinski" având jn 
.șa pe celebrul jocheu Lestter 
Pigott.

formație olandeză Feijenoord, 
va întilni echipa Steaua Roșie 
Belgrad. In „Cupa cupelor* 
Steaua București va juca in 
compania echipei olandeze 
P.S.V. Eindhoven. Intîlnirile ur
mează să aibă loc la 21 octom
brie (turul) și 4 noiembrie (re
turul).

★

9 La Varșovia a avut loc in- 
tilnirea de tir cu arma dc vână
toare intre echipa Legia și for
mația „clubului sportiv școlar" 
din București. Au luat parte și 
componcnți ai lotului național 
polonez. In proba de talere a- 
runcate din șanț, pc primul loc 
s-a clasat cunoscutul trăgător 
polonez Smelczinski cu 199 
puncte, urmat de românul Ște
fan Bodnărcscu — 188 pun-te.

LA VÎNĂTOARE DE URȘI
Trei vânători, cu vechi state 

în acest sport al... povestirilor 
cu multe înflorituri, au plecat 
în ziua de 6 octombrie spre 
Val ?a S ișa-izvor. Nu i-ar fi pu
lul opri nimeni in lume, nici 
norii plumburii șî nici ploaia 
rece de toamnă, care pe înălți
mile unde urmează să urce e

transformată precis in lapoviță 
.și ninsoare. Cei trei temerari 
se numesc Matei Leonard. Mi
hai Gruber și loan Ciur, și s-au 
dus să înfrunte intemperiile na
turii și puternicul urs carpatin. 
Au plecat înarmați cu puști, 
cartușe, alimente, răbdare și cu 
autorizația de a vina unul din

La școala din Răscoala, în prima zi de școală

urșii răpitori ce s-au aciuit pe 
aceste meleaguri. Dacă Moș- 
Martin va cădea sau nu sub 
gloanțele vânătorilor rămine de 
văzut. Dar, vorba proverbu
lui cu pielea ursului din pă
dure...

Totuși, dacă cei trei se întorc 
victorioși, vor avea ce povesti 
întreaga iarnă și probabil o să 
inserăm și noi in coloanele zia
rului despre vânătoarea plină de 
peripeții a ursului. Să nu care 
cumva să ne abdă insă ursul 
ce discutăm despre cl că dăm 
de bucluc...

D. C.

(Urmare din pag l)

(Urmare din nr. 6 502)

Rămîneți 
la ore
suplimentare

motor la ban- 
montoțî și pe

plecați.

— Tănase !
— Ie ascult, meștere.
- Astăzi mai rămii cu băieții 

citeva ore, după program.
- De ce să rămin cu băieții 

după program.
— Vă vine un 

cui de probă. II 
ăsta si...

- Și?
— Și după aia
- Meștere, ai uitat ce e as

tăzi ?
- Ce e astăzi ?
- Avem ședință sindicală... 

II avem invitat de onoare și pe 
Drăghiceanu. Bunul nostru 
tron I Astăzi il vom ruga 
binevoîască să semneze 
trociul colectiv.

— De ședințe ne arde nouă 
acum ? Trebuie să 
troctoorele. ogoarele 
de troctoare...

- Meștere, si noi 
voie de mincare ! 
meștere, stai mai 
preojma patronului" : 
se scaldă ?

- Cum in ce aoe
- Adică, 

mitale, o 
economat ? 
alimente ?

- Să vă
- Să ne 

leofa pe care o iau eu la 
chenzină cumperi exact o piine 
la negru si cinci

pa
să 

corr-

reparăm 
au nevoie

avem ne- 
Dumneata, 
mult prin 
in ce ape

se scaldă ? 
după părerea du

să ne facă patronul 
O să ne aducă

aducă el alimente ? 
aducă, oentru că cu 

o

kilogrome de

mălai. Piinea de pe cartela, 
iți jur ca nu ne ajunge, și specu
lanții ne jefuiesc, iau și 
de pe noi.

— Tănase, ce tot caută 
și Bulea pe la tine ?
- Meștere, eu te-am 

bat altceva. Ceva in 
cu contractul colectiv, cu eco- 
nomatul...

- Și zici că nu moi vrei să 
rămii cu echipa la ore supli
mentare...

— Să lucrăm noi singuri așa, 
de capul nostru, și ceilalți să 
se adune Io ședință ?

- Dacă toți șefii de echipă 
își lămuresc oomenii... o țineți 
altădată, după ce trece iure
șul ăsto. Pină la intii trebuie 
să reparăm 18 tractoare si abia 
avem gata 11 bucăți... Patronul 
pune multă bază pe tine.

— Și noi punem bază pe el 
dacă ne

— Te-a
- M-a

meștere...
80 de kilograme ca dumneata 
aș face și 6 ore suplimentai 
pe zi dar om doar 58. Cu sa
lopetă cu tot. Dacă mi-oduc 
bine aminte, de Sfintul Gheor- 
ghe, atunci cind m-am cinlă- 
rit, aveam 58 de kilogrome. Și 
cu 
cu tot...
- Și zici că 

cu echipa vreo
— Dacă nu

Meștere ai observat că 
rențiu, băiatul ăla 
din echipă care a
Mediaș...

- Ce e cu el ?
- Am băgat de

pielea

intre- 
legătură

dă de mincore... 
instrumentat Alecu ? 

instrumentat stomacul. 
Dacă aș avea și eu

boconcii cu talpă de

nu mai 
două ore 
era

lemn

romii 
? 

ședințo...
Lau

de Io mine 
venit de la

seomă că

I ■
l ■

I ■

I I
I ■

!■II
!■
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maramureșeană
pic. Și acum, uitați, sint zeci 
și zeci de blocuri.

Era noul cartier Săsar. In
tr-adevăr, acum opt ani. ni
meni dintre noi nu bănuia a- 
ceste transformări băimărene, 
rapide și înălțătoare. Nu exis
tau pe atunci nici noile blo
curi de pe strada G. Coșbuc, 
nici splendorile arhitecturale 
ce con tă numele de Palatul 

d istrativ, Casa de cul
tură. hotelul și restaurantul 
„Gutin". noul cinematograf, 
clădirea și semisfera „Plane- 
tarium“-ului.

arc. deschid drumuri sigure 
spre noi orizonturi tinerilor 
intelectuali băimăreni, viitoa
re cadre ce vor prelua șta
feta construcție; socialiste din 
mîinile celor care au făcut 
din Baia Mare unul din pu
ternicele centre industriale 
ale țării, unul din cele mai 
frumoase orașe ale noastre, 
rod al grijii partidului și 
statului pentru dezvoltarea 
arnțqHioasă și egală a tutu
ror Așezărilor de pe meleagu
rile1 patriei.

Lauchhammer o marc cocscrie 
unde se produce cocs din lignit, 
corespunzător pentru a ii foii 
sit in industria metalurgică 
industria chimică. La 
relativ scurte, au luat 
Cottbus, pe un spațiu 
cele mai mari șantiere 
strucții ale R.D.G. Prima șarjă 
de cocs la Lauchhammer a coin
cis cu primele lucrări pentru 
termocentrala de la Trattcndorf. 
La mimai cîțiva kilometri de 
această localitate se afla pe vre
muri hanul „Schwarze Pumpe“ 
care a împrumutat numele său 
marelui combinat de lignit 
înălțat aici. Pădurea de pini a 
fost nevoită să cedeze locul nou
lui combinat. Patru mine la 
suprafață de extracție a ligni-

fo
it 

intervale 
ființă la 

restrîns, 
de con-

T B U S
tului, mai multe fabrici de bri
chete, termocentrale și cocsoii 
fac parte din combinatul 
„Schwarze Pumpe". 1 CO 000 tone 
lignit pe zi sint transformate 
aici în brichete, cocs, păcură, 
ulei, gaze și energie electrică. 
Anual se produc aici 3,8 mili
arde metri cubi de gaze, ceea 
ce reprezintă mai mult decit 
producția tuturor celorlalte 200 
întreprinderi de gazeificare din 
R.D.G. Un nou oraș, Hoyers
werda, s-a înălțat alături de ma
rele combinat.

In imediata apropiere a aces
tui centru industrial, lot în re
giunea Cottbus, se află in con
strucție cea mai mare termo
centrală a R.D.G., „Boxberg". 
Gigantul este prevăzut să pro
ducă 3 000 In 1971 ur
mează să intre în funcțiune pri

ma turbină cu o capacitate de 
200 mw.

Dar regiunea Cottbus nu li- I!
vrează economici naționale nu- *1
mii prețioasa energic electrică. ■!
Gazul, fibrele sintetice, produ- !!
sclc textile, sticla și ceramica «■
sini ramuri industriale dezvolra- »», _ Blte cu prtoretate m aceasta re- 
gittne. La Cuben se afla cea mai jj
mire întreprindere a R.D.G. de J{ 
fibre sintetice. O fabrică la ■; 
Schwarzheide asigură agricu'tu- ■; 
vii R.D.G. cît și exportului, JJ 
ierbicide prețioase. J{

Fără îndoială această dezvol- Jj 
tare vertiginoasă a regiunii Colt- 
bus a dus la transformări pro- !! 
funde în viața popu'ației, care ** 
î'tlîmpină cea de-a 21-a aniver- !l 
sare a Republicii cu noi și în- ■■
semnate succese în producție. • • 
Nivelul de trai a crescut și viața •• 
social-culttirală s-a dezvoltat în •• 
anii construcjici socialiste, con- 
dam nnd picirii pentru totdeauna J] 
sărăcia și mizeria care domnea j; 
aici altădată. ?!

de vreo zece zile nu mai in- — Am spus eu că ore vreo — A fugit direct in biroul
tirzie la serviciu. legătură ? patronului.
- Da. Și ce-i cu asta ? — Atunci de ce mi-ai spus-o ? - Probabil ii transmite sa-
- De la Mediaș a fost dat - Ca să nu mori prost, dom lutări, de la mine. Alerga 2

afară tot pentru motivul ăsta. nule maistru 1 - Alerga ! De ce te-a pă1-
Și dumneata i-ai pus in vedere — Ce ai zis ? muit ?
că-l dai afară dacă... Știi de — Ca să nu mori prost !... - Pentru că așa am vrut

de după război
Fragment din „Uialoguri despre via(ău de fticufă Tănase

ce nu mai întirzie ?
- De ce ?
- Și-a cumpărat ceas. Intii- 

zio pentru că n-avea ceas... O 
lună de zile o mincat 
mormeladă cu piine. Iți 
cuvintul 
te mint.
- Ce

asta cu

nuinai 
dau 

meu de onoare că nu

legătură are povestea 
orele suplimentare ?

Mi s-a făcut 
dor 
de-o palmă!

- Ce-a avut cu tine maistru’, 
Tănase ? De ce te-a pocnit ?

- Din dragoste, nea Ale
cule.

eu. Mi se făcuse dor 
palmă. M-am' învățat cu 
rav. Dacă 
de vreme
- Dacă

ce...
- Să

Alecule 
rele ?
- Nu

fi 
I

de-o 
nă- 

nu încasez o bucată 
palme, nu sint oin. 
a dat el in tine, de

dot și eu 
Păi, mă

„OF-URI“ 
la Dîlja Mică
In Dilja Mică locuiesc 

vreo 60 de familii. Toate 
dai absolut toate au un mare 
„of" pe inimă. Vinovat e 
Jiul. Și-a umflat, mai acum 
cîțiva ani apele și a luat 
podul peste care treceau dil- 
jenii tind veneau la l’etio- 
șani. Acum cînd vin, trec di
rect prin apă sau ocolesc pe 
la puntea aceea de se lea
gănă că altfel nu-i chip, 
fiindcă n-au la dispoziție eli
copter, iar Jiul nu-i naviga
bil. De cile ori a fO't depu
tatul diljenilor la secția gos
podărie a Consiliului popu
lar municipal Petroșani 
să arate care-i situația nici 
el nu mai știe. Au fost și 
alții ca doar sint direct in
teresați. S-au întors de fie-

A

însemnare
care dată acasă cu promisiu
nea ă se va face. In ce vară, 
în ce an? Nu se știe. în 
schimb dîljenii știu și se gin- 
desc cu îngrijorare :e 
vor- fare în timpul ier
nii. Pentru toate ponoasele 
Jiul e vinovat că Ie-a furat 
podul Dar oare acei ce-i a- 
mină la cadendele grecești nu? 
Și cită nevoie au dîljenii de 
acest pod. Pentru construirea 
lui ar pune cu toții umărul. 
Doar material să fie Și spe
cialiști care să-i îndrume.

Al doilea -of* iese din 
piepturile doar a 60 de fa
milii (la zece din ele pio- 
blema ..of"-ultii e rezolvată). 
E din cauza electrificării. Și 
în această direcție au primit 
promisiuni dar lumină ’oc. 
Au ..împrumutat" ei lampa 
lui Aladin dar li s-a urît. 
Cind ii aprind feștila se qîn- 
desc cu jind la o lampă elec
trică care din pricina unor 
birocrați la ei întirzie să 
apară. Cu aparatele de radio 
au rezolvat-o. Si-au cumpă
rat oamenii tranzistoare. Dar 
cu lumina si televizoarele 
încă nu. Si tare le duc dorul.

închei aceste rînduri soli— 
citînd pe cei în cauză să 
facă în așa fel ca ,.of"-urile 
diljenilor să dispară cit mai 
curind. Să auzim de pod și 
electrificare !

D CRISAN

care 
incasot 

că
prost.

palme 
făcut 

Leonida...

ci să-l fi luat oșa, de guler, și 
să-l fi tras în fața muncitoii- 
lor și să fi strigat : „Oameni 
buni, omul ăsta m-a bătut"...

— Nea Alecule, dumneata ai 
mincat bătaie vreodată ? Am 
auzit că ai fost și la Doffona.
- Am mincat.
- Și nu ți-a plăcut ?
- Ultimele palme pe care 

le-ai încasat, de ce le-ai în
casat ?

- Ultimele palme pe 
le-am incasot, le-om
acum cinci minute pentru 
l-om făcut pe maistru’
- înaintea ăstuia ?
— Nene, eu măninc 

de cind mă știu... Am 
ucenicie la gorajele
O ucenicie fără palme nu este 
ucenicie... Abia așteptam 
devin calfă. Să pot da și eu 
palme ucenicilor.

- Și ai dat ?
- Cum să nu I Chiar a doua 

zi după ce om primit carnetul 
de lucrător. Aveam pe lingă 
mine trei ucenici. Pe cel mai 
cuminte dintre ei, pe cel mai 
așezat, l-am trimis cu o bu
cată de piine și cu niște slăni
nă la fierărie să topească slă
nină
nea unsă și 
tocmai bună 
dot o palmă.
- De ce ?

nină ? li căzuse pe foc și avea 
nisip ?

- Nu ! O prăjise cu gaze. Și

să

pe piine. Mi-a adus pîi- 
slănina rumenită 
de mincot. l-am

Mincase din slă-

SCRISORI DL LA CIIILORI
Maleea depozit de gunoi ?
T’ă aducem la cunoștință o 

situație care contravine norme
lor sanitare și grijii ce trebuie 
să o aibe fiecare cetățean față 
de aspectul urbanistic al ora
șului nostru.

Este vorba dc locatarii din 
incinta școlii nr. 4 din Petro
șani care sfidind dispozițiile în 
vigoare care prevăd ca gunoa
iele menajere să fie colectate în 
reapienți pentru a fi ridicate 
de serviciul de salubritate, le

aruncă pur și simplu in pîrîul 
Maleea. Ca urmare, albia Ma
ieu, porțiunea dintre sediul 
U.F..L. și podul din strada Repu
blicii, este plină de hîrtii. zdren
țe și alic murdării, motit pen
tru care apelăm la sprijinul re
dacției în curmarea acestei stări 
de lucruri degradate și ncigic- 
nice

Locuitorii din strada 6 Martie 
Petroșani

Povestea unei reoarații
Ncliind mulțumit de calita

tea imaginii televizorului am 
apelat la serviciile atelierului 
de reparații al cooperativei „Fi
nirea" din Aeroport — Petro
șani Mi s-a spus sa las apara
tul patru zile la atelier deși 
acesta, după mine, nu necc ita 
a't. eva decit o reglare. Prczcn- 
tîndu-mă penlru r-dicarea a- 
phratului. am constatat că ima- 
ginca funcționează la fel de de
fectuos Mi s-a indicat să i duc 
a a i guri nd u-mă că după I 
ore de iuncțibnare imaginea va 
reveni la normal. Pentru „repa

rație" am achitat, chitanța nr. 
275 din 5 septembrie a.c., suma 
dc 126 dc Ici. Am dus aparatul 
aca<ă dar imaginea nu și-a re
venit nici după trei zile de 
funcționare, decum clupă trei 
ore, cum mi s-a garantat la ate
lierul dc reparații

întreb, este oare just să i’lă- 
te'C 126 de lei pentru o lucra
re. dacă poate fi vorba de așa 
cet i, care nu a dus la nici un 
rezultat ?

Nicolae DIACONU 
Petroșani

JOI 8 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I : 5,05—6.00
Muzica dimineții; 6.05—0,30 
Muzică și actualități; 7.00 Ra
diojurnal; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10.10 Curs de limba ru
să; 10,30 Formații vocal-instru- 
mentale de muzică ușoară: 11,05 
Uverturi la operete; 11,15 Din 
țările socialiste: 11.45 Sfatul 
medicului: 12,00 Recital de o- 
peră; 12.15 Program de cintece: 
12,25 Știința la zi: 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană; 1322 Muzică ușoară 
interpretată la acordeon: 13.30 
Cine știe cîșligă; 14.00 Compo
zitorul săptăminii; 14.30 Muzică

ușoară; 14,40 Publicitate radio; 
14.50 Selecțiuni din opereta «Fe
tițele din pădurea neagră" de 
Leon Jessel; 15,00 — 100 de 
legende românești; 15,30 Melo
dii populare; 16,00 Radiojurnal; 
16.20 Orchestra Jose Granados;
16.30 Agendă județeană: 16.50 
Corul de copii al Radiotele- 
viziunii; 17.05 Antena tinere
tului; 17,30 Cintă Livia llcău, 
Ion Crețu și Aurică Piculeață; 
18,00 Microrecital Pierre Odar;
18.10 Orizont științific; 18,30 
Pagini orchestrale din opere; 
19,00 Gazeta radio; 19,30 Muzi
că populară: 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 Cintă Aura b rzi- 
ceanu: 20.20 Argheziană; 20.25 
Zece melodii preferate: 21.00 
Acasă la... Mihai Gafița; 21,20 
Melodii de Florin Bogardo;
21.30 Moment poetic: 21,35 So
listul serii : Bobby Darin; 22.00 
Radiojurnal; 22,20 Sport: 22.30 
Seară de romanțe: 22,50 So
net pentru dragostea noastră;
23.10 Siluete: 0.03—5.00 Estra
da nocturnă.

căzuse

in el ? 
couza 
de ce

pe coltucul de piine 
untura uniform...

— De ce oi dat atunci
— Nu știu. Poate din 

tradiției... Nea Alecule
se tem oamenii ăștia de dum
neata ? Maistru’ m-a întrebat, 
printre altele, ce tot cauți pe 
la mine, de ce tot umbli pe 
lingă mine...
- Și cei i-ai spus ?
- Că nu te cunosc.
— Și chiar nu mă cunoști ?
— Nu. Am oflat despre dum

neata niște lucruri ciudate... 
Vrei

MIERCURI 7 OCTOMBRIE

mă 
Mă

niște lucruri
să fiu sincer cu dumneata ? 
Te rog ?
Ce oi dumneata
Anume ?
Dumneata, nea 
duci pe mine la 
distrugi. 
Cum adică ?

cauza dumitale m-am 
rîs în toată mahalaua, 
cauza mea ?!

cu mine ?

Alecule, 
pierzanie.

adică te-am făcut

fosl la

să aminăm 
pe altă dată ?

ședință 
toată echipa ta.

discu- 
La ora 

sindicală...
Răs-

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Universal șotron — en

ciclopedie pentru copii.
18.30 Cabinetul economic TV.

Factorii intensivi.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Fotbal : Cehoslovacia —

Finlanda — in cadrul 
Campionatului european 
(repriza a II-a) Trans
misiune de la Praga 

20.45 Tele-cinemateca : „Gol 
ful paradisului" — o 
producție a studiourilor 
engleze.

22.20 Gala marilor interpreți 
români — Valentin 
Gheorghiu.

22,50 Actualitatea literară.
23.15 Telejurnalul de noapte.
23.30 Închiderea emisiunii.

— Din 
făcut de

— Din
- Da.
— Cum 

de ris ?
- Simbătă seara om 

primul meu bal...
— Vrei 

ția asta 
4 avem 
Vino cu
punzi de prezența lor... La ora 
patru, la turnătorie... Și mai 
gindește-tc la cele ce mi-ai 
spus, că te duc la pierzanie... 
O să discutăm la un șpriț...

(Va urma)

Mica 
publicitate

Casă de vînzare ocupabilă. 
Diagoh i Rozalia, Lupeni, sir. 
6 August, 15.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Evenimentele

Convorbirile
politice
polono

vest-germane
Din nou în actualitate
procesul Manson

Comitetul Central al Uni
unii Socialiste Arabe, convocat 
luni seara in ședință plenară 
extraordinară, a hotărît in una
nimitate să desemneze pe 
Anwar Sadat in calitate de 
candidat la funcția de preșe
dinte al Republicii Arabe 
Unite. Comitetul Central a
aprobat un raport prezentat 
in acest sens de Comitetul 
Executiv Suprem al Uniunii So
cialiste Arabe, care recoman
dă ca această propunere să 
fie examinată miercuri de 
Adunarea Națională, convo
cată in sesiune extraordinară 
pentru prima oară după moar
tea președintelui Nasser.

BELGRAD 6 (Agerpres). — 
Relevînd intensificarea con
tactelor dintre oficialitățile 
economice din R.S.F. Iugo
slavia ?i R P. Chineză și 
sporirea schimburilor comer
ciale reciproce, săptăminalul 
„Ekonomska Politika", care 
apare la Belgrad, subliniază, 
totodată, existența unor largi 
posibilități de promovare a 
comerțului dintre cele două

economice

NAȚIUNILE UNITE 6 (Ager
pres). — Corespondență spe
cială de la trimisul nostru. A- 
drian Ionescu : „In ajunul ani
versării unui deceniu de la a- 
doptarea de către Organizația 
Națiunilor Unite a «Declarației 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale* nu putem și nu tre
buie să uităm că 45 de teritorii 
cu o populație de aproximativ 
28 milioane de locuitori se află 
încă sub dominație colonială".

Această realitate tragică a e- 
pocii noastre, subliniată de la 
înalta tribună a Națiunilor U- 
nite de către majoritatea dele
gațiilor țărilor membre, a con
stituit obiectul lucrărilor Co
mitetului special însărcinat cu 
elaborarea programului de ac
țiune, sub forma unui document 
al O.N.U., pentru lichidarea .de
finitivă și cit mai urgentă a 
ultimelor vestigii ale colonialis
mului.

O astfel de preocupare ma
joră a epocii 
te reflectarea

noastre își găseș- 
încă din pream-

bulul programului de acțiune 
care a fost pus la punct de 
membrii comitetului in vederea 
adoptării lui de către sesiunea 
jubiliară a Organizației Națiu
nilor Unite. Subliniind că, deși 
un mare număr de țări și-au 
dobîndit libertatea și indepen
dența in ultimii 10 ani, „regi
mul odios care este colonialis
mul continuă să existe în nu
meroase regiuni, in document 
se reafirmă faptul că : „Toate 
popoarele au dreptul la auto
determinare și independență, 
supunerea popoarelor de către 
dominația străină constituind 
un serios obstacol in menține
rea păcii și securității interna
ționale. Persistența colonialis
mului sub toate formele și ma
nifestările sale reprezintă o cri
mă care constituie o violare a 
Cartei Națiunilor Unite, a De
clarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, a Declarației 
universale a drepturilor omu
lui și a principiilor de drept 
internațional".

VARȘOVIA fi, 
pondcntul Agerpres. I. Dumi- 
trașcu, transmite : Intr-o co
respondență din Bonn privind 
cea ce-a fi-a rundă a convor
birilor politice polono-vcsl- 
germane. ziarul „Zycie Var- 
szawy* subliniază, printre al
tele, că in capitala R.F.G. se 
consideră că un progres rea
lizat la actuala rundă va ne
tezi calea spre finalizarea 
convorbirilor, cu participarea 
personală a ministrului de 
externe, Walter Scheel, la 
Varșovia. In continuare, in

militare
pe teritoriul R.D. Germane

BERLIN 6 (Agerpres). — A- 
genția ADN a anunțat că in 
R. D. Germană au sosit unități 
militare din țări socialiste din 
Europa pentru a lua parte la 
aplicații militare comune, potri
vit planului pregătirii de luptă

a forțelor armate ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La aplicații participă R. P. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă. 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. S. România, R. P. Ungară și 
Uniunea Sovietică.

țări. In acest sens, publicația 
belgrădeană menționează, in
tre altele, că compania de na
vigație iugoslavă „Jadrolini- 
ja" a încheiat deja contracte 
in valoare de 4,8 milioane 
dolari cu beneficiari din R.P. 
Chineză și a deschis linii re
gulate intre porturile Rieka 
și Tien-Tsin.

Subliniind recenta prezență 
Ia Tirgul de la Zagreb a unei 
delegații guvernamentale din 
R. P. Chineză, .Ekonomska 
Politika“ consideră că la 
dezvoltarea relațiilor comer
ciale dintre cele două țări ur
mează să aducă o contribu
ție considerabilă Secția pen
tru relații economice cu R.P. 
Chineză, recent creată de Ca
mera federală pentru indus
trie a R.S.F. Iugoslavia.

ÎN IORDANIA
domnește calmul

AMMAN 6 (Agerpres). — Un 
comunicat al Comitetului supe
rior arab, difuzat de postul de 
radio Amman, anunță că nici 
un incident nu a fost semnalat 
luni pe teritoriul Iordaniei. Co
municatul constituie o dezmin
țire a unor știri difuzate de 
anumite posturi de radio străi
ne, potrivit cărora intr-un sat 
din nordul Iordaniei ar fi avut 
loc luni incidente puternice în
tre armata iordaniană și uni-

tățile de rezistență palestinie
ne. Comitetul superior arab a- 
nunță, totodată, că acordul de 
încetare a focului este respec
tat pe întreg teritoriul Iordaniei 
și că în urma retragerii trupe
lor guvernamentale din Amman 
și depunerii armelor de către 
fedaini, o nouă clauză a acor
dului de la Cairo începe să fie 
pusă în practică : eliberarea de- 
ținuților ambelor părți.

corespondență se arată : „O- 
pinia publică vest-germană 
cunoaște că unicul funda
ment posibil de normalizare 
a relațiilor dintre Polonia și 
R.F.G. il constituie recunoaș
terea caracterului ireversibil 
al actualei frontiere vestice 
poloneze de pe Oder și Neisse".

La rîndul său, „Express 
Wieczorni" scrie pe aceeași 
temă : „Ne apropiem de în
cheierea tratatului caic, pe 
baza recunoașterii de către 
R.F.G. a graniței do pe Oder 
și Neisse și a renunțării o 
dată pentru totdeauna la pre
tenții teritoriale, creează po
sibilitatea, și intr-un fel des
chide calea spre noi procese 
de normalizare în relațiile 
dintre R. P. Polonă și R.F.G. 
Neîndoielnic este faptul că e- 
dificarea unor relații normale 
pe această bază și în sensul 
colaborării economice, tehni
ce și științifice ar fi atit în 
interesul celor două popoare 
cit și al evoluției pașnice din 
Europa".

L.A PAZ 6 (Agerpres). — I. 
vitura militară de stat din Bo
livia, declanșată duminică in 
absența din capitala țării a 
fostului președinte,' generalul 
Ovando Candia, și care in pri
mele momente părea să fi e- 
șuat, nu a putut fi evitată. Re
întors imediat din localitatea 
Santa Cruz, situată la 500 km 
de La Paz, Candia a încercat 
să obțină o soluție de compro
mis cu liderul rebeliunii, gene
ralul Rogelio Miranda, coman
dantul trupelor terestre, cu ca
re s-a intilnit in două rînduri. 
Acesta din urmă, contind pe 
sprijinul militarilor, a respins 
orice compromis, fapt pentru 
care a fost destituit din postul 
pe care îl ocupă. Evenimentele 
aveau să se precipite in favoa
rea lui Miranda Și a sprijinito
rilor săi militari, refugiați în 
garnizoana „Miraflores".

Marți dimineața, după con
sultări cu membrii cabinetului 
său, fostul președinte Alfredo 
Ovando Candia și-a anunțat de
misia „spre a evita o ciocnire 
singeroasă in sinul forțelor ar
mate". Ulterior, el s-a refugiat 
la Ambasada Argentinei din La 
Paz, unde a cerut azil politic, 

confirmat și la Buenos

Imediat după demisia lui O- 
vando Candia. generalul Roge
lio Miranda s-a autoproclamat 
președinte al unei junte mili
tare care și-a asumat conduce
rea țării. Ceilalți membri ai 
juntei nu sînt încă cunoscuți. 
Totodată, el a numit un nou 
primar al capitalei in persoana 
generalului în retragere Esco
bar Uria.

Palatul prezidențial este îm
presurat de armată. Agenția 
UPI relatează că situația se 
menține incertă, liderii militari 
nehotărînd încă dacă vor de
semna pc Miranda în funcția 
de președinte sau vor numi o 
juntă care să preia puterea.

LOS ANGELES 6 (Agerpies). 
— Procesul intentat grupului de 
hippyes acuzat de uciderea, in 
august 1969, a actriței Sharon 
Tale și a altor șase persoane 
reține din nou atenția agenții
lor de presă, după ce princi
palul inculpat, Charles Man- 
son, a încercat, in cursul uneia 
din ședințele obișnuite de 
audiere a martorilor, să-l ata
ce pe judecătorul Charles 
Older. Oricum in imposibilitate 
de a aduce vreo vătămare 
fizică judecătorului, Manson 
a fost evacuat din sală, împre
ună cu cele trei coinculpate, 
care s-au dedat și ele la in
sulte la adresa judecătorului.

Distribuitorii de ziare
londonezi și-au reluat
lucrul

Președintele Nixon Situația
© Guvernul danez 

noscute liniile generale ale»^unui 
plan în 12 puncte de asanar? 4cc>^ 
nomică vizînd combaterea ienotne- 
nului de inflație galopantă pe care 
îl cunoaște, în ultimele 16 luni, 
Danemarca, în ciuda diferitelor 
măsuri de austeritate adoptate. Ex- 
perții prevăd că în 1970, deficitul 
balanței de plăți va atinge cifi 
record de 5 miliarde de coroan 
Planul trebuie să fie discutat 
aprobat de Folketing (Parlament).

s-a reîntors în S.U.A.
WASHINGTON 6 (.Agerpres). 

— După turneul său de nouă 
zile prin mai multe țări euro
pene, președintele Nixon a so
sit marți la Washington.

Agenția UPI menționează că, 
imediat după sosire, președin
tele și-a consacrat întregul său 
timp redactării unui raport că

tre națiune în legătură cu si
tuația din Vietnam și cu inten
țiile S.U.A. privind războiul din 
Asia de sud-est. Raportul va fi 
prezentat miercuri în cadrul u- 
nui program televizat de toata 
posturile americane de televi
ziune.

Grevă a ziariștilor
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Sindicatul ziariștilor de la co
tidianul «New York Post", unul 
din ziarele cu cea mai mare 
circulație din S.U.A.. au decla
rat marți grevă. Sindicatul, ca
re grupează pe ziariști, pe a- 
genții de difuzare și alți lucră
tori, a hotărît plantarea a 50 
de pichete de greviști pentru

a împiedeca apariția ziarului.
Greva a fost declanșată după 

ce negocierile în vederea în
cheierii unui nou contract de 
muncă colectiv au eșuat.

După cum transmite agenția 
UPI, greva se bucură de spri
jinul sindicatelor de la celelalte 
ziare newyorkeze.

Lansarea unui
observator- rachetă

in U.R.S.S.
MOSCOVA 6 (Agerpres). — In Uniunea Sovietică a fost 

lansat un observator astrofizic — racheta, care, pe o traiec
torie verticală, a atins înălțimea de aproape 500 kilometri, 
informează agenția TASS Pe platforma amplasată in in
teriorul unui conteiner special din partea ogivala a rachetei 
a fost instalat un complex de instrumente științifice pentru 
înregistrarea radiațiilor solare în spectrul razelor ultravio
lete și X.

După cum i s-a comunicat corespondentului agenției 
TASS la Academia de Științe a U.R.S.S.. lansarea observa- 
torului-rachetă a fost efectuată la 3 octombrie, cu scopul 
de a se face cercetări complexe asupra Soarelui și diferi
telor lui regiuni.

După îndeplinirea programului de cercetări, observato- 
rul-rachetă a coborit pe pămint, cu ajutorul unui sistem de 
parașutare. Materialele culese sînt cercetate, iar rezultatele 
urmează să fie publicate in presa de specialitate.

i i Agerpres). —
Libanului. Sulei- 
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ara. după încheierea eon
ilor cu liderii diverselor
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BEIRUT 6 
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soana lui Saeb Salam. 
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patru ori, prima 
și ultima dată in 
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vut-o u președin
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pe 
teh
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Frangieii,

Salam a declarat că a acceptat 
însărcinarea de a forma noul 
guvern al Libanului și va în
cepe in acest scop consultările 
cu liderii politici. Intr-o confe
rință de presă improvizată, el a 
arătat că iși propune ca gu
vernul său să „restabilească au
toritatea titularilor legali ai pu
terii* pentru a rezolva „pro
blemele economice, sociale și 
politice ale Libanului". Noul 
premier a apreciat că situația

Cambodgia
PNOM PENH 6 (Agerpres). 

— Forțele populare de re
zistență din Cambodgia au 
lansat in cursul nopții de 
luni o puternică ofensivă îm
potriva trupelor Administra
ției Lon Noi. Ele și-au în
dreptat focul asupra capita
lelor provinciale Kompong 
Thom și Kompong Chang. 
„Situația este foarte serioasă", 
a precizat purtătorul de cu- 
vînt al autorităților militare 
de la Pnom Penh. referindu- 
se la aceste atacuri.

Efectivele guvernului Lon 
Noi care au fost încercuite 
în cursul acestei ofensive se 
ridică la aproximativ’ 10 000 
de soldați și ofițeri, repre- 
zentînd cea mai importantă 
concentrare de forțe de la 
începutul ostilităților de pe 
teritoriul cambodgian. Aceste 
unități, dislocate cu aproape 
două săptămîni în urmă la 
80 km nord de capitală, a- 
veau misiunea de a încerca 
îndepărtarea forțelor de re
zistență din zona orașului 
Kompong Thom.

Purtătorul de cuvînt men
ționat a arătat, de asemenea, 
că autoritățile de la Pnom 
Penh nu dețin informații pre
cise asupra luptelor din 
cursul nopții trecute, dar a 
precizat că ele continuau 
marți dimineață.

OSLO 6 (Agerpres). - Un 
număr de 38 candidaturi au 
fost propuse in vederea decer
nării Premiului Nobel pentru 
pace, a anunțat August Schou, 
directorul Institutului norvegian 
pentru Premiul Nobel. Nici un 
nume nu a fost divulgat. De
semnarea laureaților va avea 
loc la 10 octombrie.

Anul trecut, Premiul Nobel 
pentru pace a fost decernat 
Organizației Internaționale a 
Muncii.

actuală din Liban „este gravă", 
iar «problemele interne și ex
terne ale Libanului impun o 
atenție susținută".

In cursul zilei de marți, pre
mierul desemnat al Libanului 
și-a început consultările cu re
prezentanții diverselor forma
țiuni politice din țară, in ve
derea formării noului guvern. 
Se așteaptă ca membrii aces
tuia să fie anunțați intr-un in
terval de 24 de ore.

Intre 7 și IC octombrie 
avea loc la Blackpool Conferința 
națională a Partidului conservator 
britanic. Pe ordinea de zi a con
ferinței se află înscrise următoare
le probleme majore: aderarea An
gliei la Piața comună, politica eco
nomică a guvernului și 
legislației

CURT CURT

LONDRA 6 (Agerpres). — 
După o întrerupere a lucrului 
de aproape două săptămîni, *a- 
lariații întreprinderii 
bube a ziarelor din 
engleză au reluat lucrul, 
urma satisfacerii revendicării 
privind majorarea salariului, 
timpul celor două săptămîni 
grevă, aproape 30 milioane 
ziare nu au ajuns la cititorii 
din diverse cartiere londoneze.
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Koln (R.F.G.) și-a în
chis porțile cel de-al 11-lea 1 irg 
internațional de 
proiecție și foto, 
acest an au luat 
tiv 700 de firme 
printre care R. 
R. D. Germană.
Anglia, S.U.A. etc.

aparataj pentru 
La ediția din 
parte aproxima- 
din 24 de țări. 
F. a Germaniei, 

Polonia, Ungaria,

• Couve de Murville, fostul 
prim-ministru francez, a sosit 
marți la Pekin pentru o vizită 
în China, la invitația guvernu
lui chinez, informează agenția 
China Nouă. La aeroport, el a 
fost salutat de reprezentanți de 
frunte ai unor ministere și de
partamente. Au fost prezenți, 
de asemenea, membri ai amba
sadei franceze.

© Convorbirile dintre președin
tele Consiliului Prezidențial 
R. P. Ungare, Pal Losonczi, 
președintele Indiei, V. V. 
care se află într-o vizită oficială 
la Budapesta, au relevat existen
ța unor bune relații de colaborare 
reciprocă în toate domeniile, men
ționează agenția M.T.I. Convor
birile dintre cei doi oameni de 
stat au cuprins și unele probleme 
internaționale actuale.

© Un nou partid politic a fost 
creat în Turcia de către 36 de 
parlamentari dizidenți ai majorită
ții guvernamentale. Acești parla
mentari (34 de deputați și doi se
natori), care au provocat, prin 
sciziunea lor, punerea în minorita
te, în luna februarie, a cabinetului 
condus de Suleyman Demirel, fă
ceau parte din aripa de dreapta 
a Partidului dreptății aliat în pre
zent la putere.

® Noul buget al Norvegiei 
prezentat în Parlament de către 
ministrul de finanțe, Ole Mvrvoll, 
a stîrnit un val de proteste in rin- 
durilc sindicatelor și ale 
ților guvernului

Q Zbygnew Iwanicki, 
cetățenie poloneză, ca 
luna iunie a.c. a deturnat un 
avion aparținind companiei ae
riene poloneze LOT, silind e- 
chipajul acestuia să aterizeze 
forțat pe aeroportul din Co
penhaga, a fost condamnat 
de un tribunal danez la șase 
ani închisoare, anunță agen
ția P.A.P.

• Guvernul norvegian a căzni 
de acord asupra termenilor răspun
sului său la propunerile făcute de 
Consiliul Ministerial al C.E.E. pri
vind organizarea consultărilor cu 
țările candidate la acest organism 
economic. Poziția Norvegiei n-a 
fost făcută cunoscută, dar observa
torii politici, menționînd surse in
formate, relevă că răspunsul este 
foarte scurt și cuprinde o formu
lare prudentă în ce privește suges
tiile asupra cooperării politice în 
cadrul C.E.E.

© La invitația Camerei Econo- 
:ce Federale a R.S.F. Iugoslavia, 

la Belgrad a sosit o delegație de 
oameni de afaceri din S.U.A. Mem
brii delegației americane, informea
ză agenția Taniug, vor discuta 
cu reprezentanți ai cercurilor eco
nomice iugoslave probleme privind 
dezvoltarea colaborării economice 
americano-iugpslave, precum și co
laborarea în domeniul turismul ai.

© „Guvernul libian a hotărît 
prelungească valabilitatea acor

durilor realizate cu 11 din cele 
40 de companii petrolifere străine 
privind creșterea progresivă a re- 
devențelor datorate statului pentru 
țițeiul extras pînă la sfîrșitul 
perioadei de concesionare a tere
nurilor". a anunțat la Tripoli mi
nistrul libian al economici și in- 

;. Abdul Salam Jalloud.

semnat 
polono- 

suedez privind acțiunile de sal
vare și cele de recuperare a încăr
căturilor scufundate în apele inte
rioare și teritoriale ale Poloniei și 
Suediei. Acordul, menit să spo
rească securitatea navigației mari
time, permite serviciilor de salvare 
ale uneia dintre țâri să acorde 
ajutor navelor aflate în apele ce
leilalte părți semnatare.

Li Varșovia a fost 
<i acord guvernamental

BELGRAD 6 (Agerpres). — 
Mit ia Ribicici, președintele 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, l-a primit 
pe dr. Hermann Abs, preșe
dintele Băncii Germane A. G. 
din Frankfurt, care se află 
in vizită în Iugoslavia, la in
vitația conducerii Băncii Iu
goslave de comerț exterior.

In cursul convorbirii, rela
tează agenția Taniug, au fost 
abordate probleme referitoare 
la cooperarea Băncii Germa
ne cu băncile iugoslave.

După răpirea diplomatului englez din Canada
MONTREAL 6 (Agerpres). - 

Cei care l-au răpit ieri la Mont
real pe atașatul comercial brita
nic la Montreal, James Richard 
Cross, au adresat prin intermediul 
unui emițător clandestin un ulti
matum guvernului federal cerind 
plata unei sume de 500 000 dolari, 
eliberarea a 13 deținuți politici, 
aparținind organizației separatis-

te „Frontul pentru eliberarea 
Quebecului", care să fie trans
portați la bordul unui avion in 
altă țară, și încetarea oricăror 
activități de urmărire penală con
tra acestora.

Luind cuvintul in Camera Co
munelor, ministrul canadian al 
afacerilor externe, Mitchell

Sharp, a precizat că guvernul 
său este pe deplin conștient de 
responsabilitățile ce-i revin in 
asigurarea securității diplomaților 
străini, și in acest scop nu va fi 
precupețit nici un efort.

In același sens s-a pronunțat 
și ministrul justiției din provin
cia Quebec, declarind că auto-

ritățile federale și cele provincia
le, in baza obligațiilor ce le 
revin, desfășoară operațiuni con
jugate pentru prinderea autorilor 
răpirii. El a menționat că răpito
rii au fixat un termen limită de 
48 de ore pentru satisfacerea ce
rerii lor și s-a arătat îngrijorat 
de faptul că starea sănătății vic
timei este precară.

Remedieri Ia...
„BMW-1 302“

BONN 6 (Agerpres). — Con
ducerea uzinelor vest-germane 
de automobile „Volkswagen* a 
confirmat că o serie de defec
țiuni au fost descoperite la noul 
tip de automobil „BMW-1 302", 
produs de această firmă. Nume
roase plîngeri au fost formulate 
de cumpărători mai ales în le
gătură cu consumul de benzină 
exagerat de mare (pînă la 25 
litri la 100 de km). Firma s-j 
angajat să remedieze aceste de
fecțiuni.

I a rîndul ei, direcțiunea uzi
nelor „Bavrischen Motoren 
Werke" (BMW) a cerut tuturor 
posesorilor din S U.A. de auto
mobile B.M.W.-1 600 și 2 200 să 
se prezinte la atelierele BMW 
în vederea remedierii unor L-- 
fecțiiini ale sistemului de accele
rație. Se apreciază la 22 000 nu
mărul automobilelor exponate 
în S.U.A.. care necesită aseme
nea transformări.

Zăpadă abundentă
în Elveția

BERNA 6 (Agerpres). — Că
derile abundente de zăpadă și 
scăderea bruscă a temperaturii 
în Elveția a surprins mai mulți 
turiști nepregătiți pentru sezonul 
răcoros. Două persoane și-au 
pierdut viața pe masivul Alvier, 
de 2 400 metri, în 
graniței cu Liechtensl. 
timpul unei furtuni de . , 
Trecătorile Furka, Grimsel 
Nufenen au fost închise, iar 
alte localități dispozitivele 
dale pentru ....
obligatorii la autovehicule, 
cauza căderilor de zăpadă, 
au ajuns pînă 
aproape 1 000 
avut loc mai 
de circulație.
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Taifun
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Asupra localității Shawnee din 
Oklahoma s-a abătut marți un 
puternic taifun, care a provocat 
victime omenești și pagube ma
teriale importante. Potrivit pri
melor informații, opt persoane 
au fost ucise și alte 51 rănite. 
Pagubele sînt apreciate la 4 
milioane dolari.

Continuă
„General

greva de la
Motors"
6 (Agerpres).DETROIT , „ . ,

In Statele Unite continuă greva 
muncitorilor corporației „Ge
neral Motors", declanșată in 
urmă cu trei săptămîni în spri
jinul unor revendicări profesio
nale. Referindu-se la perspecti
vele de soluționare a conflictu
lui, revista „Business Week" su
bliniază hotărîrca greviștilor de 
a continua greva pînă la satis
facerea integrală a cererilor lor.
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