
REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane : redactor șef - 1633 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221) ; viața de partid 
— interior 71 ; socială - interior 74 ; 
economică - interior 53 ; cultură-invă- 
țămint - inferior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

în centrul atenției

PREGĂTIREA
TEMEINICA A

INVESTIȚIILOR
ANULUI 1971

GHEORGHE DAVIDESCU, 
inginer șef 

al Centralei cărbunelui Petroșani

In fiecare an, statul nostru alo
că fonduri importante de inves
tiții pentru construirea de noi și 
noi obiective industriale și social-, 
culturale, menite să contribuie la 

producție, 
a 

Io

creșterea forțelor de 
dezvoltarea bazei materiale 
economiei științei și culturii, 
creșterea continua a nivelului 
material și spiritual al întregului 
nostru popor.

Paralel cu menținereo unui 
ritm susținut de lucru la obiecti
vele de investiții ale Centralei 
cărbunelui Petroșani, aflate în 
execuție, o sorcinâ deosebita ce 
stă în fața noostră este pregăti
rea temeinică și din timp a lu
crărilor de investiții pentru anul 
1971, primul an al viitorului cin
cinal. In aceostă perioadă este 
necesară soluționarea în amănunt 
a unor probleme multiple de core 
vor depinde ritmul ulterior de 
execuție pe șantiere, punerea in 
funcțiune la termen a obiective
lor prevăzute a se construi 
realizarea indicatorilor 
economici proiectați. In 
ne aflăm in stadiul de 
tivare a tuturor factorilor 
concură la 
biective de investiții : asigurarea 
cu documentație tehnică de exe
cuție MiDlasamen1’ libere, uti-

s.a
p -n H.C.M. nr. 750'1970 șl or- 

'dinul M.I.M.G. 356'15 iunie a.c. 
se trasează calea de urmat pen
tru a se asigura din timp o pre
gătire temeinică necesară dema
rării cu succes a planului de in
vestiții pe anul viitor. Astfel, oină 
la 1 octombrie a.c., trebuiau re
vizuite toate documentațiile teh
nice de execuție oorobate pentru 
lucrările de investirii cuprinse *n 
planul pe anul 1971 în scopul 
încadrării lor în indicii de con
sum de metal, lemn, ciment si 
alte materiale, diminuării investi
ției soecifice. reducerii volumului 
lucrărilor de construcții montaj 
și a cotelor organizării de san- 
*îe' ...Tn acest scod, documentațiile 
tehnice' în fază de execuție au fost 
analiza’e cu proiectanții și con
structorii Dentru toate lucrările. 
In urma acestei acțiuni, din fon
durile de investiții alocate Cen
tralei cărbunelui Pe’resani, prin 
schimbarea soluțiilor inițiale, s-au 
redus circa 4.700 milioone lei. 
s-a redus totodată cantitatea de 
me*al nrevâzută înhîol in pro
iect cu 1 191 tone. Dintre obiec
tivele de investiții la care s-au 
efectuat ostfel de reduceri men
ționez : atelier și gruo social Li- 
vezeni fi 162 mii leii, instalnria 
de sortare I ivereni (1 539 mii 
lei), instala*^ de eoiirare ape 
preoarotia Cernești f3°8 mii lei), 
slatia de ventilatoare Piscu — A- 
ninoasa 1290 mii lei) s.a.

O dată planul definitivat 
nivelul centralei, pe unități, 
titluri și pe acțiuni, in baza gra
ficelor de eșalonare a Investi
țiilor s-au încheiat contracte cu 
constructorii Io majoritatea obiec
tivelor prevăzute a se construi 
in anul 1971. Acest fapt permite

tehnico- 
prezent 
defini- 

care 
realizarea noilor o-

la 
pe

ații beneficiarilor cit și executan- 
ților să treacă in revistă cu trei 
luni înaintea anului de pion, 
condițiile de execuție a lucrări
lor, să cunoască mai din timp 
unele neajunsuri in privința asi
gurării cu amplasamente, utilaje 
sau calitatea documentațiilor.

In cadrul C.C.P. - beneficiar al 
unui important volum de investi
ții in creștere incepind cu primul 
an al cincinalului următor — 
eforturile principale sînt îndrep
tate acum în direcția finalizării 
operațiilor de contractare a între
gului volum de utiloje, întoc
mirea documentațiilor necesare 
pentru exproprierea terenurilor 
destinate amplasamentului unor 
obiective noi și terminarea pro
iectelor de execuție pentru unele 
lucrări. Analizind stadiul asigu
rării cu proiecte de execuție pen
tru anul viitor, se constată că 
în Valeo Jiului 6,2 la sută din 
lucrări încă nu au documentația 
gata, aceasta urmind a fi ter
minată în general pînă la 30 
noiembrie a.c. Intimpinăm greu
tăți in asigurareo cu documan- 
toție a execuției la Liceul indus
trial minier Petroșani unde se 
solicită de către executont (Trus
tul de construcții iudețean) pro
iecte tioizote din elemente pre
fabricate. dar care oină in pre
zent încă nu au fost elaborate 
și deci nici aprobate.

In ceea ce privește întocmirea 
documentațiilor necesare pentru 
expropriereo unor terenuri, soli
cităm și pe această cale mal 
multă coloborare și operativitate 
din partea organelor consiliilor 
populare orășenești din Valea 
Jiului precum și din partea Oco
lului silvic Petroșani.

Pentru demararea în bune con
diții a lucrărilor pe anul' viitor,' 
se impune însă ca in acest an 
să se termine și să fie puse în 
funcțiune toate obiectivele de 
investirii prevăzute. In această 
perioadă deci, trebuie să ne in
tensificăm eforturile pentru re- 
cepționarea și punerea în func
țiune a celor 103 obiective pla
nificate. Este adevărat că >n 
ultima perioadă împreună cu 
constructorii s-a mers mai des 
pe teren, s-au purtat discuții, 
s-au analizat lucrările, stadiul 
lor, luîndu-se o serie de măsuri 
obligatorii pentru ambele părți 
care să conducă la realizarea 
scopului propus. Dar trebuie să 
arătăm că, în această direcție, 
atit beneficiarul cit mai ales 
constructorul nu au luat toate 
măsurile care se impuneau pen
tru lichidarea, respectiv, punerea 
in funcțiune a celor ’8 obiective 
restante.

Analizind în onscmblu stadiul 
pregătirilor investițiilor Centralei 
cărbunelui Petroșani pentru anul 
viitor, putem concluziona că este 
corespunzător și că in timpul 
rămas disoonibil pină la sfirși- 
tul acestui an ele se pot termina 
cu bine, in totalitate, asigurînd 
luarea unui demaraj corespun
zător în activitatea viitoare de 
investiții.

vertigi-

I

Traian MULLER

minuni cu

'la e. m. paroșeni

I

Telegrame adresate tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Livrări
pestek
plan

pentru
codri

de aramă

îndelungat de 
complicațiile 

neconsolidare 
presante in

PORȚILE DE EIER

Sînt puțin descumpănit, ca 
! in fața unei reale dificultăți... 
j Ce cuvinte alese să mai pot 
| găsi cind. deunăzi, harul u- 
ț nui veritabil condei reporte- 
i ricesc a însuflețit, chiar in 
î coloanele acestui ziar, ferici- 
i ta, de esență imagine a mi- 

nerilor din Paroșeni ? Care 
i însușire se mai cere adăugată 
J „portretului colectiv al unor 
1 destine tinere intr-o mină ti- 
i miră" ? Se vorbea in înspira- 
• tul reportaj despre stabilitate, 
- seriozitate, disciplină... Despre 
i perseverență. Intr-adevăr, să 
’ cucerești intr-un atit de scurt 
\ răgaz, o experiență bogată 
î pe care ar invidia-o orice 
i colectiv trebuie să aduci ar- 
’ gumentele răbdării, tenacită- 
) (ii. sirguinței... Da, o sirguin- 
ț ță de artizan e necesar să 
î dovedești zi de zi, ceas de 
I ceas, minut cu minut... Nu- 
i mai așa greutățile luptei pen

(ru smulgerea comorilor de 
negre „diamante" pot fi în
vinse. îmi sună in minte o 
pildă shakespeareană : .Ex
periența se capătă prin sir- 
guință“. Omul din adincurile 
Paroșenilor acționează fără 
încetare in acest spirit, el 
știe că. doar astfel, nevoile 
de cărbune ale țării vor fi 
satisfăcute. Iată de ce recu
noașterea unanimă a meri
tuoaselor strădanii, a activi
tății asidue săvirșite la fron
turile abatajelor, vine ca un 
fapt firesc, care nu mai miră 
pe nimeni.

Dintr-o discuție .pe fugă", 
purtată recent, cu inginerul 
șef al minei Grigore Pătrui- 
că, am aflat că .startul" in 
ultimul trimestru al anului 
curent s-a făcut sub cele mai 
bune auspicii. In 6 și 8 oc
tombrie sporurile zilnice de 
producție ale minei Paroșeni 
au întrecut 500 tone! In data

de 10. planul cumulat de la 
începutul lunii întrecea 3 000 
toni}. Se înaintează 
nos... Brigada lui Costache 
Zaharia face
O.M.K.T.-uL Obține 25 tone 
pe post în medie și asta pen
tru Valea Jiului e o perfor
manță fără precedent. In 
frontalul 6 131, de pe stratul 
15, minerii destoinici ai lui 
Gheorghe Pî.șleag își întrec 
randamentul prevăzut cu a- 
proape 2 tone/post. Oamenii 
conduși de Geza Kalman, de 
la frontul galeriei de bază, 
stratul 15, care pregătesc vi
itorul abataj 6158, au reali
zat în luna trecută 160 ml 
avansare, iar pină acum, pe 
octombrie, au înaintat in me
die cu 7 metri pe zi! Creș
terea de randament pe ex
ploatare, la ora actuală : 0,5 
tone/post!

ZIUA
petrolistului 9 •

Simpozson de
Ieri, la hotelul alpin .Ru

su", a avut loc un simpozion 
dc ortopedie-traumatologie cu 
tema „Fracturile diafizare ale 
gambei11, inițiat de subfiliala 
Petroșani a Uniunii Societă
ților de Științe Medicale din 
R.S.R. I.a lucrările simpozio
nului au fost susținute 24 de 
comunicări științifice de către 
medici specialiști cu renume 
în medicina românească : prof, 
dr. docent A. Denischi, dr. 
I. Dinulescu, conf. dr. O. 
Medrea, prof. dr. I. Fazekaș, 
doctor docent Clement Baciu,

ortopedie
dr. I. Georgescu, col. dr. Gh. 
Niculescu de la clinicile de 
ortopedie din București și 
Cluj, medici de la spitalele 
din Arad. Mangalia, Azuga, 
Turda. Specialiștii în ortope
die din Petroșani au prezen
tat două comunicări ști
ințifice: .Aspecte ale trata
mentului fracturilor diafiza- 
rc de gambă’4 (dr. M. Bana- 
cu, dr. M. Farcaș, asistent 
medic V. Ureche) și .Indica
țiile și limitele extensiei con
tinue în tratamentul fractu
rilor" (dr. Mihai Banacu).

Organizarea acestei mani-

rraumafoiogîe
festărî științifice in Valea 
Jiului se înscrie in cadrul 
larg al cercetărilor medicale 
permanente de la spitalul 
din Petroșani. Frecvența frac
turilor de gambă în Valea 
Jiului, datorate specificului 
muncii, timpul ' ' ’ 
vindecare și 
septice și de 
sînt probleme 
practica medicală cotidiană, 
cărora comunicările din ca
drul simpozionului, și discu
țiile pe marginea lor, le-au 
sugerat cele mai indicate so
luții de tratament.

Cu prilejul Zilei petrolistu
lui, în sala „1 Mai", a Casei 
de cultură din Mediaș, a a- 
vut loc o adunare festivă. 
Au participat reprezentanți 
ai organ- lor locale de partid 
și de stat "și oameni ai mun
cii din cele 5 întreprinderi 
aparținînd- Centralei indus
triale a gazului metan.

Trecînd in revistă succesele 
obținute de colectivele între
prinderilor industriale de gaz 
metan, Vasile Lucaci, director 
tehnic ai centralei, a subliniat 
că prevederile planului la zi. 
privind producția globală, au 
fost depășite cu aproape 40 
milioane lei, realizîndu-se 
circa 21 milioane lei beneficii 
peste plan. Prin aplicarea u- 
nor metode moderne și folo
sirea unor utilaje perfecțio
nate, realizate in bună par
te în cadrul centralei, între
prinderea de foraj — gaz me
tan, a săpat peste prevede
rile planului mai bine de 
4 700 ml.

O instituție culturală de tra
diție, care și-a dobindir, datorită 
strădanie: unei pleiade de intelec
tuali străluciți, un prestigiu so
lid — astfel poate ji explicată 
rațiunea existenței in timp a uni
versității populare. Aceste cursuri 
asigură un cadru sistematic de 
difuzare a valorilor cultural-știin- 
țifice și tehnico-economice, prin 
forme și mijloace proprii, adec
vate scopurilor educative urmă
rite.

Pentru anul 1970—1971, Uni
versitatea populară din Petro
șani oferă celor care doresc 
să-și îmbogățească aria de cu
noștințe o mare varietate de 
cursuri, gravitind în jurul unor 
mari teme: cultură generală 
(salon literar, enciclopedie muzi
cală, pedagogia familiei. Româ
nia în imagini etc.); actualita
tea științifică (știința organiză
rii și conducerii întreprinderii, 
radio-electronică, teatru, arta fi 
tehnica filmului etc.); cursuri 
de pregătire pentru admitere și

adresa tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România au 
continuat să sosească telegrame 
din partea unor șefi de state și 
guverne, personalități politice, 
șefi de misiuni diplomatice.

In telegramele adresate de 
Huynh Tan Pliat, președintele 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, generalul Agha Mu
hammad Yahya Khan II. Pk.. 
II. J„ președintele Republicii

Pakistan. Peun Nouții, primul 
ministru al Guvernului Regal 
de Unitate Națională din Cam- 
bodgia. Alberto Sato, ambasa
dorul Republicii Africa Centra
lă la București, se exprimă cele 
mai calde urări de însănătoși
re grabnică și completă resta
bilire.

A adresat, de asemenea, o 
telegramă B. Drakopoulos, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Uniunii Democrate de Stingă 
din Grecia (E.D.A.).

In această 
pionierii de 
șani. Petrila, Aninoasa și Iscroni, 
însoțiți de cadre didactice, se în- 
tîlnesc pe platoul de la cabana 
Rusu, reeditînd o activitate cul- 
tural-educativă specifică vîrstei : 
„De treci codri de aramă". Con
cepută ca o excursie plină de sur
prize, această acțiune pionierească, 
organizată de Consiliul municipal 
al Organizației pionierilor va cu
prinde întîlniri cu vînători și cu
noscători 
muzicale, 
probe de 
talent.

dimiiieafa de toamna, 
la școlile din Petro-

ai munților, concursuri 
de recitări și desen, 

îndemînare, imaginație și

export
Colectivul secției de mobilă 

pentru export din cadrul între
prinderii de industrie locală 
Petroșani va livra, in curind, 
al doilea lot de taburete pen
tru export, in cantitate de 5 000 
bucăți. De menționat că sar
cina de plan inițială pentru a- 
cest produs era de numai 4 000 
bucăți. Ca urmare a cererilor 
înregistrate în ultimul timp pla
nul de producție al secției a 
fost suplimentat. Printr-un 
fort susținut, echipa de tîmplari 
de mobilă aflată sub conduce
rea lui Ioan Nearj a executat 
într-un timp scurt și suplimen
tul de plan, achitîndu-se astfel 
în întregime și înainte de ter
men de obligațiile contrac
tuale.

SPECTACOL TEA TRAL

e-

De la Tetrul de stat „Valea Jiului" am aflat că astăzi, 
la ora 19, va avea loc în sala teatrului, spectacolul cu piesa 
„Părinți teribili" de Jean Cocteau.
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Itsljl
cu caracter practic-aplicativ, 
cursuri de limbi străine. Prin 

prelegeri, cicluri de con- 
, simpozioane. lucrări 

practice și de laborator, confe
rențiarii universității populare, 
invitați dintre oamenii de spe
cialitate, cu cunoștințe vaste și 
competență profesională recu
noscuta (cadre didactice universi
tare, oameni de știință și artă), 
cursanții se vor bucura de o 
ambianță pe deplin propice afir
mării multilaterale a personali
tății.

Anul de învățămint începe la 
15 octombrie și ia sjirșit la 15 

iunie 19~1 Susținuta acțiune cul- 
tural-educativă pentru adulți, 
ce se desfășoară în (ara noastră, 
este generos reprezentată și de 
Universitatea populară din Pe
troșani care asigură căi mul ti "le 
de însușire rapidă a noilor cu
noștințe din’r-o marc diversita
te de domenii.

T. S.

ia anii împlinirilor

Generator de energii nebămi: 
mineritul ne oferă, nu rareori, 
fapt cotidian, o condiționare p 
manentă intre masivitatea și în
dărătnicia rocii și firea celor che
mați să o biruie zi de zi... Forjată 
într-o încleștare aspră, care nu 
îngăduie oscilații, pcrsonalitat-a 
„stăpinilor" adincurilor înmănun
chează calități dintr-un regi-tru 
larg de valori: tenacitatea, curaj-.l. 
dăruirea de sine, sînt cîteva dintre

< .1 modul cel mai simplu. Cei 10 am 
petrcctiți sub mina lui nea PEl A’2 
TATARU. meșter neîntrecut în 
zidăria subterană, m-au deprins 
cu exigențele muncii de miner. De 
la dinsu! am învățat să-mi iubesc 
meseria și să-mi grupez .cit mai 
strîns" ortacii... A „lega cit mai 
strîns*, implică aport de suflet...

Totul e privit în modul cel mai 
firesc de către omul din fața mea. 
modest, deși în urma sa au ră

ESENȚIALUL IZVOR

bune ale adinculut... Și iată că. 
alâtuii de „vulpoi" — cum le 
spune, surîzjitd complice — ca 
GHEORGHE M1ELU, STO1AN 
T1IIAN sau lingă bă:ețandrii aprigi 
de felul lui CAROL KISS și 
CEZAR BUHAI. într-o formație 
cu media de vîrslă de 23 de ani, 
a atacat în plin... Nu mai de 
mult decît luna trecută, cind 
încă nu se omogenizaseră suficient, 
ortacii noștri au realizat o avan
sare de circa doi metri pe zi de 
galerie dublă cu vatră betonată, 
depășindu-și planul în medie cu 
33 la sută. Și ciștigul a fost pe 
măsura eforturilor depuse: 175 lei 
pe post... Oamenii, au dovedit că 
nu vor să știe ce este odihna pînă

coordonatele acestui spațiu miiln- 
d.mensional.

...Aparențele sînt înșelătoare in 
privința comunistului I ILA RET 
l .XUl REANU. Statura zze.tâ, 
du.’ a.ă de fizionomia ado.emn- 
tmă, te face să-l iei drept un flă
căiandru, aflat încă la virsta ma
rilor întrebări. Doar strălucirea 
matură a privirii, decizia gemu
rilor — de care nu face risipă — 
sinteza blîndeții și energiei depu ă 
în cutele frunții, lasă să sc între
vadă un drum de muncă și 
împliniri, nu tocmai ușor.

— Retrăiesc, uneori, acești 
ani care mă despart de clipa 
am pășit, plin de ambiții, 
de pe dulcile plaiuri moldote 
pe poarta minei Petrila și im- diu 
seama că totul s-a petrecut în

de

10 
. i 

venit

AL SATISFACȚIILOR
mas peste 6 kilometri de drum 
tăiat in rocă dură și cărbune...

începutul de toamnă 1970 t-a 
pus înainte o obligație de onoare, 
o dată cu transferarea în cadrul 
minei Uricani, unde producția nu 
mergea așa cum trebuie. Se cerea 
întreprins ceva neapărat, pentru 
a se ieși din chingile impasului... 
I se solicita organizarea- unei bri
găzi de avansare rapida în scoptd 
eliminării stagnărilor care se înre
gistrau la lucrările de deschidere a 
unor căi noi spre bogățiile de câr-

nu ciștigă și... un loc de frunte 
în mijlocul celor care i-au primit 
cu atita înțelegere șt căldură.

...Galeria transversală est pilier 
— o lucrare de o importan
ță deosebită pentru definitivarea 
schemei de transport la orizontul 
500 — este încredințată noii bri
găzi. Pe tot traseul, la locul de

E.
B. MIHAI

M. Uricani

(Continuare in pag. a 3-a)

Ziarele din patria noastră 
au consemnat in ziua de 7 
octombrie a. c. un nou și 
măreț eveniment, care încu
nunează munca constructori
lor și energomontorilor de la 
Porțile de Fier: prima rotire 
cu apă a hidroagregatului 
numărul 2. Tirziu in noaptea 
ce invăluia totul: coamele 
dealurilor din împrejurimi, 
albia bătrinului Danubius, 
oamenii și mașinile, s-a dat 
ultima comandă și gigantul 
hidroagregat a început să se 
rotească sub privirile celor 
aproape 60 de muncitori și 
ingineri care nu și-au părăsit 
posturile pentru a fi martori 
la această clipă care între
gește munca, capacitatea și 
dăruirea lor. Cind apa bătri
nului fluviu stăvilită de bra
țele de oțel ale constructori
lor a început să lovească in 
paletele hidroagregatului nu
mărul 2, alături, la hidro- 
agregatul numărul 1 se în
registra furnizarea in siste
mul energetic național al ce
lui de-al 59 200 000-lea k\Vh 
de la darea lui in exploatare. 
Evenimentul este cu atit mai 
mare cu cit montajul la cel 
de-al doilea hidroagregat a 
durat cu patru luni mai pu
țin față de primul.

Noua izbindă a constructo
rilor de la Porțile de Fier te 
îndeamnă la o privire re
trospectivă a încleștării omu
lui cu furia dezlănțuită a 
Dunării in locul unde des
parte de milenii Carpații 
de Balcani.

S-au împlinit, în luna tre
cută (7 septembrie). 6 
ani de cind a avut loc inau
gurarea oficială a marelui 
șantier hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de 
Fier. De atunci și piuă acum, 
fiecare eveniment de pe Du
năre s-a încărcat de rezo
nanțele epopeice ale muncii e- 
roice depuse de constructorii 
români și iugoslavi, vecini și 
prieteni, pentru a ridica o 
punte trainică peste apele în
volburate ale Dunării. Cind, 
in 1964, s-a pus piatra de te
melie a mărețului șantier, 
mulți dintre noi, prezenți la 
acest eveniment ce va dăinui 
peste veacuri, bu greu ne pu
team imagina cum va arăta 
hidrocentrala, ecluzele, turnul 
de comandă, lacul de acumu
lare. Și iată-ne astăzi în fața 
unor realități ce unesc Și in 
același timp incintă privirile.

Anii care au trecut de la

descriuferea șantierului au , 
capuiat aici sujlu de adecă- ( 
rata legendă. Au trecut peste ( 
2 U00 de zile și nopți de cind < 
aici, la Porțile de Fier, se dă ] 
o bătălie nemaiîntâlnită intre ( 
om și fluviu. învolburat, veș- < 
nic neliniștit, bătrinul Danu- < 
bius a încercat și încearcă < 
din răsputeri să infringă vo- < 
ința constructorilor. Dar zba- < 
terea sa s-a izbit de voința < 
de fier a constructorilor. Spu < 
megind de minie, acum iși ' 
urmează liniștit calea ce i-u 1 
fost creată de om. In zorii ' 
zilei de 14 august a. c., pri- 1 
mii kilowați smulși bătrinu- 1 
lui fluviu au luminat treptele * 
înalte ale Carpaților, ducind ’ 
în țară și peste hotare vestea 
hărniciei și a dăruirii cu care 
s-a lucrat și se lucrează pe a- ( 
cest mare șantier al patriei. (

Activitatea de pe șantierul ( 
de energomontaj, care finali- ( 
zează acum întreaga operă a i 
sistemului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de . 
Fier ne înfățișează un spec- . 
tacol rar întilnit Primul hi- ( 
droagregat, cu un diametru < 
de aproape zece metri, se ro- < 
tește cu 70 de turații pe mi- ■; 
nut. reluind o cădere de apă < 
de 27 metri. Turbina Kaplan < 
care depășește singură, de : 
două ori producția actuală n .< 
hidrocentralei de la Bicaz. 
este capabilă să pună in miș
care 200 de locomotive elec
trice sau o flotă de 100 de 
nave fluviale. De altfel, în
treaga lucrare a hidrocentra
lei de la Porțile de Fier, a- 
gregatele de aici sini, prin 
proporțiile și greutatea lor, u- 
nice in lume, reprezintă ade
vărate recorduri mondiale. 
Numai paletele unei singure 
turbine Kaplan, in care au 
început să lovească apele Du
nării, cintăresc 22 tone fieca
re. Ecluza românească, lungă 
de 310 ml, lată de 34 m și a- 
dincă de 4,5 m, reprezintă un 
adevărat record mondial. (E- 
xistă una, ceva mai mică in 
S.U.A.). Lacul liniștit cu o su
prafață de 60 mii mp, va fi cel 
mai mare lac de acest gen 
din lume. Mîndria este cu 
atit mai mare cu cit această 
lucrare unică, intr-un fluviu 
care curge cu asemenea vi
teză, este executată și dotată 
cu echipament hidroenergetic 
de mare complexitate execu
tat in patria noastră soda-

(Continuare In pag. a 3-a)
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daca sine, cc-i pa

rat. Câldurica nu-i

căptușit, îl ferește

de răceală. De a-

ceea. chiar dacă

ar fi fost ger. pu-

iul de cangur nu

scoată... năsucul a-

fară.

logică din San Di

ego — California.

blinda femelă și-

curiosul ei pui de

cangur prezintă o

atracție deosebită 
pentru vizitatori.

lipsește. „Buzuna

rul" mamei, bine...

lui ? Este asigu-

să lui. puișorii-

s-ar fi sfiit să-și

Vine iarna ?

Ferme pentru
creșterea
ȘERPILOR

ORIZONTAL :

1)

2)

I)

*)

Unul dintre cele mai bune leacuri contra durerilor reu
matice este alifia preparată din venin de șarpe. Dintr-un 
gram de venin se obțin 1 000 kg de alifie. Din veninul de 
șarpe se mai obțin și alte medicamente, căutate și apreciate 
in lumea întreagă.

Zoologii din R. D. Germană au construit două ferme 
pentru creșterea șerpilor veninoși. In fiecare săptămină. per- 
-oane calificate extrag veninul din glandele acestor șerpi. 
De la -10 de șerpi se obține circa l g de venin uscat.

REBUS • REBUS
Zise altfel (la plural)
— „Fericit"

in
Termină un
— Cind te

mai

noaptea nunții... 
coctail !
simți 
sus ca munții...

— Pentru tegument debil. 
Peste tot el este primul.
— Mai ales prin smeuriș. 
Montează caloriferul. 
Ies pe față, pe furiș.

10) Cind înțeapă face artă —... 
— Cind ai uns cu usturoi... 
— Vnii-n pălărie-1 poartă.

VERTICAL :

5)

Verbul sinonim iubirii 
Cind e ea mai Ja-nceput 
Ai urmat o lege-a firii. 
Cind „i-ai spus tot" 

ce-ai putut.
Iarba care-a doua oară 
A crescut... dar nu de lot !
— Prin perfuzie coboară...
— Ctrtița. dar mai Ia bot 1 
Se zce că-i implorată
— Și e excepțional !
Dar împinsă 'au cărată.

A poza pe-un film. eroi.
Poți să le mai spui la firi
— Nae, Baicu. Constantin
— Condensați in denumiri ! 
Scumpi,

dar exprimat mai fin 
Subrete inscrise-n grilă !
— ...Ca la șapte-orizontal și...
— ...Buna mantii la copilă 
Dar prefixul scris aci ! 
Un loc cast si liniștit...
— —Și un loc

chiar lingă mine.
.Aproape de— neclintit
— „Chiuit" de fiștecine. 
O roire fără margini !
— De rămîi ca la dentist
„Bis" înscris pe două pagini !
— .„două „faze" din rugbist ! 
— Plin de miere primăvara. 
Nerioace de obicei
— Se dă fix in toată țara.

10) De la O.N’.T. le iei !

Ion L1CIU

> \ : Îl \n-i di- tu/; 2) Trăiesc din invirteli —
_ Cuptor; 3) Loc de muncă in mină — Rigla : -1) Presu- 

,u - du-i rupt: 5) Bluză — Unchiul 7om avea una; 6) 
... - Gl ,!■ mic - Alb gol: 8) Grad - Rață

i -n cap: 9) P mînt întors — împărat; 10) Bine — Octavian 
i; ;,,i u _ Saca ni: 11 Arta culinară.

este

ph-

mu t

E. BENCEA

io
ta

■.in
cit 

ro-

Zalău,
Cehul

Su-
Șimtctil

Prieten ți-i cel 
totdeauna cind ai

Dorința de a 
corn mă tuturor 

(CI.

Omul este un mic univers.
(Heraclit)

Leul vincază cind nu caută 
sticleți.

O infringere e
cu) pe care ni-1 dă soarta ca să 
vedem ce ne lipsește încă pen
tru a învinge.

tău, ace-.te 
vindute 
oficiilor

CUGETĂRI

Prima
fotografie
a celui
mai mare
basorelief
din lume

de fotbal
in l.n p 11

?

că. incă din epoca 
omui nu era insensi-

Cel

află decretul rege4ui
prin care se interzice arhitecți-
lor să c
a se fi consultat cu coșarii și
de a fi obținut aprobarea lor .

In fața muzeului a fost așezată
o statuie din marmură neagră,
infățișind un coșar cu joben pe
cap și un colac de sirmâ pe u-
năr.

inste se
Franței,

....inainte deconstruiască -

zăpadă și ger
Tn curind, meciurile 

nu vor mai fi sistate 
iernii. Jntr. prinderile Baycr din 
LaverkuȘ'n iR.F.G ) au elaborat 
un sistem de încălzire care ur
mează sâ mențină terenul 'le 
joc curat, fără zăpadă și glu i- 
ță. O conductă de încălzire, izo
lată cu substanța chimică ..I ■■- 
vapren 400“. topește, in 411 Je 
orc, gheața oricit de tare ar fi 
ea. Levaprenul arc proprietatea # 
de i menține sub pămint o tem
peratură constant ridicată care 
topește gheața.

MAXIME

(La Fontaine)
Nimic nu-i mai plăcut decit 

să 'Iii ă-ți datorezi totul ție.
(N.N. Gogol) 

care ghicește 
nevoie de el. 
(J. Renard) 
numai mijlo-

(N. lorga) 
fi stimat este 
oamenilor.

___ A. Helvetius)
Respect pentru om ! Aceasta 

e piatra de încercare.
(A. de Saint—Exupery)

A face cu ușurință ceea 
este greu altuia, iată talentul ; 
a face ce e imposibil talentului, 
iată geniul .

(H. Fr. A miel)
Arta nu e un scop in sine, ci 

doar un mijloc de a sta de vor
bă cu oamenii.

(M.P. Musorgski)

5? Două prietene 
ale prima tinerețe, 
de vorbă.

— I irsta mea 
punde numărului pe 
îl port la pantofi, 
nea una.

— Interesam. Și 
ani ai. de fapt ?

— 36.
— Săraca de tine 

trebuie să te mai sirin
gă pantofii...

— Să dăm cu hanul. 
Stema este pentru 
cert, banul pentru 

dacă moneda

pe muchie in

Cj Medicul către pacient ; probabil că ei au 
con-\^ — După cum t-.tm mis de pescuit, 

dans, recomandat, mergeți des 
ade la pescuit, icum nu mai110 — permiteți

wT:., invit la dam?
' — Mulțumesc,

chel să dansez.
Atunci ingâduiți-mi 

ă țin dc urii.
Mai bine să d.i i-

Doi stud c nț i
Ic intilnesc pe
li pa cursuri.
— Ce facem
— Avem de 

mergem ia concert, 
d.măm, ori stăm 
si invățăm. Hotărăște

„VCSelC 
stradă

discard ? 
ales : or: 

ort 
a:a'ă

D Doi puști discută 
pre ci:

— Medicamentele 
marc Ic iau numai de la 
bunica.

— Dc ,c ?
— Pentru că ii tre- 

ăimătat e

șinteți nervos, ntt-i
— Xu, domnule doc

tor, ba < hiar dimpotri
vă.

— Ciudat. Ceilalți pa- 
nenți ai mei, cu a el ișt 
diagnostic, cărora le-am 
r-vomandat același re

mediu, se simt conside-

Acuzat, 'iisții 
aruncat in victimă 

numai cu roșii ?
— Da, domnule 

decător.
— Cum iți explici 

atunci cucuiele ale 
c cșiet ?

- Roșiile erau în cu-

orașul Novara din Italia, 
breasla ‘oșarilor a holărit să 
creeze un muzeu al onorabilei 
lor profesii. Aici sini expuse 
costume de coșuri, instrumente 
folosite d<- aceștia, steaguri ale

breslei. La un loc de

cumpărat și eu ochelari..,

Desen de V. TEODORESCU

breslei. La un Io- de inste se 
află decretul regelui Franței, 
prin care se interzice arhitecți- 
ior să construiască ....înainte de
a se fi consultat cu coșarii și 
de a fi obținut aprobarea lor..."

In fața muzeului a fost așezată 
o statuie din marmură neagră, 
infățișind un coșar cu joben pe 
cap și un colac de sirmâ pe u- 
măr.

POȘTA ROMÂNĂ LOCALĂ (II) Florile in epoca
Din aceleași motive ca 

cele arătate în primul 
articol din numărul tre
cut, la 12 februarie 1945 
pentru nevoile poștale 
ale județului Sălaj au 
fost supratipărite mărci 
maghiare din anii 1941— 
1945 cu supralipar ne
gru cu valori noi în 
pengo și inscripția „Poș
ta Sălajului". Aceasta 
scrie este compusă din 
49 mărci, fiind supra
tipărite cu 1 pengo, 2 p ; 
3 p. fi 5 p. Același su- 
pratipar a fost pus și pe 
mărci porto și de bine
facere.

Supra țipă ri rea mă rcilo r 
respective s-a făcut la 
comanda administrației 
financiare a județului 
Sălaj fiind executată la 
o tipografie particulară 
din orașul Zalău, Au lost 
identificate multe va
rietăți de supratiparuri 
ca deplasat, răsturnat și 
chiar inscripția eronată 
„Săzazuliii" in loc de 
Sălajului. Tirajul varia
ză după valoarea supra- 
tipărită. Astfel, cel mu 
mare tiraj a fost 
din valoarea de 2 
iar cel mai mic la 
rea de 5 pengo. 
multe din aceste 
după supratipărire 
fost distruse de autori
tățile locale. Tapt ce

tăcia 
pengo, 
■calo i- 
I nane

determinat ca numărul 
seriilor complete să fie 
foarte mic, din care mo
tiv procurarea lor 
problematică.

Emise la Zală: 
mărci au fost 
la ghișeele

celelalte oficii au util: 
ștampile de cauciuc ■■ 
provizatc, rotunde 
inscripții în limba 
mană.

Mărci uzate pe / 
curi sau pe fragmente 
de scrisori sint foarte

P.T.T.R. din 
Crasna, Jibou, 
Silvaniei, 7 ășnad, 
purul de jos, 
Silvaniei și Mirșid.

Obliterarea lor s-a 
făcut ia Zalău cu o 
ștampilă veche de fier 
folosită între anii 1922— 
1938 la mandate cu 'uș 
negru, la Șimlcul Silva- 
iiiei cu o ștampilă 
tundă de cauciuc, 
Tășnad a fost folosită o 
ștampilă maghiară, :a>

rare. Acea, ta se dato- 
rește în primul rind lip
sei mari de plicuri care 
dc multe ori cran în
toarse și re folosi te.

O lună mai tirziu 
în martie 1945 adminis
trația financiară a jude
țului emite o >eric noita 
pentru nevoile poșn- 
formată din trei valon 
20 fi!cri și 1 pengo re- 
prezcntînd în desen un 
factor poștal in co-tum 
național și un peisaj Ic-

cal, iar valoarea de 2 
înfățișează o căruță pe
tal ă, pe toate cele .> 
mărci se află imprima 
și stema fostului județ 
Sălaj

Mărcile au in partea 
superioară imprimat,, 
scripția „Poșta Săla/ii 
1945“. Dantelâtura 
este foarte defcctuoi 
In fiecare coală de 62 
52 bucăți au exi-tat 
număr de 5 bucăți 
la cap (tete-beche), 
din prima și a 
marcă a seriei au 
identificate și mărci 
dantelate. Și din acea 
scrie multe mărci au fog 
distruse, rămînind pentru 
francature a a. 9 222 
rii, ce reprezintă 
tiraj foarte mic. 
circulate sint extrem te 
rare, iar valoarea lor le 
achiziție este cu 
m,ti mare decit a .clor 
neobliterate.

Judecata cîinelui
In Petroșani, zilnic, pe străzi și n restaurante, cîteva 

zeci de tineri (care nu se sfiesc să-și recunoască „identita
tea" de vagabonzi), reazămâ — fără noimă și temei — „stil- 
pii" inactivității, ai atit de inestimabilului timp, „omorînd", 
cu premeditare, o perioadă a virstei umane cu care nu se 
tor mai întilni. Și. în acest timp, exploatările miniere din 
întregul bazin reclamă lipsa... brațelor de muncă.

Lor. și

Se pare 
de piatră, 
bil la frumusețea florilor. 
puțLn aceasta este părerea ariu'- 
’logilor care au descoperit in 
irak un mormint de a.-um 
40 000—<>0 000 de ani. In el s-au 
găsit polen și resturi din cel pu
țin opt feluri de fiori de cimp. 
Se pare, deci, că la inmormîn- 
tare trupurile de<edaților din 
această regiune au fost așezate 
p, un strat de flori, așa cunrse 
procedează și astăz: unele

Conducătorii auto care suferă 
de mania vitezei ar trebui să 
fie supuși unui 
mentar. Aceasta este
la care a ajuns 
Ernst Fiala, directorul 
tuluj pentru autore!- 
lingă Universitatea 
Berlinul occidental, 
problemele ridicate
tea automobiliștilor și pietoni
lor. El consideră necesar ca in 
această epocă in care pină in

examen supli- 
concluzia 

profesorul 
institu- 

licule de pe 
tehnică din 
expert in 

de se •unta-

cele mai banale automobile a- 
ting 120 km/h. șoferii să dobîn- 
dească un volum de cunoștințe 
suplimentare pentru a face față 
momentelor critice. Deci exame
nul suplimentar.se impune 
la sine.

numai lor. aceste

pe ci ud slutea
pe canapea

rinduri :

Intr-o zi, 
I.a masă, 
Și minca, și bea: 
Zim bea...
..JSi spre ciine-arar privea, 
Cum de nu înțelegea 
Ca el ar mai vrea.
Dar nu putea. 
Hrană-ntr-una ca să-i dea : 
,,Oi fi tu. prietenul meu. 
Dar nu mai pot.

mă crezi, mereu 
Să-mpart, cind vrei,

plinea cu tine 
Aici, să știi,

nu-i slup (le-albine !' 
Javra mică se hlizea. 
Pe nara stingă pufnea. 
Din ochi nici că il slăbea 
$i._ cam la fel se gin dea : 
„Dacă iu ai înțelege 
Că nu tot ce faci e... lege. 
Am fi prieteni și la masă, 
C-aceleași ginduri doar 

ne-apasă : 
treacă timpul, să mincăm 
zboare ziua, să cinăm, 
searu-n treacăt,

să lătrăm (!) 
cei ce-n pace nu ne lasă,

Ca și cinci noi...
n-am avea casă ! 

Spune-mi. că ești mai deștept, 
Spune-mi dacă este drept, 
As.'ă cruță discrepanță. 
Această mare distanță. 
Nu poate fi pulverizată... 
Și pe-alte legi fundamentală 
E lalitah’a dintre noi ? 
Te-ai întrebat vreodată. 
Prietene de soi
Ce îmi vorbesc ochii, 
Cind mă uit la voi 1 
Dacii lu ai carte.
precum eu gindesc, 
Și nu mă-ndemna 
să cred că greșesc. 
Spune-mi. chiar pe loc, 
Deschis, ca-ntre amici: 
Cind bagi mina-n foc 
Cum de nu te Irigi ? 
Drept e să m-alungi 
Doar pentru c-am.. dungi 
Cind iu nu produci 
Stai mereu pe brinci 
Și, lotuși, măninci ? !
Care n-ar fi cazul 
Să-ți crape obrazul ? !"

Brazilianul Fernando Bolivas 
’in orașul Pimenta a ..descope

rit* un tunel care trece prin 
apropierea rezervelor unei stații 
de alimentare a automob lelor. 
Imediat i-a venit ideea â ar 
o ite.i r aliza venituri frumușele 
din vinzarea ilicită a benzinei 
și. in consecință, a hotărit sâ ra- 
•ordeze tunelul la rezervor. A 
perforat mai inlii un orific.j in 
■*are a introdus ap< i o țeavă. 
Spre uimirea lui. a ->nstatai că, 
in loc de benzină, pe țeavă ve
nea... apă. La postul de poliție i 
s-a explicat că iși branșase con
ducta ..personală" la gura de 
apă pentru caz de incendiu a 
stației de benzină.

Ion VASILE

De ce îmbrăcămintea femeilor 
se încheie de la dreapta la stin
gă, iar a bărbaților invers? A- 
cest obicei datează de pe vre
mea cavalerilor Evului Mediu. 
Sabia fiind fixată pe stingă, ea 
se trăgea cu dreapta. Mina 
dreaptă a cavalerilor fiind deci 
ocupată, le era mai u.<or să-și 
încheie haina cu stingă. Femei
le, dunpotrivă. aveau de obicei 
pe brațul sting un copil, sau il 
țineau cu mina stingă, incit le 
•ra mai comod să încheie cu 
dreapta.

George MORARL',
E. M Dilja

". DI ICAL: J1 A nmna — coridor: 2) Savant cu premii 
mân (Panait); 3) Se joacă pe ele; 4) Suferă dz am- 

J.nvit cu leuca: 5î Campion — In piele — B r !' 6) 
te jumătate — Spttt din carte; 7) întrebare — E de 
Unitate de timp: 8) Respecta forma — La hipodrom 

t- , — ...Haciaturian; 10) R'-au astîm-
1 omeni

Sultanul Maul Ismail al Ma
rocului (1640—1727) a avut nu 
mai puțin de 888 de copii. El 
angajase un funcționar special 
tare să țină socoteala exactă a 
urmașilor săi }i să trimită da
rurile cuvenite soției respective 
după nașterea fiecărui copil.

1 emetic care ii nășteau un 
băiat primeau un brici de aur, 
iar cele care ii nășteau O fetiță 

oglindă de argint. După 
a ată statistica, la sfir- 

domniei ale, Maul Ism til 
■c 5-18 de brice de aur și 
de g'inzi de a gini.

Cea moi mare sculptură in 
piatră din lume a fost termi
nată. Gigantica lucrare in gra
nit, pe versontul munților 
Stincoși, se găsește la 
punct situat la 20 mile 
Atlanla-Giorgia. Lucrarea, 
perind o suprofață egală 
cea a unui teren de fotbal, 
o inceput in anul 1926.

O altă sculptură, singura 
care se poate compara cu ea 
co mărime, este statuia gigan
tică o lui Buddha, sculptată de 
chinezi in anul 700 i.e.n.

suplimentar.se
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SITUAȚIA DIN IORDANIAPrezidiul Sovietului Suprem 
al II. R. S. S. a ratificat

Tratatul româno sovietic
MOSCOVA 30 (Agerprcs). — 

La propunerea Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice. 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a ratificat la 30 sep
tembrie Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republica 
Socialistă România.

Ședința, desfășurată la Krem
lin. a fost deschisă de Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezi
diului Sonetului Suprem al 
U.R.S.S.

Tn numele guvernului sovie
tic, deputatul Andrei Gromiko. 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. a prezentat o comu
nicare. El a arătat că noul tra
tat inlocuiește Tratatul de prie
tenie. colaborare și asistență 
mutuală din 4 februarie 1948, 
pe baza căruia au fost dezvol
tate timp de peste două dece
nii relațiile sovieto-române, s-a 
consolidat prietenia popoarelor 
celor două țări. Continuind tra
dițiile acestuia, noul tratat ți
ne seama de experiența și rea
lizările Uniunii Sovietice și 
României în construirea socia
lismului și comunismului, de 
stadiul actual și posibilitățile 
de dezvoltare a colaborării po
litia e. economice și culturale 
dintre popoarele sovietic și ro
mân. precum și de schimbă
rile care au avut loc in Europa 
și in lumea întreagă. El con
stituie. a spus A. Gromiko. ba
za politică și juridică pentru 
consolidarea și pe viitor a le
găturilor multilaterale dintre 
cele două țări, este un pas im
portant pe calea întăririi ali
anței prietenești a celor două 
state. Uniunea Sovietică și Ro
mânia și-au asumat obligația 
de a milita neabătut pentru 
dezvoltarea prieteniei și cola
borării dintre țările socialiste, 
pentru întărirea unității lor. in 
interesul socialismului și păcii. 
In continuare, vorbitorul a pre
zentat principalele prevederi ale 
noului tratat.

încheierea Tratatului de prie
tenie. colaborare și asistență 
mutuală dintre U.R.S.S. și Ro
mânia, a spus A. Gromiko. a 
fost intîmpinată cu satisfacție 
de popoarele sovietic și român 
și a avut un ecou favorabil în 
alte țări frățești. Noul tratat este 
un document de o mare im
port înțâ politică, a arătat mi
nistrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice. El este menit 
să contribuie la extinderea ?i 
adir, irea relațiilor dintre Uniu
nea Sovietică și România, la în
tărirea țărilor comunității so
cialiste în ansamblu, la asigu
rarea păcii și securității inter
naționale.

In numele comisiilor pentru 
afa -rile externe ale celor două 
camere ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a luat cuvîntul Mi

încheierea vizitei delegației
P. C. R. în Japonia

TOKIO 30 — Corespondentul 
Agerpres. Florea Țuiu, transmite : 
Cu prilejul încheierii vizitei pe 
care delegația Partidului Comuni.-t 
Român, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R . a făcut-o în Japonia, la 
invitația Comitetului Central a' 
Partidului Comunist din Japonia, 
ambasadorul României la Tokio, 
Iosif Gheorghiu, a oferit o mia 
în saloanele ambasadei. Au parti
cipat Satomi Hakamada și Masa

■■■■■■■■■■■■

REPUBLICA CIPRU
In prima zi a lunii octombrie. 

Republica Cipru sărbătorește 
aniversarea independenței na
ționale, cucerită in anul I960, 
împlinirea a zece ani de e- 
xistență a acestui stat prile- 
juiește o trecere în revistă a 
efortului depus, in anii care 
au trecut, de către poporul ci
priot in modernizarea țării, a 
dezvoltării economice .și sociale.

Statul cipriot este preocupat 
in prezent de dezvoltarea unei 
industrii adecvate posibilități
lor și cerințelor țării. Efortu
rile guvernului de la Nicosia, 
condus de arhiepiscopul Maka
rios. sînt îndreptate astăzi spre 
depășirea obstacolelor ce mai 
împiedică consolidarea econo
mică și politică a Ciprului. Al 
doilea plan cincinal (1967— 
1971) prevede o creștere anuală 
a produsului național total cu 
7 la sută. In ce privește agri
cultura se urmărește sporirea 
producției cu 50 la sută și du
blarea exportului. Importante 
investiții au fost dirijate pen- 

hail Suslov, președintele Co
misiei pentru afacerile externe 
a Sovietului Uniunii. Vorbitorul 
a arătat că cele două comisii 
au examinat și au aprobat în 
unanimitate Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Uniunea Sovie
tică și România și au recoman
dat Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. să ratifice 
acest tratat. Documentul, a a- 
rătat M. Suslov, consfințește și 
ridică pe o treaptă nouă rela
țiile de prietenie și colaborare 
care au luat o dezvoltare am
plă și rodnică în perioada post
belică. Comisiile pentru aface
rile externe ale Sovietului Su
prem, a arătat vorbitorul, con
sideră că obiectivele tratatului 
corespund pe deplin interese
lor fundamentale ale popoare
lor Uniunii Sovietice și Româ
niei și întregii comunități so
cialiste în ansamblu, demon
strează năzuința neabătută a 
celor două popoare de a lupta 
umăr la umăr pentru triumful 
idealurilor socialismului și co
munismului. pentru pacea și 
fericirea popoarelor. Fiecare ar
ticol din tratat referitor la co
laborarea politică, economică, 
militară și culturală dintre cele 
două state este străbătut de 
spiritul internaționalismului so
cialist ajutorului reciproc fră
țesc și, in același timp, se ba
zează strict pe principiile avan
tajului reciproc, respectării su
veranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile in
terne.

Au luat cuvîntul deputății 
K. F. Iliașenko, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. președintele 
Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldovenești, V. M. Kavun, 
membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.. preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Consiliului regional al deputa- 
ților oamenilor muncii din Vin- 
nițk, F. A. Tabeev, membru 
al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., prim-secre- 
tar al Comitetului regional al 
P. C. U. S. din R. S. S. A. Tă
tară. Ei s-au pronunțat în 
unanimitate pentru ratificarea 
tratatului.

A luat apoi cuvîntul Nikolai 
Podgornîi. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. El a relevat marea im
portanță politică a tratatului 
propus spre ratificare Prezidiu
lui Sovietului Suprem. Noul 
tratat, a arătat vorbitorul, des
chide largi perspective pentru 
dezvoltarea pe viitor și întări
rea relațiilor de prietenie din
tre cele două țări și popoare 
în domeniile politic, economic, 
de apărare, cultural și altele. 
In el și-au găsit întruchiparea 
principiile internaționalismului 

yoshi Oka, vicepreședinți ai Pre
zidiului C.C. al P.C.J., Tetsuo 
Fuwa, membru al Biroului Perma
nent al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
președinte al Secretariatului C.C. 
al P.C.J. Korehito Kurahara si 
Tomio Nishizawa, membri ai Bi
roului Permanent al Prezidiului 
C.C. al P.C.J., Ichiro Sunam.t, 
Koichiro Ueda, Yoshikatsu Iba- 
raki, membri ai Prezidiului C.G. 
al P.C.J., și alți membri ai or
ganelor conducătoare ale P.C.J.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și caldă 
prietenie.

tru lărgirea și reutilarea prin
cipalelor porturi ale insulei ! 
Larnaka, Famagusta și Limasol, 
pentru dezvoltarea rețelei turis
tice și a cunoașterii numeroa
selor vestigii ale unor străvechi 
civilizații. Se depun, de ase
menea, strădanii pentru crearea 
unei industrii petroliere, meca
nizarea agriculturii și prelucra
rea produselor ei. Toate aces
tea ilustrează in mod grăitor 
munca harnicului popor cipriot, 
a dorinței sale de progres so
cial. de destindere și înțelegere 
cu toate popoarele iubitoare de 
pace.

Evoluția evenimentelor din 
insulă dovedește că in ciuda 

socialist, ajutorului reciproc to
vărășesc, adevăratei egalități in 
drepturi, respectării indepen
denței și suveranității, a spus 
N. Podgornîi.

Tratatul corespunde pe deplin 
intereselor naționale ale Uniu
nii Sovietice și României, pre
cum și intereselor internațio
nale ale întregii comunități so
cialiste, a spus președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem. 
In el sînt subliniate importan
ța solidarității internaționalis
te a țărilor frățești, a interese
lor comune în lupta împotriva 
imperialismului și reacțiunii, 
necesitatea unității și coeziu
nii statelor socialiste. Uniunea 
Sovietică și România și-au re
afirmat obligațiile care decurg 
din participarea lor la alianța 
defensivă a statelor socialiste 
— Tratatul de la Varșovia. In 
Tratat și-a găsit reflectarea 
hotârîrea celor două țări de a 
milita neabătut pentru dezvol
tarea prieteniei și colaborării 
dintre statele socialiste, pentru 
întărirea unității și coeziunii 
lor.

Conducîndu-se în mod con
secvent după politica de co
existență pașnică intre statele 
cu sisteme sociale diferite. U- 
niunea Sovietică și România, 
in conformitate cu tratatul, vor 
lua măsuri pentru apărarea pă
cii internaționale și a securi
tății popoarelor, pentru soluțio
narea problemelor litigioase 
dintre state cu mijloace paș
nice, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, pentru 
lichidarea definitivă a colonia
lismului in toate formele lui 
de manifestare.

Președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
supus apoi la vot propunerea 
de a se adopta Decretul cu 
privire la ratificarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste 
și Republica Socialistă Româ
nia.

Membrii Prezidiului Sovietu
lui Suprem au votat în unani
mitate aprobarea decretului cu 
privire la ratificarea Tratatu
lui. - 4-

Dezbaterile 
Adunării 
Generale 

a 0. l 0.
NAȚIUNILE UNITE 30. — 

Trimișii speciali Agerprcs A. 
Ionescu și C. Alexandroaie 
transmit: întărirea rolului și e- 
ficienței activității Națiunilor 
Unite și obligațiile ce revin 
în acest sens statelor pentru 
respectarea întocmai a princi
piilor Cartei, luarea unor noi 
măsuri în vederea întăririi se
curității internaționale și abor
dării frontale, in elementele 
sale de fond, a cursei înaripă
rilor în cursul deceniului pen
tru dezarmare, concertarea e- 
forturilor in direcția Deceniu
lui dezvoltării și eliminarea 
definitivă a ultimelor vestigii 
ale colonialismului au stat în 
continuare în centrul dezbate
rilor generale din ședințele 
plenare ale Adunării Generale.

acțiunilor menite să tulbure li
niștea țării și să semene dis
cordia intre cele două popu
lații conlocuitoare, ciprioții 
greci și turci nutresc aceeași 
dorință de pace și de progres 
a țării lor.

Pe plan internațional Repu
blica Cipru și-a cucerit un bi
nemeritat prestigiu prin promo
varea unei politici externe de 
coexistență și colaborare paș
nică cu toate țările, fără deo
sebire de orinduirea lor poli- 
tico-socială.

Cu ocazia celei dc-a zecea a- 
niversâri a proclamării indepen
denței naționale a Republicii 
Cipru, poporul român felicită 
călduros poporul cipriot, urîn- 
du-i succes deplin in lupta sa 
pentru întărirea independenței 
politice -și economice, pentru 
reglementarea problemelor sale 
naționale pe calc pașnică, pen
tru pace și prosperitate.

N. BADEA

PEKIN 30. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : Cu prilejul celei 
de-a 21-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare 
Chineze, premierul Consiliu
lui de Stat, Ciu En-lai, mem
bru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, a o- 
ferit o recepție în seara zilei 
de 30 septembrie în marea 
sală a Adunării Reprezen
tanților Populari din întrea
ga Chină.

La recepție au participat 
conducători de partid și de 
stat, reprezentanți ai munci
torilor, țăranilor și soldați- 
lor, oaspeți străini. De ase
menea, au participat șefi ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați in capitala chineză, 
ziariști chinezi și străini.

In toastul rostit cu acest 
prilej, premierul Ciu En-lai 
a trecut în revistă succesele 
obținute de poporul chinez 
in construcția socialistă și a 
transmis in numele președin
telui Mao Tzedun, vicepre
ședintelui Lin Biao, al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez și al 
Consiliului de Stat calde feli
citări reprezentanților clasei 
muncitoare, țăranilor, coman
danților și ostașilor armatei 
de eliberare, intelectualilor, 
tuturor celor prezenți la re
cepție. Premierul Ciu En-lai 
a relevat faptul că poporul 
chinez este hotărît să elibe
reze Taivanul. Dc asemenea, 
el a exprimat solidaritatea cu 
lupta popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină 
pentru libertate și indepen
dență națională.

Realizări 
economice

Muncitorii clin provincii
le Shansi, Honan, Hupeh fi 
Fukien au realizat „6 scrie de 
autocamioane complet noi, pro
iectate și construite de specia- 

Jiș:ii din uzinele regiunilor a- 
mintite. In momentul de față, 
peste 60 de fabrici din regiunile 
menționate sini profilate pe 
producția de autocamioane.

<$> Muncitorii fi tehnicienii de 
la uzina de utilaj petrolier din 
Lanchow, provincia Kansu, au 
realizat anul acesta un nou tip 
de instalații de foraj adaptat ta 
condițiile de lucru din timpurile 
petrolifere chineze.

Producția de cărbune rea
lizată in prima jumătate a aces
tui an de întreprinderile din 
provincia Anhwei, din estul 
R. P. Chineze, a fost cu 8,9 
la sulă mai marc dccîl cca din 
perioada corespunzătoare a anu
lui precedent.

Reuniune a miniștrilor apărării din zece ț
BRUXELLES 30 (Agerpres). — 

După cum informează agenția 
France Presse, joi urmează să se 
desfășoare la Bruxelles o reuniune 
a miniștrilor apărării din zece 
țări vest-europene, cu excepți t 
Franței, Portugaliei și Islandci.

AMMAN 30 (Agerprcs). — La 
Amman au avut loc marți seara 
două reuniuni dc lucru ale Co
mitetului Superior arab (creat 
in cadrul reuniunii de la Cairo 
a șefilor de state arabe. în vc- 
deiea supravegherii acordului 

"privind reglementarea situației 
din Iordania). Au participat re
prezentanți ai guvernului iorda
nian și ai rezistenței palesti
niene. Lucrările s-au desfășurat 
sub conducerea lui Balii Lad- 
gham, premierul tunisian și 
președintele Comitetului Supe
rior ai ab.

Potrivit unui comunicat difu
zat de radio Amman. în .toate 
regiunile regatului hașemit, se
curitatea a fost restabilită și 
este aplicat acordul de înceta
re a focului". Pentru deplina 
normalizare a situației, mențio
nează comunicatul, Comitetul a 
alcătuit un plan în două clape. 
In primul rind, se prevede te-

BRUXELLES 30 (Agerpres).
— Consiliul Ministerial al 
Pieței comune, care s-a în
trunit marți la Bruxelles, a 
aprobat rezultatele convorbi
rilor dintre Comisia C.E.E. și 
Malta privind cererea aces
teia de asociere la ..cei șase". 
S-a stabilit ca acordul dc a- 
sociere să fie semnat in ca
pitala Maltei — La Valetta
— in cea dc-a doua parte 
a lunii octombrie. După cum

Ședința
(Jonsiliului
Mim’der’al
al Pâeței
comane

se știe, tratativele dintre cele 
două părți s-au desfășurat in 
cursul primăverii acestui an.

Potrivit acordului, in pri
mii cinci ani ai perioadei de 
asociere, Piața comună va 
reduce tarifele sale vamale 
cu 70 la sută la exporturile 
industriale malteze, in același 
timp Malta va consimți o re
ducere de 35 la sută la pro
dusele industriale și agricole 
importate din Piața comună. 
Observatorii politici țin să 
remarce că doar aparent a- 
ccsl acord este favorabil 
Maltei. In realitate, asocierea 
va avea efecte negative mai 
ales asupra dezvoltării indus
triale a țării. Potrivit date
lor statistice oficiale, Piața 
comună va exporta anual în 
Malta produse industriale și 
agricole in valoare de circa 
30 milioane dolari, față de 
numai 3 milioane dolari cit 
va reprezenta valoarea ex
porturilor Maltei în țările 
comunitare. Este îndoielnic 
că, în condițiile în care Mal
ta va fi invadată de produse 
industriale comunitare, indus
tria sa va rezista puternice: 
concurențe a acestora.

Reuniunea, care va fi prezidată 
de ministrul apărării al Olandei, 
Den loom, este convocată pentru 
a da un răspuns cererii Statelor U- 
nite ca aceste țări și, in special. 
Republica Federală a Germaniei 
sa-și sporească substanțial contri

tragerea forțelor armatei iorda- 
niene din Amman, intr-un in
terval de 24 dc orc, și stabi
lirea lor, in mod provizoriu, 
la o distanță de cel puțin 5 
km de capitala țării, retrage
rea fedainilor înarmați din ca
pitală, in același interval, și 
staționarea lor în comandamen
tele sau bazele respective. Tot
odată, se menționează că fedâi- 
nii s-au angajat să nu crupe 
nici una din pozițiile evacuate 
de armata iordaniană din Am
man și că menținerea ordinii 
a fost din nou încredințată au
torităților iordaniene.

Comunicatul precizează că 
pentru a supraveghea modul 
în care vor fi îndeplinite mă
surile preconizate a fost alcă
tuit un Birou Militar al Comi
tetului Superior arab.

Realizarea acestor măsuri va 
determina suspendarea comple
tă, intr-un interval de trei zile,
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CURT
(3 La Viena au luat sfirșit 

lucrările celei de-a 15-a sesiuni 
a Conferinței Generale a A- 
gențici Internaționale pentru 
Energia Atomică. La încheie
rea dezbaterilor a fost adop
tat bugetul pe 1971, care se ri
dică la 13 778 000 de dolari, cu 
2 milioane dolari mai mult de- 
cît în 1970. Consiliul de con
ducere al A'.I.E.A. a ales ca 
președinte al acestui organ in 
anul 1971 pe Vishnu Trivedi 
(India).

© Luînd cuvîntul l.i un miting 
popular organizat in orașul Con
cepcion, Salvador Allende, c.ce 
la alegerile prezidențiale din 4 
septembrie a întrunit cel mal mare 
număr de voturi, a reafirmai do
rința de a promova o politică dc 
independența a țării și de a între
ține relații cu toate țările, indile- 
rent de sistemul lor social-politic. 
„Nu vom renunța, a spus ei. la 
actualele piețe din țările capitalis
te. dar nimeni nu ne va prea 
împiedica să intesificăm schim
burile noastre cu țările socialtMc"

Q Reuniunea miniștrilor agri
culturii din țările membre ale 
Pieței comune, convocată marți 'a 
Bruxelles pentru a examina dili- 
cultățilc fermierilor, a luat siirșit 
fără nici un rezultat. Un comuni
cat a precizat numai ca miniștrii 
au hotărît să se întîlnească din 
nou în luna noiembrie pentru a 
examina propunerile ce vor li 
făcute în legătură cu planurile de 
restrîngere a numărului lermieri'.or 
din țările Pieței comune.

@ Zăcămintele de sare desco
perite lingă Provadia — județul 
Varna, constituie o bază pentru 
dezvoltarea industriei chimice 
bulgare. Cercetătorii au stabilit • 
stocurile de sare, aflate aici, rot 
satisface din plin nevoile indus
triei chimice bulgare in decurs de 
suie de ani.

$ Președintele Republicii Ca
merun, Ahmadou Ahidjo. _și-a în
cheiat vizita oficială pe care a 
efectuat-o în Nigeria. Cu acest 
prilej, el a conferit cu șeful gu
vernului federal de la Lagos, ge
neralul Yakubu Gowon, și .u 
alte oficialități nigeriene.

buțiile financiare la întreținere t 
trupelor americane staționate ut 
Europa occidentală. Potrivit un.tr 
date furnizate de agenția France 
Presse. numărul militarilor ameri
cani staționați în Europa oaiden- 
tală este în prezent dc 300 003, 

a interdicțiilor dc circulație in
troduse in capitală. In momen
tul de față, a precizat comuni
catul. ele au fost ridicate doar 
parțial, răminind in vigoare de 
la ora 18 la 6 dimineața.

Anunțarea acestor măsuri 
coincide cu restabilirea treptată 
a calmului în capitala iorda
niană, ca și in principalele o- 
rașe ale țării. La Amman, re
latează corespondenții de pre
să, cele două părți combatante 
au rămas pe poziții la citeva 
sute de metri una de alta, dar 
atmosfera pare destinsă. Gu
vernul iordanian a anunțat o 
serie de măsuri pentru a se 
asigura o repartiție a apei și 
refacerea rețelei electrice. Pe 
de altă parte, „Vocea Comite
tului Central al rezistenței pa
lestiniene", emițînd din Bagdad 
a lansat un apel pentru aplica
rea și respectarea încetării fo
cului in Iordania.

® La Moscova se desfășoară 
Conferința teoretico-științifică „V. 
I. Lenin și educarea comunistă a 
tineretului", consacrată împlinirii 
a 50 de ani dc la cuvântarea rosti
tă de V. I. Lenin la Congresul al 
Ill-lea al Uniunii Comuniste a 
Tineretului din Rusia.

G De la 1 octombrie, televiz’u- 
nea poloneză transmite pe două 
programe. In patru mari cen
tre — la Varșovia, Lodz, 
Katowice și Cracovia s-au făcut pre
gătiri intense în acest scop.

@ Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a conferit marți cu 
ministrul vest-german al afacerilor 
externe, Walter Scheel.

Au fost abordate, potrivit agen
ției U.P.I., în special probleme ale 
relațiilor dintre țările europene.

© Miercuri, in clădirea Parla
mentului din Budapesta, in pre
zența lui Janos Kadar, prim-secre- 
tar al C.C al P.MS.V., Jeno 
l'ock, președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, și a altor conducători dc 
partid și de stat ai R. P. Ungare, 
au început lucrările sesiunii de 
toamnă a Adunării de Stat.

@ Guvernele R. S. F. Iugos
lavia și Republicii Guineea Ecua
torială au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel de am
basadă, în dorința de a promova 
cooperarea și relațiile de prietenie 
dintre cele două țări, informează 
agenția Taniug.

® Camera Reprezentanților a 
S.U.A. a adoptat marți legea pen
tru furniturile militare, care pre
vede pentru Pentagon un credit 
de 19,9 miliarde de dolari în ve
derea achiziționării de noi tipuri 
de arme.

(Ji La Londra s-a anunțat o- 
ficial miercuri că guvernele 
Marii Britanii, Elveției și R. F. 
a Germaniei au hotărît elibe
rarea celor șapte palestinieni 
deținuți în aceste țări sub a- 
cuzația de a fi participat la 
acțiuni ilegale. Comunicatul 
precizează că cei șapte vor pu
tea să părăsească țările unde 
se' găsesc în prezent, „imediat 
ce vor fi încheiate aranjamen
tele necesare în această pri
vință cu R.A.U.".

----♦-----

Vietnamul 
de sud

SAIGON 30 (Agerpres). — Un 
comunicat difuzat de agenția de 
presă Eliberarea informează că in 
primele două săptămîni ale lunii 
septembrie, forțele patriotice ca>c 
acționează în provincia sud-vie:- 
nameză Quang Nam au scos din 
luptă peste 1 4C0 militari din ria
dul forțelor administrației saigo- 
neze și trupelor americane. In 
aceeași perioadă, patrioții din pro
vincia amintită au distrus 50 de 
vehicule militare, au doborît 14 
avioane și au capturat o cantitate 
importantă de muniții, menționează 
comunicatul.

O
SAIGON 30 (Agerpres). — Co- 

tespondenții agențiilor de presă 
anunța că la Saigon a fost dez
văluit un nou masacru împptriva 
populației civile, săvîrșit de tru
pele sud-coreene care participă la 
operațiunile militare din Vietnamul 
de sud alături de forțele ametica- 
no-saigoneze. Soldații sud-corecni 
au împușcat un număr de 22 de 
civili sud-vietnamezi, 14 bărbați 
și fentei și 8 copii. în satul Binh 
Duong din provincia Quang Tin.

vest-europene
iar cel al personalului auxiliar 
de 230 000. Din surse informate, 
citate de A.F.P.. s-a aflat că este 
exclus ca miniștrii apărării din 
cele zece țări să-și. asume în ca
drul reuniunii de joi angajamente 
precise în această problemă.

Inundații în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 30 

(Agerpres). — Inundații catas
trofale provocate de ploi toren
țiale s-au produs în ultimele zile 
în regiuni întinse din nordul 
Mexicului. Primele comunicate 
oficiale menționează că 14 per
soane și-au pierdut viața și a- 
proximativ 14 000 au rămas fără 
adăpost.

In favoarea... balanței 

de plăți britanice
LONDRA 30 (Agerpres). — 

Pentru prima oară au fost des
coperite zăcăminte bogate de 
petrol în dreptul coastelor bri
tanice ale Mării Nordului. i 
anunțat grupul american „Phil
lips Petroleum". Noile zăcămin
te permit extragerea zilnică i 
800 barili dc petrol, dar foră
rile vor continua pentru a >e 
stabili dacă exploatarea țițeiu
lui din această zonă este renta
bilă.

Descoperirea petroiuiui in 
platforma teritorială a Marii 
Britanii a fost pe larg comen
tată de cercurile economice din 
Londra, unde se consideră iă 
aceasta ar putea oferi un sprijin 
foarte' important balanței de 
plăți britanice.

In... hangar — „Ra-2“
OSLO 30 (Agerpres). — Am

barcațiunea din papirus „Ra-2“ 
la bordul căreia exploratorul 
norvegian Thor Heyerdahl și 
ceilalți șapte însoțitori ai săi au 
reușit să efectueze traversarea 
Oceanului Atlantic, a fost adu'-ă 
la Oslo de cargobotul norvegian 
„Bretagne''. ,,Ra-2“ a fost pla
sată provizoriu intr-un. hangar 
al unui aeroport de lingă Oslo 
pînă vor fi terminate lucrările 
de extindere a muzeului 
„Kon-Tiki" unde va fi expusă.

Laurence Olivier 

dispare din scenă...
LONDRA 30 (Agerpres). — 

Celebrul actor de teatru englez 
sir Laurence Olivier a anunțat, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, ca la sfatul medicilor a 
hotărît să nu mai apară pe scenă 
timp de un an. F.l a precizat 
însă că va continua să activeze 
în calitate de director al Teatru 
lui național din Londra, funcții 
ce o deține din anul 1963.

Laurence Olivier a suferii i'.n 
atac cardiac în urmă cu d' "-ă 
luni.

Viață pe Marte ?
WASHINGTON 30 (Ager

pres). - „Revista trimestrialâ 
de biologie" (S.U.A.) publicâ 
concluziile la care au ajuns oa
menii de știință americani 
Cyril Ponnamperuma și Harold 
Klein, pe baza informațiilor 
transmise de sondele „Mari
ner", care au survolat planeta 
Marte la o altitudine relativ 
mică. Ei afirmă că pe Marte 
viața ar putea exista, dar in
tr-o formă incă neprecizată. 
Datele transmise arată că at
mosfera marțiană are o den
sitate care „poate fi tolerată 
de organisme terestre". In a- 
fară de aceasta, cei doi oameni 
de știință precizează că anu
mite regiuni ale planetei sînt 
frecvent acoperite de „o cea
ță albăstruie care ar putea 
absorbi in mod eficient razele 
ultraviolete", defavorabile exis
tenței vieții. Temperatura de pe 
Marte variază între minus 50 și 
plus 35 de grade, temperaturi la 
care, pe Pămint, organismele 
supraviețuiesc. Deși atmosfera 
marțiană ar fi lipsită de oxi
gen și azot, adaugă cei doi 
oameni de știință, „un mare 
număr de organisme nu au 
nevoie de azotul atmosferic, 
iar unele dintre ele nu au 
nevoie nici de oxigen".

Majorare de prețuri
LONDRA 30 (Agerpres). — 

Principalele firme britanice 
producătoare de automobile au 
anunțat că, la majoritatea mo
delelor pe care le livrează, pre
țurile vor fi majorate cu apro
ximativ patru la suta, începînd 
din prima decadă a lui octom
brie.

Țipai ul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 369
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îmbinare de cutezanță și pitoresc

Prcfitînd de timpul frumos...
...elevii Școlii generale nr. 2 

din Petroșani au participat in 
ziua ce 9 c-.-tombrie a. c iu 
emeniiarea terenului sportiv 
din innnta ș -olii. Sub îndru-

ESENȚIALUL 
IZVOR

(Urmare din pag 1)

rzM ’ j. iu "uzește o ordine de^rvîr- 
și:ă. uimit nu poartă amprent z 
f’C-.zr.V::h:i I ’ăzîrtd gr:’.; cu .:re 
»c urmărește montarea crdr.m; ui. 
așezarea fiecărui bloc în r:rr.i 
tolidă a '--'v’Crn de beton. îri hi 
teama ~ ai de-a face cu oanr-.i 
trt • -i:c datoria, p-z-::r:i <<re 
tnu.ica cot esențialul izvor al 
3.-!t lac’i;'or.„

.încerc o mare bucurie 
ân.l. in drum .-rre load, de man
că pe lingă ceea ce am făcut

\-i-mi ;m:nlec cine din bri- 
f - ' -’

/••-.: intra: ia toți în obi
cei <ă «c uite cu atenție în urmă... 
i.'n obiectiv prott executai de ei. 
d' cei de la deschideri, c w. fel 
de nacofte ulterioară ți asta nu 
se cuvine pierdut din vedere mei 
c dipă.„ Oamenii lui l'ngureanu 
vizează pen’ru luna următoare un 
record de 15D metri la 'apare, 
med cază la toți factorii care ar 
putea aîwa ia îndeplinirea dezile- 
Tazuliă. Nu țin imă sii znrbei-că. 
prea mult despre oslo. Ancorați 
puternic în prezent, ei preferă -ă 
ia in considerare un fapt numai 
după ce au reușit să-l rea zzeze. 
să învingă dificultățile. O dovadă: 
în plus a mode .’iei. abnegației, a 
dorinței de a:i ic de pășire. 

marea instructorului de lucrări 
practice. Roman Sabin, ei au 
presărat savura, punînd la 
punct un teren de handbal și 
unul de volei. Elevii vor avea 
dec; baza lor sportivă. In spri
jinul elevilor au venit și con
st: u lorii de drumuri, ce lu
crează in apropierea școlii, care 
au nivelat stratul de savură.

Porțile de Fier
(Urmare din pag 1)

■ î râs fi un senti
ment de adevărată mîndrie 
patriotică, cind citești pe in
scripțiile utilajelor și agrega
telor pe care le întilnești aici, 
numele uzinelor constructoare 
de mașini din Reșița, Uzina 
constructoare de mașini Boc
ii. Uzina de pompe din Bu
curești, Combinatul de cau
ciuc Jilava și multe, multe 
altele

In timp ce primul hidro- 
agregat funcționează cu pre
cizie, dovedind înaltul nivel 
tehnic la care a fost execu
tat, iar la cel de-al doilea 
au început probele cu apă. 
turbinele următoare se află 
în diferite stadii de montaj. 
Anul viitor va însemna în
cheierea în linii generale a 
lucrărilor de la Porțile de 
Fier. Constructorii și monto-

CORESPONDENȚE DIN VULCAN
Front de lucru pentru iarnă

Iarna nu este prea bună 
prietenă cu constructorii. Gerul, 
lapovița și ninsoarea le pun 
destule probleme. Precum omul 
gospodar, care, potrivit zicalei, 
iși face iarna car și vara sanie, 
așa și constructorii vulcăneni 
și-au pregătit din timp front de 
lucru pentru anotimpul frigu
ros. După ce blocul B 3 a fost 
înălțat prin metoda glisării, un

Difuzori ai presei
Prin cei șapte factori ai O- 

ficiului poștal din Vulcan se

Realizări 
la S.I.R.1

Pc lingă baza de aprovi
zionare și transport din ca
drul C.C.P. iși desfășoară ac
tivitatea și S.T.R.A Colecti
vul acestei secții a încheiat 
cel de-al treilea trimestru cu 
rezultate ce-i fac cinste. Pla
nul de transport a fost de
pășit cu 2 086 tone. Potrivit 
planului urmau să se trans
porte in a'-castă perioadă 
1650 000 ț/km și s-au realizat 
1 775 222 t km, ceea ce în
seamnă realizarea sarcinilor 
planificate in proporție de 
107.6 la sută. Tovarășul 
Gheorghe Marines u. șeful 
secției vorbește cu mîndrie 
despic șoferii Adalbert Szdcz. 
Gheorghe Deak. Dumitru 
Brînzan, Marin Badea. loan 
Badea, de autbmacaragii Ni- 
colae Nagy și Constantin Mă- 
nescu. despre toți acei care 
prin munca lor conștiincioasă 
iși aduc mereu contribuția 
la obținerea succeselor.

Gh. BOZU 
corespondent

rii fac din noapte zi, mun
cesc cu toată puterea și pri
ceperea lor creatoare pentru 
a-și respecta angajamentul 
luat de a pune in funcțiune, 
pină la sfirșitul acestui an, 
două grupuri hidroenergetice 
față de unul cit prevede 
planul de stat. Avantajul a- 
cestei mărețe hidrocentrale 
față de cele construite pe 
riurile interioare constă in 
aceea că are un regim de 
funcționare permanent, pro
duce curent la un preț de 
cost redus, fapt ce va duce 
la recuperarea investițiilor 
in decurs de cel mult trei 
ani de la punerea integrală 
in funcțiune.

Succesul obținut in noaptea 
de 6 octombrie a. c. de con
structorii și montorii de la 
Porțile de Fier este un ade
vărat preludiu al unor noi și 
mărețe victorii în marea în
trecere cu timpuL 

Elt bloc, B 1 cu 10 etaje și 66 
apartamente, este in pregătire. 
Deocamdată se lucrează doar 
la nivelarea terenului. Se va 
face apoi trasarea, săparea și 
turnarea fundației. Glisarea este 
prevăzută pentru luna noiem-e 
brie așa că. la iarnă. Ia ambele ‘ 
blocuri, se vor executa lucrări 
interioare in condiții optime.

Iulian IORDACHE

difuzează zilnic peste 2 300 de 
ziare. Deci revine în mec’ie pes-

NOTE
Cutiile, 
bată-ie 
vina !

Despre urcatul scărilor se zi« e 
că ar fi cea mai obositoare 
..muncă". Dacă este intr-adevăr 
așa. puteți să-i întrebați pc fac
torii oficiului poștal din orașul 
Vulcan, care deservesc blocurile 
1:1, 20. 21 și 25 de pe strada 
Republicii: El, E2. E3 de pc 
bulevardul Victoriei și blocu
ri.le noi de pe Aleea Muncii. Ei 
sint nevoiti să urce in fiecare 
zi suie de scări spre a difuza 
s risorile și abonamentele la 
ziare și reviste. N-ar trebui 
s-o facă dacă la fiecare casă a 
s arilor ar exista cutii poștale. 
Cutiile, bată-le vina, nu Vor 
pentru nimic in lume să se 
confecționeze singure! Pe aso
ciația de locatari n-o prea fră- 
rr.intâ această problemă .mino
ră". Cei care trag insă ponoa- 
? le sint factorii poștali. Dacă 
ar exista cutii cu siguranță că 
ar crește și numărul abona
mentelor la presă. Să auzim 
deci cit niai curind vești prin 
care să fim informați că au 
fost deja montate mult aștep
tatele cutii. 

„Dacă sinteți cu
minți o sâ vă facă 
nenea o... poză!“

Foto :
V. lordăchescu

te 300 de ziare de fiecare fac
tor poștal. Cele mai multe zia
re le difuzează factorița Safta 
Nagy care are de distribuit zil
nic 444 de abonamente. Sc.to- 
rul ei de muncă nu e tocmai 
ușor. .Are de distribuit ziare 
.și scrisori in blocurile de pe 
aleea Crizantemelor dar și in 
cartierul Kakasvar. Intre 332— 
368 ziare difuzează zilnic și 
factorii poștali Dumitru Rațiu si 
I.ucia Gîrjoabă. Factorii poștali 
din Vulcan au peste 100 de a- 
bonamente. fiecare, la ziarul 
.Steagul roșu*. Datorită faptu
lui că orașul Vulcan se extinde 
mereu, de cîteva zile numărul 
factorilor a sporit la opt. Desi
gur o să sporească și numărul 
de abonamente.

Maria VLÂDULESCU

Minoră 

nu prea
Trecerea de nivel peste linia 

ferată ee întretaie strada 23 
August din Petroșani are o ba
rieră. E firesc să aibă. Pe aici 
e circulație de autovehicule și 
pedestră intensă. Mașinile trec 
pe stradă iar pietonii pc tro
tuar. De vreo cinci luni însă, 
de cind s-a repietruit terasa- 
mcntul liniei ferate, pietonii 
s-au transformat in alpiniști. 
Vrind, nevrind trebuie să es
caladeze mormanul de pâmînt 
lăsat a:ci de ceferiști. Ar trece 
pe latura cealaltă dar aici se 
află niște cuburi de piatră ă- 
rora le-ar sta bine ca... pavaj 
pentru trotuar sau stradă. Pro- 

kan i pa minoră dar o Ridi
căm deoarece se pot produce 
a 'idente maț ales că pe aici 
troc și copiii din cartier cind 
merg sau vin de la .școală.

D. CRIȘAN

NOTE

I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I

9.00 Deschiderea emisiunii.
10,00 Viața satului.
11.15 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Oas
peți ai cintecului româ
nesc.

12,00 De strajă patriei.
12 30 Matineu simfonic.
13.15 Emisiune in limba ma

ghiară.
1-1.45 închiderea emisiunii de 

dimineață.

DUMINICA 11 OCTOMBRIE

AZI

I „NAțllWIAr I
I ROMÂNIEI II I

debutează în I
I Campionatul |

european 
de fotbal

I Stadionul „23 August" din i 
Capitală găzduiește astăzi, cu |

I inceperede la ora 15,30, intilni- t 
• rea internațională dintre repre- I 
| zentative'e României și Finlan- . 
’ del contind pentru Campionatul I 
| european de fotbal. ‘
ț Arbitrul grec, LEONIDA I 
I VAMVAKROPOULOS, ajutat la I 
Itușă de compatrioții săi Theo- | 

dor Eleftheriadis și Demetre | 
IBotonatarios, va conduce ur- > 

motoarele formații probabile : I 
ROMÂNIA : Răducanu — Săt-

| măreanu, Lupescu, Dinu, Vigu I 
• — Dumitru, R. Nunweiller - I 
| Neagu, Dobrin. Dumitrache, Fl. I 
I Dumitrescu • FINLANDA ; Hei- | 
|n>nen - Maakipaa, Kilponen, I 

Rajantie, Kautonen — Suoma- I
I lainen, Heikkila — Toivanen, I 
' Toivola, Litmanen, Paatelainen. ■

15,25 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Fotbal: 
România — Finlanda — 
in cadrul campionatului 
european.

17,20 Box : Finalele turneu
lui internațional de la 
Berlin (aspecte înregis
trate). Comentator Paul 
Ochialbi.

18,00 Patrium Carmen.
19.15 Desene animate.
19.30 Telejurnalul de scară.
20,00 Film artistic — premie

ră pe țară : ,JSă scoți 
castanele din foc“ — cu 
Ginger Rogers și Ed
ward G. Robinson.

21,40 Intilnire la Copou : Va
rietăți muzical-coregra- 
fice.

23.10 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

mwins 
1/ 4 IIK14 t

Francois Mauriac, laureat al Premiului Nobel pentru 
literatură, despre care Charles de Gaulle a spus cindia că 
este „cel mai mare scriitor al Franței", a murit recent in 
virstu de 84 de ajii.

Moartea sa a privat viața literară și intelectuală a Fran
ței de una din cele mai proeminente figuri ale sale. Mauriac 
s-a arătat in nenumărate ocazii ca un intelectual luminat, 
tin umanist de înaltă ținută : el a luat poziție impotriva 
războiului din Spania și a lui Franco, iar. în timpul celui 
de-al doilea război mondial a luat' parte activă, alături de 
Aragon, Paul Eluard, Malraux, la rezistența intelectualilor 
francezi împotriva ocupației naziste.

Cel mai mic fiu al unei familii cu cinci copii. Frangois 
Maur.ac s-a născut la 11 octombrie 18S5. După ce iși încheie '• 
studiile. secundare la Bordeaux, Mauriac pleacă la Paris cu 
intenția de a se pregăti pentru cariera de paleograf.

I.a 23 de ani, destinul său literar este pecetluit prin 
apariția în 1909 a primului volum de poezie, „Miinile îm
preunate", pe care Barres îl semnala ca „promisiunea unui 
talent", și in 1911 a altuia — „Rămas bun, adolescența". De 
la „Copilul copleșit de lanțuri", primul său roman apărut 
in 1913, au urmat rind pe rind altele care au cucerit mai 
înlii opinia criticilor apoi pe cea a publicului „Un sărut 
pentru leproși", pe care majoritatea oamenilor de litere îl 
consideră romanul de căpetenie al carierei literare a lui 
Mauriac, l-a proiectat pe autor in primele rînduri ale seri 
it ori lor francezi contemporani

întreaga sa operă este pătrunsă de atmosfera regiunii 
unde respirația sărată a oceanului vîntură nisipurile și creș
tetul pinilor — Bordeaux. Acesta este decorul operelor sale 
„Carnea și singele", ,Un sărut, pentru leproși". „Therese 
Desqueyroux", sau „Argelouse sub ploaie". In afară de a- 
cesie colțuri de țară, Mauriac aduce în romanele sale și 
atmosfera citadină, tîrgurile de provincie din sud-vestul 
Franței. Destinul eroilor din .Căile mării", al copiilor Pian ț 
din ..Fariseia", al eroilor din „Pustiul dragostei" se desfă
șoară in aceste tirguri locuite de oameni bogafi și plini de 
prejudecăți, pe străzile unde circulă ultimele’ trăsuri și pri
mele tramvai', unde „miroase a sare și bălegar", unde .lo 
capătul fiecăreia dintre ulicioarele adunate ghem lingă ca
tedrala St Michel (din Bordeaux — n r.) se zăresc coșuri/ 
vapoarelor împrăștiate in radă"

„Genitrix". „Fluviul de foc". „Cuibul de vipere" — re
prezintă niște mari semne de întrebare ale scriitorului, in 
care acesta vrea să afle, mai intîi. el însuși, apoi să comu
nice cititorului, răspunsul la întrebarea at it de frecventă in 
literatura secolului nostru : „Cum trebuie să trăim ?“ Roma
nele lui Mauriac reprezintă, după cum spunea prof. Henri 
Peyre de la Universitatea Yale (S.U.A.). .o pătrundere și c 
aventură in necunoscut" „Sint preocupat in mod deosebit de 
problema „răului" și „binelui" — declara Francois Mauriac 
ziariștilor oare veniseră să-l viziteze la vila sa de la Bor
deaux, in 1967.

Marele premiu al romanului. în 1925, președinția Socie
tății oamenilor de litere francezi, in 1932, fotoliul Academiei, 
în 1933, prestigiul literar care străbate granițele, jurnalistica 
răsunătoare și, in sfirșit, premiul Nobel pentru literatură. 
în 1952, iu venit ca o împlinire a unei vieți discrete și în
cununate de glorie.

Ileana DUMITRESCU
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18,00 Deschiderea emisiunii, i 
18.05 Emisiune pentru tine- ’ 

ret: Reportaj de pe șan
tierul național al tine- î 
retului de la Carasu. i

18,25 Desene animate. '
18.35 Performanțele științifico ț 

ale secolului XX. Pla 
notele în~. laborator.

19,00 Actualitatea in econo 
mie.

19.20 1 00] de seri'— emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20.00 Agenda politică.
20.10 Roman foileton : „Punct 

și contrapunct* (IV).
20.50 l’nde-i greșeala ? Emi 

siune-concurs de cultu 
ră generală.

21.50 Teleglnb — Tananarive.
22.20 Telejurnalul de noapte
22.35 Rampa.
23.05 închiderea emisiunii.
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i t
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(Urmare din nr. 6511)

De ce nu mai
aduci bonuri

- Nu l-om rugat eu... Știi 
de ce l-om încuiat ? L-om în
cuiat in birou ca să-l forțez să 
semneze contractul colectiv. 
Doco nu procedam așa, nu-l 
semna. O să avem economot. 
O să orem alimente Io prețul 
oficial. Muncitorii m-au pupat

de pîine ? cind om ieșit cu Drăghiceanu 
spre ziuă din biroul lui. L-am 
ținut nemîncat numai 10 ore. 
Am fost bun ! l-am dat și ți— Tănase, mahalaua vor-

bește că te-ai făcut cotr.u- gări ^Naționale*. Patronul meu
nisl. o fumat țigări _Naționale”. Col

— Nu știu ce-i aia. lo cot cu mine.
— Atunci înseamnă că ai — Și ce zicea ?... Lumea vo*-

înnebunit. bește că ai dat și in el. Câ
— Asta mai repede. l-ai bătut.
— Ce e cu tine ? — N-om dat... spre ziuă cind
— Ce e cu mine, apropo de om ieșit din birou cu contractul

ce ? colectiv semnot, toti muncitorii—
- O să te dea oferă... — Care muncitori ?
— Afcro de unde ? — După ce m-ah încuiat în
— O să te concedieze Dâ- birou cu patronul și am băgat

ahiceonu !
- Si ?

cheia in buzunar, n-a plecat 
nimeni din fabrică.

- Si o să sta: pe copul - Și ce-oți făcut o noop'.e
nostru... Tă*osc. eu om patru întreacă ocolo, in birou ?

Uite tirbușonul. Matei, tu oi 
mai băut, așo-i ?

— Am băut. încălzește mîn- 
carea. Fugi ?... Ce-ai făcut, mă, 
păcătosule ?

— Ce-am făcut, neo Matei ?
— Ai citit ziarele de astăzi ?
— N-om citit.
- Citește. Uite, in două zia

re scrie despre tine...
— Citește dumneata.
— Uite, pe primo pagină 

scrie despre tine : ,0 unealtă

— Ce couciucuri ?
— Cauciucurile de la turis

mul lui... I le-am umflat noi. 
Eu om tros 450 de pompe. Eu 
l-om umflat cauciucurile, 
neo Alecu și alții, ca să 
poată oduce de mincore.

— Dor de ce î-ați dezumflat 
cauciucurile de la mașină ?

— Să nu fugă... Lo plecare 
mi-a strins mina și mi-a spus...

— Ce ți-o spus ?

cu
ne

- Eu. părinte.
- la vino mai incoa... Am 

auzit că te-ai făcut anticrist.
— Ce m-om făcut ??
— Anticrist.
— Ce e aia ?
— Că faci politică. Că le-ai 

înscris lo comuniști.
- Eu ?!
— Așa se vorbește. Am citit

A venit Anghel
de pe front

<

?
< 
<.
5;
5

( 
(.

<

*v

copii.
- Nu-mi duce grija. Te rog— 

Dacă mă vor da afară, voi 
pleca de la voi.

— Și unde o să le duci ?
- In lume.
— Si ce o să faci in lume ? 

toată lumea.
csa col-

am de-

v orb este

- Ce fac<
- De ce oi devenit 

tos fanase ?
- De unde știi că 

venit colțos ?
Toata mahalaua 

despre tine.
— Iar vorbește mahalaua des

pre mine ? Ce vorbește ?
- Ești tu buricul 

lui Ce-ai avut cu 
ceonu ? Do re î-o< 
couciucuriie de la

ce l-ai încuiat in 
beet ? Te-o; dus beat 

Tănase ? 
fost cit

pâmir’u- 
D'ăahi- 

dezvnilat 
mașină ? 

D'rOU 2 
Io

se poate de

ce te-oi încuiat 
birou ?

cu

- Ne-om uitat unul la altul.
— N-ati vorbit nimic ?
- Ba do !
- Ce ? Ce i-ai
- l-om povestit 

Poate că asta l-a

spus ? 
via'a mea. 
înduioșat.

- Tănase, ai adus 
nuri de piine ?

- Nu.
- De ce ?
- N-am mai fost 

dinsa.
- Creri că Tuta o 

dea bonuri de pline ?
— De ce să nu-mi mai den ?
— Te-ai dus la bal fără ea 

și o auzit că ai fost la bjl.
— Și ?... Auzi, p . asta ! Vine 

nea Motei. încălzește mmzarea.

,-a bo-

pe Io

De 
Eroi 
feerică,

- Am 
treaz.

- De
DrcpFîceanu ir

— De unde știi ?
— Tănase^ Droabiceanu 

patronul tău s’ oamenii 
besc că el te-a făcut șef 
echipa...

e 
,’or- 
da

- NîcutiriO, adu niște po- 
ha e si du-te și încălzește min- 
careo. . Copiii unde sint ?

- Se joacă... Eu nu beau.

Fragment din ..Oialo»uri despre viața" de Vieuță Tănase

Motei, Niculino, unde 
Tănase ? Unde e, Niculino ?

- A intrat dracu’ în el. De 
bucată de vreme e așa < 
nebun—

— Unde e ? Mi-e dor de el. 
Unde umblă ?

— Tu ce-ai pățit la 
aia ?

- Mai nimica, Tanțo. Am un 
glonț in ea.

- Degetele le miști ? O să 
mai poți lucra frizeria ?

— Doctorii mi-au spus 
Unde e Tănose ? Cred 
făcut flăcău.

— L-am rugot... A fost 
bol de după război. L-om ru
gat să se duca la bal, la pri
mul 
hainele
- De
- Le-a luat pe ale mele.
- De ce n-a vrut să io hai

nele mele ?
- Cică a avut presimțire că 

noaptea aia și a venit
primul lui 

costumul

; o 
de

mina

că da. 
că s-a

lui bal... N-a vrut să ia 
tale.
ce ?

dotă la tine, nici tu la mine.
- Ce e cu tine ?
— Cu mine ce e ? E ceva 

groaznic !
- Ce anume ?
— M-o întrebat sorâ-mea, 

Niculino, de ce nu-i mai aduc 
bonuri de pîine.

— Iți dau cite vrei.
— Pentru piinea asta simt 

minîo cereoscă. N-o mai lua 
de la speculanți cu...

— Ești nebun !
- Se poate. De ce nu te 

duci cu el Io film ?
— Cu cine ?
- La 8 am o intilnire, Tuță I

Pe cine aștepfi,
Tânase ?
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a comuniștilor, asediindu-l 
patron, l-a obligat să se 
ze".

- Nea Matei, hai să 
secărico.

— Bem, Tănose. Hai să 
Noroc... M-om lăudat la 
brice la mine că-mi ești 
nat... L-oi bătut ?

- Pe cine să bat ?
— Pe patronul tău.
— După ce a semnat că 

face economat și se ocupă de 
aprovizionarea muncitorilor l-am 
condus la moșină... Avea cau
ciucurile desumflate.

pe — Câ sintem ai dracului... și in ziai
tmne- - Tănase, dacă te dă afară, — Ce-a

vino la noi... Am și vorbit cu - Că...bem inginerul. A citit și el. Mi se botezat.
bem. pare că e comunist. cazanul <

fa- - Nu
cum- A m Plivit - Nu

te-ai făcut
ne

anticrist, Tănase
- Bună ziua, părinte I
- Tu ești, Tănase ?

jrele de astăzi că... 
ai citit părinte ?
.. Tănase, eu te-cm 

Eu te-am cufundai in 
cu apă sfințită...
sint anticrist, părinte... 
e bine ce foci, Tăna

se... II minii pe domnul...
— Iți sărut dreapta părinte. 

Părinte, numai o clipă, vreoi^ 
să te întreb ceva...
- Spune, fiule. Intreabă-mă.
— lartă-mă părinte... Am uitat 

întrebarea.

vii în
să se intilnească la 
bal cu tine. A luat 
meu... Cum o fost ?

— M-om gindit tot 
voi.

- O sâ mai poți 
zeria ? Poți să miști

Mergi cu mine
!a film ?

— Nu. Tută droaă, nu merg 
cu tine la film !

- De ce ? Nu mai ții la 
mine ?

- Tu știi că n-am ținut nicio-

— Ce-ai căutat la cimitir,
Tănose ?

— Am udat florile, liliacul
de la mormintul momei.

- O moi ții minte pe mai- 
că-ta ?

- Nu. Eram mic. A murit cind 
eram mic.

— Taică-tu unde e ? .
— Nici pe el nu l-om văzul 

de mult
- De ce ? Unde o plecat ?
- In lume.

— Ce face in lume ?
— Adapă oamenii. Umolă 

prin tirguri cu o doniță și vin
de apă colorată și îndulcită.

lucra fri- 
degetele ?

- Unde stai ? Cine te in-
arijește ? Unde pui capul jos
cind ești ostenit ?

- Dar cine ești tu de mă în-
trebi ?

- Pe cine oștepți aici, in
fața circiumii ?

- Pe nea Alecu. Mi-o dat
intilnire aici.

- De ce ți-a dat intilnire ?
— Cine ești tu de mă în

trebi ?

PROGRAMUL I : 5.05—6.90 
Muzica dimineții; 6,05—9,39 
Muzică și actualități; 7.00 Ra
diojurnal; 9.30 Revista literară 
radio; 10,10 Curs de limba en
gleză; 10,30 Duete din opere; 
11.05 Radio-Prichindel; 12.M 
Muzică ușoară; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13.22 Muzică ușoară; 13,45 Din 
cintecele și dansurile popoare
lor: 14,30 Emisiune muzicală 
pentru ostași; 15.30 Melodii 
populare; 16.00 Radiojurnal;
16.20 Muzică ușoară; 16,30 Re
vista economică; 17,05 Antena 
tineretului; 17.30 Soliști de mu
zică populară; 18,00 Muzică u- 
șoară: 19,00 Gazeta radio: I9.:‘O 
Doine, cîntece și jocuri popu
lare; 20,05 Tableta de seară;
20.20 Argheziană; 20.25 Succese 
ale muzicii ușoare; 20.50 Tea
tru radiofonic: 21.40 Solistul 
serii: Gianni Morandi: 22 00 
Radiojurnal; 22,20 Sport; 22.30 
Melodii cu... și fără cuxinte; 
23,00 Concert de seară; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

ALM
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Departe de apus (12—14 
octombrie): PETRILA : Aș
teaptă pină se întunecă (11— 
13 octombrie); LONEA : — 
Minerul : Domnișoara doctor 
(12—14 octombrie); ANINOA- 
SA : A. țiunea „Vulturul" <13 
— 14 octombrie); BARBA- 
TEN1 . Iluzii (13—14 o-tom- 
bnci: VULCAN: In fie . e 
scară la ora 11 (12—14 octom
brie); LUPENI — Cultural. 
Salariul groazei (10—14 o> ■ 
tombrie); Muncitoresc: Gali
leo Ga’:!> (13—14 o-tomb:


