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Deschiderea 
Universității populare

Miine, la ora 18. in sala mare a Casei de cultură din 
Petroșani, are loc deschiderea festivă a cursurilor Universi
tății populare. Cu acest prilej conf. ing. Emil Stoica, rectorul 
Universității, \a rosti un cuvint de deschidere, iar I. Co- 
dreanu, de la cabinetul județean de partid, va ține o expu
nere de politică internațională. Urmează un film artistic i 
premieră.

re șantierele feroviare ale 
Văii Jiului, se conturează

DRUMUL

ELECTRIFICATE
Anul acesta s-an sărbătorit 1C0 

de ani de cînd primul tren a 
inaugurat linia ferată Petroșani — 
Simeria. Peste trei ani, în 
Petroșani va sosi de la 
ori poate venind de la 
prima locomotivă electrică.

O bună parte din lucrările de 
construcții-montaj privind electri
ficarea liniei ferate dintre Filiași 
și Mintia revine Șantierului 17 
construcții cu sediul în Petroșani, 
ce aparține Trustului de construc
ții Căi Ferate București. Activi.a- 
tea șantierului se întinde pe Firul 
actualului traseu feroviar, de o 
parte și alta a stației C.F.R. Pe
troșani — spre defileul Jiului și spre 
Simeria — măsurînd între puncte
le sale de lucru extreme peste 40 
de kilometri. Lucrările începute 
anul trecut, continuă acum în 
ritm din ce în ce mai intens. In 
vederea creării unui gabarit cores
punzător viitoarelor trenuri trac
tate de locomotive electrice și a 
unor condiții optime de exploa
tare și siguranță a transportului

feroviar modernizat, constructorii 
executa diverse lucrări. Sint ast
fel în curs de execuție tunele noi, 
refaceri de tunele, polate, podețe, 
sistematizări de stații feroviare 
ș.a. Fiecare din aceste lucrări — 
care valorează în total zeci și zeci 
de milioane de lei — are poziția 
sa bine definită pe traseu prin- 
rr-un anumit „kilometraj" (distan
ța în kilometri + metri) de la 
punctele de origine Filiași și Sime
ria. Iată care sînt stadiile cîtorva 
din obiectivele mai importante 
aflate în execuția Șantierului 17 
construcții.

La vreo 5 kilometri de stația 
Lainici (și la 97 km și 547 de 
metri de la Filiași), muncitorii 
conduși de maistrul Petre Caval 
construiesc un nou tunel în lun
gime de 42 metri, in prelungirea 
celui existent. Tunelul, alcătuit din 
7 inele de beton a cîte 6 metri 
fiecare, are deja pînă în prezent 
turnate jumătate din numărul 'ne- 

_ lelor. Pină la sfirșitul acestui an, 
lucrarea va fi dată în exploatare.

CONSUMULUI DE METAL
obiectiv major al

S-a încheiat o noua etapa 
de dezvoltare a Întreprinderii 
de materiale de construcții 
de la Bircea, județul Hune
doara. Recent a fost pusă in 
funcțiune o linie tehnologică 
producătoare de cărămizi ter- 
moizolatoare, a doua de acest 
fel din întreprindere. Ea va 
asigura anual șantierelor de

Tunel „Cîrligul închis", 
km 104 + 100

colectivului metalurgiștilor
de la U U. M. P

SOSIREA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT

NICOLAE CEAUȘESCU
NEW YORK

In mod obișnuit cind se apre
ciază activitatea colectivului de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la Uzina de utilaj minier Petro
șani >eau în vedere in principal 
sute.e și miile de utilaje și insta
lații care pleacă de pe poarta 
uzinei spre exploatările miniere din 
Valea Jiului sau alte bazine mi
niere din întreaga țară. In ringu
rile de față ne-am propus să abor
dăm un domeniu al activității me- 
mlurgiștiloi de la U.U.M.P. des
pre care sc vorbește mai puțin cind 
SC pune Î11 balanță hărnicia și 
aportul colectivului.

in ultimii ani in centrul aten
ție: colectivului U.U.M.P.. ală’uri 
de îndeplinirea cu succes a obliga
țiilor contractuale, se situează și 
reducerea consumului de metal — 
obiectiv important pentru crește
rea eficienței economice a activi
tății uzinei, pentru reducerea pre
țului de cost al produselor șale. 
La începutul acestui an. salan.tțn 
U.U.M.P. s-au angajat să red-iia 
consumul de metal cu 5 kg 1 
tona de produce. Aceasta înseam-

CU

nă o economie de materie pri
ma de 45 tone. Este o cifră ridi
cată care în momentul luării anga
jamentului, pentru unii sceptici 
părea greu sau chiar imposibil de 
realizat. Dar iată că priceperea 
și stăruința celor care muncesc 
zilnic în halele uzinei nu numai 
că au condus la îndeplinirea
succes a angajamentului luat, dar 
și la depășirea lui cu multe pro
cente : in primul semestru al anu
lui consumul de metal s-a redus 
cu 28 de tone, adică cu 5.5 tone 
mai mult decit era prevăzut, iar 
după primele 9 luni ale anului 
cantitatea de metal economisită a 
ajuns la aproape 40 de tone. Exiaă 
deci, garanția că în următoarele 
trei luni se poate ajunge la eco
nomii de metal, cu mult superioa- 

ce'or de pînă acum.
Reducerile cele mai importante

în consumul metalului la fabri
carea utilajelor și a pieselor de 
schimb au fo<f realizate în mire 
parte ’a secțiile construcții met i- 
lice și mecanică. La realizarea 
celor 28 de tone de metal econo-

re

mie în prima jumătate a anului, 
constructorii au contribuit cu o 
cotă de 20 tone, iar mecanicii cu 
8 tone.

Care este cheia realizării aces
tor economii ? Una, poate cea 
mai importantă, este debitarea ra
țională a materialului. ..Intențio
năm să folosim cu maximă respon
sabilitate fiecare bucată de metal, 
ne spunea inginerul Dumitru 
Coșa, șeful serviciului tehnologic. 
De exemplu, de la debitarea unor 
piese cu dimensiuni mari. ramin 
o serie de resturi, cum le numim 
noi, pe care, cu puțin timp in 
urmă, le trimiteam la turnătorie 
pentru retopire. Astăzi, 
bucăți mai mici le valorificăm. 
Astfel, din materialul rămas la 
debitarea armăturilor tip TH se 
confecționează papuci și cleme 
pentru armare.

Problema reducerii consumului 
de material este și una din preo-

construcții 5 000 000 de cără
mizi. A fost racordată, de a- 
semenea, la circuitul produc
tiv o linie tehnologică de fa
bricat vată minerală pentru 
izolații termice cu o capaci
tate de 6 000 tone pe an, care 
utilizează ca materie primă 
zgura de furnal de la Com
binatul siderurgic Hunedoara.

Nknlae LOBONȚ

(Continuare in pag. a 3-a)
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corespunzător 
condițiilor 
din abataj 0 rază de soare

Reprezentanți ai juriului 
internațional al Raliului ele
ganței, desfășurat la începu
tul acestei toamne pe lito
ralul românesc al Mării Ne
gre, au inminat, cu prilejul 
unei festivități care a avut 
loc la Uzinele de autoturisme 
din Pitești, medaliile de aur 
cucerite de automobilele de 
tipul „Dacia-1100“ și „Dacia- 
1 300“ la această competiție. 
Automobilele românești s-au 
situat la egalitate de punctaje 
cu „Ford Capri“, „Ford 2 000 
GT“. „Fiat 128“ și „Citroen 
TS 21“.

Noi

(Agerpres)

cutobuze
în dotarea

Deși acest tunel, în lungime de 
350 metri, de pe defileul Jiului, 
avea gabaritul corespunzător mo
dernizării, puternicele infiltrații de 
apă ce pătrundeau în interiorul 
lui, prin pereți și tavan, pe o 
lungime de peste 100 metri, tre
buiau anihilate pentru împiedica
rea în viitor a unor eventuale 
scurt-circuîte la instalațiile elec
trice. In acest scop el se prote
jează acum, în exteriorul bolții, 
cu o puternica hidroizolație alcă
tuită din patru rînduri de carton, 
unul din tablă și alte patru de 
bitum, intercalate între ele. A fost 
greu pînă s-a ajuns la extradosul 
tunelului prîntr-o galerie executa
tă la „creastă".

Ion MARGINEANU

'.(Continuare în pag. a 3-a)

Abatajul cu front lung din 
stratul 5, blocul IV, de la 
E. M Lupeni era dotat, pină 
mai zilele trecute, cu o com
bină 2 K 52. Condițiile spe
ciale de strat nu îngăduiau 
decit tăierea mecanică a căr
bunelui în paralel cu lucrări 
de pușcare. Intrarea în func
țiune a frontului la un nou 
nivel de extragere a pus pro
blema înlocuirii tehnologici 
de tăiere și s-a a i'ins la con
cluzia că utilajul de tip 
„Ei koff" este col mai potri
vit onjuncturii respective. 
Combina aceas'.a — care va 
extiage integral utilul din 
front — urmează să dea pri
mele tone dc "ârbune -h’ar 
în săDtămina în curs.

Teatrul de stat Galați pre
zintă luni. 19 octombrie, la 
ora 10 și la ora 16. în sala 
Casei de cultură, spectacolul 
pentru copii „O rază dc soa
re” de Al. T. Popescu. Re
gia artistică aparține Iui I. 
Ghițcscu-Ciurea. iar scenogra
fia lui Mircea Nicolau.

Răsună valea 
și codrul

Ansamblul de cînlece și 
dansuri din Tirgu Mureș pre
zintă in scara de 19 octom
brie, ora 20, la Casa de cul
tură din Petroșani, spectaco
lul muzical coregrafic „Răsu
nă \ ile i și codrul". Dirijor 
Gyula Szavady.

La I.G.C. Petroșani s-au a- 
chiziționat, de curînd, prin 
investiții, un număr de 6 
autobuze TV 20 U, care au 
intrat, deja, în circulație pe 
rețeaua rutieră a municipiu
lui. In următoarele zile se vor 
recepționa încă 4 autobuze si
milare.

Aș dori să vorbesc 
puțin despre cițiva mi
neri ai Diljei, oameni 
cu fruntea și privirile 
senine, care-ți string 
cu căldură mina atunci 
cind ii intilnești.

Am cunoscut, zilele 
acestea pe șeful unei 
brigăzi fruntașe de la 
sectorul 11 și pe ortacii 
săi de muncă. Petre 
Scrădeanu, căci despre 
dinsul e vorba, tocmai 
ieșise din mină. După 
ce a tras cu sete citeva 
fumuri din țigara 
proaspăt aprinsă, a în
ceput să-mi spună, cu 
mindrie și bucurie in 
glas, greu de ascuns, 
despre brigada pe care 
o conduce și care a ob
ținut lună de lună rea
lizarea și depășirea pla
nului de producție. 
Cuvintele curgeau sim
ple, ca un șuvoi de 
cărbune, și exprimau 
satisfacția deplină a 
datoriei împlinite, con
vingerea că eforturile 
depuse in condițiile, li
neari vitrege, din sub
teran pentru realiza
rea sarcinilor trasate, 
reprezintă o contribu
ție necesară la spriji
nirea mersului înainte 
al societă|ii noastre 
moderne. Și cum să nu 
fie așa, cind împreună 
cu oamenii săi a rea-

Sediul coloanei auto U.M.T.F.
Personalul și mașinile 

U.M.T.F. care asigură trans
portul „aurului verde", din 
pădurile Văii Jiului pină in 
depozitele finale, au acum

un sediu al lor, la Dără-
■ — Petroșani. Dat recent 

in funcțiune, sediul dispune 
de o platformă bakistată cu 
o capacitate de 35 mașini

- Petroșani
auto, de o magazie dc mate
riale. birou, etc. Transportul 
forestier are astfel create 
condiții noi pentru a fi îm
bunătățit.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
e Ia trimișii speciali i 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a sosit 
marți la amiază la New York 
pentru a participa la lucrările 
sesiunii jubiliare a Organiza
ției Națiunilor Unite.

împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu au sosit to
varășii Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. de
putat în Marea Adunate Națio
nală, și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Avionul prezidențial a ateri
zat pe aeroportul internațional 
„J. F. Kennedy" la ora 12 (ora 
locală). Ceremonia întîmpinării 
a avut loc în fața salonului ofi
cial. unde erau arborate dra
pelul de stat al României și 
steagul Organizației Națiunilor 
Unite.

Erau prezenți șefi de delega
ții ale țărilor membre ale Na
țiunilor Unite. reprezentanți 
permanenți acreditați la O.N.U., 
precum și diplomați care iau 
parte la lucrările sesiunii Adu
nării Generale.

Potrivit protocolului O.N.U. 
rezervat șefilor de stat care 
sosesc la Națiunile Unite, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat pe aeroport, in nu-

mele secretarului general U 
Thant, de șeful ceremonialului, 
Sinon Korle, iar în numele pri
marului New Yorkului, John 
Lindsay, de reprezentantul aces
tuia John Palmer.

Au fost dc față membrii de
legației române la sesiunea or
dinară O.N.U., Nicolae Ecobes- 
cu,. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Maria Groza, 
vicepreședintă a Marii Adunări 
Naționale, ambasadorul Costin 
Murgescu, Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentantul permanent 
al României la Națiunile Unite 
și Corneliu Bogdan, ambasado
rul țării noastre la Washington.

Ziariști americani, corespon
denți străini, reporteri ai prin
cipalelor posturi de radio, tele
viziune și cinematografie au 
consemnat momentul sosirii la 
New York' a 
român.

Răspunzind 
prezentanților 
tele Nicolae Ceaușescu a făcut 
o scurtă declarație.

Am venit în Statele Unite ale 
Americii — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — pentru a 
participa la sesiunea jubiliară 
a Organizației Națiunilor Unite.. 
Apreciem că Organizației Na
țiunilor Unite îi revine un rol 
de seamă în asigurarea 
lumi de cooperare și

șefului statului

solicitărilor re
proșai. președin-

unei 
de pace.

Vin pentru prima oară in Sta
tele Unite și aș dori să adresez 
poporului american un salut 
călduros.

Cu prilejul participării la reu
niunea jubiliară, sper să am po
sibilitatea de a vizita unele 
centre ale Statelor Unite ale 
Americii și să am o întîlnire 
cu președintele S.U.A., domnul 
Nixon.

In încheiere. președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
reprezentantului municipalității 
New Yorkului. șefului protoco
lului O.N.U., tuturor celor pre
zenți, pentru primirea făcută.

Un grup de copii ai diploma- 
ților români au oferit buchete 
dc flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și soție’ sMe Elena 
Ceaușescu.

Coloana mașinilor oh-iale s-a 
îndreptat apoi spre sediul mi
siunii române la Națiunile Uni
te. reședința președintelui Con
siliului de Stat, _
Ceaușescu și a’ soției sale pe 
timpul șederii la New York.

Marți după-amiază, președin
tele Nicolae Ceaușescu va avea 
întrevederi cu președintele celei 
de-a 25-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Edvard 
Hambro, și cu secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant.

Despic aceste întrevederi vom 
relata in ziarul de miine.

Nicolae

Escala de la Montreal
MONTREAL 13. — Trimisul 

• special Liviu Rodescu. transmi
te : In continuarea călătoriei 
spre New York, avionul prezi
dențial a făcut in scara zilei 
de 12 octombrie escală la Mont-

real, unde
Ceaușescu și 
însoțesc au rămas peste noapte 
Pe aeroportul din Montreal, 
înalții oaspeți au fost salutați, 
in numele guvernului canadian.

tovarășul
persoanele care îl

Nicolae de Jean Pierre Cote, ministru, 
și de alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți Bucur Șchiopu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Canada, și 
membri ai ambasadei.

°esa islandeză despre vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

REYKJAVIK. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Toate ziarele 
din Reykjavik publică, in pri
mele pagini, comentarii, știri și 
fotografii in legătură cu scurta 
vizită făcută în Islanda de pre
ședintele Consiliului ce Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. la invitația 
președintelui Republicii Islanda, 
Kristjan Eldjarn. ..După ce sub
liniază in titlu că președintele 
Nicolae Ceaușescu a adus ..sa
lutul prietenesc al poporului 
român-*, principalul ziar islan- 
dez „Morgunbladid" relatează 
despre primirea călduroasă fă
cută înaltului oaspete român și 
atmosfera cordială în care s-a

la Reykjavik
desfășurat intîlnirea dintre cei 
doi șefi de stat, arătînd că „in 
ciuda marii distanțe ce separă 
cele două țări, prietenia .și co
laborarea dintre popoarele noas
tre sint in continuă dezvoltare". 
„Relațiile dintre România și Is
landa, arată ziarul, citind cu
vintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se dezvoltă în mod 
pozitiv, pe baza principiilor de
plinei egalități in drepturi, res
pectului reciproc, independenței 
și suveranității. Aceasta ' 
de o bună perspectivă 
dezvoltarea viitoare a 
relații".

Ziarul ,Timin" relevă 
landa dorește să întrețină rela-

deschi- 
pentru 
acestor

că „Is-

ții bune cu toate națiunile" și 
că „între România și Islanda 
există numai sentimente prie
tenești”.

Un alt ziar, „Thjodviljinn" re
latează in prima pagină cu fo
tografii primirea înaltului oas
pete român pe aeroportul Kef- 
lavik și de la reședința prezi
dențială Bessastadir.

Presa islandeză publică, de 
asemenea, date biografice ale 
președintele Consiliului de Stat 
al României, menționind puter
nica sa personalitate și influen
ță pe care o au principiile de 
pace și colaborare pe care le 
promovează România in relațiile 
internaționale.

Uzat in luna septem
brie peste 4 400 tone de 
cărbune, față de 3 700 
tone cit era planificat. 
Pe luna in curs s-au 
realizat, pină la 12 oc
tombrie, 150 tone peste 
prevederi, asigurindu- 
se un randament de 8

rd excepție... Apoi, a- 
sistența tehnică se asi
gură cum trebuie la 
locul de muncă. Despre 
buna organizare și a- 
provizionare cu mate
riale e inutil să mai 
spun ceva. Se înțelege 
de la sine...

Alni urile ăzii

Disciplina
seriozitatea
in muncă

tone/post. Care au fost 
factorii care au deter
minat aceste rezultate 
bune ? Ghicindu-mi in
tenția, șeful de briga
dă mi-o ia înainte ;

— Totul e disciplina 
și seriozitatea de care 
dau dovadă cei 22 
membri ai brigăzii, fă-

Majoritatea membri
lor brigăzii sint tineri. 
Unii au terminat școa
la de calificare pentru 
mineri și ajutori mi
neri, cum sint Valeriu 
Maxim și Karol Gyor- 
fjy, alții intenționează 
să o facă in viitor. Mi
hai Kiss frecventează,

momentan, cursurile a- 
cestei școli, urmind a 
se reîntoarce la briga
dă cu o calificare su
perioară celei avute 
anterior.

Brigada nu cunoaște 
fluctuații, și așa se cu
vine să fie oricare bri
gadă. Noul venit se in
tegrează repede in dis
ciplina și ritmul nostru 
de muncă...

Depășirea sarcinilor 
de plan constituie pen
tru noi sursa unor ve
nituri suplimentare, 
contribuind și acest 
factor lă întărirea spi
ritului de echipă — re
marcă șeful dc schimb, 
Radu Andrișan.

...lată citeva nume 
care fac cinste brigă
zii lui Petre Scrădea
nu, minei întregi: Pa
vel Tasnady, Ioan Go- 
lobeanu. Gheorghe Ghi- 
cioiu, loan Căpățină, 
llie Cițu...

Oamenii mi-au mai 
relatat despre intențiile 
lor de viitor. Ei pre
văd numai pentru luna 
in curs depășirea pla
nului cu peste 700 to
ne. Rezultatele obținu
te pină acum inii dau 
certitudinea succeselor 
lor de miine...
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Sporește capacitatea de
găzduire a litoralului

I. BOLUNDUȚ 
student I.M.P.

Pe măsură ce afluența turis
tică de pe litoralul românesc a 
scăzut, s-a intensificat activita
tea constructorilor, pentru a pu
tea oferi noutăți oaspeților și 
in viitorul sezon estival. Alto 
hoteluri și mini-hotel uri, vile, 
restaurante, cluburi, baruri, bra
serii. piscine, grădinițe de copii 
și terenuri de sport au început 
să se contureze pe șantierele 
de construcții din Mamaia. Efo
rie Nord și Eforie Suc. Două 
hoteluri, un modern restaurant 
în salul de vacanță „Zodiac", 
bar, club, piscină, mai multe 
grădinițe de copii și ten».uri 
de sport vor completa s '••i- 
nea Jupiter, iar în cea ma tî- 
nără stațiune de aici — Venus 
— se construiesc patru rcsiau- 
rante-pensiune și unul cu auto
servire, piscină cu săli de me
dicină sportivă, bar de zi. jo
curi distractive etc

Surpriza viitorului sezon o 
constituie insă apariția pe har
ta turistică a litoralului a două 
noi stațiuni : Saturn și Olimp, 
care vor adăuga potențialului 
turistic din zona Mangaliei cir
ca 5 000 de locuri în hoteluri, 
vile și căsuțe încadrate de nu
meroase unități de deservire și 
distracție. In total, capacitatea 
de găzduire a litoralului se va 
mări anul viitor cu peste 9 000 
de locuri și numeroase unități 
pentru deservirea, agrementul și 
distracția oaspeților.

(Agerpres)
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UN CLOPOT DE ALARMA
CARE SUNA ÎN VAN
l’ropunem cititorilor să ur

mărească datele sumare ale u- 
nei biografii. In anul 1959 ti- 
Dărul Gheorghe Menegoni (pe 
atunci de 15 ani) iși începe ca
riera ca frizer la Cooperați'a 
.Jiul” din Petroșani. După un 
an se retrage de bună voie din 
jindul cooperatorilor angajin- 
du-se muncitor necalificat la 
Întreprinderea de locuințe și 
localuri (actuala I.G.L.). in ur
mătorii ani viața il poartă pe 
ia E. M Dilja (in 1962 ca va
gonetar) și I.K.T.A. (1964. con
ducător auto). Incorporat in 
1964, ret ine, după satisfacerea 
btagiului militar și in 1966 se 
angajează la o întreprindere 
forestieră aparținind de orașul 
Sebeș Apoi, tot ca șofer, se 
mai perindă prin I.G.O. (1967), 
T.C.M.M. (1967), E. M Dilja 
(196S), Preparatia Petrila 
(1968). E. M. Petrila (1968), 
l.P.S.P. (1969), C.C.P. (1969) și, 
in fine, la începutul acestui an, 
din nou la I.G.L. Treisprezece 
întreprinderi I-au avut in evi
dență in 10 ani. Treisprezece 
Întreprinderi l-au primit in si
nul lor. i-au oferit posibilități 
de afirmare, apoi, rînd pe rind 
bu renunțat la serviciile (mai 
exact deserviciile) salariatului 
căruia nu-i stătea in fire să se 
prăpădească muncind. Lichidat 
la cerere, transferat. lichidat 
prin desfacerea contractului de 
muncă pentru repetate abateri, 
cam acestea sînt scurtele ii 
semnări din 
muncă. La 
1970. aflat la C C.P„ iși dă sea
ma că nu poate face față unui 
regim de muncă in care pri
mează disciplina. Depune la 
conducerea I.G.L. o cerere de 
transfer: „cu profund respect(!) 
vin a vă ruga a mă angaja și 
pe mine (!) în întreprinderea 
dv. pe care o 
onoare și respect in funcția de 
conducător auto".
rea confuză a cererii, cu greu 
6e înțelege cine e directorul și 
cine conducătorul auto. Tot 
asa cum cu greu se înțelege 
de ce. atunci cînd „un oare
care" apelează la onoarea u- 
nej conduceri, găsește credit 
pentru un respect (și încă pro
fund) pe care l-a pierdut de 
mult. In fine, cererea a fost 
eprobată, iar tînârul Menegoni. 
în ziua de 25 februarie 1970. a 
fost angajat, și el. la I.G.L. 
Fiindu-i cunoscute anteceden
tele „profesionale", la încheie
rea contractului de muncă i 
«-a cerut un angajament în 
scris prin care să promită că 
m> va face abateri. rIn caz 
contrar — declara angajatul 
— consimt să mi se desfacă

m- 
cartea lui de 
începutul anului

conduceți cu

Din redacta-
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17 e e„Voiajorii
angajarea

nu aveau probleme cu

Buna credinfă nu ajută întotdeauna

Și antecedentele „profesionale4* tre-
buie cîntărite

contractul de muncă". După 20 
de zile de la angajare a fost 
săvîrșitâ inevitabila abatere ca
re, prin gravitatea ei, l-a de
terminat pe șeful serviciului 
să propună înlăturarea lui din 
colectivul ^.G.L.

Ce face de acum încolo 
Gheorghe Mencgoni, acest in
divid cu „școala vieții", purtat 
prin atitea și atitea întreprin
deri ? Aflind de consecințele 
abaterii, se prezintă la sector 
cu un certificat medical de 
internare in spital care, mi
nunea minunilor, anulează orice 
intenție a conducerii I.G.L. de 
a-i desface contractul de mun
că. La puțin timp e surprins 
ca autor a] unei mici încurcă- 
turi cu ceva țiglă (aflată în 
gestiunea I.G.L.) pentru care 
organele de cercetare penală 
intervin, mai energic decît con
ducerea întreprinderii, întoc- 
mindu-i dosarul de trimitere în 
judecată. Menegoni a mizat pe 
credulitatea celor (lin jurul său 
și. de cele mai multe ori. a 
cîștigat. Aflindu-se „întîmplâ- 
tor" în biroul Forțelor de mun
că din Petroșani, surprinde o 
discuție pe marginea unei ce
reri de angajare. După ce soli
citanta. Florica D.. părăsește 
biroul, Menegoni o urmează și 
i se adresează într-ascuns: 
..Eu sînt de la forțele de mun
că și dacă-mi dai 400 lei îți a- 
ranjez angajarea*. Cad la în
voială și peste două ore se 
afla împreună cu solicitanta în 
biroul unui director de școală.

— Sint împuternicit al For
țelor de muncă — declară Me
negoni — șl vă rog să o an
gajați pe Florica D., ca femeie 
de serviciu. Ulterior veți primi 
repartiția.

Om de bună credință, direc-

torul școlii consimte la efec
tuarea angajării Ilegale. Ușu
rința l-a costat pe conducăto
rul 
tat 
ție 
că, 
la
puternicit.

instituției care nu a soliei- 
pe loc formele de reparti- 
din partea forțelor de mun
ți nu a procedat cel puțin 
legitimarea pretinsului îm-

O
Mai propunem cititorilor în

că o biografie, de această dată 
mai scurtă dar, socotim, la fel 
de exemplificativă. Ion Iorda-

che, născut in anul 1935, se 
angajează in 1961 la întreprin
derea de locuințe și localuri 
(in prezent I.G.L.). Pentru re
petate abateri și absențe ne
motivate din serviciu, în anul 
1967 (10 iunie) 1 se desface
contractul de muncă în baza 
art. 20, litera e, din Codul Mun
cii. Cuprins de regrete, Iorda
che se prezintă la conducerea 
I.G.L. cu rugămintea de a i se 
modifica articolul, motivînd că 
vrea să se angajeze prin trans
fer Ia o altă întreprindere. E-

xigența conducerii se îmblân
zește in fața unei false pocă
ințe și articolul 20, litera e, de
vine pe dată articolul 16/3. Dar 
farsa continuă. Iordache nu se 
angajează la altă întreprindere, 
ci, după un oarecare timp, re
vine la I.G.L. unde este cotat 
ca nou angajat. Deci, curat ca 
lacrima. La puțin timp apare 
surpriza : în alianță cu Mene- 
goni încurcă țiglele din gestiu
nea întreprinderii pe care în
cearcă 
său.

Deci, 
abateri 
indulgenței cu care au fost tra
tați acești doi salariați, pretu
tindeni pe unde s-au perindat. 
Oare, conducătorii de întreprin
deri, prin indulgența manifes
tată, au considerat că .îi ajută 
în muncă" ? Există legi care 
interzic cu desăvîrșire angaja
rea salariaților cu antecedente 
penale. Dar micile antecedente 
pe care le-am numit în rîndu- 
rile noastre, „profesionale", nu 
6Înt luate în seamă ? Ele apasă 
greu în balanța activității sa
lariatului necinstit, constituind 
un real avertisment pentru pre
întâmpinarea producerii pagu
belor. Dar, se vede, acest a- 
vertisment rămîne încă un clo
pot de alarmă care sună în 
van.

să le vindă în contul

o suită de nereguli, de 
săvîrșite doar datorită

ÎNCOTRO
OMUL

.Legea este o formă a ordi- 
o 

lege bună trebuie, in chip ne- 
ordine bu-

nei" — scria Aristotel, „iar

cu scopuri 
oamenilor

Luminișul
aproape

Se spune, și pe bună drepta
te. că meseria este brățară de 
aur. Dar ulei o brățară, chiar 
dacă e de aur sau nu, nu se 
prinde singură de mina omului. 
Ea trebuie dobîndită cu muncă, 
cel mai adesea, cu foarte mul
tă muncă. Așa este, așa trebuie 
Eă fie, chiar dacă. în această 
mare colectivitate de oameni, se 
n:ai intimplă și altfel. Se mai 
întimplă. adică, nu puține ca
zuri in care oamenii iși insu- 

meseriile pe căi ocolite, și 
schimbă cu nepermisă ușu-

r.nță, se plictisesc repede de 
ele. recurgind ia ilegalități pen

ceastă vîrstă este trindăvia, cul
minată cu dubla infracțiune de 
furt de autovehicule și conduce
rea pe drum public fără per
mis, pentru care va răspunde in 
fața legii. Va trebui să răspundă 
pentru că de aceea sint făcute 
legile : să-1 readucă pe omul ră
tăcit la drumul cel bun, la lu
minișul care este in preajma 
noastră, să-1 reîncadreze in li
mitele muncii cinstite și ale ci
vilizației. Pentru că indivizii nu 
pot trăi iz‘ lat, stingher, ci in 
marea colectivitate de oameni 
in care trăim și muncim.

cesar, să însemne o 
nă".

Legile sint făcute 
precise, in interesul
și al statului, in interesul colec
tivității. Ele trebuie respectate 
cu strictețe de fiecare membru 
al societății. Există legi scrise 
și nescrise. Toate trebuie bine 
cunoscute, toate trebuie deopo
trivă respectate. Regulile de 
conduită și morală nu sint in
corporate în coduri sau tratate, 
dar ele trebuie să existe in con
știința fiecărui ins.

„Ce carte de legi este 
de limpede fiecărui, om 
aceea scrisă in 
întreba marele 
Tolstoi.

Dar pentru a 
pentru 
lor atit de necesare, trebuie să 
prețuiești, in primul rind, înțe
lepciunea și dreptatea. In con
cepția lui Socrate, cel mai mare 
rău era săvîrșirea nedreptății. 
Este bine știut, ar trebui să știe 
mai bine oricine, că respectarea 
legii ca un principiu de etică 
cetățenească și ca o cale sigură 
de dobindire a fericirii indivi
duale a exercitat și exercită o 
influență covirșitoare asupra for
mării conștiinței socialiste. Spu
neam că acest lucru „ar trebui 
să-l știe mai bine oricine", pen-

inima I 
scriitor

lui
L

atit 
ca 
se 
N.

legile,
te conforma exigențelor

stăpini

tru că există încă destui indivizi 
care nesocotesc legile scrise și 
nescrise ale vieții, pășesc din 
greșeală in greșeală, constituind 
frine in calea mersului nostru 
inainte.

Un asemenea individ este 
luliu Loder, care apare pentru a 
șasea oară in fața instanței de 
judecată, pentru repetate aba
teri de la legile demnității uma
ne. Din 1948, 
prima dată o 
lovire - și pină 
de ani, el nu 
plina personalitatea, 
dezordine, scandaluri, un întreg 
arsenal de abateri pentru care 
a fost chemat de fiecare dată 
la ordine. In 1951, 1952 și 1961 
a fost condamnat pentru ultraj, 
iar in 1967 pentru conducerea 
autovehiculului in stare de ebrie
tate. In ultimul timp lucra la 
U.M.T.F. Deva, sectorul Petro
șani, ca șofer pe mașina 
21 AB 849. Se părea că a pornit 
pe drumul cel bun. Dar cum 
foarte adesea aparențele înșea
lă, luliu Loder n-a vrut să facă 
excepție de la regulă. Aflat sub 
Influența alcoolului, in 20 iunie

cind a săvirșit 
infracțiune - de 
astăzi, deci in 23 
și-a putut disci- 

producind

■

se trezește din nou în el 
sălbăticia și-i distruge garajul 
cumnatului său Marin Dobre. 
Apoi șirul abaterilor continuă. 
Folosește mașina unității in in
terese personale, comițind o
serie de acte ilicite. Fură țeavă 
de schelă șl fier-beton de 
șantierul de construcții și de 
C.S.A., lotul Slătinioara, în 
loare de aproape 4 000 lei, fură 
ciment de la T.C.M.M. Petroșani. 
In 27 septembrie a.c. comite ul
timul furt - gard de beton - 
care avea să pună capăt tuturor 
„strădaniilor” lui prin care iși
făcuse acasă un subdepozit de
materiale. Pentru a șasea 
luliu Loder va 
legii.

Ce se poate 
Un om, pentru 
om, și-a terfelit fără pic de jenă 
cinstea și omenia. Un om con
tinuă mai bine de 20 de ani 
poteca greșită pe care a pornit. 
Cu luliu Loder s-a discutat 
toate nivelele, și frumos și 
virtutea legii, dar nimeni și nimic 
nu l-au putut readuce pe dru- ' 
mul cel drept. Să-l întrebăm încă 
o dată :

ÎNCOTRO, OMULE?

apârea in

pe 
la 

va-

oară, 
fața

mult Ispune mai 
că este totuși un

la 
in
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Mai crede oare cineva in po
veștile despre comorile ascunse 
sub talpa casei, povești care 
au înfierbîntat — știm bine — 
fantezia multor generații de co
pii ? Puțini se vor încumeta 
să răspundă afirmativ la aceas
tă întrebare. Copiii de astăzi, 
din aceste timpuri ale sateli
tului artificial și automobilului 
teleghidat care le captivează i- 
maginația, își exprimă mai de
grabă scepticismul în fața le
gendelor de altădată. Copiii 
sint înțelepți confirmînd și ei, 
în felul lor, pașii pe care-i face 
omenirea spre progres. Realită
țile tehnice și științifice pre
zente cuceresc tot mai mult 
spațiu îndepărtind mitul și le
genda, inscriindu-se pregnant 
în preocupările copiilor. Le
genda a rămas de căruță, con
temporanul nostru trece pr iîn- 
gă ea cu viteza automobilului, 
nebăgînd-o în seamă...

Și totuși...
Nu un copil, ci un om în

unde s-a aflat mult timp in co
mă. Marcu Ianoș și-a adăugat 
astfel la prima infracțiune co
misă — violarea de domiciliu 
— o a doua, și anume, atacul 
asupra unei persoane pe care a 
părăsit-o fără nici un scrupul 
in miezul nopții, în stare foar
te gravă. După ce a săvîrșit a- 
ceste fapte, a părăsit Valea Jiu
lui crezind, cu prea multă u- 
șurință. că i se va pierde urma. 
Peregrinările lui nu au fost de 
lungă durată, ele sfîrșind. cum 
era de așteptat, la arestul mi
liției.

Ce se poate spune despre a- 
cest Marcu ? Are 28 de ani, 4 
clase primare, nu i-a plăcut să 
învețe dar își amintește cu re
gret de supărările ce i le adu
cea bătrinului învățător care 
nu î-a vorbit niciodată despre 
comori, ci numai despre muncă 
cinstită. La 19 ani s-a angajat 
la T.C.M.M., apoi s-a transferat 
la o mină de cărbuni, s-a că
sătorit, are doi copii pe care-i

COMOARA
DE SUB SCARA 
FĂRĂ TREPTE
• Mirajul îmbogățirii ieftine
• Și niște încurcături familiare
• Avarifia — punte spre crimă

toată firea a putut fi atras de 
mirajul poveștilor pentru copii, 
devenind, dintr-un visător apa
rent nevinovat ce se voia po
sesorul unei comori — o vic
timă a actelor lui nesăbuite, a 
rapacității, a dorinței de cîștig 
nemuncit.

In toamna anului 1968, An- 
dronic Ițitesc din Petroșani a 
plecat in armată. După un scurt 
timp, promisiunile și jurămin
tele soției lui. Saveta, de a res
pecta căminul înjghebat au fost 
date uitării. Soțul a aflat des
pre relațiile tot mai dese ale 
Savetei cu alți bărbați și a în
cercat, prin scrisori, să o rea
ducă pe calea cea bună. Tn ne
știința lui, a crezut că dacă îi 
va înfierbinta imaginația cu o 
poveste despre o am mită co
moară. va crea o nouă punte 
de legătură între el și soție, 
pentru a asigura liniștea fami
liei, pentru ca fetița lor în 
vîrstă de numai doi ani să nu 
repete destinul copiilor din ati
tea familii desmembrate. Dar 
lucrurile nu s-au petrecut așa. 
Scrisoarea buclucașă a ajuns in 
mina lui Marcu Ianoș — con
cubinul Savetei — un om al 
cărui caracter nu era cu mult 
deosebit de cel al necredincioa
sei soții. Cei doi plănuiesc să 
caute comoara. Așteaptă mo
mentul prielnic cind în casa 
bătrinească nu se afla nimeni 
și — el înarmat cu un tîrnăcop 
și o lopată, ea, costumată în 
haine bărbătești — încep să sa
pe sub o scară părăsită, nefo
losită de ani de zile. Munca lor 
s-a dovedit într-un tirziu o inu
tilă trudă de Sisif. Tntîmplarea 
a făcut ca un tinăr să treacă 
prin apropiere. Crezind că este 
surprins de oamenii casei, Mar
cu Ianoș nu a ezitat să loveas
că. O izbitură scurtă, apoi încă 
una și lopata cu care săpa a 
devenit pe dată o unealtă de a- 
tac, iar căutătorul de comori 
un atentator la viața unui om. 
Căzută, victima a fost trans
portată într-un tirziu la spital

cresc alții, s-a despărțit de so
ție, a început o viață necinsti
tă alături de o altă femeie. A- 
cum, declară el, are tot doi 
copii, dar alții, unul înfiat, al
tul trimis la o casă de copii. 
Ne-a fost greu să înțelegem ca
re sînt și care nu sint de fapt 
copiii lui. Intr-un tirziu nu va 
mai ști, poate, nici el...

La mina Aninoasa, tinărul 
Marcu ajunsese mecanic la o 
stație de compresoare. Funcția 
care i-a fost încredințată îi asi
gura condiții de trai optime, in
vidiate de alți tineri de vîrstă 
lui. Marcu a vrut însă o co
moară. a vrut să urce pe trep
tele vieții cu minimum de e- 
fort. Treptele au fost șubrede 
și iluzorii, iar avidul căutător 
de comori a căzut în gol. A fost 
suficientă o întîmplare dintre 
acelea neprevăzute și spărgăto
rul și-a dezvăluit caracterul in 
toată goliciunea lui, demon- 
strînd încă o dată cit de puțin 
e de la furt la tentativa de 
omor.

Al doilea personaj din aceas
tă galerie a căutătorilor de co
mori este necredincioasa soție a 
lui Andronic, femeie care, atra
să de mirajul îmbogățirii, și-a 
părăsit familia, femeia care — 
să fie o simplă coincidență ? — 
are și ca doi copii dar nu cu 
aqelași soț. și nici cu același 
concubin Pe deget poartă o 
verighetă de 10 lei, e îmbră
cată pe cit de puțin de costi
sitor, pe atît de fistichiu și fără 
gust. Nu o preocupă viitorul co
piilor mai mult decît procura
rea unor ciorapi cu romburi sau 
carouri. La 23 de ani își vinde 
cu dezinvoltură tinerețea — o 
comoară cu adevărat reală 
— umblind după himere, cău- 
tind să trăiască fără a munci. 
Uneori se întreabă îngrijorată 
cu cine va trăi miine, dar nu 
se întreabă cine va asigura vi
itorul copiilor ei, comori pără
site la margine de drum, pe
riclitate să repete, implacabil, 
destinul părinților lor.

Noul domiciliu
lordache Burlan, din Lupeni, 

e pensionar. Minat de neas- 
timpâr, a pornit in căutarea 
unei ocupații. Dar nu vroia o 
muncă utilă, cinstită. Urmărea 
ceva ușor, care să nu-i pună 
probleme. Și a găsit. Atrăgea 
femei in propria locuință - 
femei certate cu cinstea și mo
rala le aducea și bărbați 
și „afacerea" era gata. Des- 
frinarea se desfășura in liniște 
și siguranță. Devenise un ins 
foarte cunoscut in Lupeni, 
„nenea" lordache. Spre neno
rocul lui, l-au cunoscut in a- 
ceastă postură și organele de 
miliție, care i-au spart „tirgul". 
„Clientela" să nu-l mai caute 
la vechea locuință ! Timp de 
4 luni, lordache Burlan, are 
un nou domiciliu.

Lru care, mai devreme sau mai 
tirziu. trebuie să dea socoteală.

Gheorghe Sloi, din Uricani, 
a devenii conducător auto pe 
B gîndite. fără nici un efort dt 
Inteligență, doar cu un efort 
de. . hoție. A pătruns in incinta 
ș„-niieruiui „Valea de Pești" și 
E-a strecurat pină în locul unde 
erau parcate autovehicolele. De 
reținut că nimeni nu l-a între
bai nimic. A cercetat cu aten
ție împrejurările și. mai ales 
mașinile, și-u ales o „Tatra" cu 
nr. 32 B o 008. proprietate a 
6.U.C.T. București. s-a urcai la 
volan și a demarat, aiurea, in 
plimbare. La Uricani a fost o- 
bligat să frineze și să poposeas
că ia biroui miliției. A răspuns 
simplu la întrebările puse :

— Nu am nici o calificare și 
eu lucrez nicăieri. Nu, n-am 
carnet de conducere. N-am avut 
niciodată. Am învățat să con
duc pc- cind iucr-m ca spălător 
de mașini la U.M.T.F. Lupeni

Intr-adevăr, simplu. Simplu, 
dar trist. Un tinâr de 20 de ani, 
fără calificare, fără ocupație, 
fără un țel în viață. Un om să
nătos, puternic, care nu e pro
dus și nu produce nimic nici 
pentru el nici pentru societatea 
ta. care trăiește. Ceea ce a rea
lizat Gheorghe Stoi pină la a-

Cînd ești prea 
„tare"

In 20 septembrie a plecat cu 
ginduri bune la grădina de 
vară „Constructorul" din Pe
troșani : să bea un păhărel și 
să-și vadă de treburi. Dar gin- 
durile i-au devenit negie. S-a 
îmbătat zdravăn și a început 
să facă scandal. Lovea pe 
oricine-i ieșea in cale. Cit era 
strada de mare, nu-i ajungea. 
Și atunci a fost condus la 
miliție. Se spune că orice mi
nune ține trei zile. Pentru „mi
nunile" sale, lui Nicolae Au«e- 
lian, mecanic la Școala profe
sională Petroșani, i s-au acot- 
dat trei luni. Ceva mai mult 
de... trei zile, dor le merită.

0 plăcere 
dură

Cum nu-i convenea ceva, 
iși lua la bătaie soția și cele 
două fiice, le administra un 
tratament sever, le dădea 
afară din casă. A fost atențio
nat de mai multe ori de către 
organele de miliție să încete
ze această practică nesănă
toasă, inumană. Dar Francisc 
Penzeș - el este „eroul" 
n-a ascultat nici de vorbă 
bună, nici de sfaturi, nici de 
„promisiunile" organelor de 
ordine din Petroșani. Deven.se 
o plăcere pentru el să-și bală 
soția și fetele, să le arunce 
pe stradă din casa care era 
și a lor. Acum această plăce
re i-a fost stopată. Pentru 
aceleași fapte a fost condam
nat la trei luni închisoare. Va 
avea acest timp darul să-l 
potolească ?!

La capăt 
de drum

Trenul l-a dus departe pe 
Alexandru Deak din Petroșani . 
la Medgidia, București, Tulcea, 
Timișoara, in alte orașe din 
țară. Și tot trenul l-a adus de 
fiecare dată la Petroșani. 
Sandei iși organizase un pro
gram personal de cunoaștere 
a patriei. Pasiune mare... Nu
mai că circula întotdeauna 
fără bilet. Așa se face că (te
nul l-a adus nu de mult oină 
la miliția din Petroșani, unde 
era așteptat pentru voiajările 
lui nelegale. Acum, Alexandru 
Deak a ajuns la capăt de 
drum. I se cere biletul. Cum 
nu-l are, va trebui să nlăteas- 
că. Pentru toate plimbările... 

încet, dar siaur
De cite ori nu s-a scris 

despre consecințele vitezei ex
cesive. Mulți conducători auto 
ignoră insă această obligație. 
A ignorat-o și șoferul loan 
Grigore de pe autocamionul 
cu numărul 31 HD 1 243. Urma
rea : si-a distrus mașina care, 
de fapt, nu era proprietatea 
lui. Timp de șase luni loan 
Grigore nu va mai pleca m 
cursă. După acest timp de 
„gindire" va trebui să plă
tească daunele pricinuite, care 
nu-s de loc neglijabile Asta 
inseamnâ „boala vitezei" 
Grăbiți-vâ... încet, conducoton 
auto ! E mai sigur...

Deven.se
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Participarea activă, eficientă
la îndeplinirea sarcinilor de partid

4

i ........ -. . m :
(h ă >. .. . ■ :v. .
cfăâeBte pirghii pentru mobill- 
zurea colc. tiv clor nv.ir' ă la 
b.di-pl.n :ca cx?mpi.;.:; .. s„:-
• inilor de plar. adur.a -.a gene
rală pentru d e dc seamă și 
uiegeri a .om:: raior c.n 
drul zonei a Hl-a. de l.i mina 
Vulcan, a i: >emr.at ."t real p>-s 
înainte făcut de către organiza
ția de partid, in 4 spunerea 
in fapte a sarcinilor 4 -..sat' prin 
Directive’.e celui i - . N-k . 
Congres al P.C.R.

Sînt cunoscute rămîm 
urmă ale acestui .alect 
de planul . um „i..- de 1. 
putui anului. In f iț4a rc 
lor, timpul care a mai ramas 
pină la finele antrlji cons: 
un potrivit prilej ca teii 
muniștii să dea o . xpresie v c 
eforturilor de . . • e si .t capabili 
pentru a le m ?pe-.. în iieind 
nstfel bilanțul anului cit rea
lizări pe măsura vrccini \: do
vedite de atîtea ori. Este ade
vărat că râminerile in urmă 
ale colectivului, deci desfășu
rarea anevoioasă a proresului 
<le producție — care au făcut 
j.proape i:>. int cc’me oi i:.tul 
discuțiilor celor prezenți — 
s-au datore.’, unor cauze ce țin 
<îe natura te tonică a ză.âmin- 
tului. sau de lu rările vc hi 
întâlnite în stratul V. Dur. tot 
flit de adevărat eric și faptul 
vă. in perioada seu-să s-a în
registrat o lipsă a r.ontului de 
J b-ru optim cauzată de intir- 
? crea deschiderii abatajelor din 
stratul III. blocul IN. sau sla
bei organizări a lucrului in alte 
teluri de muncă, precum și in-
• Splinei și absențelor nemo- 
livale. Tncorrind o analiză lu
cidă a situației existente, biroul 
comitetului de partid al zonei 
;• ras multe învățăminte din 
perioada tre ulă dc la ultimele 
alegeri, propunind 
zenți să dezbată 
tic și autocritic 
Salte cauze — de 
tiv — rare au contribuit la 
r.-eistrarea răminerilor in 
mă. Indisciplina a avut im 
port însemnat in ins iccesele

tivului La rîndul lor. absen-
F de la locul de muncă și-au 

. îs consecințele în graficele
• realizări, determini nd dezor
ganizarea repetată a brigăzilor

și. de a;ci, noi xc. uta: < a 
lucrâ-i >" ; ; :>•- .sare Li între
ținere, sau chiar neresperta: ea 
monogri;fiilor de armare și a 
indicațiilor de exploatare a ză- 
âmîr.tji i. rădeniile comite-

i.ilui de partid d zonei de a se 
axa in darea de seamă pe re- 
zolVarea problemelor de produc
ție au dus însă. inevitabil, la scă-

celor pre- 
în mod ri- 
tocmși • . le- 
ordin subiec- 

în- 
ur- 
a- 

co-

parca din vedere a unor aspecte 
privind modul in care s-a des- 
fășu-.c. munca politică în rîn- 
dul comuniștilor, muncă ale că
rei rezultate sînt reflectate, in 
aceleași grafice prin < are se 
urmăresc realizările in produc
ție. In sprijinul celor de mai 
sus menționăm însăși slaba mo
bilizare a comuniștilor — a fac
torilor cheie 
produ ție — 
rală pentru 
alegeri. Din
asigurat această mobilizare 
putem face o primă idee asupra 
felului in care decurge mobili
zarea colectivului in ansamblu,

ai procesului de 
la adunarea gene- 
dare de scamă și 
modul in care s-a 

ne

Drumul „aripilor" electrificate
'l'nnare tiin />-,?■ 1

Acum muncitorii 
r. - trai Constantin 
i.re se evidențiază 
Nicula, au
70 la suta din 
care vor s-o 
în fi CO'.i'-ps-':.

decoordonați
Radu, dm tie
echipa lui Ion 

terminat mai bine 
întreaga lucrare 

termine in acest

de 
pe 
:n,

tizarea a patru stații C.F.R.: 
rișor, Baru, Pui și recent 
băi. Pină la finele acestui 
tru va fi terminată și 
Calan-călători la care se 
ir. prezent. E de menționat, 
rația acestor lucrări, aportul 
strului Gb. Ciuran.

Me-
Călan- 

i trimes- 
stația 

lucrează 
, in exe- 

ntai-

Polate Podețe

împotriva căderilor de pietre Je 
p. vzrsanți, care in zona defileu
lui sini frecvente ți periculoase, se 
construiesc citeva polare intre k:- 
kxnetrii 1C5 și 112.

Ele se 
itrovia:, I 
sisteme de 
«Isn 8 în 
superioară 
din beton 
ziduri de 
pe aceste 
^acoperiș* 
dintr-o placă friptă (in formă de 

de 
de

circumscriu gabaritului 
fiinJ alcătuite din două 

■ rezumare (spre Jiu stil pi, 
8 metr-, uniți la partea 
cu grinzi longitudinale 
armat, iar spre verrant 
sprijin sau pinten:) : 

elemente- se reazămă n 
din beton armat, format

Valorind peste 6Z7, 222 de 1 
in total, cele 5 podețe peste ca 
trece linia ferată Petroșani—Sim 
ria și care anul acesta trebuie pr 
date — situate la Băiești, Batiz., 
Călan și Băcia — sînt într-o ‘az.ă 
avansata. Deja trei podețe au io<t 
predate, iar muncitorii coordonați 
de maistrul Vasile Cîrcel — din
tre care merită evidențiați cei din 
echipa lui Gh. OnO&ei — se ssra- 
duiesc a r.-a’rza înainte de termen 
și celelalte lucrări.

și, :mp! it, atragerea mineri
lor pe alea unor mai asidue 
preocupări față de muncă, față 
dc indutoririle dc serviciu.

Darea de scamă prezent.ită 
adunării generale nu a cuprins, 
„-adar. in adin mc. aspe lele 
mur.cii polîti e desfâ''; ate de 
omunișli. Uimind calea trasi.iă 

p: in darea de scamă, dezbate
rile s-au axat. u puține ex
cepții. tot pe probleme dc pro
ducție. Dar calea ce va trebui 
urmată, avind în vedere că prin 
ultimele măsuri de organizare 
a producție: vor fi înlăturate 
malto neajunsuri, amine totuși 
munca poli;: ă de la om la om. 
pe care trebuie să o desfășoare 
toți '-omuniștii. In darea de sca
mă s-a insistat asupra unui alt 
.soc. t al indisciplinei și anu

me. asupra abaterilor săvîrsite 
dc unii salariați, arătindu-se că 
pentru curmarea arestor asp - 
te negative s-au aplicat măsuri 
administrative. Dar nu s-;i a- 
mintit nimic despre măsurile 
sh.-■.■ilare aplicate unor membri 
dc partid care >u încălcat dis
ciplina de partid. Acesta este 
Încă un aspe t care ne edifi'ă 
as’mra -alitătii muncii polit 'O- 
edu -'live d"srășurate în cadrul 
o-g nizației de bază a fostei 
zone< nr. HI dc la mina Vulcan. 
T.-i toate a- este lipsuri s-au re
ferit. combătîndu-le ru mult spi
rit critic, -omuniștii Constantin 
C:'i ă. \drian Fuiorca. Drago- 
m:- Rus. Ludovic Csalo. Vasile 
C- ' -'-za și alții. Hotărârea fer
mă a acestora de a îndrepta lu
crurile a fost întărită si de alți 
vorbitori, care. în numele unor 
brigăzi, și-au luat angajamen
tul in fata adunării generale de 
a soori producția în abataje, do 
a pune cu toții umărul penti u 
rn 'ip--area restantelor față de 
plan. Transmise in fapte încă 
din prima z- re a urmat adu
nării — z; încheiată de organi- 

r’o p-.-'îd ale sectoare
lor Vri VI constituite ca urmare 
a d 'fi'i’ârii zonei ru un plus 
de p-oi:irție — angajamentele 
prez’ntă o garanție certă a ho- 
tărîr'i minerilor, a convingerii 
lor că lucrurile se pot îndrepta.

Numeroși vorbitori. între ca
re omuniștii Tlie Dobre. Fetru 
Jitea. Gheorghe Slabu. Ștefan 
Teu și alții au abordat cu rom- 
peto"tă orobleme de organizare 
a locului de muncă, de întări
re a d:< ■:nl;nei. Permanentiza
re a cadrelor C-Hicile aduse 
? desfăsura’e de comi
telui de r6»i-fîa al zonei, proou- 
nor:’-' i'^,:c;n făcute in adu
nare priv’ud îmbunătățirea 
mun. :i r>nl:-: o in viitor vor tre
bui să onsiitu’e jaloane ale ac- 
tivilâtii organelor de partid noi 
alese. In fața acestora, in fata 
tuluro- comuniștilor in timpul 
rămas pină la sfîrșitul anului, 
stau sarcini sporite pentru re
cuperarea răminerilor în urmă, 
realizarea indicatorilor de plan, 
•rearea tuturor premiselor pen
tru îndeplinirea exemplară a 
p:-evorc.-nO!- viitorului ‘ncinal 
în, ă d:-> primele luni ale anu-

Refaceri de tunete
_L“ deschis), cu o grosime 
cca. 1,0 metri, o deschidere
6.5 metri și o lățime de 1,0 
Sub adăpostu’ 
ferită de 
pietre 
citeva polate stadiile

£ la kilometre’. 10*>a-915. 
La - -Tq d’n poiată, d.-ia execu
ta:.!
• t kîl ometra’i 110 — 450. 

ccncruîeșie o poiată dc ' 
1-angime. la care m.ii sim de 
cutat doar cele două potaie 
•-VT.ire-ieșire :

kilometre: ill—82^. 
ahâ oo’-TÎ. in lungime de 
metri, e -revăzută a se monta 
complet din e'cmenie rreiabricatc. 
Siîlpîi (grei de PC'te 10 tone', 
grinzile și „l?4-urile (cum der.-m.--c 
<on--.r-.-.--nr’i elementele de acope
riș. plăcile. în greutate de_ peste 
S mne) rint moma'e cu aiutorul 
unei macarale f-nvîare d- 82
v

metri, 
polarelor, linia 

pericolul căderilor 
au stînci. Va prezentăm 

lor :

de
la

? w

r.etri
rxe-

4e

n 
i 25

mvc.vra’
capacitate.

1j aceste aerați eforturi deo
sebite depun eclrpe’.e conduce de 
loan Păuna m Cociiarvin Drond.:, 
sub cosțdon.area mv-ștrenr Con
stantin Ra-en și Gh. Avram.

Sistematizări de stații
C.F.R.

In a. ' ■ an. z.: :z< d.fia —'ate 
ieri de recepție pentru si? ema-

Intre Petroșani și Crivadia 
t .melc mari — Dealul Frunzelor 
I î’eșt.ra Bolii), Leluga, Citera 
Crivadia — treb.iie refăcute : f: 
lărgită secțiunea lor. fie înlocui: 
nrîn 'isteme mai optime.

Refacerea tunelului
Citera

E interesantă exemplu
luția de înlocuire a tunelului C.i-
icra. peue care înainte trecea șo-
șeaua Petroșani—Simeria deviată
acum în zona ■ •■-v-'-i’-r ne vn
dram provizoriu.

La adăpostul unei „cortine" de
p.vnl.i-șe metalice, care preia 
b mă parte din presiunea păminiu- 
lui înconjurător, a fost inițial 
dccoperiat stratul de pămint dc 
devupra tunelului și se lucrează la 
turnarea unor culei de beton, 
cuprind intre ele. acum, si a 
Iul tunel. Peste cele două 
vor fi montate srinzi prefab-ira
te din 
preuna 
urnii parai de 
fc-ate de cătr: 
minat parainl. 
lura-mc dc 52 
lat. Se apreciază 
re vrednicia tuni 
condurâ de Tache Vataman 
nva tru ui Anatolic Leahu.

Peste
montate

beton, alcătuind astfel îm- 
structura de rezidența a 

iraversare a ’iniei 
șo-ea. O dată ter- 
acti-ilul tunel. în 
metri, va fi deme- 

la această lucra- 
ic'iști’or din echipa

rezistenței acestora 1; 
facilita,- de asemenea 
unor importante e?o 
material, menite și el 

frumoise-

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL
c.ipăria- m.zjarr 
consxruciOT șei.
1 Ierman, șeful
r.-.i prezentat 
constructorii și 
ne: le iau in 
pierderilor de

mă sa
ca 

arei:.i.i 
La :O’i- 

elevaior 
cu

bronzul 
realizarea 

e ferma 
asu- 
ihr

aie «er'
Inginerul 

acestui serw'iu 
măsurile pe - are
proiectanții i;zi-
v.derea i:ilăi,r.v:ii 

nuvierial. Redu crea
;îmi:el de prelucrare prin re-
proieciarea diverselor repere, re
ducerea adaosului de material la 
unele piese fiica din faza turnării 
(la bucșe si bare metalice) -in: 
numai o pare din formele .îulti- 
p’..- prin car? -e obțin economii de 

■rial. ( oscul fiind pre: :l
ridicat al unor metale, îndeosebi 
al celor neferoase. în vederea i •■• 
b.ir.âtățirii indicatorul ai preț de

m.v

&W.5AWAW.,.'BW»V.V.'

“ă

ecliselor di
turnătorii inloc.iic-i 

bune rezultate
Uneori, in

sc pot

cosi se caută înlocuirea in 
ra posibilităților, a acestora 
materiale mai ieftine și cu 
calități fizico-niecanic: 
f.'cțiortarea 
de pildă 
cele mai 
cu fonta.
anumitor agrega
’.himbări ce nu au influență 
pra pert-ecțiunii utilajelor, 
contribuie la economisirea materiei 
prime. De exemplu, in 
cazuri bucșele drepte au 
c .i brio pe 
zindu-se in 
prețului de 
și implicit 
componență

an .invite 
suplinit 

acelea cu fianșe. reaîi- 
fe’ul acerai reducerea 
cosi al acesior piese 

a instalației in a ■ ă'ci 
intră.

Pentru reducerea pierderilor de 
material se depun eforturi vizibile 
și la cea mai tînără subunitate 
a Uzinei de utilai minier — 
bri.a de stilpi hidraulici din 
can. De pildă la construcția 
pui ui port-venti’ului stilpilor 
dra..’.ici, care momentan se
execută din oțel rotund monolit, 
in anul 1971 se va folosi pentru 
oțel rotund presat la cald. Aceas
ta se va realiza in urma punerii 
in funcțiune a unei prese de 1 CvO 
tone la U.U.M.P. Schimbarea pre
conizată va 
consumului
40 a sută 
produse de

îmbunătățirea calității anumitor

i a- 
Vul- 

ca- 
hi- 

mai

contribui la reducerea 
de material cu pes’e 
la confecționarea unor 
serie mare.

piese ți utilaje prin ridicarea du
rității ți 
uzură va 
realizarea 
nomii de 
sa completeze buchetul 
lor realizări ale salariaților de la 
U.U.M.P. în aria largă a reducerii 
consumului de metal. Necesitățile 
mereu crescînde de metal ca ma
terie de primă importanța pentru 
dezvoltarea industriei constructoa
re de mașini — pivot al economiei 
noastre naționale impune realiza
rea acestui deziderat. Și spre lauda 
lor, salariații prestigioasei uzine 
metalurgice din bazinul carboni- 
ler al Văii Jiului răspund ,u 
promptitudine acestor cerințe ma
jore.
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FOTBAL

Minerul Aninoasa
învinsă la scor

multe și favo- 
gol. Ei deschid 
22 prin Biscă 
la 2—0, peste 
Ilopirteanu. 
localnicii intră

Scorul de 4—0 cu care a pier
dut Minerul Aninoasa întâlnirea 
cu Dacia O.ăștie. disputată du- 
mini ă dimineața la Aninoasa. 
aproape câ ne scutește de alte 
comentarii. Trebuie să spunem, 
totuși, că victoria oaspeților 
osie meritată chiar și la acest 
scor. Gazdele au jucat mult sub 
valoarea lor obișnuită, decep- 
ționindu-și suporterii. Aninosc- 
nîi sînt primii care incep mai 
bine jocul, dar „focul dc paie" 
se stinge repede și jucătorii din 
Orăștie pun stâpinire pe parti
dă. iși creează 
rabile ocazii de 
s orul in min. 
și 11 majorează 
12 minute, prin

După pauză,
pe teren hotăriți să schimbe re
zultatul. Ei încearcă să se a- 
propie de poarta oaspeților, reu
șesc citeva acțiuni dar iși pierd 
repede busola. Cei care înscriu 
sint tot jucătorii de la Dacia 
Orăștie. Același Ilopirteanu și 
Palinca? stabilesc scorul final 
al partidei la 4—0 pentru oas
peți. Gazdele au jucat sub orice 
critică, oaspeții foarte bine, mo
tiv pentru care publicul i-a a- 
plaudat cu căldură. Antrenorul 
Hcgcduș și conducerea Asocia
ției sportive Minerul Aninoasa 
mai au încă de lu ru cu e"h:pa 
la capitolul tehnică și. îndeo
sebi. la acela al disciplinei pe 
teren și la antrenamente. Me
ciul a fost foarte bine condus 
dc o’ brigadă de 
doreni. compusă 
Ochea la centru, 
și Pavel Moș la

La juniori : Minerul — Dacia 
3—1.

Etapa viitoare; Minerul Ani
noasa — Paringul Lonea.

Doar citeva minute — pri
mele... 2, 3 — atit. citc-va mi
nute. s-a observat, in privirile, 
in gesturile și mișcările ba< het- 
baliștilor de la Știința Petro
șani dorința ardentă de vi.io- 
ric. Doar citeva momente ele
vii profesorului Țheodor Szi- 
lagyi au crezut câ victoria ar 
putea cumva (cine sile cum ?) 
să Încapă in miinile lor. Apoi... 
Apoi, după ce oaspeții au ega
lat la 10—10, fără a fi forțat 
cituși de puțin pină atunci a- 
lura jocului, gazdele, dezechili
brate, ca lovite parcă cu o măciu
că in... moalele capului, au lăsat 
să li se topească aripile te a- 
devărat, ieșise și soarele !). au 
cedat pasul și inițiativa, s-au 
..așezat" din ce in ce mai co
mod in postura de „sparing- 
partencri", reușind să ne lase 
nouă, spectatorilor care-am pla
sat pe ioc secund derbyul fot
balistic de la Petrila spre a-i 
vedea la lucru pe ..înălțimile 
lor", gustul coclit al... altei în
frângeri pe teren propriu. Au 
fost, oaspeții cu mult deasupra

valorii gazdelor ? Poate că nu 
(deși in ce privește precizia in 
aruncările de la distanță și se- 
midistanță nu au prea avut ad
versarii noștri... adversari). 
Bas lictbaliștii de la Comerțul . 
Tg.
ei

Mureș au dorit, firește, și 
victoria, au luptat pentru ea,

BASCHET
calm, o? c.mizat, nu s-au zbătut 
pentru .. o obține cu orice preț, 
dat fii"-! faptul că au fost in
vitați s-o ia cu eforturi mai 
mici deeit probabil sc așteptau. 
De la 10—10, cum spuneam, 
oaspeții au condus în perma
nență. uneori foarte autoritar 
(27—14, de exemplu, la pauză), 
lipsa de inspirație și insistență 
a lui Șturek. Ianosiga sau Do
rin llca, adăugate totalei... de
tașări de ritmul jocului de care 
a dat dovadă principalul (fost) 
realizator al c'hipci, Mircea Bo-

■

19,20

19,30

20.00

20,15

■ ■ B

chiș. râsfringindu-se, cum c și 
firesc, in creșterea apetitului de 
joc al oaspeților. Și de puncte...

Chiar de ni s-ar reproșa că 
oaspeții Științei cu experiența 
lor din prima divizie a țării ar 
fi fost in stare ușor să contra
careze clanul gazdelor, tot nu 
no vom putea explica lipsa de 
dăruire jocului, cedarea facilă 
a... armelor, totala „secetă- de 
îndrăzneală și curaj a „băieți
lor" Științei.

Cu voință puternică, cu risipă 
de energie și aprigă dorință de 
a realiza ceva ce aparent pare 
peste puteri se pot urni și- 
munții din loc doar o fostă di
vizionară A. fără pretenții...

Meciul a fost 
chetbali.știi din 
scorul final de 
marcat : Bora.

ciștigat de bas-
Tg. Mureș cu 

57—43. S-au re- 
Țedula și Nagy

de la învingători, de la în
vinși...

Au arbitrat autoritar și fără 
greșeli Stelian Palici și Alexan
dru Ivan din Timișoara.

V. T.

20.20

22.50

23,00

Deschiderea emisiunii.
Microavan premieră.

Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii. 
Litera „M“.

Cabinetul economic TV. 
Instrumente moderne 
ale planificării.

Anunțuri — publicitate.

1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

Telejurnalul de scară.

Reflector.

Tele-cincmateca : „Co
moara din Sierra Ma- 
dre44. Film realizat în 
anul 1947, cu Humphrey 
Bogart.

Cărți șî idei — Ovidiu 
Trăsnea : „Știința poli
tică*.

Telejurnalul de noapte.

închiderea emisiunii.

PETR.OȘAN1 Noiem
brie : Tiffany memorandum 
(15—18 octombrie); LONEA — 
7 Noiembrie: Neîmblinzita 
Angelica (15—17 octombrie): 
Minerul: Salariul groazei (15 
—18 octombrie); VULCAN : 
Această femeie (15—18 octom
brie) LUPENI — Cultural: 
Departe in apus (15—18 oc
tombrie).

VICT ORIE FACILA

arbitri hune- 
din Simion

Cornel Ba4iu 
tușe.

Cind, spre sfirșilul partidei 
de handbal feminin dintre Jiul 
Petroșani și Chimia Făgăraș, ju- 
căto.irea localnică Maier a ra
tat, pentru a treia oară, dintr-o 
poziție extrem de favorabilă, a- 
runciriG, parcă, timidelor oaspe
te... năframa îngăduinței, nu ne 
gindeam că. dîntr-odată. făgără- 
șenoele vor găsi miraculoasa 
cheie de a străpunge poarta 
Alisei Tudor și de a depăși gra
nița celor 4 puncte înscrise îna
inte dc pauză. Și, lotuși, așa s-a 
întâmplat... încurajate de un ..7 
m" transformat, oaspetele insis
tă. profită de momentele de re
laxare ale gazdelor și. cu lar
gul concurs al portăriței de la 
Jiul, înscriu într-p... cincime 
timpul meciului mai multe 
luri (5) decit înscriseseră 
celelalte patru (4)! Așa se 
timplă cind, ca sportiv, iți 
permită să le odihnești și...

minica ! Ce-a fost pină atunci ? 
Doar citeva momente ce joc e- 
chilibrat (in care timp oaspe
tele au și condus, cu 2—1. Bind 
egalate în urma unei excelente 
faze finalizate de tinăra Ta-

HANDBAL

din 
go- 

. in 
în- 

mai

ntazij. in rest o permanentă 
hărțuială între atacul Jiului și 
apărarea cuminte, neobstrucțio- 
nistă pe semicerc, a fetelor din 
Făgăraș, o lungă perioadă de 
handbal, pur. bun. veritabil, care 
scoate in evidență forma exce
lentă a .Viei Costea (autoare, de 
altfel, a 11 goluri din... 15 cite 
a înscris e hipa sa). Handbalistele 
din Făgăr>ș, deși bine orientate

tactic, au lăsat impresia unor 
începătoare în ale handbalului. 
Victoria fetelor de la Jiul este, 
firește, foarte meritată, acestea 
întrccindu-și partenerele de joc 
sub toate aspectele. Am dori, 
insă, să relevăm un fapt : ele
vele profesorului Eugen Bartha 
nu se concentrează, in orice 
moment, suficient asupra situa
țiilor de finalizare, azvârlind 
cu... propria mină ocazii exce
lente. Nu pledăm pentru dife
rența de scor (deși 
contează) 
nuinței de 
ocazii. Ar

Cele 15
fost înscrise 
mazi, Maier

A’ arbitrat
(Timișoara).

JOI 15 OCTOMBRIE

și aceasta 
ci împotriva... obiș- 
a privi senin marile 
putea să strice... 
puncte ale Jiului au 

de Costea (11). Ta- 
(2) și Ghiță.
bine V. Căpățină

limba
Muzică ușoară; 

țările socialiste:

10.10 Curs de
10.30
Din

PROGRAMUL I : 5,05—6.00 
Muzica dimineții: 6,05—9.30 
Muzică și actualități; 7.00 Ra
diojurnal: 9.30 Odă limbii ro
mâne;
rusă:
11.15
11.45 Sfatul medicului; 12,00 
Muzică ușoară; 12.30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13.22 Muzică ușoară;
13.30 Cine știe cîștigă; 14.27 
Cintă Victor Bunea: 15.00 — 
100 de legende românești;
15.30 Itinerar folcloric muzi
cal: 16,00 Radiojurnal: 16.20 
O melodie... trei interpreți: 
17,05 Antena tineretului; 18.10 
Orizonl științific: 19.00 Gazeta 
radio; 19,30 Concert de mu
zică populară; 20.05 Tableta 
de seară; 20.10 Muzică 
ră; 20,20 Argheziană;
Zece melodii preferate: 
Emisiune literară: 21,20
că ușoară; 21.30 Moment poe
tic; 21,35 Solista serii : Julie 
London: 22,00 Radiojurnal: 
22.20 Spori; 22.30 Romanțe; 
22,50 Muzică ușoară: 23,10 Si
luete; 0,03—5.00 Estrada noc
turnă.

M 1ONESCV
In campionatul județean

V. TEODORESCU

ușoa-
20,25
21.00

Muzi-

R. VALEDI

Pentru biblioteca COOPERATIVA

vi

an forestierConstruirea

UNIREA"
PETROȘANI

Str. Republicii nr. 62 tel. 1376
EXECUTA pentru populație și întreprinderi, pe bază de 

comandă fermă, prin unitățile sale, următoarele servicii :

Q reparații și întreținere a aparaturii de uz casnic și 
birou;

Conlinuindu-și (încă...) neîn
treruptul șir al victoriilor in 
campionatul județean (aici, un
de partenerii de întrecere sînt 
cu mult sub nivelul foștilor 
competitori din divizia B). hand- 
bal’ștli de la Știința, hotăriți in 
dorința-le fermă de a reveni 
printre divizionari, și-au surcla
sat și dumini 'ă adversarii. Me
ciul cu Victoria Călan. fără is
toric in ansamblu, s-a desfă
șurat. conform tuturor așteptă
rilor, in nota de netă superio
ritate a gazdelor, care au înscris 
cînd au vrut și cind... n-au 
vrut (portarul oaspete dovedin- 
du-se, la '-ele mai multe dinți c

goluri, simplu spectator), adu- 
cindu-și adversarii, in multe 
situații, în poziții pur și simplu 
de „grogy- tehnic. (A lipsit 
doar... prosopul antrenorului din 
Călan !). In atari condiții, in 
care „musafirii" Științei au mar
cat 12 puncte doar grație... in
dulgenței cu care au fost ..pă
ziți" uneori pe semicerc coe
chipierii lui Cosma au pus in 
valoare o largă gamă de pro
cedee tehnice și tactice, s-au 
„antrenat" copios pentru pre
întâmpinarea... uitării legilor 
handbalului.

A arbitrat corect A. Polii (Pe
troșani).

digului
se apropie

MULȚI MURDĂRESC 
DAR NIMENI NU CURAJĂ

de final

Pasarela ce traversează li
niile ferate d- la gară spre 
centrul Petroșaniului este un 
fel de poartă a orașului. 
T ra • ers i n d-G exca -'-jni st u l
-.enit la noi iți face prima 
tmp'cde despre oraș. Im pre

ia care o are privind ounoa- 
iei:: și hirni'e ce zac :ub scă
rile de la capătul pasarelei 
dinspre Piața Victoriei nu 
este deloc măgulitoare pentru 
edilii orașului. Adevărul este

că mulți dintre pietonii ce 
trec pasarela aruncă diferite 
murdării. taxatoarele, de ase
menea. aruncă pe furiș gu
noiul provenit de la curăți
rea autobuzelor, nimeni in î 
nu curată. Trebuie interzisă 
transformarea ac. lui loc in 
depozit de gunoi și .să se sta
bilească cine trebuie să facă 
ordine. Și, la nevoie, contra
venienta să fie sancționați !

C. IOAN

Cupricioasă, Valea Morii din 
Vul :n iși sporea din cine in 
cînd debi; ti de apă, producind 
multe neajunsuri locuitorilor 
care au -ase in apropierea ei. 
dar, mai ales. Laici ferate. A- 
cum pot să-i crească apele ori- 
cit deoarece albia ei a fost 
indiguită pe întreaga distanță 
in care Valea Morii străbate 
orașul. In 
digului se 
a olo unde 
Eă in Jiu.

prezent, construirea 
apropie de sfii-șil : 
Valea Morii sc var-

Ca in fiecare an. înccpind cu 
data de 1 septembrie, s-a dat 
sia:tul activității in cadrul nou
lui an forestier. Evenimentul, 
ca atare, a fost și de astă d ită 
întimpinat cu pregătiri intense 
atit de către Unitatea de ex
ploatare a lemnului cit ,i de 
ocoalele silvi c din mani piu. 
Pentru anul forest"! 1971. O- 
colul silvic Petroșani a pre
gătit. in pădurile din perime
trul ce-i aparține, un număr 
dc 63 parchete noi cu un vo
lum de masă lemnoasă de 
138 950 mc, care v;i asigura o 
parte din producția U E 1.. Pe
troșani prevăzută in plinul 
noului an. In acest scop, a fost 
inventariat un număr de 459 718 

. ( dc arbori, s-a făcut sor
tarea lor calitativă, a fost efe - 
■ i ; ■ al ului volumului lemnu
lui pentru fiecare parcelă 
parte.

Masa lemnoasă pusă in 
loare de către O olul silvic
mează să fie exploatată eșalo
nai pentru ca planul produc-

in

\ a-
ui -

M. CORNEL

țici forestiere să se realizeze rit
mic și pe sortimente, iar lem
nul să intre in circuitul econo
mic in bune condițiuni. Con
form graficului comun de eșa
lonare al U.E.L. și O olului sil
vii Petroșani, pentru început, 
din totalul de parchete plani
ficate va începe tăiere; intr-un 
număr de 20. intre care cele 
din bazinele forestiere G.Jbina. 
Aușel, Răscoala. Voievodu, 
Jieț, Pol itiște etc. O problemă 
trebuie să stea insă in atenția 
conducerii U.E.I . : începerea 
parchetelor noi presupune lichi
darea parchetelor mai vechi, 
pen’-i u i nu se îcbi e prejudicii 
fondului forestier. In acest sens 
în atenția conducerii 
de exploatare a 
buie să sica, la 
introducerea de 
lucru mai intii
încă nvlichidate și numai după 
aceea să fie atacate parche
tele noi.

Uni’.ății 
lemnului tre- 

ora actuală, 
muncitori la 

în pari betele

William Shakespeare — 
HAMLET. Traducere de Vla
dimir Streinu.

Noua colecție de teatru „Tha
lia", care debutează cu tra
gedia prințului danez, este i- 
nițiată dc Editura Univers și 
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale". Ea va cuprinde atit 
piese de teatru din fondul 
clasic al dramaturgiei româ
nești și universale cit și ma
rile succese ale dramaturgiei 
contemporane din întreaga 
lume.

Leonid Andreev — PROZA. 
TEATRU. 4 volume. Editura 
Univers. Masiva traducere ro
mânească din opera lui An
dreev constituie, după expre
sia lui Edgar l’apu care sem
nează prefața, „un mare 
de cultură", care nu va 
mine fără ecou in inimile 
bitorilor de literatură.

J Wasserman — ETZEL 
ANDF.RGAST. Roman. In ro
mânește de Ștefan Freamăt. 
Editura Univers.

Etzel Andergast. adolescen
tul însetat de dreptate din 

devine 
romanul 
de via- 
ardent

ț instalații electrice și sanitare;

act 
ră- 
iu-

• reparații auto-moto și construcții metalice;

• lucrări de zidărie, zugrăveli, vopsitorii, timplărie 
precum și executarea de rame și geamuri;

EXECUTA spălătorii chimice — boiangerie, in diferite 
nuanțe, legălorie de cărți și jucării pentru copii;

REPARA aparate de radio și televizoare, ceasornice și 
ochelari;

9 vulcanizează cauciucuri precum și reparații de 
cauciuc;

9 executa tapițerii;

Q dispune de o secție de metrologie Ce execută repa
rații de aparatură medicală ș. a.;

® dispune de unități de frizerie, coafură, atelier de 
cosmetică, foto, bijuterii și monumente funerare.

„Cazul Maurizius* 
personaj central in 
eponim, experiențele 
ță ale acestui tinâr
dcslașurindu-se intr-o Germa
nie haotică, născută după pri
mul război mondial.

Adresați-vă cu încredere unităților noastre, unde veți fi 
serviți prompt și conștiincios ’

1 B.
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încheierea vizitei 
președintelui Franței, 
Georges Pompidou, 

în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

La încheierea vizitei președinte
lui Franței in U.R.S.S., la Mos- 
co\a a fost scmnqt de către N. 
Podgomîi și Georges Pompidou 
un protocol în care se stabi
lește că cele două guverne se 
vor consulta sistematic in toate 
problemele care pot prezenta 
un pericol pentru pace sau spo
resc încordarea internațională, 
precum și în alte probleme in
ternaționale importante privind 
evoluția situației din Europa și 
din alte regiuni ale lumii.

In declarația sovieto-franceză. 
data publicității, se arată că 
scopul ambelor guverne îl con
stituie dezvoltarea unor relații 
de colaborare pașnică intre toa
te statele, indiferent de ideolo
gia si orînduirea lor. consoli
darea multilaterală a securității 
Internaționale.

Printre factorii cei mai favo
rabili in evoluția relațiilor din
tre statele europene se relevă 
recunoașterea inviolabilității ac
tualelor frontiere ale tuturor 
statelor, excluderea amenințării 
cu forța, apreciindu-se că in a- 
cest sens se pot crea condiții 
pentru .reglementarea proble
melor privind securitatea euro
peană. pentru a se pune capăt 
împărțirii Europei in grupări 
militar-politice. a se asigura 
pacea pe continentul european. 
Părțile au apreciat contribuția 
un-! conferințe general europe
ne pentru întărirea securității 
pe -ontinent prin crearea unui 
sistem de obligații care .să a- 
șigure respectarea principiilor 
integrității teritoriale a statelor, 
a neamestecului in treburile lor 
interne, a egalității și a inde
pendenței tuturor statelor-. Sint 
subliniate rolul contactelor bi
laterale și multilaterale in pre
gătirea conferinței gcneral-euro- 
pene.

In problema Orientului Mij
lociu. sint menționate ca bază a 
unui acord pentru instaurarea

urci păci juste si trainice pre
vederile Rezoluției Consiliului 
de Securitate privind eliberarea 
v. ătre Israel a teritoriilor o- 
c ipate, recunoașterea de către 
fiecare țară interesată a suve
ranității. independenței politice 
și integrității teritoriale a tu
turor țărilor din regiune.

Exprimind îngrijorarea pen- 
tru f iptul că in Indochina con
tinuă războiul și intervenția 
străină, părțile au relevat ne
cesitatea de a asigura popoare- 
io: Indochinei posibilitatea de 
a-și hotărî soarta fără nici o 
intervenție străină.

Acord în d o marc însemnătate 
"problemei dezarmării. U.R.S.S. 
și Franța constată identitatea 
părerilor lor privind interdic
ția armelor chimice și bacte
riologice.

Cele două părți, exprimind 
năzuința creșterii eficienței 
O.N.U.. relevă însemnătatea res
pectării stricte a Cartei.

Declarația comună exprimă 
hotărirea de a dezvolta multi
lateral relațiile sovicto-france- 
zc. Au fost subliniate însemnă
tatea colaborării economice pe 
termen lung, acțiunile de coope
rare. inclusiv construirea unor 
mari întreprinderi în siderur
gie. industria automobilelor 
etc.

Președintele Georges Pompi
dou a reînnoit invitația adre
sată lui Leonid Brejncv, N’-ko- 
1 •: I’odgprnii și Alexei Kosî- 
gh:n de a face o vizită ofici lă 
în Franța. S-a stabilit ca vizita 
sâ aibă loc în 1971.

Prezidiul Sovietului Suorem 
și guvernul Uniunii SovieHce 
au oferit marți în Marele Palat 
al Kremlinului o recepție in o- 
noarca președintelui Franței, 
Georges Pompidou.

Au rostit toasturi Nikolai 
Podgornii și Georges Pomoidou.

In cursul scrii, președintele 
Franței a plecat spre patrie.

Sesiunea Consiliului 
General al F.S.M.

MOSCOVA 13. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță. transmite : La Casa Sindica
telor din Moscova s-a deschis 
marți cea de-a 20-a sesiune a 
Consiliului General al Federa
ției Sindicale Mondiale, la care 
participă conducători a peste 50 
de centre sindicale din întreaga 
lume.

Din Republica Socialistă Ro
mânia ia parte tovarășul Flo
rian Dănălache, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

După ce președintele Fede

rației Sindicale Mondiale, En
rique Pastorino, a deschis lu
crările. particip,anții la sesiune 
au fost salutați în numele oa
menilor muncii din capitala so
vietică de L. V. Petrov, mem
bru al prezidiului C.C.S. din 
U.R.S.S.

Pierre Gensous, secretar gene
ral al F.S.M., a prezentat apoi 
raportul ..Sarcinile Federației 
Sindicale Mondiale în domeniul 
lărgirii și întăririi legăturilor 
sindicale unitare în lupta pen
tru satisfacerea revendicărilor 
și năzuințelor oamenilor mun
cii11.

Festivitatea dezvelii bustului 
lui George Enescu în Parcul 

cultural românesc din Cleveland
CLEVELAND 13 (Agerpres). 

— în parcul de cultură româ
nească din Cleveland a avut 
loc o festivitate prilejuită de 
dezvelirea bustului lui Geor
ge Enescu, donat de Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă al Republicii Socialiste 
România. La festivitate, care 
s-a desfășurat intr-o atmosfe
ră caldă, prietenească, au 
participat reprezentanți ai 
primăriei orașului, membri ai 
coloniei românești din Cleve
land.

In cuvin țările rostite cu a-

cest prilej a fost evocată per
sonalitatea marelui artist ro
mân și s-a subliniat însem
nătatea momentului dezvelirii 
bustului lui George Enescu 
și a Parcului cultural româ
nesc pentru strîngerea legă
turilor de prietenie dintre a- 
mericanii de origine română 
și poporul român. In cadrul 
festivităților, formația folclo
rică condusă de Victor Pre- 
descu a prezentat un specta
col de muzică populară ro
mânească, care s-a bucurat de 
un mare succes.

VIAȚA INTERNAȚIONALA

NAȚIUNILE UNITE — Tri
mișii speciali Agerpres, Adrian lo- 
nescu și Constantin Alexandroaie, 
transmit : Ședința plenară a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite a început marți di
mineața printr-un act devenit 
obișnuit în ultimii ani — primirea 
unui nou membru în organizație. 
Insulele I iii fosta colonie engle
ză din Pacific, care la 10 octom
brie și-a dobîndit independența, 
după 96 de ani de dominație stră
ină, a devenit al 127-lea stat mem
bru al O.N.U.

O dată încheiat acest moment 
festiv, atenția delegațiilor a fo-a 
concentrată asupra a două docu
mente de importanță istorică, ce 
vor fi supuse adoptării sesiunii ju
biliare a O.N.U. Este vorba de 
proiectul declarației generale a se
siunii jubiliare și de programul 
de măsuri pentru eradicarea defi
nitivă a colonialismului.

Reafirmînd atașamentul statelor 
membre față de principiile Cartei, 
primul proiect de declarație a fost 
conceput ca o expresie a voinței 
lor politice de a-și concentra efor
turile pc mai departe în direcția 
dezarmării, decolonizării, promo
vării unor relații prietenești și de 
cooperare între toate țările, re
zolvării pe cale pașnică a diferen
delor, ' dezvoltării economice și so
ciale a popoarelor și înfăptuirii 
universalității O.N.U., în scopul

sporirii eficacității și rolului sau 
în viața internațională. Proiectul 
de declarație se încheie asii.' : 
„Omenirea este confruntată* astăzi 
cu o urgentă și critică alternativă 
— de a merge ori pe calea dez
voltării pașnice și progresului ori 
pe cea a divergențelor și confl’c- 
telor și chiar a autodistrugerii. Noi, 
reprezentanții statelor membre ale 
Națiunilor Unite, sărbătorind in
tr-un cadru solemn cea de-a 25 a 
aniversare a O.N.U., ne reafirmăm 
hotărirea de a face tot posibilul 
pentru a asigura o pace durabilă 
pe Pămînt, de a respeciA 
scopurile și principiile conținute 
în Cartă, și ne exprimăm depli
na încredere că acțiunile Națiuni
lor Unite vor conduce omenirea 
pe calea păcii, justiției și progre
sului".

Cel de-al doilea proiect de do
cument conține un program de 
măsuri concrete menite să contri
buie la lichidarea grabnică a ulti
melor vestigii ale colonialismului 
și proclamă dreptul tuturor popoa
relor de a lupta, folosind torte 
mijloacele de care dispun împo
triva opresiunii străine, pentru li
bertate și independență.

Adunarea Generală, după ce a 
examinat aceste documente, s-a 
pronunțat în favoarea lor, înain- 
tîndu-le spre adoptare sesitmii ju
biliare.
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„Journal d’Egipfe“ despre relațiile 
economice româno-egiplene

CAIRO 13. — Corespondentul Agerpres, 
Constantin Oprică, transmite : Intr-un articol 
intitulat «Relațiile economice dintre Româ
nia și Republica Arabă Unită1', publicația 
egipteană „Journal d’Egipte" evocă evoluția 
ascendentă a relațiilor comerciale dintre cele 
două țări. Volumul schimburilor de mărfuri 

le două țări — se arată in articol 
— se ridică in cursul acestui an la 27 mi
lioane de lire, cu 2 milioane mai mult com
parativ cu anul precedent. Jurnalul mențio
nează, in același timp că, din 1964, cind au 
fost încheiate acordurile comerciale și de 
colaborare economică intre România și 
R.A.U. (acorduri reînnoite în fiecare an), co
merțul dintre cele două părți a cunoscut o 
dezvoltare constantă. Baza exporturilor ro

mânești o constituie mașinile și utilajele 
pentru industrie și agricultură, echipamentul 
electric și petrolier.

Se menționează, de asemenea, că România 
construiește in orașul egiptean Alexandria, 
o mare fabrică de produse sodice, precizin- 
du-sc că aceasta reprezintă o materie de 
primă necesitate pentru R.A.U.

In încheiere. ..Journal d’Egipte" relevă 
că România și Egiptul sint hotărite să co
opereze în mod sincer pentru a consolida 
prietenia care leagă cele două țări: in acest 
context, creșterea schimburilor culturale și 
științifice contribuie la crearea acelei atmos
fere de bună înțelegere care permite celor 
două popoare o mai bună cunoaștere și a- 
aprecicrc.
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® La invitația șefului presei din Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Germane, Peter Lorf, directorul presei din 
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste Româ
nia. S. Vlad Popa, a făcut o vizită în R.D. Germană, unde ă 
purtat convorbiri cu omologul său și cu alți reprezentanți 
ai țării gazde.

Tovarășul S. Vlad Popa a fost primit de Oskar Fischer, 
locțiitor al ministrului afacerilor externe al R. D. Germane.

Intilnirilc s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Deschiderea 
manevrelor 

comune 
ale forțelor 

armate ale statelor 
participante 
la Tratatul 

de la Varșovia
COTTBUS 13 (Agerpres). - Cu 

prilejul deschiderii oplicoiiilor 
militare comune ale forțelor ar
mate ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a a/ut 
loc la Cottbus, în R. D. Germană, 
un miting la care au participat 
Wolter Ulbricht, prim-secreior al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri, alte persoane 
oficiale din R.D.G. Au fost p'e- 
zenți conducătorii delegațiilor 
militare din țările socialiste par
ticipante la aplicații. Au 
fost de asemenea prezenți 
conducători ai delegațiilor mili
tare din R. D. Vietnam, Cuba și 
R. P. Mongolă.

La miting a rostii o cuvintare 
Erich Honecker, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G.

DECLARAȚIA AGENȚIEI T.A.S.S.
MOSCOVA 13 (Agerpres). - 

Intr-o declarație publicată de a- 
genția TASS se dezmint afirma
țiile făcute în S.U.A. cu privire 
la „construirea în Cuba a unei 
baze sirategice maritime militare

permanente pentru submarinele 
atomice sovietice" și se resping în
doielile față de respectarea de 
către partea sovietică a înțelegem 
dintre S.U.A. și U.R.S.S.

Agenția TASS — se arată în 
declarație — a fost împuternicita

să declare că U.R.S.S. „nu a con
struit și nu construiește o bază 
militară proprie in Cuba și nu 
întreprinde nimic care să eoniia- 
vină înțelegerii realizate între 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A. in 
1962".

/—
IO CURT @ In urma unei furtuni care 

s-a abătut asupra regiunii Costa 
Brava, la nord de Barcelona, 
trei persoane și-au pierdut via
ța, iar alte șapte sînt date dis
părute.

In pavilionul „Funkturm" din Berlinul occidental are 
loc expoziția internațională de modă „Interchic 1970". Prin
tre țările care participă la această expoziție se află și Ro
mânia cu două standuri aparținînd UCECOM și Româno- 
export.

Cu ocazia deschiderii expoziției, standurile românești 
au fost vizitate de primarul Berlinului occidental, Klaus 
Schutz, și de alte personalități.

$ După cum relatează a- 
genția CTK, la Praga a sosit, 
in vederea unor convorbiri 
cu oficialitățile M.A.E. al 
R.S. Cehoslovace, Jurgen von 
Altcn, reprezentant al Minis
terului de Externe al R. F. a 
Germaniei.

• Agențiile TASS și China 
Nouă informează că, la 13 oc
tombrie, Dun Bi-u. vicepreședin
te al Republicii Populare Chi
neze, a primit pe noul ambasa

dor extraordinar și plenipoten
țiar al Uniunii Sovietice la Pe
kin, Vasili Tolstikov, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare.

• In regiunea Piemont s-au 
înregistrat luni mai multe cu
tremure de pămînt. Nu s-au în
registrat victime.

@ La Pekin, a avut loc un miting comemorativ, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la 
asasinarea lui Inejiro Asanuma, fost președinte al Partidului Socialist din Japonia. Au parti
cipat Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Go Mo-Jo, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților populari din întreaga Chină, precum și o 
delegație a Partidului Socialist din Japonia.

k__ _ ______ ________ _____________ _ ____ ____ ____

Atac lansat 
de forțele 

de rezistență 
populară 

din Cambodgla
PNOM PENII 13 (Agerpr.s). 

— Ultimele știri transmise din 
Canibodgi.t de corespondenții a- 
gențiilor de presă informează că 
forțele de rezistență populară au 
lansat din nou un puternic atac 
asupra pozițiilor deținute de tru
pele regimului Lon No! la Moat 
Krasas Krao, la numai 8 kilome
tri de capitala cambodgiana. Toto
dată, patrioții khmeri au atacat 
fortificațiile de care efectivele mi
litare inamice dispun la Roka 
Kong, la 32 kilometri nord de 
orașul Pnom Penh.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relatează că, în pofida în
cercărilor făcute pînă acum, efec
tivele militare ale administrației 
Lon No! nu și-au putut continua 
înaintarea în direcția orașului 
Kompong Thom, încercuit de mai 
multe săptămîni de forțele de 
rezistență populară.

Situație încordată 
în Insulele Bermude

HAMILTON 13 (Agerpres). — 
Situația din Insulele Bermude, 
după ultimele incidente rasiale, 
se menține încordată. Forțe spe
ciale ale poliției patrulează pe 
străzile din Hamilton, capitala 
țării, pentru a preîntîmpina o 
reizbucnire a violențelor.

Agenția UPI anunță că for
țele polițienești au arestat pe 
reprezentantul în Parlament al

partidului de opoziție progre- 
sist-laburist, Fredcrich Wade. 
După cum precizează agenția, 
arestarea lui Wade constituie 
un prim indiciu în sensul că 
autoritățile încearcă să lege ac
tivitatea opoziției de recentele 
incidente care au avut loc în 
țară. împreună cu Wade sint 
reținute alte 15 persoane.

Rezultsîete definitive aie alegerilor 
parțiale din Austria

VIENA 13 (Agerpres). — In 
Capitala austriacă au fost da
te publicității rezultatele ofi
ciale definitive ale alegerilor 
parțiale desfășurate la 4 oc
tombrie în trei districte viene- 
ze. In urma numărării ultime
lor voturi expediate prin poș
tă, mandatul pierdut de popu- 
liști în Parlament a revenit li
beralilor și nu socialiștilor, 
așa cum anunțase inițial Mi
nisterul de Interne. Repartiția 
definitivă a celor 165 de man

date ale Parlamentului aus
triac, în urma scrutinului a- 
mintit, este următoarea : socia
liști — 81: populiști — 78; li
berali — 6

Fără a schimba cu nimic si
tuația politică din Austria, 
mandatul obținut de liberali, 
apreciază cotidianul francez 
..Le Monde", ameliorează si
tuația acestui partid, făcindu-1 
un partener posibil al socialiș
tilor intr-o eventuală viitoare 
„mini-coaliție".

Ierbicidul „Hormoslyr" 
și malformațiile 
la copii

STOCKHOLM 13 (Agerpres). 
- Compania suedeză de pro
duse chimice „Plantez" a 
anunțat că a renunțat la fa
bricarea ierbicidului denumit 
„Hormoslyr", deoarece se bă
nuiește că ar pricinui malfor
mații la nou-nâscuți.

O anchetă întreprinsă de 
serviciile medicale urmează să 
stabilească in ce măsură a 
influențat apropierea viitoaie- 
lor mame de locurile stropite 
cu ierbicidul respectiv asupra 
conformației fizice a copiilor. 
Primul caz cercetat de comisie 
este cel al unui copil de opt 
luni, născut cu deformări ale 
feței și unei miini. Mama lui, 
Kerstin Jansson, a declarat că 
a trecut in timpul sarcinii prin- 
tr-o pădure strooită cu 
„Hormoslyr".

FRANȚA : In librăriile franceze au apărut primele volume 
din „Memoriile Speranței" de g r ul de Gaulle. Apariția 
lor anunțată pe data de 20 no emb. ie și anticipată a constituit 
pentru francezi o surpriză.

In foto : Transportarea volumelor, in librăria Ploo din Paris.

@ O delegație de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Democrate Germane, în 
frunte cu Walter Ulbricht, priin- 
secretor al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat, și Willi Stoph, membru 
ol Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri, va face o vi
zită în R. S. Cehoslovacă in a 
doua jumătate a lunii octom
brie, anunță agențiile A.D.N. 
și C.T.K. Vizita va avea loc la 
invitația Comitetului Central al 
P C. din Cehoslovacia.

ț La 12 octombrie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pâmintulin 
„Cosmos-371", care urmează să 
continue explorarea spațiului 
cosmic potrivit programului a- 
nunțat de agenția TASS.

Aparatele de la bordul sate
litului funcționează normal.

Condițiile puse de oficialitățile 
iordaniene și organizațiile 

palestiniene pentru semnarea 
acordului între cele două părți
AMMAN 13 (Agerpres). — 

Potrivit postului de radio Cairo, 
răspunsurile transmise de regele 
Hussein și Comitetul Central 
al Rezistenței Palestiniene Co
mitetului superior arab însăr
cinat cu supravegherea normali
zării situației din Iordania la 
proiectul de acord privind re
glementarea raporturilor dintre 
oficialitățile de la Amman și 
organizațiile palestiniene nu sint 
încă pc deplin pozitive.

In răspunsul său, suveranul 
hașemit formulează două con
diții i dreptul guvernului ior
danian ,.de a urmări persoanele 
care s-au aflat in spatele eve
nimentelor singeroase din Ior

dania11 și staționarea fedaini- 
lor la vest de șoseaua situată 
de-a lungul Iordanului.

Comitetul Central al Rezisten
ței Palestiniene a condiționat 
semnarea acordului de demisia 
actualului cabinet' militar ior
danian, formarea unui guvern 
de unitate națională și elibera
rea tuturor palestinienilor deți
nuți de oficialitățile de la Am-

Postul de radio Cairo infor
mează că membrii Comitetului 
Superior Arab își continuă efor
turile in vederea apropierii 
punctelor de vedere ale celor 
două părți și semnării acordu
lui.

Stabilirea relațiilor diplomatice 
intre R. P. Chineză și Canada

PEKIN 13 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția China 
Nouă, guvernele Republicii 
Populare Chineze și Canadei au 
dat publicității un comunicat 
comun cu privire la recunoaș
terea reciprocă și stabilirea de 
relații diplomatice înccpind de 
la 13 octombrie 1970. In comu
nicat se arată că acest pas a 
fost făcut în conformitate cu 
principiile respectării reciproce 
a suveranității și integrității te
ritoriale, neamestecului în tre
burile interne, egalității și avan
tajului reciproc.

Guvernul chinez reafirmă că 
Taivanul constituie o parte ina
lienabilă a teritoriului R. P.

Chineze. Guvernul canadian a 
luat notă de această poziție a 
guvernului R. P. Chineze.

In comunicat se arată că gu
vernul Canadei recunoaște gu
vernul Republicii Populare Chi
neze drept singurul guvern le
gal al Chinei.

Guvernele celor două țări au 
hotărit să facă schimb de am
basadori intr-un termen de 6 
luni și să acorde toată asisten
ța necesară instalării și desfășu
rării activității misiunilor di
plomatice în capitalele lor res
pective. pe baza egalității și a- 
vantajului reciproc, conform 
practicii internaționale.

© Mirko Tcpavaț, secretarul de stat pen tru afacerile externe al Iugoslaviei, și Poul 
llartli. ministru! de externe al Danemarcei, au semnat la Belgrad Un acord privind cola- 
borarea'’ economică, industrială și tehnică iugoslavo-dancză. Acordul, apreciază agenția Tu
ning. urmează să confere baza juridică și să slujească dezvoltării în continuare a colaborării 
bilaterale dintre cele două țări, care s-a intensificat în ultimii ani.

Cei doi miniștri au semnat, de asemenea, un acord privind colaborarea culturală.

® La Ottawa au început con
vorbirile dintre Ștefan Jedrv- 
chowski. ministrul de externe 
al Poloniei, aflat intr-o vizită 
oficială in Canada, și reprezen
tanții guvernului canadian, in
formează agenția PAP.

• In Maroc a avut loc o re
maniere guvernamentală. Prin
tr-un decret al regelui Hassan 
al II-lea, portofpliul Ministeru
lui Afacerilor Externe a fost 
atribuit fostului ambasador al 
Marocului în Algeria, dr. You
ssef Bel Abbes Taarji. Fostul 
șef al diplomației marocane, 
Abdelhadi Boutaleb, a fost ales 
președinte al Parlamentului.

$ In Republica Irlanda con
tinuă greva celor 6 800 funcțio
nari bancari, fără a se putea 
întrevede încetarea ei. Acțiu

nea revendicativă a fost declan
șată acum șase luni. Greva a- 
fectcază cel mai mult marile în
treprinderi, precum și schimbu
rile cu Anglia.

• Prin decret al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Consiliului General ARLUS, Mihail 
Ro.șianu, a fost decorat cu ordinul sovietic „Drapelul Roșu 
al Muncii" pentru „mari merite in întărirea și dezvoltarea 
prieteniei și colaborării intre popoarele român și sovietic 
și in legătură cu împlinirea vîrstei de <0 de ani".
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478 de ani de ia 
descoperirea Americii

NEW YORK 13 (Agerpres). 
- In diferite orașe americane 
s-a sărbătorit luni împlinirea 
a 478 de ani de la descope
rirea Americii de către cele
brul navigator italian Christo- 
phor Columb. In localitatea 
Hartford (Connecticut), preșe
dintele Nixon, aflat intr-un tur
neu prin mai multe state a- 
mericane, a luat parte la o 
adunare organizată cu prile
jul acestei aniversări. La Nev/ 
York, aproximativ 750 000 de 
persoane ou participat la un 
marș pe Fifth Avenue. Parăzi 
au avut loc, de asemenea, la 
St. Louis, precum și in locali
tatea Columbus.

Alternativele oferite 
guvernului canadian 
de răpitori

OTTAWA 13 (Agerpres). - 
După ce primul ministru al 
provinciei Quebec, Bourassa, 
a aprobat intr-o declaroiie 
radiodifuzată îndeplinirea con
dițiilor pentru eliberarea ata
șatului comercial britanic la
mes Richard Cross si ministru
lui muncii in guvernul local 
din Quebec. Pierre Laporte, 
- membrii organizației sepa
ratiste „Frontul de Eliberate a 
Quebecului", care și-au asu
mat responsabilitatea răpirilor, 
au difuzat un nou comunicat 
urmat de scrisorile celor două 
victime adresate Drimului mi
nistru al Canadei.

Comunicatul, care precizea
ză „că este ultimul inainte de 
eliberarea sau executarea ce
lor doi ostatici", lasă guver
nului trei alternative privind 
atitudinea sa fată de cererile 
răpitorilor. In cazul cind gu
vernul va respinge integral 
cererile lor, răpitorii vor pro
ceda la executarea prizonieri
lor ; dacă autoritățile vor în
deplini doar două din cererile 
lor - respectiv eliberarea ce
lor 23 de deținuți politici și 
transportarea lor in altă țară, 
cit și încetarea oricăror urmă
riri penale, atunci va fi eli
berat doar atașatul comercial 
britanic, in vreme ce mi
nistrul quebecan va fi 
executat ; si in sfirșil, 
cei doi ar urma să fie elibe
rați in eventualitatea că cereri
le autorilor răpirii vor fi în
deplinite în întregime. In în
cheiere, comunicatul mențio
nează că „orice intirziere va 
fi socotită ca un refuz tacit si 
se va proceda in consecință".

Față de această situație, 
guvernul local al Quebecului 
a hotărit începerea imediotă 
a negocierilor cu avocatul R. 
Lemieux desemnat de organi
zația separatistă să-i repre
zinte interesele.

Timp excepțional 
de călduros 
în Franța

PARIS 13 (Agerpres). - In 
diferite regiuni ale Franței se 
înregistrează in prezent o tem
peratură cu lotul neobișnuită 
pentru această perioadă a 
anului. La Paris mercurul ter
mometrelor a indicat, luni, 
plus 25,4 grade, cea mai ridi
cată temperatură observată din 
1873 incoace. Serviciile meteo
rologice ou anunțot câ timpul 
frumos, excepțional de dulce 
pentiu acest sezon, va persis
ta citva timp.
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