
Mîine, în jurul orei 16,45 — 
transmisiune directă la posturile 
noastre de radio și televiziune a 
cuvîntării președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
la sesiunea jubiliară a Organiza
ției Națiunilor Unite.
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In perspectiva viitorului
cincinal 1971-1975

AH D1ZVO1TARII

Cabinetul 
municipal 
de partid
Marți, 20 octombrie 1970, 

orele 17, in sala C.C.P. are 
loc deschiderea anului de in- 
vâțămint in cadrul Univer
sității serale de marxisrn-le- 
ninism.

Vor participa studenții în
scriși la facultățile : econo
mie, filozofie, sociologie, este
tică și relații internaționale.

ANGAJAMENT ONONAT VIZITA PREȘEDINTELUI

Incinta minei Paroșeni

Foto i N. MOLDOVEANU

Interviu cu ing. EMERIK FARKAS, 
directorul I.I.L. Petroșani

Duminică de toamnă roditoare,., 
trec o zi de binemeritată odihnă. E 
cîteva clipe la realizările c’~ r ‘ ______ F_______ v
acum ale cincinalului actual, la orizonturile ample pe care 
le va deschide, cu siguranță, viitorul... In perioada 1966— 
1970. planurile anuale ale celei mai mari mine din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului însumează 8 230 300 tone. La 1 oc
tombrie a. c. oamenii vrednici ai fronturilor din adine ale 
Lupcniului raportau trecerea cu peste 45 000 tone a grani
ței a 8 milioane... In momentul de față se depun eforturi 
sporite, de către întregul colectiv, căci există o unanimă și 
lăudabilă hotărîre ca începutul lunii viitoare — ultima din 
bogata toamnă — să aducă îndeplinirea cu cinste a obiecti
velor cincinalului prezent. Dacă ținem scama că angajamen
tul anual suplimentat in mai multe rinduri este, deja, de
pășit la zi cu 200 tone, deducem ușor că minunatul țel pro
pus va fi cu certitudine atins.

Se cuvine menționat faptul că prevederile cincinalului 
la indicatorul productivitatea muncii, și anume de 1,469 
tone/post este întrecută cu aproape 70 kg/post. Reducerea 
prețului de cost cu circa 2 lei pe tona de cărbune extrasă a 
condus la cumularea unor economii suplimentare de 
13 873 000 lei.

Există bilanțuri pentru care comentariul — oricit de elo
gios — tot n-ar ajunge... De fapt, sîntem siguri că minerii 
Lupeniului nu de asta au nevoie. Bucuria pe care o sim
țim, sentimentul frumos ce-l nutrim pentru dinșii, e răsplata 
dorită a lor...

Minerii Lupcniului pe
lin prilej de a medita 

de prestigiu, la împlinirile de pînă

Traian MllLLER

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN CALIFORNIA

Anii viitorului cincinal — in 
lumina sarcinilor Congresului 
al X-lea al partidului — vor 
marca in industria locală, ca 
de altfel în toate sectoarele e- 
conomice ale Văii Jiului, ridi
carea la cotele unor tot mai 
înalte valori a întregii activi
tăți de producție pentru creș
terea aportului acestei industrii 
la îndeplinirea obiectivelor e- 
conomice pe ansamblul muni
cipiului. la asigurarea unui vo
lum sporit de bunuri materiale 
de larg consum pentru popu
lație Despre aceste importante 
sarcini și modul cum vor fi 
ele înfăptuite, despre preocu
pările și proiectele ce frămîntă 
în acest sens colectivul între
prinderii ne-a relatat amănunte 
interesante și semnificative tov. 
ing. Emerik Farkas, directorul 
I.I.L Petroșani.

— Care sint principalele 
biective ale întreprinderii 
colectivului dv. de muncă 
viitorul cincinal ?

— Ne stau in față pentru
itorii cinci ani sarcini de pro
ducție multilaterale, obiective e- 
eonomice majore calitativ supe
rioara celor înfăptuite pînă a- 
cum de colectivul nostru. Voi 
puncta însă pe cele de impor
tantă deosebită :

® continuarea susținută a 
creșterii volumului producției și 
îmbunătățirea structurii sale 
prin dezvoltarea accentuată a 
volumului producției materiale
lor de construcții și ramurei 
metalurgice;

® punerea unui accent me
reu crescînd pe diversificarea 
producției, pe extinderea pro
duceai bunurilor de consum 
so’:-;tate de populație. In acest 
scop, se vor valorifica superior 
resursele naturale locale, se vor 
folosi mai rațional și cu eficien
ță mai 
nice și 
care să 
creștere 
ductivitătii muncii:

o- 
?i 
in

i-

@ folosirea fondurilor de in
vestiții cu multă chibzuință și 
in primul rind pentru a se ob
ține o eficiență economică mai 
mare, sporuri de 
mai substanțiale;

g) promovarea 
tehnic, extinderea 
noi de lucru in special la ra
murile metalurgică, lemn și ma
teriale de construcții;

® creșterea productivității 
muncii la toate secțiile între
prinderii pe seama moderniză
rii punctelor de lucru existente, 
folosirii la întreaga capacitate 
a utilajelor și a potențialului 
uman, organizării științifice a 
producției 
numărului 
lizării lor 
producției

— In structura producției ce 
noutăți vor fi, ce îmbunătățiri 
vor interveni ?

— Voi începe 
talurgică. unde, 
ani. se prevăd 
noiri structurale, schimbări ca
litative pregnante. Producția 
ramurii respective va înregis
tra o creștere de 71 la sută. 
Atelierul de produse metalice 
se va profila pe produse de se
rie. va intra în funcțiune cubi- 
loul pentru piese turnate din 
fontă a cărui producție se e- 
valuează anual la 600 mii lei. 
se va organiza producția pe 
două si chiar trei schimburi.

Creșteri deosebit de mari — 
250 la sută — ale producției, 
îmbunătățiri sub toate aspec
tele vor avea loc în ramura ma
terialelor de construcții. In a- 
nui 1975, volumul producției 
agregatelor de carieră va ajun
ge la 75 000 mc, în care scop 
activitatea va fi concentrată în 
două cariere (Sașa și Gambri- 
nus) avînd procesul de produc
ție modernizat și beneficiind de 
mecanizarea unor operații cu 
volum mare de muncă. Aș vrea

producție cit

progresului 
unor metode

și muncii, creșterii 
de cadre, și specia- 
potrivit cerințelor 

etc.

cu ramura me- 
pentru viitorii 
creșteri și în-

In continuarea vizitei neoficiale 
pe care o întreprinde pe coas
ta de vest a Statelor Unite, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu persoanele 
însoțesc, a plecat vineri 
San Francisco spre 
Fresno din California, 
oaspeți români sint însoțiți 
reprezentanți 
pentru 
dustriei alimentare si 
lor ........................
tion", ale 
in localitatea Fresno : 
Byrd, prim-vicepreședinte 
F.M.C., Jack Ratjens și 
Anderson, vicepreședinți.

Oficiile de gazdă sint îndepli
nite de doamna Shirley 
Black, vicepreședinta 
pentru protejarea mediului încon
jurător, fostă membră în delega
ția S.U.A. la O.N.U., fostă actri
ță de film cunoscută și in Ro
mânia.

Avionul special pus la dispo
ziția șefului statului român de 
Cosa Albă zboară deasupra unei 
regiuni brăzdate de o rețea de 
canale de irigații și lacuri de 
acumulare. Pină nu de mult, 
această zonă era în general 
aridă. Datorită irigațiilor, pămin- 
tul sterp a devenit roditor. Exis
tă acum, aici, plantații de ci
trice, în special portocali, de 
viță de vie, de bumbac, livezi 
de pomi fructiferi, lanuri de ce
reale. Președintele Nicolae 
Ceaușescu se interesează în
deaproape de caracteristicile 
acestui sistem, primește explica
ții amănunțite din partea pro
iectantului principal al sistemului 
de irigații și de control ol regi
mului apelor.

care-l 
de la 

orașul 
Distinșii 

de 
ai întreprinderii 

echipament destinat in- 
irigații- 

„Food Machinery Corpora- 
cărei uzine se află 

Hubier 
al

Elmer

Temple 
agenției

După ce survolează regiunea 
Island Valley, avionul aterizează 
pe aeroportul din Fresno. In în- 
timpinarea președintelui Ceaușes
cu au venit primarul ad-interim 
al orașului, Paul Wasemiller, și 
alți reprezentanți ai autorităților 
locale. In semn de omagiu, pri
marul inminează șefului staluiui 
român o diplomă prin care i se 
conferă titlul de cetățean de o- 
noare al orașului Fresno, precum 
și cheia orașului. Numeroși zia
riști înregistrează aceste momen
te semnificative pentru stima și 
considerația de care se bucură 
peste hotare țara noastră, preșe
dintele Consiliului de Stat per
sonal.

Oaspeții sint invitați apoi să 
ia loc in automobile care se în
dreaptă spre plantațiile de por
tocali irigate. Se dau explicații 
asupra sistemului de aducțiune, 
pompare și distribuire a apei. 
Apa vine aici prin conducte sub
terane și apoi se reîntoarce prin 
canale la suprafață, încheind un 
circuit complet.

Următorul popas se face 
barajul friant de pe rîul
Joaquin. Apa acumulată în In

artificial permite irigarea a

la
San

cui

350 000 ha. Președintele Nicolae 
Ceaușescu se interesează îndea
proape de unele aspecte con
crete ale sistemului de irigație 
folosit : debitul de apă distri
buită anual pentru fiecare ho, 
eficiența economică a sistemului 
in ansamblu etc. Specialiștii pre- 
zenți dau răspunsurile solicitate. 
In încheierea vizitei la baraj, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
semnează in cartea de onoare.

După o călătorie de o oră cu 
avionul, oaspeții poposesc in lo
calitatea San Jose, unde se află 
centrala întreprinderii vizitate. In 
întimpinare au venit primarul o- 
rașului, James Ron, și președin
tele întreprinderilor „Food Ma
chinery Corporation", James 
Hait. îndată după sosire, este 
prezentat un interesant film des
pre activitatea întreprinderilor 
care ou legături de afaceri și cu 
țara noastră, despre diverse ti
puri de mașini și instalații.

Are loc apoi un dejun oferit 
de conducerea întreprinderilor. 
In cadrul discuțiilor avute cu 
acest prilej au fost evocate po
sibilitățile de extindere în conti
nuare a relațiilor de colaborare 
dintre firmele americane și fir
mele din țaro noastră - inclusiv 
cooperarea în producție — și, in 
general, de intensificare a rapor» 
turilor economice dintre Româ
nia și S.U.A.

Locuinfe 
proprietate 
personală

Pentru anul 1971 se oferă spre 
contractare de către O.C.L.P.P. 
— Deva (Oficiul pentru con
struirea de locuințe proprietate 
personală), un număr de 20 a- 
partamente cu 3 și 4 camere 
construite in Petroșani în ca
drul blocului E cu patru enje 
(lingă complexul comercial) din 
cartierul Aeroport. Costul unui 
apartament e in medie de 56 000 
lei (3 camere) și respectiv 
69 000 lei (cu 4 camere). Ap 
tamentele se pot contracta 
cu plata în rate, plătibile 
timp de 25 ani.

Hărnicia constructorilor lupeneni
Constructorii de pe Șantierul nr. 4 Lupeni se mindresc cu realizările obținute in ultimul 

timp. Printre obiectivele date în folosință se numără blocul E 1—3 din Uricani cu 60 de apar
tamente care a obținut la recepție calificativul „foarte bine'*. Alte lucrări vin să completeze 
realizările constructorilor lupeneni. In prezent se toarnă planșeul de beton la acoperișul noului 
cinematograf din Uricani, se montează panourile mari de prefabricate la blocul B 11 cu 90 
apartamente, se lucrează la ultimele finisări ale blocului D 3 cu 30 apartamente care va fi 
predat la sfîrșitul lunii octombrie .și s-a început frontul de lucru la blocul C 2 — cu 60 de apar
tamente. Acestea sint cîteva din obiectivele pe care constructorii Șantierului nr. 4 Lupeni le-au 
raportat la adunarea generală de partid pentru dare de seamă și alegeri.

©

(Continuare in pag. a 3-a)

mare capacitățile teh- 
forța de muncă, lucru 
se materializeze într-o 
mai însemnată a pro-

[crtii! lie ario plastiră

^MAGAZIN La secția de semiindustrializare a C.LF. Petroșani.

Cercul de artă plastică din ® 
cadrul clubului sindicalelor — ™ 
Lupeni e apreciat pentru labo- 
rioasa-i muncă de creație, pen-Cu migala și har prefigurînd
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Starea
de grafie

a metalului
seara tirziu, după ora 22. 
spatele Casei de cultură 

o lumină îmi atrage atenția 
îndemnîndu-mă să urc pentru 
a vedea cine este cel care nu 
se poate despărți nici la a- 
ceastâ oră de pasiunea sa. 
Străbat niște coridoare lungi, 
apoi perimetrul scenei, urc 
citeva scări cufundate în beznă 
și iată-mă ajuns în fața „chi
liei" cercului de metoloplas- 
tie de unde răzbat lovituri de 
ciocan. Deschid ușa încetișor. 
Mă izbește o lumină puternică 
a unui bec așezat deosupra 
unui banc de lucru, pe care 
se află în neorînduială cioca
ne de lemn și de metal, dălți 
de toate mărimile și formele, 
nicovale, foarfece de tablă, 
bucăți subțiri de alamă, ara-

1,7 miliarde nwh
Recent, „fabrica de lumină și 

putere de pe Jiul de Vest, Ter
mocentrala de la Paroșeni, a 
livrat sistemului energetic națio
nal cel de al 1,7-lea miliard 
k\Vh energie electrică din acest 
an.

După amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu și persoanele 
care-l însoțesc au vizitat Uzinele 
„Memorex" din Santa Clara (Ca
lifornia), producătoare de echi
pamente pentru calculatoare e- 
lectronice. Deasupra intrării prin
cipale se află scrisă, in limba 
română, urarea „Bine ați venit la 
Memorex". La sosire, oaspeții 
au fost salutați de președintele 
companiei, Lawrence Spitlers, 
care înainte de începerea vizi
tării unor secții și laboratoare a 
prezentat un scurt istoric al aces
tei întreprinderi, precum și prin
cipalele coordonate ale activită
ții tehnice și economice. Uzina 
„Memorex" fabrică trei tipuri de 
produse : benzi memorizatoare 
pentru calculotoare electronice,

un sistem care preia de la 
computere informațiile și le no
tează direct pe microfilm și cen
trale de recepționare și trans
mitere a datelor. Ea exportă 
produse in numeroase țări orin- 
tre care și România. In secțiile 
de fabricație, președintele 
Ceaușescu s-a interesat de teh
nologia aplicată și de perfor
manțele tehnice obținute, a dis-; 
cutat cu specialiștii relevînd e» 
xistența posibilităților de dezvol
tare a schimburilor de cooperare 
tehnico-economicâ intre această 
firmă și firmele românești. Ajunși 
in secția unde se asamblează 
centrale de recepționare și trans-; 
mitere electronică a datelor,'

(Continuare în pag. a 4-a)

Solemnitatea

mă, aluminiu, fier, un polizor, 
o lampă de lipit etc. Aplecat 
deasupra bancului, un om se 
luptă cu incăpăținarea și urî
țenia metalului. Broboane 
sudoare picură pe șorțul 
care este încins și pe care, din 
cind în cind, iși șterge mîinile 
obosite și transpirate. II urmă
resc un timp fără să-mi trădez 
prezența și sub ochii mei bu
cata amorfă de metol devine 
docilă, primind forme suple, 
grațioase, expresive. Nu știu 
de ce, la un moment dat, în
tocmai ca în poveștile 
Hogaș, realitatea primește di
mensiuni mitice, hiperbolice. 
Mă gîndesc că omul acesta cu 
trăsături aspre, cu buzele 
strinse a hotărîre și ochii aple
cați peste lucrul său seamănă,

de 
cu

lui

nu se poate să nu semene, 
cu miticul Hefaistos, făurarul 
de armuri nebiruite.

Mă remarcă într-un tirziu 
și se scuză că nu a auzit cind 
am intrat din cauza loviturilor 
de ciocan cu care bătea ori 
iși mîngîia doar metalul. Și 
Oscar Brăutigam, conducătorul 
cercului de metaloplastie al 
Casei de cultură din Petroșani 
îmi vorbește despre pasiunea 
- aș zice patima - sa, despre 
cei pe care îi îndrumă. înfiin
țat la 1 iulie, cercul a atras 
oameni de diferite vîrste și 
profesii, dornici să deprindă 
căile supunerii metalului, a 
metamorfozării sale în obiect 
de expresie și emoție artistică. 
De atunci și pînă acum, o- 
proape douăzeci de partici
pant printre care se află in
gineri, tehnicieni, elevi iși pun 
seară de seară șorțul de lucru, 
iau ciocanul în mină și nu-l 
abandonează ore întregi pînă 
cind obosiți dar mulțumiți se 
pregătesc să plece SDre ca
sele lor. „Dacă veneai puțin 
mai devreme ii găseai încă 
aici" - îmi spune interlocu
torul meu. li promit că voi 
veni din nou, dar pină atunci 
îmi notez numele citorva din
tre cei mai fervenți partici- 
panți : 
Vasiu, 
raru și

In dimineața aceasta, la ora 
10, in sala Teatrului de stal 
„Valea Jiului" se prezintă un 
nou spectacol cu 
„Avarul" de Moliere, 
artistică a Mariettei 
și scenografia Elenei 
canu-Veakis.

comedia 
in regia 
Sadova 
Pătrăș-

tru preocuparea ce a avut-o în di
recția descoperirii formării tine
relor talente. In ziua de 14 oc
tombrie cercul și-a reînceput ac
tivitatea avînd alături de ama
torii de artă mai 
pători.

decorării unor

Istorie și numismatică
geologi și mineri

Ion Maccai și Victor 
ingineri, Froncisc Mo- 
Cornel Moraru, tehni-

Constantin PASCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Cu prilejul înființării Filialei 
Petroșani a Societății 
matice Române, astăzi, 
Iile Muzeului mineritului

loc vernisajul expoziției „Isto
rie și numismatică" a colecționa
rilor Petru Mellia și ing. Ște
fan Somlo.

La Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a a- 
vut loc, simbătă la amiază, so
lemnitatea decorării unor geo
logi și mineri.

Distincțiile au fost înminate 
de tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului ce Stat, 
și Bujor Almășan, ministrul in
dustriei miniere și geologiei.

Pentru merite deosebite în 
activitatea de prospecțiuni geo
logice, a fost distins cu „Ordi
nul Muncii" clasa a Tl-a tova
rășul Radu Botczatu, adjunct 
al ministrului industriei minie
re și geologiei, iar cu „Ordinul 
Muncii" clasa a IlI-a și Ordinul 
..Meritul Științific" clasa a IlI-a 
un număr de 15 ingineri, șefi 
de servicii și geologi din cadrul 
întreprinderii geologice și de 
prospecțiuni București.

In cadrul aceleiași solemni
tăți, au fost distinși, cu „Ordi
nul Muncii' clasa a IlI-a, un 
număr de cinci ingineri și mi- 

șefi de brigadă și de

schimb, pentru merite deosebite 
in desfășurarea lucrărilor de 
deschidere și pregătire a minei 
de cupru Vărad.

In numele Consiliului de Stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușes
cu, personal, cei distinși au fost 
călduros felicitați de tovarășul 
Manca Mănescu, care le-a urat 
noi succese în activitatea de 
cercetare științifică, de identi
ficare și de punere in exploa
tare a unor noi resurse naturala 
ale țârii noastre.

In numele celor decorați, 
Ion Berbeleac, geolog principal 
la întreprinderea geologică și 
de prospecțiuni București, a 
mulțumit, pentru înaltele dis- , 
tincții acordate, pentru prețui
rea pe care conducerea de par
tid și de stat, o acordă acti
vității geologice, angajîndu-se 
sâ nu precupețească nici un e- 
fort pentru a traduce în viață 
importantele sarcini trasate da 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
privind introducerea în circuitul 
economici naționale a unor noi 
resurse de materii prime.

(Ageipres)

50 de ani de la greva generală 
din octombrie 1920

Aspecte ale participării 
minerilor din Valea Jiului 

la această acțiune
(In pagina a 3-a)
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Adunarea jubiliară din Capitală, 
consacrată aniversării a 500 de ani 

de la nașterea lui Gheorghe Doja
Concurs

(Urmare din pag 1)
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Răspundem cititorilor
Cu prilejul aniversării a 500 

du ani de la nașterea lui 
(Luorghe Doja. conducătorul 
juxoalvi țărănești din 1514. la 
T atrul LLG.S.R. din Capitală 

avut 10i mic r. uri seara o 
adunare • omemorativă organi
zată de Academia de 
claie și polii ■ c >i 
oamenilor muncii de 
taîe maghiară din 
S ialistă Român’a.

la adunare au luat parte 
Junos Fazckas. membru al 
Comitetului Ex< cutiv al C.C. al

științe so-
Consiliul 

naționali- 
Republi ?a

P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Miron Con
st .mines, u. președintele Aca
demiei de științe sociale și po
litice. acad. Ștefan Peterfi, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muri, ii de naționalitate maghia
ră. ieepreședinte al Consiliului 
de Stat. Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Mir ea Malița. ministrul învă- 
țămintului. Șerban Țițeica, 
vicepreședinte al Academiei Re
publicii Socialiste România,

Anton Breitenhofer, vicepreșe
dinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă. Iosif Walter, secretar al 
C.C. al U.T.C., Dan Marțian, 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., membri 
ai Comitetului Central al 
P.C.R.. academicieni, cadre 
didactice universitare, oameni 
de știință, artă și cultură, mi
litari. reprezentanți ai colecti
velor marilor întreprinderi ;.!e 
Capitalei, alți oameni ai mun
cii.

(Urmare din pag 1)

L FRIGUROS
de
ți

u-

utilajele aferente instalației 
extracție a puțului principal 
stației de sortare-in'i’ozare, ca 
mare a executării in soluție defin,- 
tivă a încălzirii interioare in clă
dirile respective ;
• la E. M. Lonea, lucrările de 

tencuieli, pardoseli, instalații elec
trice, iluminat, și torță, alimentare 
cu apă și încălzire de la obiectul 
..amplificare stație compresoare* se 
sor executa in ritm normal ca 
urmare a extinderii construcției ir. 
soluție definitivă și a încălzirii 
spațiilor cu doua autocaloare.

® la E. M. l.ivezeni — 
ta principală, se va 
important volum de

incin- 
executa un 

construcții 
montaj la obLctivele Instalație k’- 

magazia de 
centr.t- 

atelier niec.t-

finitivă puț auxiliar, 
materiale și șopron-utilaje. 
la termica și rețele.

nii', baie-lămpărie. instalația de 
socare-iasilozare. Aici, ace>te lu
crări sini posibil de realizat dato
rită de asemenea închiderii prea
labile a unor stații in 
finitivă ori cu panouri 
lena, și a încălzirii cu 
sau sobe metalice.

De asemenea, se va 
în mod normal in perioada dc 
iarnă și la exploatările miniere de 
la L’ricani. Bărbateni și Vulcan, 
in special în lucrări de finisaje 
și montaje de utilaje la instalația 
de extracție puț 111. instalația trans- 
bordarc cărbune Bărbateni. Grup 
social Bărbateni și centrala termică 
Bărbateni. instalația de insilozare 
Vulcan, etc.

Planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice mai prevede sarcini spe
ciale în ceea ce privește amenaja
rea națiilor de betonare, și a p.inc-

soluție de- 
de pol ic: i- 
au:oc.tloa.c

telor de preparare a betoanelor : 
asigurarea condițiilor de transport 
a betonului cit și a stocurilor de 
agregate (balast, nisip, pietriș) și 
ciment în toate locurile necesare 
și mai ales in punctele izol.ue : 
închiderea spațiilor cu panouri de 
polietilenă șr protejarea betoane’.or 
cu plăci de siufit, rogojini și seci 
de liirtie etc.

Prin traducerea in practică 
tuturor măsurilor preconizate 
planul de măsuri și proiectul
organizare pe timp friguros șan -e- 
rul iși va îndeplini integral sar
cinile de producție pe anul l',_0 
și va crea condițiile necesare sare 
să asigure încă din primul trimes
tru al 
ritmică 
perior 
montaj
anul viitor.

a 
in 
de

anului 19“l îndeplinirea 
și la un nivel calitativ su- 
a lucrărilor de construcții 
din planul de producție pe

U. T. A.
A ELIMINATlități de frunte ole muzicii ro

mânești, precum și din repre
zentanți ai Uniunii Scriitorilor, 
va selecționa cele moi bune 
creolii și va acorda următoa
rele premii :
A. Cintece de masă și lucrăii 
corale (muzică și versuri) :

- Un premiu I in voloare 
de 15 000 lei

— Două premii II, fiecare 
in valoare de 12 000 lei

- Trei premii III, f ocare in 
valoare de 10 000 lei
B. Piese vocale cu acompania
ment de pian (muzică și ver
suri) :

— Un premiu I în voloare 
de 15 000 lei

— Două premii II, fiecare 
în voloare de 12 000 lei

— Trei premii III. fiecare ia 
valoare de 10 000 lei
C. Piese instrumentale pentru 
vioară, violoncel (solo sau cu 
acomoaniament de pian) și 
p:on solo :

- Un oremiu 
de 10 000 lei

- Două premii 
valoare de 9 000

- Trei premii 
valoare de 7 000 lei
D. Piese pentru orchestre sim
fonice și fanfare :

- Un premiu I in valoare 
de 15 000 lei

— Două premii II, fiecare in 
valoare de 12 000 lei

- Trei premii HI, fiecare m 
voloare de 10 000 lei

Juriul va avea latitudinea 
de a nu acorda unele premii 
sau de a redistribui sumele, 
in funcție de calitatea și nu
mărul lucrărilor selecționote.

Autorilor versurilor li se va 
ocordo 30 lo sută din suma 
fiecăruia din premiile mențio
nate lo literele A și B.

Lucrările premiate la acest 
concurs, ca și alte creații va
loroase scrise in cinstea semi
centenarului partidului, voi ti 
incluse in repertoriul institu
țiilor și formațiilor muzicale și 
prezentate in cadrul manifes
tărilor care vor avea loc in 
intimpinareo sărbătoririi o 50 
de ani de lo înființarea Parti
dului Comunist Român.

I in valoare

• F.l ISABETA N1EDIEI.SCHI. VULCAN: Conducerea 
'cooperativei .Deservirea" Vulcan ne informează că proble
ma, în n curei rezolvare afi cerut sprijinul redacției, este pe 
cale de soluționare.

• LOCATARII BLOCULUI A 6. STRADA PARINGU- 
l.l'l NR. 26, I.UPENI: Deficiențele in funcționarea ascen- 
soarelui-, semnalate (le dv. redacției au fost aduse 
tinfa Sectorului 
de remediere a

© ION T.
nr. 26 din 1967
dini de odihnă neacorclat angajatului transferat de către 
unitatea de la care s-a efectuat transferarea se ra acorda 
acestuia de unitatea la care a fost transferat. Indemnizația 
de concediu va fi suportata de cut re cele doua unități pro
porțional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea in cursul 
anului' calendaristic respectiv".

Q IOSIF KISS, STRADA ȘINCA1 NR. 2. I.UPENI : Cer
cetările au confirmat intrutotul cele relatate de dv. redac
ției. Neajunsul s-a datorai lipsei de piese de schimb, după 
primirea cărora televizorul a fost reparat.

@ UN GRUP DE MUNCITORI, ANINOASA : Conduce
rea Întreprinderii de gospodărie comunală Petroșani a dis
pus cercetarea celor semnalate de dv. și luarea de măsuri 
corespunzătoare.

® UN GRUP DE LOCATARI. ALEEA NARCISELOR. 6, 
I.UPENI : Verificindu-se la fața locului, situația reparațiilor 
despre care ne scrieți, s-a constatat că s-a zugrăvit exterio
rul blocului, s-au montat jgheaburile și burlanele, problema 
fiind astfel soluționată.

l.G.L. I.upeni care a dispus luarea 
acestora.
NIȚA, PETRILA : Vă comunicăm 
in articolul 18 alineatul 2 precede :

la cunoș- 
măsurilor

că Legea
„Conce

I
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Concursul pe bază
de buletine cu tema

Pacea și progresul - 
aspirații permanente 

ale umanității*4

99

MACAVEICornel

core

curioasă aceas-

B. DUMITRESCU

lipsa

este 
unei

Co-
sce-

mm, 
sole, 
1955

Și

plăcut. Plin 
mincăcios, 
or fi împiedicat ;
intr-o
picioare

Subredacfia noastră din Vulcan ne informează
i-o solicitot să scrie 
și dialogurile unui film

rii ? Poote da. Sau este 
simplă coincidență. In

să in- 
urma 

un

i,
oporentă.

de uite

asupra 
„Jocul 

adeseo 
lui 
el

de urcă și coboară 
Merge ? Perfect !
In cursul viitoarei

o inițiativă 
să fie insu- 

organizații
La „Reflector"

oamenilor 
intr-o zi 
încercat 
e tot. 
moarte 
război, 

sau re- 
încerc să amin- 
poate muri și

rează apartamentele sau distrug 
zonele verzi. Este 
bună care merită 
silă și
U.T.C.

după una din nu- 
„Nămolul", opăru- 
in „Cohiers des 
de a fi principo- 

unicul

(Urmare din pag. 1)

Se filmează. Intr-un costum 
uzot și decolorat. Eugen lo- 
nescu, neros și nespălat, co
boară sub lumina reflectoare
lor scoro de lemn alb a unui 
hon mic din La Chopelle-An- 
thenay, locul copilăriei sale.

„Era la sfirșitul războiului, 
primului război mondial, po
vestește el intr-o mică pauză. 
Erom anemic. Mama m-a în
credințat unor fermieri din re
giune care oveou in pensiune 
moi mulți copii. Avecm pe 
otunci șase, șapte, opt și nouă 
ani, mergeam Io școola comu
nală și eram fericit".

Cind televiziunea din 
logne 
nanul

FElJENOORD-ul
Cu pumnii strinși intr-o mută 

încleștare, cu inimi reduse la 
minuscule dimensiuni, cu nervi 
intens solicitați, escortați pină 
in ultimul minut de groaza go
lului pe care campioana neofi
cială a lumii intercluburi l-ar 
putea da magnificului Gorr.ea, 
am asistat ieri, prin intermediul 
micului ecran, alături de întreaga 
suflare fotbalistică românească, 
la obținerea celui mai senzațio
nal rezultat din istoria participă
rii echipelor noastre in compe
tițiile europene.

Bravo, U.T.A. !
Fapta voastră - eliminarea 

celei mai bune echipe de club 
din Europa - o faptă, cu care 
s-ar fi mindrit și Celtic Glasgow 
și Milan și Internazionale și

Manchester United, cu străluciri 
de puternică esență care vor 
dăinui și de care se va vorbi, 
ridică, azi, cota fotbalului româ
nesc pe culmi cindva nebănuite. 
Ați trecut cu „tăvălugul" peste 
declarațiile superoptimiste ale 
vienezului Happel, ați răstu-nat 
cu voința voastră fermă marele 
„cai" al vedetelor cu... lalele la 
butonieră, v-ați întrecut pe voi 
înșivă in cel mai mare meci al 
carierei voastre, ne-ați oferit 
nouă, tuturor ce visăm prosperi
tatea continuă a „soccerului" 
românesc, o reolă și suoe-bă 
satisfacție.

Mulțumim, U.T.A., pentru cel 
mai valoros meci rnul" din ’Sto- 
r a fotbalului din România.

V. TEODORESCU

S.S.E. Deva — Știința Petroșani 2126
Miercuri, s-a dbpuiat la Deva 

mc. iul retur dintre formațiile 
S.S.l . Deva și Știința l’eti.iș.mi, 
din cadrul campionatului județean 
de handbal.

Meciul, după cum ne spunea că
pitanul echipei, < o-ma, a fost 
frumos, gazdele in ptima parte a

jocului au profitat de uncie ne
înțelegeri ale oaspeților, termini id 
cu un ușor avantaj. La reluare, 
studenții joacă mai organiz tt, 
I upui, Brașoveanu și Bora la. ca 
soarta meciului să se schimbe, pe
cetluind scorul final de 26—21 
(14-15).

S. POP

„El are 
vinde lucruri. Ce 

se știe, n-are 
Sînteți dv., 
importanță 
la 
plină 
de 
de 

dar

feră la un comerciant, 
o servietă, 
anume ? Nu 
nici o importanță,
sint eu, nu ore 
cine". El locuiește 
etaj, intr-o comeră 
boarfe și cu pereții 
bostru 
gie, 
parcă 
fundă 
pierde 
ganele, unul cite linul ; 
sint ale mele, 'ă os gur, 
ole unui manechin".

Nu este oare foarte becket- 
tion acest simbol ol scufundo- 

■ o 
1955.

primul 
de 

un al- 
ener- 
incet. 

se 
mlaștină și

1°. miinile,

PIONIEREȘTI

Comitetul municipal pentru apărarea păcii Petroșani 
aduce la cunoștința participanților că tragerea la sorți a 
premiilor va avea loc în ziua de 4 octombrie orele 9.00 la 

'Casa de cultură din strada Mihail Eminescu nr. 39. sectorul 
II, București.

Textul exact al răspunsurilor și lista completă a ciști- 
gătorilor celor GOI premii oferite la acest concurs va fi pu
blicată in revista „Pentru Apărarea Păcii" nr. 11 din luna 
noiembrie 1970.

35de 
velele 
tă in 
Soisons",
Iul, sau mai degrabă 
interpret al filmului in regia 
lui Heinz von Cramer, aven
tura l-a tentat și a acceptat. 
Acum iși mușcă miinile. Dacă 
ar fi știut in ce constă meseria 
de actor de cinema ; repetiții, 
reluări, dezordinea 
întreruperi...

Realizatorul iși 
vedeta cu pasiunea 
lecționar 
nescu 
un 
cu 
de 
ze. 
din

minuiește 
unui co

de porțelanuri, lo- 
urcă din nou scara cu 

oer resemnat și o coboară 
o mină hotărită. Se pier- 
opoi in fel de fel de scu- 
reio,
nou.

Pauză.
filmări, el va trebui să deschi
dă o ușă. să rămină in codrul 
ei. să privească inapoi, 
tre și să o închidă in 
lui, de dota aceasta cu 
aer trogic. Tehnicienii se gră
besc să elibereze cimpul vi
zual, să gonească copiii 
se joacă, să scoată un panou 
de reclamă, agățat de pere
tele din față si să fixeze o 
toblă indicatoare, care plasea
ză La Chapelle-Anthenay la 7 
km de Saint-Cenere.

Această poves'e, prezentată 
în imagini si comentată de o 
sinaură voce, aceeo a outo- 
rului-actor, „această poveste o 
unei vieți scurte, fiindu-ți egal 
dacă mori sau trăiești, 
istoria unui eșec și a 
speranțe". Cu greu poote ci
neva să-si dea seama că totul 
se petrece in jurul anilor 
1920, Io Moyenne și că se re-

lonescu nu avea cunoștință 
viziunea lui Beckett 
vieții. Noua sa piesă, 
masacrului", a fost 
comparotă cu „Ciuma"
Camus. „Ne-am inspirot, 
și cu mine, dintr-un ziar din 
Londra despre ciumă. Avînd 
același punct de plecare, dar 
urmind căi diferite, noi am 
ajuns la concluzii cu totul di
ferite".

lonescu este chemat pentru 
un retuș ol machiajului... La 
capătul unei zile istovitoare 
de muncă, Io cartierul gene
ral al echipei de filmare, in
tr-un hol comun și banal al 
unui hotel din Laval, lonescu 
se odihnește o clipă vorbind 
despre arta lui și a altora. 
„Subiectul este poate banal, 
de o simplitate extremă : ma- 

a 
că 
am 
asta

rea majoritate 
nu-și dă seama 
vor muri totuși ; 
să-i fac să afle,
Brecht nu a văzut in 
decit consecința unui 
fie civil, internațional 
voluționar ; eu 
tesc că se 
altfel...

- Este totuși 
tă obsesie o morții care mar
chează otit de profund opera 
dv...

- De ce curioasă ? Această 
angoasă nu este nouă, eu o 
port in mine încă din copilă
rie... O mașină care derapea
ză, pămintul care se cutre
mură : eu am știut totdeauna 
că mi se po3te intimpla ceva 
oricind. Nu sint înfricoșat, ci 
sint profund umilit de 
mea de semnificație".

2 II III. Am lost trezit dc 
cineva tare iriga: „K al am ar ■' 
in urma noa năIm > .rlu'. 
navei O.N.l tofi cran urmifi de 
viteza itoaoră. Operatorul -om 
cu „Ka amar' avea rău de m.ne 
fi au trebuit să treacă la bor
dul lui Kci fi Caro pentru a 
fotog>a):a Ra-ll din depărtare. 
Priviți dinafară, arătam m o 
șatră plutitoare. In 'jirșit 
.Ka'amr" ne-a făcut ocolul in 
•cmn de adio și a dispărut apoi 
dincolo de orizont.

4 IULIE. \ intui era atit de 
puternic incit a trebuit ă dublăm 
numărul oamenilor de cart. Con
ducerea navei a devenit în<ă mai 
ușoară deoarece Norman reuși
se -să centreze" pînza cea mire, 
len am parcurs 63 nule. iar 
a lăzi 81

5 II LIE. Am observat o pa- 
mre tropicală cu coadă albă : 
ne apropiem de pămint. Cind 
uiam, cind coboram pe valuri. 

Aproape întreaga navă se afla 
■:tb apă.

6 IULIE. Ia orizont ;c : 
madcc, venind 1 pre noi, noii 
groși <i negri. Plouă des. Eu cu

Norman am făcut cartul de la 
2—5, acum e rîndul lui Carlo 
;i Kci / ocmai iu pregăteam >ă 
ne culcăm cind pinza începu să 
fii ;itc Normau, Iun, Madani șt 
eu am sărit in ajutorul tovără

desene și fotografii). ..Majo
ritatea manifestărilor pionierești 
se axează pe acest eveniment
— pre iza prof. Victor lațeneo. 
Totodată reținem activitățile 
cvasi-tradiționale : la 11 octom
brie. o duminică cultural-spor- 
tivă la cabana Rusu. denumită 
„De treci codrii dc aramă", o- 
hmpiada albă a Văii Jiului, 
cupa „Diamantul negru" la 
handbal. Festivalul de folclor 
al școlilor de pe Jiu și altele. 
Nu vom uita ca împreună cu 
cadrele didactice și părinții, 
prin intilniri periodice, să cău
tăm noi forme de muncă, noi 
inițiative, -are; paralel cu c oul 
cc-l vor avea in sufletul co
piilor sâ-și îndeplinească sco
purile educative..."

O cunoaștere adincă a univer
sului fabulos care e copilăria 
și intuirea necesităților pe care 
le au copiii in zilele noastre
— acestea sînt condițiile care 
asigură îndeplinirea scopurilor 
educative ale acțiunilor pionie
rești. Efervescența activităților 
din anul trecut și reușita lor 
c'onfirmă că dezideratul se con
topește tot mai mult cu reali
tatea.

șie. Stafia radio mi-a transmis 
un m-aj al sofiei mele f'vonne 
in car-, im: spunea că m'me va 
pleca di ii Harb ados (unde o-ic 
cu lin va zile in urma) cu 
yachlid președintelui pentru a ne

In orașul Vulcan trăiesc mii 
de tineri. Majoritatea muncesc 
sau invață cu sirguința și entu
ziasmul specifice virstei lor. Ciți- 
va insă țin să iasă din comun, 
tocind trotuarele, trăgind — 
cum s-ar spune — „mița de 
coadă", fiind ore întregi stilpi 
de cafenea. Aceștia vor să apa
ră în evidență și prin veșmin-1 
tele fistichii și podoaba capi
lară netunsă cu lunile. Spre 
a le face .popularitate", ca e- 
xemplare rare și negative bine
înțeles, Comitetul orășenesc 
U.T.C. ii depistează și-i pre
zintă la ..Reflector". Tot la ga
zeta .Reflector'1 sint populari
zați si locatarii care deterio

De vorbă 
cu deputatul

Cetățenii cu drept de vot din 
cartierul Moiișoara, al orașului 
Vulcan, l-au ales ca deputat in 
circumscripția lor pe loan Plic. 
L-au ales și n-au greșit. Depu
tatul loan Plic vine deseori in 
cartier să discute cu oamenii 
problemele cc-i interesează. O 
asemenea discuție ad-hoc a avut

loc și in ziua dc 15 septembrie 
a. c. Cind au auzit că deputa
tul vrea să discute cu ei, in 
mai puțin ce cinci minute, cir
ca jumătate din locuitorii ma
turi ai cartierului erau prezenți. 
Au discutat ca de la om la om 
ridicînd probleme importante 
ale cartierului. Ana Kovacs a 
arătat necesitatea racordării a- 
pci potabile pe strada unde lo
cuiește, precum și amenajarea 
unui loc închis pentru depozi
tarea gunoiului menajer. Pro
bleme interesante au ridicat și 
Emilia Simon, .Ana Scharnițki 
și ceilalți. Deputatul și-a notat 
propunerile promițind că le va 
aduce la cunoștință celor în 
măsură să le traducă in viață, 
insistind pentru rezolvarea lor 
operativă.

Dumitru BODISLAV

Unitate C.L.F 
fruntașă

cind. deodată, observ că devia- 
sem spre nord. Pentru noi ci a 
un mare pericol. Santiago și 
luri literalmente se agăfasciă dc 
vi Ic. l-am strigai lut Normm 
să la e radioul și să iasă pe

filar care se aflau la can. In 
momentul cind situafia păca 
in i-adevăr fină ieșire, pînzcle, 
spre marea noastră uimire, înce
ta eră să mat filfiie.

7 IULIE. Mie și lui Norman 
aproape nu ne-a mai rămas 
trip de odihnă; la ~.JC eram 
in /.tioarc pentru ora dc emi-

intilni pe marc.
9 II III . Plouă, plouă, plouă 

continuu. 1 imul e foarte puter
nic, (>< rgc, Madani, Kci șt <u 
sint.m i loviți. Ne-am întors in 
cabină atit de obo iți, incit 
ne era șgitu chiar săi ne inchiden 
:i ne deschidem pumnii. Toc
mai mă ftergeam cu prosopul.

punic Acolo era ca-n iad. I n 
ieșit iiimU. at, și m am teza 
cu pu . oarele pină la genți i hi 
în apă. „Normau — am -irigat 
cu — te putem face ?“ In acest 
Laos n-am auzit răspunsul. Deo
dată mi-a venit ideea : „ i ,
am. ora — pc-lc bord!“, „Amin- 
douăU, „Nu, cea mare!". An

cora zbură în apă și ne întoar
se i’C drumul cel bun : -infern dm 
nou salvaf i!

10 IULIE. La ora 19,00 arn 
zării yachiul „Kulpaippcr* Ia 
scurt timp am distins la bord, 
printre marinarii din ll.irbado-, 
pe } vornic și fiica mea Anei te. 
Cind s-au apropiat, irccind pe 
„Kulpaippcr", am mulțumit ră
pi'anului că ne ieșiseră în înlim- 
pinare. Apoi m am întors pe 
Ra-ll.

12 IULIE. Im 12,15 N ■rman. 
că'.'.at pe vîriul calar"ti:-: a 
strigat bucuros : „Pămint In
scurt timp ne înconjurară cittva 
ya hiuri și vase dc agrement, o 
mulțime de Oameni care ne sa
lt: ară. Noi răspundeam înnebu
ni'i Jc bucurie.

Om oameni, tare în acte 
clipe iși dau miinile pe puntea 
navei de papirus, știu că dato
rează succesul lor spiritului de 
colaborare care a înlăturat ba
rierele de naționalitate, rasă, po
li tisă și religie,

(sfîrșit)

Extinderea rețelei comerciale 
din Vulcan ține pas cu dez
voltarea orașului și 
populației. Cele mai noi 
tăți de 
produse 
grupate 
mercial 
Aici se
46 de desfacere a legumelor și 
fructelor condus de Gheorghe 
Floroiu. Buna aprovizionare și 
deservire, aranjarea cu gust a 
mărfurilor atrag pe cumpără
tori: dovadă — depășirile de 
plan in fiecare lună. Deși a- 
menajată intr-un local , mai 
vechi, rezultate similare se ob
țin și la unitatea C.L.F. din 
vechiul centru al oiașului con
dusă de Gheorghe Mitrache.

creșterea 
uni- 

desfacere a diferitelor 
către populație sînt 

in tinărul complex co- 
din cartierul Coioești. 
află și magazinul nr.

JOI 1 OCTOMBRIE

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18,00 Mult c dulce și frumoa
să.

18,25 Rapsodia a II-a de 
George Enescu. Uver-

VINERI 2 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I : 5.05—6,00
Muzica dimineții: 6,05—9,30 
Muzică și actualități: 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Ateneu. Avan
premieră la Bienala dc teatru 
,.L L. Caragiale"; 10,10 Curs 
de limba spaniolă; iu.30 Să ciu
te tinerețea — iuu. ;<-ă ușoa
ră; 11.05 .Arii (lin operele in
terpretate de Constanța Cim- 
peanu: 11.15 Trei piese pentru 
or hcstiă de '.oarde de Con
stantin Silvestri; 11,30 De toate

Secvență citadină Foto : V IORDĂCHESCU

Panoplii de familie
Datele furnizate dc F.B.I. 

arată că 63 de milioane dc 
familii americane dispun de 
un veritabil arsenal dc 66 
milioane puști și 24 milioane

pistoale și revolvere. Trupele 
americane, în schimb, sint 
dotate’numai cu 4 800 000 u- 
nitâți de arme de foc cu 
calibru redus.

Hotel... pentru pitsări
Pe malul unuia din lacurile americane a fost construit 

un turn metalic de 120 picioare (1 picior = 
virful căruia se află nn hotel pentru .. păsări, 
turnului au fost 
5 280 păsări.

instalate colivii care oferă

0,3048 rn) in 
In interiorul 
găzduire la

Antarctida fără mantaua de gheață
Antarctida este 

continent muntos acoperit cu 
o manta groasă de gheață. 
Aici se află cele mai mari 
rezerve de gheață din lume 
— milioane de km3. Chiar 
la pol, dc pildă, există 2 700 
m3 de gheață. Măsurătorile e- 
fecluate cu ajutorul ultrasu
netelor au demonstrat că

un imens dc 
și 

dc

gheața din Antarctida este 
proveniență foarte veche 
in interior, la o adincime 
citeva sute de m. ca are du
ritatea oțelului, 
putea presupune 
manta de gheață ar putea 
dislocată, ar apărea o 
Antarclidă mult mai 
alcătuită din 
insule.

Dacă s-ai 
că această

’.ja fi 
altă 

mi ă, 
numeroase

lura Egmont de Beetho
ven.

18,50 Cadran internațional.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru Cei ntici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.15 Film serial pentru co

pii și tineret.
20,45 Gheorghe Doja — evo

care de Ștefan Iacob.
21.00 Teatru scurt : „Rădăci

nile sint antare" — (lu
pă romanul cu același 
titlu de Zaharia Stancu.

22.00 Poșta TV de Ion Bu- 
clieru.

22.15 Simfonia a V-a in mi 
minor, op. 64 de P. I. 
Ccaikovski.

23.00 Telejurnalul dc noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

pentru toți... turiștii; 11.45 Sfa
tul medicului; 12,00 Din mu
zica popoarelor: 12.15 Sintcm 
zorii noi — cintece pion'crc/.i;
12.25 Știința la zi; 12.30 Intil- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preiei al: 13,00 Ra
diojurnal; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană: 13.22 Estrada melo
diilor; 13,45 Interpreți de mu
zică popularii : Florica Ungur 
și Bchone Sinulescu; 14.00 Com
pozitorul săptăminii; 14.40 Pu
blicitate radio; 14.50 Piese dc 
estradă; 15,00 Roza ciuturilor;
15.25 Mult mă-ntreabă inima — 
muzică populară; 16.00 Radio
jurnal; 16,20 Uvertură la opera 
„Nevestele '.oselo din Windsor" 
de Otto Nicol ii; 16.3U Melodii 
de curind lansate; 16,45 Muzică

PETROȘANI 7 Noiem
brie: Afurisitul de bunic (1 
—I octombrie): Republica : 
Joc dublu in serviciul secret 
(1—I octombrie): LONEA — 
Minerul : Urmărirea (1 — 4 oc
tombrie); 7 Noiembrie : Se
zon mort, seriile 1 și II (1—3 
octombrie); ANINOASA : 
Splendoare in iarbă (1—2 oc
tombrie); VULCAN : Salariul 
groazei (1—4 octombrie); 
BARBATENI : Praștia le aur 
(1—2 octombrie).

de prom.nudă: 17.05 l’ent.u pa
trie; 17.35 Cintă Aurelia Fălii, 
Nelu lluțu și Flore,] Cioa, ă; 
18.00 Arii din operele: 13 10 
Revista economi' ă; 13.20 *- i- 
fonia ni. 5 in re miim. >e 
Felix Mendelssohn-Barlii >’ iv; 
19.00 Gazeta i dio; 19.30 Din 
tezaurul fol lorului nostru mu
zical: 20,05 Tableta de seară; 
21.10 ML rorccitul Orietla B rii; 
20.20 Argheziană: 20.25 Zece 
melodii preferate; 21,00 Men
țiune, părinți !: 21.20 "i >:ă
Udo Jiirgens; 21.30 Moment 
poetic; 21.35 Solista serii : Do
rina Drăghici: 22.00 Radiojur
nal Buletin meteo:ologic; 22.20 
Spoit; 22 30 Jazz; 23,00 Con
cert Ic *■ 'ară; 0,03—3,00 Estrada 
noctui nă.
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Anti-sforăitor

Rețeta romanului polițist

I

Recunoștință
UN SAT SUB UNUMOR TRIST

CU TREI OAMENI

£

Nic. POP

cu... performanțele, 
dus să-i comande

M. 
R F.G„

lipsesc 
loca- 

pildă, 
Base-— Văd, Ina dragă, că vă 

gostea voastră ?
— Mare, unchiule !
— Cit anume ?
— Cit „Dacia-1 30014 1

i le obligă să se întoarcă 
o parte. Este vorba de o

— E adevărat, vecine, că ieri Vasilică a lui 
Șanta și-a cumpărat un Opel-record ?

— E§ti în urmă, băiete, 
Azi dimineață ai săi s-au 
sicriul.

COPAC ȘI ALTUL

Harakiri ? 
Imediat I

Actorul american Charlo 
ilaston. care turna un film la 
Tokio, a intrat intr-un maga
zin să-și cumpere o curea. Ne- 
știind insă japoneza a recurs, 
cum era și firesc, la limbajul 
gesturilor. Vinzătorul a urmă
rit cu atenție gesturile clientu
lui, i-a zimbit amabil 
adus... o trusă de bambtr 
tru harakiri.

— CE SE face 
hei ca de porc ?

— Mănuși, portvizî- 
te, pantofi...

— Foarte bine. Dar 
din carne ?

— O mincăm.
— Dar

facem ?
— Le

marginea

cu oasele

punem 
farfuriei.

— DU P A cum 
văd, d-le director, v- 
ați cumpărat un nou 
Rembrandt.

Plopii și răsurile

Răscolind pădurile...

Foto: 1. LICIU

facă repede și corect 
operațiunea de adunare,

— Fac DOUA SUTE 
NOI, veni prompt răs
punsul.

o 
<£>
m

William Hunter, in virstu de 63 de ani, a primit de la 
firmă de pompe funebre din orașul american Titusville 
scrisoare de recunoștință In ea i se mulțumește „pentru ma
rele său zel in îndeplinirea datoriei de a asista la funeralii". 
Hunter, care este de profesie „îndoliat oficial". a luat parte 
Ia 3 000 de înmormintări.

Kobers, pensionar din 
---------constatind că ”0 la sută 
din persoanele care sforăie nu 
o iac decit cind stau culcate pe 
Epale. a brevetat un dispozitiv
care
pe (

simplă bandă elastică așezată 
in jurul capului și care apasă 
o mică bilă pe occiput. De 
îndată ce persoana adormită se 
întoarce pe spate, bila o jenea
ză. obligînd-o să-și schimbe po
ziția.

In cadrul unui interviu, cunoscutul scriitor Georges Si
menon a dat o rețetă a romanului polițist. „Romanul poli
țist — a spus el — este un roman obișnuit scris invers. In
tr-un roman obișnuit acțiunea se apropie treptat de punctul 
culminant — asasinat sau sinucidere. In romanul polițist 
asasinatul sau sinuciderea au loc la început, după care au
torul începe să lămurească cauzele".

A

In loc <le țigară
un glonte Dr. Koger O. Egebc 

înalt funcționar din Serviciul 
sănătății americane, a dat o re
țetă pentru cei ce doresc să se 
lase de fumat:

Să aveți totdeauna la dv. un 
glonte de revolver. De cite ori 
vă vine pofta să aprindeți o 
țigară, mușcați-1 — a spus el.

Se pare că dr. Egeberg a re
nunțat la fumat acum 25 de ani 
și de atunci poartă in perma
nență în buzunar un glonte de 
45 mm. El nu a precizat însă 
dacă acest calibru se potrivește 
pentru orice temperament.

Sticla din mare
Acum zece ani, dentistul irlandez Thomson a aruncat 

in mare o sticlă, conținînd un bilețel cu^-promisiunea că va 
trata gratuit toți dinții celui care ii va aduce in cabinetul 
său sticla respectivă. Nu de mult aceasta a fost găsită de 
un alt dentist.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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(uucckrte
MOȘUL... CIRCUM

SPECT

* BAI AT ISTEȚ

Vrind să-l obișnuias
că pe micul său fiu să

tatăl l-a întrebat :
— Spune. Andrei, 

fac O SUTĂ NOUA 
plus O SUTA NOUA ?

cit

— Ce ai in coș, ne
ne ? U întrebă un co
pil pe un moșneag.

— Iaca, nu-ți spun
— zise arțăgos bătrinul
— că de ți-aș spune ai 
vrea și tu, mucosule. 
un măr din acest

Tratarea bolilor 
de piele 

prin flămînzire
La clinica Universității 

teniei intre popoare c" 
cova a fost încercat cu

un nou procedeu de tratare a■ 
bolilor de piele prin flămînzire. < 
Prin acest procedeu au fost tra-1 
tale cu succes mai multe ti-1 
puri de eczeme, printre care și' 
psoriazisul. Cu acest prilej, prof. 
Ruben Babaianț a declarat că 
boala n-a revenit la nici unul 
din pueienții tratați.

Cura de flămînzire a durat 7, 
10 sau 20 de zile, in funcție de 
felul in care pacientul suportă 
tratamentul. In timpul flă- 
minzirii. pacientului i se ad
mite să bea numai apă mi
nerală. De asemenea, i se reco
mandă să stea cit mai mult po
sibil in aer curat.

După terminarea curei de flă- 
minzirc, pacientul primește mai 
intii sucuri de fructe diluate. î 
apoi sucuri mai consistente și * 
după aceea, fructe și legume. •

f 
f 
f 
f

1
* 
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Serile din Petroșani 
Tare sint frumoase, frate! 
Fete, prunci și băietani 
Trec pe corso parcă-n... rate 
Rata-nliia (pin’ la șapte) 
Mame, tați purlind de zor 
Copilași și prunci de lapte 
Adormiți in cărucior.
Șed o clipă, beau o bere 
Iși salută-un cunoscut 
Apoi: hai acas’ muiere 
Că de miine intr-un șut. 
Rata a doua (pin' la nouă) 
Trec elevii și studenții. 
Fetele cu ochi de rouă, 
Și „donjuanii" cu pretenții. 
Beau un gin, cafea, la masă 
Rid cu glasul lor curat 
Apoi o „in tind" acasă 
Că mai au și de-nvățat. 
Rata a treia (asta-i buba) 
N-are oră. Ei nu vor 
Chiar dacă ii siringi cu duba 
Să treacă spre casa lor.
Stau la circiumi pin’ la ora... 
Dînd de furcă tuturora,
Cu alcool, ambiție 
Și-ajung la... miliție.

Ion PALTIN

Unui boxer, care obișnuiește 
să-și bruscheze soția t 
Așa precum se vede treaba. 
De box nicicind el nu se lasă. 
Nu-i place lui să stea degeaba i 
Se antrenează și... acasă.

Amicului lcsulescu, sancționat 
pentru intirziere de u 
serviciu : 
Cugetă sărmanul, 
Ocărîndu-.și pasul : 
Nu aduce anul 
Ce aduce ceasul !

Unor sportivi de Ia .Jiul" 
zuți pină seara tirziu in loca
luri publice, la șpriț i

’ place mingea, sportul, 
ir așa, ca agrement 

S-antrcncază la... „Minerul” 
antrenament !

In jungla Africană. 
500 de oameni și-au 
înjghebat așezarea sub 
coroana unui copac 
uriaș care acoperă cu 
umbra sa binefăcătoare 
toate colibele săteni
lor. S-ar putea spune 
că toți cei 500 de locu
itori ai satului 
sub o... umbrelă.

Interesant, nu ? Dar 
ce ziceți de un alt sal. 
de data aceasta din 
Europa ?

Salul Liepeliojen din 
Saxon ia de Jos,... întins 
pe 61 de ha. are două 
case și trei locuitori. 
Are un telefon și o 
stradă ce nu poartă 
nici un nume. Binein-

țeles cu nu-i 
nici... autoritățilie 
le. Primar, de 
este Gerhard 
doww. Pe lingă aceas
tă funcție ce nu-i ră
pește, se pare, prea 
mult timp, el este și 
electricianul satului. In 
plus, o face și pe cir- 
ciumarul.

După datele de recen- 
sămint rezultă că nici 
in trecut acest sat nu 
a avut prea mulți lo
cuitori. Astfel, in 1821 
număra 22, in 1033 lo
cuitorii scăzuseră la 9, 
iar după 1950 au mai 
rămas doar 3 — doi 
bărbați si o femeie.

CU CU SE H Cim /I VIIIOU PRI^ ORAȘE ?
Transportul în comun din me

diul urban, îndeosebi în marile 
orașe, creează încă de pe acum 
o serie de dificultăți, a căror 
înlăturare reclamă găsirea și 
aplicarea unor soluții dintre ce
le mai avantajoase atit in ce 
privește asigurarea rapidității, 
in deplasarea oamenilor, evita
rea accidentelor de circulație, 
cit mai ales sub aspectul posibi
lității eliminării surselor nocive 
create de actualele mijloace de 
transport cum ar fi zgomotul, 
poluarea aerului etc.

Desigur că folosirea autotu
rismului oferă avantaje ca, li
bertatea de mișcare, indepen
dență față de mijloacele de 
transport in comun, dar trebu
ie avute in vedere și serioasele 
neajunsuri produse de zgomot, 
de gazele de eșapament, perico
lul la care stnt supuși automo- 
biliștii ca și pietonii.

Tot astfel și autobuzele, tro
leibuzele, tramvaiele oferă o 
serie de avantaje, in special in 
ce privește capacitatea de tran
sport, insă și inconvenientele ce 
le prezintă, în plus față de au
toturisme, intre care afectarea 
sub aspect estetic a configura
ției urbane, ocuparea unui spa
țiu mare pe artere, păienjeni
șul rețelei electrice aeriene etc. 
n-u pot fi trecute cu vederea.

In Elveția, la Institutul de 
cercetări Batelle din Geneva au 
fost studiate conveiere de pie
toni de mare viteză, dotate cu

dispozitive de accelerare și în
cetinire la intrarea și ieșirea din 
stații. După unele studii deja 
efectuate, s« preconizează că

re. Pasagerul, de pildă, comuni
că unui centru electronic locul 
unde se află și destinația, cen
trul electronic... „anunță" au-

FILATELIE. 'I

DIN LINEAR
acest nou sistem de transport să 
fie introdus în partea centrală 
a orașului Ziirich, benzile tran
sportoare pentru pietoni ur- 
mind a fi instalate pe mijlocul 
străzilor, pentru ca restul stră
zii să rămînă pentru circula
ția normală a pietonilor și a 
unor mijloace de transport au- 
to-utilitar.

Interesant este felul in care 
se va putea, apela la serviciile 
așa-numitul autobuz la chema-

tobuzul cel mai apropiat să pre
ia pe pasager, vnaicind și trase
ul cel mai convenabil, în func
ție de traseul celorlalți 
tori prezenți in autobuz 
care urmează a fi preluați ulte
rior.

Ținînd cont de aceste căutări 
și realizări, desigur că se pune 
întrebarea: oare noile mijloa
ce de transport urbane vor în
locui, intr-o perspectivă nu prea 
îndepărtată, pe cele tradiționale

călă-
sau

în întregime ? Desigur că nu. 
Așa cum. subliniază și publica
ția citată din care am extras 
cele relatate, in ce privește ac
tualele mijloace de transport in 
comun din mediul urban se pu
ne problema îmbunătățirii lor 
sub diverse aspecte. Metroului, 
spre exemplu, i se poate mări 
viteza, poate fi dotat cu vagoa
ne ușoare din aluminiu și ghi
dat printr-un sistem electronic 
centralizat. Tramvaiele pot 
modernizate, de pildă, prin in
troducerea unor trenuri de 
tramvaie articulate. Evident, și 
alte mijloace de transport urban 
vor suporta modernizări. Proble
ma cea mai importantă care se 
urmărește este eliminarea pe cit 
posibil in viitor a acelor vehi
cule care dăunează mediului 
ambiant, producind zgomot, ga
ze grele de eșapament etc. Se 
pare că cele mai vizate dintre 
acestea sint motocicletele și au
tocamioanele.

Gheorghe BARBU

/«■

® REBUS • REBUS ® REBUS •

funcționează liftul ? 
nimic, se pare că ar 

spune realizatorii noului 
„HONDA-U.S. 90", moto-tri- 
ciclul ce poate circula pe 
orice : pe nisip, pe zăpadă și 
chiar... ureînd pe scări.

In fotografie : moto-triciclul 
HONDA-U.S. 90“ intr-o cursă 

de încercare in Japonia, ur- 
cind tocmai niște scări.

ORIZONTAL: 1) Poetul toamnei — Doi bo
boci '.; 2) Toamna, scapă de greutăți — Mu
rată (fig.) — Diminutiv feminin; 3) Riesling, ra- 
zachie etc. — La cramă ! — Toamna la studii; 
4) Puțină pastramă — Și de toamnă; 5) Au
torul poemului „Strugurii și vinul" — Pere ! — 
Născocire; 6) Esență de toamnă — Locul roade
lor; 7) Abreviație militară — Primii și la... 
cules — Diră; 8) Se schțmbă toamna — A 
pictat „După culesul viei" — La club!; 9) La 
țară! — Mamă (arh.) — Din toamnă-n toam
nă; 10) Localitate în Japonia — Toamna încep 
lucrul — Riu in Brazilia; 11) Fată... — de cra
mă ! — In această toamnă; 12) Micii pe gră
tar — Autorul poeziei „Semnal de toamnă"...; 
13) ...și al poeziei „Epitaf toamna" 
și toamna.

Radonul „prezice** cutremurele
Proprietățile curative ale radonului — gaz radioactiv 

inert, care se formează prin dezagregarea radiului — sint 
bine cunoscute. El se găsește în marc cantitate in apele mul
tor izvoare minerale. Seismologii din Tașkent au descoperit 
ră radonul poate fi util nu numai In medicină ci și in pre- 
vederea cutremurelor. Colaboratorii științifici ai Institutului 
de balneologie și fizioterapie „N. A. Semașko” din Uzbe
kistan au observat că, incepind din 1957, conținutul de radon 
în apele minerale termale din Tașkent a început să crească, 
iar spre jumătatea lui 1965 el a crescut aproape de doua ori.

După marele cutremur din 1966 concentrația de radon 
în ape a scăzut brusc. Interesîndu-se de acest fenomen, seis
mologii au început să efectueze zilnic măsurători ale con
centrației radonului. S-a dovedit că puțin înainte de seis
mele puternice, conținutul de radon a crescut treptat, înainte 
de seism s-a stabilizat, iar după cutremur a scăzut brusc. 
Cea mai mare creștere a conținutului de radon s-a observat 
cu 4—5 zile înainte de marile mișcări seismice.

Cercetările seismologilor continuă.

Unele dintre localitățile 
Transilvaniei de nord, după 
eliberare, au emis și folosit 
pentru nevoile poștale timp de 
citeva luni (pină la introdu
cerea noii administrații, 9 
aprilie 1945) mărci proprii.

In primele două materiale 
apărute, au fost prezentate 
s . de mărci poștale lo
cale ale județelor Năsăud și 
Sălaj, iar în cel de față, vom 
prezenta mărcile emise și fo
losite de oficiile P-T.T. din 
Oradea.

La 27 ianuarie 1945 mărcile 
maghiare din emisiunile ani
lor 1943—1944 au fost supra
tipărite cu tuș negru anul 
1945 și noua valoare in filler 
și pengo (a).

Scria este compusă din 22 
valori. Două valori din serie 
au fost supratipărite cu alte 
culori. Astfel, marea nr. 8 a 
fost supratipărită cu tuș roșu 
(1 pengo pe marca de 18 
filler de culoare neagră), iar 
marca nr. 9 cu tuș aur (1 
pengo pe marca de 30 filler 
de culoare roșie).

La ghișetele poștale au fost 
vîndute numai 11 valori ale 
seriei. Direcția poștelor din 
Oradea a format laturi de 
serii complete, care au fost 
vindutc unor salariați P.T.T. 
conținind și seria mărcii por
to formulă din 8 valori.

Supratipărirea acestor 
mărci făcindu-src cu mijloa
ce tehnice rudimentare ,a dat 
naștere la multe varietăți 
cum ar fi supratipar depla
sat. răsturnat descentrat, 
ră valori in f 
complet tipăriți

Obținerea i

făcut cu ștampilele poștei 
maghiare in uz avînd tex
tul „Nagyvarad”, _Nag> sza- 
lonta* sau „Szatmârnemti”. In. 
localitățile mai mici (anula
rea) s-a făcut cu cerneală sau 
creion chimic.

Au fost identificate fran- 
caturi mixte, mărci maghia
re fără supratipar (care au 
rămas valabile pentru com
pletă sub valoare de 60 filler) 
cu mărci supratipărite.

Numai citeva din valorile 
acestei serii au fost utilizate 
Ia francatură și acestea nu
mai trei luni. De aceea scrii 
obliterate sau scrisori întregi 
sint extrem do rare, valoarea 
lor fiind incomparabil mai 
mare decit a serici neoblite
rate (necirculatc).

Tirajul unor valori din a- 
ceastă serie nu depășește nu
mărul de 200 bucăți. Acest ti
raj foarte redus, face ca pro
curarea unei serii completate 
să constituie o mare proble
mă pentru filateliștii intere
sați.

La data de 7 martie 1945. 
autoritățile locale emit o se
rie compusă din 15 valori 
dantelate și nedantelate de
numită Oradea II. avi nd im
primate trej feluri de desene 
(spic de gnu. ’ ti- ■ ■■ și po 
rumb-corn poștal) ,.b".

Pe marginile l iterale măr
cile au inscripția „Direcțiu
nea poștelor Oradea”, in lim
ba română în partea stingă 
de jos în sus și in partea 
dreaptă a mărcii, dc sus in 
jos aceeași ins •: :pție în lim
ba maghiară.

Seria a fost emisă in coli 
de 2 X 60 bucăți și avind un 
tiraj de 2 400 serii. Unele va
lori ale seriei au -ireulal pi
nă la finele lunii aprilie 194:5 
Au fost identificate varietăți 
în hirtia folosită (subțire și 
groasă gălbuie) semnătura de
senatorului retușată tipar vi
zibil pe verso, etc.

CIORANU

E. BENCEA

— Se face

VERTICAL: 1) Fericiții toamnei — Se bea 
cu Muscat-ul; 2) Simt sosirea toamnei — Sfi- 
rîie la cramă; 3) Servită la cramei — Cetate 
legendară; 4) Diminutiv feminin — Hai noroc 
(pl.) — Turc get-beget; 5) Două vinuri! — Di
minutiv feminin — Localitate în Elveția — La 
masă!; 6) E plină toamna — Lemn tare; 7) 
Orășel in Finlanda — Nu se poate altfel — 
Lăsat; 8) Din roade ! — Pe teren ! — Pe dru
muri toamna; 9) Toamna, are altă haină — 
Egali pe pămint- — Bașa Marin!; 10) La tir! 
— Te servește la mustărie — La școală; 11) 
Crama toamna (mase.) — Pleacă toamna la 
oaste; 12) Cu must la cramă — Autorul clujean 
al poeziei „Toamna" — Cerință; 13) Duce roa
dele toamnei — In diminețile toamnei.
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Vești din
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PHENIAN 10 (Agerpres). — Tot mai frecvent, presa 
coreeană informează despre succesele obținute de numeroa
se colective din întreprinderile industriale, de pe șantierele 
și din cooperativele agricole din R.P.D. Coreeana. Planul pe 
șapte ani a fost îndeplinit înainte de termen de colectivul 
Combinatului chimic din Hînam. care a obținut o creștere 
la producția globală de 127 la sulă. In anii șeptenalului, la 
Combinatul chimic din Hînam — una dintre cele mai mari 
întreprinderi industriale ale țării — suprafețele de produc
ție s-au extins simțitor, fapt care a permis sporirea produc
ției de îngrășăminte chimice, paralel cu diversificarea sorti
mentelor.
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(wîntnl lui Mau Erata la tttt Utti 
pealni nobtale polilira al 0. II. II.

O

BERLIN 10 (Agerpres). — Modelul unei insule plutitoare 
Ustinavă preluării țițeiului de la vase, cu un deplasament 
de peste 50001) tone. care nu por ancora in porturi, a fost 
elaborai la întreprinderea „Veb Deutfracht" din R. D. Ger
mană. Ea va avea 140 m lungime și 45 m lățime și va per
mite descărcarea vaselor mari, de pină la 100 000 tone, 
ajutorul pompelor cu o capacitate de 3 000 tone pe oră.
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SOFIA 10 (Agerpres). — Aviația civilă bulgară 
noaște o dezvoltare continuă. In prezent, ea dispune de 
de avioane de călători, mărfuri și utilitare, care efectuează 
zboruri regulate pe 27 de linii internaționale și l-t linii in
terne.
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PEKIN 10 (Agerpres). — In provincia Heilungkiang, din 
R. P. Chineză se desfășoară o amplă activitate de construire 
a unor obiective diverse, destinate satisfacerii necesarului 
de produse industriale pe plan local. Astfel, au intrat deja 
in funcțiune 12 furnale de capacitate medie, iar noile ex- 

re-
in funcțiune 12 furnale de capacitate medie, iar noile 
ploatări miniere, descoperite și date in exploatare in 
triune. asigură două treimi din necesitățile de cărbune.
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NAȚIUNILE UNITE 10. — 
Trimișii speciali Agerpres, Con
stantin Alexandroaie și Adrian 
Ionescu, transmit : Necesitatea 
adoptării unor măsuri urgente 
și eficace pentru întărirea se
curității internaționale continuă 
să rețină atenția Comitetului 
pentru problemele politice, prin
cipalul organism al Adunării 
Generale a O.N.L'.

In ședința de vineri dupâ- 
amiază a Comitetului Politic 
au luat cuvintul 13 delegați, 
printre care cei ai R.A.U., Ro
mâniei, S.U.A., Angliei, Pakis
tanului, Argentinei, Etiopiei, Al
geriei.

Expunind poziția țării noas
tre, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, a subliniat că securitatea 
internațională reclamă un sis

tem de angajamente ferme din 
partea tuturor statelor, precum 
și măsuri concrete care să ofe
re fiecărui stat garanții depline 
că se află la adăpost de orice 
amenințare de agresiune, de ori
ce act de folosire a forței sau 
de amenințare cu forța și care 
să asigure dezvoltarea pașnică 
a statelor, intr-un climat de 
destindere, de înțelegere și de 
cooperare. Factorul decisiv de 
care depind în prezent menți
nerea păcii și securității în lu
me, insănătoșirca climatului 
politic general il reprezintă res
pectarea dreptului fiecărui po
por de a-și decide el însuși 
soarta, renunțarea la încercă
rile de a impune prin forță do
minația asupra altor popoare. 
Drumul păcii și securității, a

declarat reprezentantul român, 
trece prin respectarea de către 
toți, și față de fiecare in parte, 
a înaltelor principii ale suvera
nității și independenței națio
nale, egalității in drepturi, ne
amestecului în treburile inter
ne. prin nerecurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța, 
integritatea teritorială și invio
labilitatea frontierelor de stat, 
avantajul mutual și respectul 
reciproc. Delegația română con
sideră imperios necesar ca do
cumentul ce va fi adoptat la 
punctul privind întărirea secu
rității să reafirme de o ma
nieră clară, fără nici un echi
voc, principiile Cartei O.N.U. 
și hotărîrea statelor membre do 
a le respecta și de a le aplica 
în mod consecvent, în totalita
tea relațiilor lor internaționale

© Ca urmare a inundații
lor cotastrofole din Porto Rico 
au pierit pină in prezent 16 
persoane. In ceea ce privește 
pagubele materiale, ele nu ou 
putut fi evaluote cu exoctitate, 
dar depășesc, după toate pro
babilitățile, 50 milioane dolari. 
Starea de urgență a fost insti
tuită pe aproape întreg terito
riul insulei.

@ Organizația „Interpol'* 
a cerut vineri ca lupta îm
potriva stupefiantelor să nu 
fie lăsată numai in seama 
poliției criminale. Două sute 
de reprezentanți ai poliției 
criminale din 98 de țări, care 
sint afiliate lâ Interpol, s-au 
adresat țărilor cultivatoare de 
plante din care se prepară 
stupefiante să limiteze sau să 
distrugă asemenea culturi.

Situația din

BOLIVIA

Pentru normalizarea 
situației din Iordania
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BUDAPESTA 10 (Agerpres). — Capitala R. P. Ungare 
se mindrește cu numeroasele sale parcuri, care se întind pe 
o suprafață de aproape 5 000 de hectare. Planurile de pers
pectivă ale dezvoltării Budapestei prevăd extinderea in con
tinuare a spațiilor verzi, în așa fel incit fiecărui locuitor al 
capitalei ungare să-i revină 30 metri pătrați de zonă verde.

o
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — Recent, flota comercială 

poloneză a primit in exploatare o nouă navă gigant, cu un 
deplasament de 55 000 de tone. Nava a fost proiectată ș 
construită in întregime de specialiștii polonezi. După cum 
menționează agenția PAP, specialiștii polonezi intenționeazi 
să treacă la 
peste 100 000

construirea unor nave cu un deplasament de 
tone.

o
10 (Agerpres). — La Institutul de igienă și 

epidemiologie din capitala R. P. Albania, a început produ
cerea. cu titlu experimental, a unui vaccin contra rujeolei, 
anunță agenția ATA.

TIRANA
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© Stabilirea condițiilor de 

creditare a unor proiecte comu
ne și discutarea posibilităților 
de cooperare între Iugoslavia 
și R. F. a Germaniei pe terțe 
piețe — acestea au fost prin
cipalele probleme ce au consti
tuit obiectul convorbirilor pe 
care dr. Herman Joseph Abs, 
președintele consiliului dc con
ducere al Băncii din Frankfurt, 
aflat intr-o vizită la Belgrad, 
le-a purtat cu reprezentanți ai 
industriei și comerțului exterior 
din R.S.F. Iugoslavia.

42 morți
DELHI 10 (Agerpres). - In 

regiunea Munților Himalaia 
s-a prăbușit un autobuz cu 
52 de pasageri. 42 de persoa
ne și-au pierdut viața, iar 10 
au fost grav rănite.

@ Lucrările pe șantierul u- 
nuia dintre cele mai mari com
binate de produse din sticlă 
din Europa, care se construieș
te în orașul Svetla, R. S. Ceho
slovacă. se apropie de sfîrșit. 
Combinatul va fi utilat cu teh
nică modernă, majoritatea o- 
perațiunilor de producție fiind 
mecanizate și automatizate.

• Flota comercială a Cubei 
s-a completat de curind cu o 
nouă navă, construită pe șan
tierele navale din Leningrad. 
Nava, denumită _7 Noiembrie-, 
are un deplasament de 22 000 
de tone, și va fi folosită la 
transportul produselor petroli
fere. In -urind. alte două nave 
de același tip vor intra în

dotarea flotei comerciale a Cu
bei.

© O misiune africană con
dusă de președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, va întreprin
de incepind de sâptămîna vii
toare vizite în unele țări din 
Europa occidentală și in Sta
tele Unite.

® In cadrul unei reuniuni 
a guvernului algerian, ministrul 
învăță mint ului primar și secun
dar al Algeriei, Abdelkrim 
Benmahmoud, a prezentat o ex
punere referitoare la condițiile 
in care a avut loc deschiderea 
noului an școlar. El a precizat 
că numărul copiilor școlarizați 
se ridică in acest an la 2 mi
lioane, față de 1 700 000 anul 
trecut, in timp ce în școlile se
cundare numărul elevilor este 
de 225 000. față de 185 000 în 
1969.

® Sindicatele britanice au 
respins vineri in mod categoric 
„documentul consultativ" al gu
vernului conservator privind 
proiectul unei noi legislații a 
muncii, prezentat de Robert 
Carr, ministrul forței de mun
că și al productivității, la lu
crările Congresului Partidului 
conservator de la Blackpool.

Comisia financiară a T.U.C. a 
respins acest document guver
namental. afirmind că acesta 
lezează drepturile muncitorești 
și că echivalează cu un regres 
de 100 de ani.

@ Guvernul suedez a apro
bat propunerea primului minis
tru Olof Palme privind înghe
țarea prețurilor în vederea com
baterii inflației din economia 
Suediei. Această măsură afec
tează prețurile tuturor produse

AMMAN 10 (Agerpres). — 
Autoritățile iordaniene au eli
berat vineri 325 de palestinieni, 
care fuseseră arestați in timpul 
recentelor incidente din capi
tala iordaniană, anunță agenția 
France Presse, citind surse bine 
informate.

Eliberarea acestora se înca
drează în procesul de norma
lizare a situației în Iordania

după acordul de încetare a lup
telor dintre trupele iordaniene 
și organizațiile palestiniene de 
rezistență. Eliberarea prizonie
rilor constituie, de altfel, unul 
dintre principalele subiecte a- 
bordate în cadrul actualelor 
negocieri dintre autoritățile ior
daniene și Comitetul Central al 
rezistenței palestiniene.

Va fî eliberat atașatul 
comercial englez ?

MONTREAL 10 (Agerpres). - 
Guvernul canadian a îndeplinit 
vineri o a doua cerere formu
lată de autorii răpirii diplomatu
lui englez James Cross, accep
ted difuzarea unui manifest ela
borat de Frontul pentru elibera
rea Quebecului - organizație 
care a revendicat răpirea. Cea
laltă condiție acceptată a con
stat in încetarea cercetărilor e- 
fectuate de poliție pentru des

coperirea răpitorilor și a diplo
matului britanic. Aceste conce
sii, împreună cu prelungirea cu 
incă 24 de ore a termenului 
fixat joi de autorii răpirii pentru 
satisfacerea cererilor lor, par să 
indice, potrivit anumitor surse, 
angajarea unor negocieri intre 
cele două părți, menite să ducă 
la eliberarea atașatului comer
cial englez.

Succes al forțelor 
populare 

de rezistență 
din Cambodgia
PNOM PENII 10 (Ager- 

pres). — Forțele populare do 
rezistență din Cambodgia 
sprijinite de un puternic ba
raj de artilerie au atacat po
zițiile deținute de trupele re
gimului Lon Nol-Sirik Matak, 
îndreptîndu-se spre orașul 
Tang Kauk. situat la 83 km 
nord de Pnom Penh, au a- 
nunțat surse militare din ca
pitala țării, citate de agen
ția UPI. Ele au precizat că 
în cursul luptelor liniile de 
apărare ale trupelor regimu
lui de la Pnom Penh au fost 
străpunse.

Surse.le militare citate re
cunosc că pătrunderea forțe
lor populare de rezistență in 
orașul Tang Kauk reprezintă 
un important succes al aces
tora.

LA PAZ 10 (Agerpres). - Pre- 
ședințele Boliviei, generalul Juan 
Jose Torres, a numit vineri nou; 
guvern al țării format din 17 mi
niștri. Șase dintre membrii noului 
cabinet sînt generali. Trei miniștri 
au făcut parte și din guvernul fostu
lui președinte Ovando Candia. 
Portofoliul afacerilor externe a 
fost acordat generalului Emilio 
Pizarro.

Situația din țară continuă sa 
ramîna în general calmă. După 
cum transmit agențiile de presă,

se pare că au fost lichidate fără 
ciocniri armate focarele de opozi
ție împotriva noului regim. Agen
ția France Presse informează totuși 
că în La Paz circula zvonuri că 
generalul Rogelio Miranda, iniția
torul loviturii de stat militar; de 
dreapta de duminica trecută, ar 
fi părăsit ambasada Paraguayului, 
unde se refugiase miercuri pentru 
a se întâlni cu ofițeri superiori 
aflați în fruntea unor unități mi
litare din interiorul țării.

CURT
lor și ale prestărilor de ser
vicii. După cum a declarat un 
purtător de cuvin t oficial, gu
vernul suedez intenționează să 
adopte in continuare noi mă
suri restrictive drastice.

© Companiile petroliere a- 
mericane „Esso" și .Mobil Oil“, 
precum și .British Petroleum" 
au acceptat sporirea prețurilor 
la petrolul brut extras din Li
bia, a anunțat Abdel Salam 
Jalloud, vicepremier și minis
tru al economiei libiene.

© In capitala algeriană s-a 
deschis un seminar maghrebian 
consacrat problemelor nutriției 
copiilor de vîrstă preșcolară, a- 
nunță agenția Algerian Press 
Service.

• Luind cuvintul in Bun
destag ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Federale a 
Germaniei, Walter Scheel, s-a 
referit la unele aspecte ale po
liticii externe a guvernului de 
la Bonn. Referitor la problema 
lărgirii Pieței Comune, șeful di
plomației vest-germane a expri
mat părerea că cererile de ade
rare la C.E.E. ale Marii Brita
nii, Danemarcei. Norvegiei și 
Irlandei s-ar putea soluționa 
favorabil „într-un timp relativ 
scurt**.

© Președintele Nixon a 
transmis Congresului un ra
port asupra poluării apelor 
internaționale, prin care re
comandă adoptarea unei le
gislații mai riguroase împo
triva deversărilor de materii 
poluante în oceane. După ce 
subliniază că oceanele sint 
esențiale în protejarea me
diului înconjurător, deoarece 
ele contribuie la menținerea 
echilibrului fundamental în
tre oxigen - și bioxidul de 
carbon, de care depinde via
ța, raportul recomandă ca 
orice deversare de reziduuri 
industriale în ocean să fie 
supuse in prealabil unei au
torizații speciale a autorită
ții însărcinate cu protecția 
mediului înconjurător.

© Consiliul național al Par
tidului democrat-creștin din 
Chile, de guvernămînt, a apro
bat în unanimitate condițiile în 
care deputății săi in parlament 
iși vor acorda la 24 octombrie 
votul lui Salvador Allende, can
didatul la președinție âl fron
tului „Unității Populare1'.
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TANANARIVE 10 (Agerpres). — In capitala Republicii M 
gașe au inceput lucrările Conferinței internaționale consa
crate protejării și conservării naturii. Această reuniune, la 
care participă numeroși oameni de știință de pe toate conti
nentele, urmărește să atragă atenția opiniei publice mon
diale asupra pericolului dispariției a multor specii de ani
male, care se află în acest „laborator de studiu", unic in 
lume, care este Madagascarul. Participanții la lucrări se 
pronunță pentru adoptarea unor măsuri concrete pentru pro
tejarea faunei și florei de pe această insulă, care mai păs
trează specii de plante și animale ce nu se intilnesc in nici 
un alt punct al globului pămintesc.
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In Li!..: i se desfășoară dumi

nică alegeri locale. Aproximativ 
6.5 miPoane alegători se vor 
prezenta în fața urnelor pen
tru a alege, in cele 2 500 de 
comune, pe cei 20 000 de con
sider; 'omunali. din rindul că
rora vor fi desemnați ulterior 
consilierii municipali și pri
marii.

In general, alegerile comu
nale nu au in Belgia decit o 
influență minimă pe plan na
țional. Dacă in micile comune 
— unde candidați! fără adver
sar: au fost aleși dinainte — 
importanța scrutinului nu parc 
să depășească cadrul local, cu 
totul altfel se prezintă situația 
fr. marile centre, și in special 
la Bruxelles. Aici, alegerile de

duminică au o semnificație deo
sebită, întrucit prin votul lor 
alegătorii belgieni vor aproba 
sau nu, implicit, și politica ac
tualului guvern bipartit privind 
conflictul lingvistic, care conti
nuă să fie un element de po
luare a atmosferei politice in
terne.

Rezultatele scrutinului ar pu
tea avea influențe importante 
asupra politicii interne. Intr-a
devăr, primul ministru, Gaston 
Eyskens, în ciuda eforturilor 
sale, nu a putut, înainte de 
vacanță, să obțină aprobarea 
din partea Parlamentului a u- 
nui plan amplu menit sâ re
glementeze disputa lingvistico- 
economiră, dintre valoni, fla
manzi și locuitorii Bruxelles

ului. Capitala țării, a cărei 
populație este in proporție de 
75—85 la sută francofonă, a 
constituit principalul obstacol 
in realizarea unui acord gene
ral. Pe fundalul disputelor ling
vistice se grefează revendicări 
economice și administrative, 
mai ales cele privind organi
zarea teritorială a Bruxelles
ului.

Dezbaterile asupra proiectului 
guvernamental privind modifi
carea constituției au fost ami
nate pentru perioada de după 
vacanța parlamentară. Cele 
două Camere legislative iși vor 
relua lucrările la 13 octombrie, 
aai> ă cu două zile după data 
desfășurării alegerilor comuna
le, rezultatele cărora nu vor 
putea fi ignorate de deputați.

Noul președinte 
al Boliviei definește 

principalele 
obiective politice 

ale guvernului său
LA PAZ 10 (Agerpres). - In 

tr-un interviu acordat agenției 
Prensa Latina, noul președinte al 
Boliviei, generalul Juan Jose lor- 
res, a definit principalele obiective 
politice interne și externe ale regi
mului său. „Guvernul — a spus 
el — va avea o largă bază de 
participare populară, care, in sfera 
practicii politice, va fi aplicată 
imediat cu ajutorul personalităților 
politice angajate în activitățile sin
dicale și universitare".

Generalul Torres a arătat că 
„politica externă a guvernului re
voluționar va fi în mod funda
mental independentă. Ea va urmări 
lărgirea și diversificarea relariilor 
diplomatice și comerciale ale Bo

liviei, avind întotdeauna în vedere 
respectarea principiilor dreptului 
la autodeterminare al popoarelor 
și neintervenției".

Printre măsurile pe care inten
ționează să le aplice guvernul in 
viitorul apropiat, generalul Toires 
a menționat decretarea unei amnis
tii politice, ceruta de centrala 
muncitorească boliviana. Totodată, 
generalul Torres a apreciat că gu
vernul său nu va putea satis! ace 
cererea centralei muncitorești bo- 
liviene de anulare a plății despă
gubirilor pe care regimul preșe
dintelui Ovando Candia a accep
tat să Ic plătească firmei „Gulf 
Oii", ale cărei bunuri au fost na
ționalizate anul trecut.

Ce aflăm din „Business Week"...

La Genova, 
ploile s-au oprit...

GENOVA 10 (Agerpres). - 
După gravele inunaații provo
cate de ploile torențiale la 
Genova și in zonele înconju
rătoare, vineri situația atmosfe
rică s-a ameliorat. încă din 
cursul nopții, ploaia s-a oprit, 
dar cerul continuă să fie aco
perit. Cotele apelor fluviului 
Leira au inceput să scadă, dar 
ar fi deajuns o nouă ploaie 
pentru ca acestea să crească 
din nou. La Genova, întreaga 
populație participă alătuii 
de armată la înlăturarea ur
mărilor catastrofei.

De pe străzi și din clădiri 
se scot noroiul *și apa, caie 
in unele locuri atinsese joi ni
velul de doi metri. Comunica
țiile telefonice au fost restabi
lite, și citeva șosele redate cir
culației. S-a redeschis și aero
portul din Genova. Curentul 
electric nu fusese restabilit 
vineri in întreg orașul, iar 
cantitatea de apă potabilă nu 
era suficientă pentru nevoile 
populației.

In împrejurimile orașului, lo
calitățile Voltri, Mele, Amaso- 
na, Rossiglione și Campo Li- 
gure sint incă izolate. Numai 
la Voltri au fost găsite 19 
persoane înecate. Numărul to 
tai al morților și răniților de 
pe urma inundațiilor nu se cu
noaște incă. Nu s-a putut face 
incă un bilanț definitiv nici al 
pagubelor materiale. Penliu 
moment, persoanele rămase 
fără locuință au fost adăpos
tite in școli.

NEW YORK 10 (Ager pre A
— Scurgerea de inteligență spre 
S.U.A., care a afectat acum ciți- 
va ani multe țări vest-europene, 
fi-a schimbat complet cursul. In 
prezent, numeroși oameni dc ști
ință europeni din S.U. 1. do
resc să se reîntoarcă acasă. Mai 
mult, numărul oamenilor dc 
știință americani și al ingineri
lor care doresc să plece în străi
nătate este in creștere, provocînd 
un adevărat exod care îngrijo
rează oficialitățile S.U.A.

Aceste constatări sînt conți
nute intr-un studiu publicat de

Fundația națională pentru știință 
din S.U.A. în revista „Business 
Week*.

Căutînd să stabilească cauzele 
schimbării cursului scurgerii in
teligenței, studiul subliniază că. 
deși cheltuielile pentru cercetări 
fi dezvoltare în S.U.A. sint in 
continuă creștere, numărul postu
rilor de inginer: și oameni de 
știință a fost serios redus in in
dustriile aerospațiale și fizice, 
ca urmare a lipsei de fonduri. 
O altă cauză se pare a fi aceea 
a schimbării legii imigrării in 
S.U.A., schimbare care favori

zează în prezent imigrarea din 
Asia fi sudul Europei în dauna 
țărilor nord-europenc.

Dar principala cauză <e pare 
a fi insecuritatea serviciilor ca 
urmare a dificultăților pe care 
le înregistrează economia ame
ricană. ăfulți oameni de știință 
își văd în prezent contractele 
desfăcute, ceea ce îi determină 
să caute plasament în Europa 
occidentală.

In sfîrșit, studiul menționează 
că majoritatea savanților euro
peni nu s-au putut adapta mo
dului de viață american.

unui scrutin local
Majoritatea substanțială de 128 
din cei 212 deputați pe care 
Eyskens se sprijină in parla
ment nu va fi afectată in mod 
direct de alegerile de dumini
că. Totuși, o serie de parlamen
tari din ambele partide ale 
coaliției (social-creștin și socia
list), sub presiunile «fanaticilor 
lingvistici-, ar putea ezita in 
fața planurilor primului minis
tru de reformă constituțională.

Un recent sondaj de opinie, 
publicat de ziarul „Derniere 
Heure", și avind drept scop sâ 
constate care sint preferințele 
populației in soluționarea con
flictului, arată că 68,7 la sută 
din cei interogați se pronunță 
în favoarea unui stat unitar, 
statutul Bruxelles-ului urinind 
să fie stabilit după o largă con

sultare a locuitorilor capitalei, 
ceea ce in fapt înseamnă spri
jinirea proiectului guvernamen
tal prezentat dc premierul Eys
kens. De relevat că numai 2 la 
sută din cei chestionați s-au 
pronunțat pentru o soluție fe
deralistă. teză apărată de gru
parea de extremă dreaptă, 
Wolksunie.

O serie de factori noi pot 
influența insă pronosticurile 
preelectorale. Pentru prima oa
ră, tinerii in vîrstă de 18 ani 
(aproximativ 20 mii de elec
tori) vor participa la scrutinul 
de duminică. Limita de vîrstă 
la alegerile precedente (1964) 
era de 21 de ani. Apoi, o re
centă lege a sporit, aproape in 
toate comunele, numărul con

silierilor ce urmează a fi aleși, 
fapt care accentuează instabili
tatea corpului electoral prin di
vizarea preferințelor. In pius, 
campania electorală, desfășura
tă de-a lungul a peste trei săp- 
tămini, s-a dovedit a fi foarte 
disputată, ea prilejuind uneori 
adevărate ciocniri între liderii 
locali ai diverselor formațiuni 
politice.

Toate aceste clemente deter
mină observatorii politici să fie 
circumspecți in pronosticuri, 
majoritatea dintre ei rămînind 
in- așteptarea rezultatelor scru
tinului pentru a analiza apoi 
implicațiile acestuia asupra e- 
voluției viitoare a vieții politice 
belgiene.

Aurel ZAMFIR ES CU

Vreți 
să fiți 

frumoase ?
Cunoscutul coafor Guilla

ume din Paris face sâ re
nască coafurile ultimilor 40 
de ani din care vă puicii ale
ge modelul care vă place.

In foto : Coafuri la alegere, 
simple sau fastuoase, cate în
tineresc sau maturizează.

Explozie
OSLO 10 (Agerpres). - Un 

număr de 11 vagoane de cale 
ferată au fost distruse in ur
ma unei explozii, dintr-un tren 
care transporta dinamită si 
muniții spre nordul Norvegiei. 
Explozia a provocat pagube 
însemnate caselor situate lin
gă linia ferată, dar a putut fi 
evitat un dezastru, întrucit ea 
s-a produs la 2 km de stația 
de cale ferata Formofoss. Mu
nițiile explodate au creat un 
crater cu un diametru de 30 
metri pe linia de cale ferată 
și au doborit stiloii de telefoa
ne și de transportare a ener
giei electrice.

Primarul a fost...
arestat

SAN DIEGO 10 (Agerpres). 
— Primarul orașului San Die
go, Franck Curran, adjunctul 
său Allen Hitach, doi membri 
ai Consiliului municipal, doi 
inspectori și un deputat 
in Parlamentul statului Ca
lifornia au fost arestați 
și inculpați oficial de un ma>e 
juriu federal pentru violarea 
legilor electorale și luare de 
mită. Cercetările, care au du
rat aproape trei ani, au sta
bilit că în 1967 acuzații s-au 
folosit de diferite metode ile
gale - dare și luare de mită, 
presiuni asupra corpului elec
toral în vederea alegerii lor 
in Consiliul municipal. De ase
menea, ei sint invinuiți de 
proastă gospodărire a fondu
rilor publice si facilitarea unor 
contracte oneroase cu unele 
companii particulare.

Știrea a făcut senzație, pro- 
vocind un mare scandal, mai 
ales că primarul Curran era 
un bine cunoscut om politic, 
el deținînd postul de președin
te al Ligii Naționale a orașe
lor americane.

Epidemia de holeră
se extinde

GENEVA 10 (Agerpres). - 
Epidemia de holeră, despre 
care se credea câ se află in 
regres, continuă să se extindă 
in Africa, relevă săptâminalul 
epidemiologie al Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.). 
Revista precizează că au fost 
semnalate noi cazuri in alte 
două țări africane. Este vorba 
de Liberia, unde in vestul Mon- 
roviei, capitala țării, au fost 
diagnosticate 20 de cazuri de 
holeră, și de Sierra Leone, un
de 56 de persoane prezintă 
simptomele holerei.
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