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muncii, indicator ce depășește cu 3,26 la 
sută prevederile planului.

In anii cincinalului producția uzinei a 
cunoscut profunde schimbări structurale ca
litative. A crescut ponderea utilajelor uni
cate cu de peste 3 ori. asimilindu-se pro
duse noi pentru transport în abataje și sus
ținere. O dată cu creșterea sarcinilor uzi
nei privind asimilarea de produse noi, a 
crescut considerabil complexitatea utilajelor 
puse in fabricație.

De asemenea este de remarcat faptul că 
preocupările, eforturile, căutările pentru ri
dicarea continuă a ștachetei realizărilor la 
producție, muncitorii și cadrele tehnico-in- 
ginerești ale uzinei le-au desfășurat strîns 
legat de cele pentru reducerea cheltuielilor 

fabricație, pentru reducerea prețului de 
economii și beneficii 

cincinalului a fost

Printr-un telefon, ieri dimineață, tovarășul 
ing. Gheorghe Olariu. directorul U.U.M. Pe
troșani. ne-a adus vestea unui prestigios 
succes dobindit de vrednicul colectiv al uzi
nei. Angajată plenar, cu întregul său poten
țial tehnic și uman in fructuosul efort pen
tru 
tate ,, ______
sare industriei noastre miniere, uzina petro- 
șăncană constructoare de mașini a realizat, 
cu 70 de zile mai devreme, sarcinile planu
lui cincinal la producția globală și marfă. 
In intervalul de timp rămas pină la sfîrșitul 
anului, colectivul U.U.M.P. va realiza, peste 
prevederile cincinalului, un spor de produc
ție insumind 33,9 milioane lei la producția 
globală, iar Ia producția marfă de 32,9 mi
lioane lei.

De menționat faptul că nivelul produc
ției globale realizate în acest an în uzină 
este cu 25 la sută superior celui din 1966 
— primul an al cincinalului, iar că sporul 
producției globale realizat s-a obținut in in- 

producti vi tații

crearea unor utilaje de inaltă tehnici- 
și intr-un volum tot mai sporit, nece-

tregime pe seama creșterii

de 
cost și obținerea de 
suplimentare. In anii 
realizată o economie de 10,60 lei/1 000 lei 
producție marfă, ceea ce înseamnă o econo
mie suplimentară realizată la prețul de cost 
de 7 165 000 Iei.

Realizări aninosene
In cadrul acțiunilor de gos

podărire și înfrumusețare a 
localităților cetățenii din co
muna Aninoasa au executat, 
prin muncă patriotică, o sea
mă de lucrări printre care 
se numără amenajarea unui 
parc, plantarea a 150 de pu- 
ieți de plopi și salcîmi, îm- 
prăștierea îngrășămintelor na
turale pe zonele verzi.

Tot acum s-au executat, 
din fondurile bugetare, re
parații de străzi, construirea 
unei stații de parcare în Is- 
croni și a locurilor de refu
giu pentru pietoni.

De asemenea, a fost pre
lungit trotuarul central cu 
încă 460 m ceea ce face ca 
lungimea lui să atingă aproa
pe 1 km.

■

■
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Local nou pentru
căminul cultural

Cetățenii din Iscroni au pres
tat sute de ore de muncă vo
luntar-patriotică pentru strîn- 
gerea și transportarea mate
rialelor necesare construirii 
noului local destinat căminu
lui cultural. Amenajat în clă
direa fostului sfat popular co
munal, spațiul este extins prin 
construirea unei săli de spec
tacole cu o capacitate de 120
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Transportul
în subteran

cișliflă
noi valențe

>

In anii cincinalului 1966 
—1970, transportul în subte
ranul exploatărilor miniere 
din Valea Jiului a cîștigat 
valențe noi. S-a extins uti
lizarea transportoarelor cu ra- 
clete blindate de tip greu 
TR-3, de fabricație indigenă, 
în abatajele frontale, iar la 
abatajele cameră transportoa
rele de tip îmbunătățit TR-2. 
Folosirea acestor utilaje per
mite reducerea considerabilă 
a volumului de muncă pres
tat la încărcarea cărbunelui 
prin crearea posibilității de 
pușcare pe transportor și, la 
cele din abataje frontale, 
asigurîndu-se și riparea uti
lajului spre front, mecanizat, 
fără demontare. Ca urmare, 
gradul de mecanizare a 
transportului în abataj a cres
cut de la 89,3 la 98 la sută 
în 1970, excepție făcînd aba
tajele în trepte răsturnate.

In ceea ce privește trans
portul pe verticală, n-a 
cut prea 
cînd s-au pus în funcțiune 
primele instalații de extrac
ție multicablu, dotate cu 
schipuri de 8 tone, în regim 
automat, la minele Lonea și 
Aninoasa, realizîndu-se astfel 
concentrarea producției la 
un singur orizont principal. 
O asemenea instalație se află 
în probe tehnologice la mi
na Dîlja și în fază de con
strucție la Vulcan, Uricani 
și Lupeni.

S-a proiectat și realizat un 
descensor elîcoidal pentru 
transportul pe puțuri oarbe 
— în scopul asigurării unui 
transport direct, sistem în

tre- 
multă vreme de
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Ședința
Comitetului Executiv
al C.C. al P.C.R. și a 

Consiliului de Miniștri
In ziuă de 25 noiembrie a.c. 

a avut loc ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România. Au 
participat, ca invitați, șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., șefi ai unor 
instituții centrale, specialiști.

în cadrul ședinței au fost dez
bătute și adoptate propunerile 
de îmbunătățire a planului cin
cinal 1971-1975 și a planului 
pe anul 1971, proiectul bugetu
lui de stat pe anul 1971.

In încheierea dezbaterilor la 
acest punct de pe ordinea de 
zi a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., președinte al

Consiliului de Stal. Cuvintarea va 
fi dată publicității.

De asemenea. Comitetul Exe
cutiv și Consiliul de Miniștri au 
examinat și aprobat propunerile 
de măsuri privind organizarea, 
planificarea și conducerea agii- 
culturii, cuprinse in expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința de lucru care a avut 
loc, la C.C. al P.C.R., in ziua de 
23 noiembrie a.c., cu primii se
cretari și secretarii pentru pro
blemele de agricultură ai comite
telor județene de partid, condu
cerea Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii și a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, directorii direcțiilor agri

cole județene, secretari ai unor 
comitete comunale de partid și 
primari din comune, președinți 
ai unor C.A.P., mecanizatori și 
alți specialiști și cadre din agri
cultură. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu va fi dată 
publicității.

In cadrul ședinței a fost pre
zentată o informare in legătuiă 
cu ajutorul acordat pentru înlă
turarea pagubelor provocate de 
calamitățile din primăvara aces
tui an. In legătură cu aceasta 
a fost adoptat un comunicat.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Consiliul de Miniștri au 
analizat, de asemenea, o serie 
de probleme curente, adoptind 
măsuri corespunzătoare.

COMUNICAT
In perioada care a trecut de 

la Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și Sesiunea Marii Adunări Na
ționale, din luna iulie a.c., 
care au analizat situația creată 
ca urmare a inundațiilor din 
primăvara acestui an, in întrea
ga .țară s-a desfășurat o acti
vitate intensă pentru înlătura
rea urmărilor deosebit de grele 
provocate de calamitățile na
turale. Clasa muncitoare, țără
nimea. intelectualitatea. între
gul popor au muncit cu abne
gației pentru învingerea greută
ților și recuperarea pierderilor 
suferite de economia națională 
și de populația din zonele si
nistrate, pentru îndeplinirea 
planului de stat.

La constituirea unei părți, din 
fondurile necesare pentru refa
cerea distrugerilor suferite. o 
contribuție de mare preț au 
adus oamenii muncii de toate 
categoriile, organizațiile de 
masă, obștești, cooperatiste și 
profesionale care, pe lingă do
nații de alimente, îmbrăcămin
te, încălțăminte și obiecte de 
uz casnic, au oferit o parte din 
veniturile lor bănești pentru 
ajutorarea populației și zone
lor sinistrate. Fondurile bă
nești realizate pină în prezent 
din această contribuție, împreu
nă cu subscrierile făcute pen
tru luna noiembrie — care sînt 
în curs de încasare — însumea
ză 2 026 milioane lei.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central ai Partidului 
Comunist Român și Consiliul 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România adresează 
calde mulțumiri tuturor cetă
țenilor țării care prin efortu
rile lor în muncă și prin aju
toarele acordate și-au adus a-

portul la recuperarea pagube
lor cauzate de inundații.

Totodată, România a primit 
un important ajutor din par
tea unor guverne, organizații și 
asociații naționale, a unui mare 
număr de cetățeni din 
68 de țări, precum și 
din partea unor organi
zații și asociații internaționale. 
Valoarea ajutoarelor materiale 
și în bani oferite din străină
tate însumează 1 590 milioane 
lei, din care, pină in prezent, 
s-au primit efectiv ajutoare 
in valoare de aproape 600 mi
lioane Iei.

Exprimăm recunoștința po
porului nostru, țărilor socialis
te. celorlalte state, organiza
țiilor și asociațiilor internațio
nale, persoanelor din alte țări 
pentru ajutorul pe care ni l-au 
acordat in această perioadă.

Eforturile făcute de stat și 
de întregul nostru popor, aju
toarele acordate de populația 
țării și cele primite din străi
nătate au permis să fie refăcu
te o parte din distrugerile pro
vocate de calamități și satisfă
cute nevoile cele mai acute ale 
populației sinistrate. Pentru 
refacerea locuințelor și anexe
lor gospodărești distruse au 
fost acordate familiilor sinis
trate ajutoare bănești in valoa
re de aproape 500 milioane lei. 
iar 200 milioane Iei au fost 
alocate pentru construirea a 
5 000 de apartamente destina
te populației rămase fără adă
post. Din ajutoarele provenite 
din țară și străinătate, popu
lația sinistrată a primit gra
tuit alimente in valoare de 
peste 200 milioane lei, medica
mente in valoare de circa 32 
milioane Iei. articole de îm
brăcăminte, încălțăminte și de 
uz casnic in valoare de circa 
250 milioane Iei și alte bunuri.

Pentru ajutorarea coopera
tivelor agricole de producție, 
în vederea refacerii bunurilor 
distruse și recuperării pagube
lor, s-au alocat fonduri in va
loare de peste 900 milioane lei.

In scopul refacerii căilor de 
comunicații și telecomunicații, 
a rețelelor de energie, a insti
tuțiilor de invățămînt și sănă
tate au fost angajate fonduri 
in valoare de peste 1,2 miliar
de lei, din care o parte sînt 
asigurate- din bugetul statului, 
iar o parte sînt acoperite din 
fondurile bănești și ajutoarele 
materiale primite din țară și 
străinătate. Donațiile primite 
sau în curs de primire din 
străinătate, sub formă de uti
laje, aparatură, materii prime 
și materiale, sînt folosite pen
tru refacerea întreprinderilor, 
a unor căi de comunicații, sis
teme de apărare împotriva i- 
nundațiilor și obiective de in
teres social distruse sau ava
riate de inundații.

Ținînd seama de modul cum 
se desfășoară acțiunea de re
cuperare a pagubelor înregis
trate in urma inundațiilor. Co
mitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Consiliul de Miniștri 
au stabilit să se sisteze înca
sarea ajutoarelor subscrise de 
oamenii muncii din salariile 
lor.

Desigur, refacerea completă a 
distrugerilor pricinuite de inun
dații care, așa cum este cunos
cut, totalizează peste 10 miliar
de lei, impune continuarea e- 
forturilor pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de stat pe 
acest an și pregătirea tuturor 
condițiilor in vederea realizării 
obiectivelor stabilite- prin pla
nul pe anul 1971.

INDIVID - COLECTIVITATE I
Lucrările Comisiei 

permanente a 
Marii Adunări 

Naționale pentru 
invățămînt, 

știință și cultură
Miercuri, 25 noiembrie a. c., 

la Palatul Marii Adunări Na
ționale, a avut loc o ședință 
de lucru a Comisiei permanen
te pentru invățămînt, știință și 
cultură, prezidată de tovarășul 
prof. univ. Constantin Dincu- 
lescu, președintele comisiei.

La ședință au participat ca 
invitați deputați, membri ai 
altor comisii permanente ale 
Marii /Adunări Naționale, acti
viști de stat din domeniul in- 
vă (anunțului.

Din însărcinarea Consiliului 
de Stat, comisia a analizat In
formarea Ministerului Invăță- 
niîntului privind realizarea in- 
vățâmintului obligatoriu de 10 
ani și pregătirea tehnică prac
tică a elevilor in funcție de 
nevoile economiei, prezentată de 
toxarășul Traian Pop. adjunct 
al ministrului invățămintului.

Aprecierile făcute de comisie 
in urma dezbaterilor, însoțite 
de concluziile și propunerile a- 
ceUeia, urmează să fie înain
tate Consiliului de Stat.

/ '
Așa cum s-a mai anunțat, 

industria constructoare de ma
șini din țara noastră a înde
plinit planul cincinal la pro
ducția globală incă de la 10 
noiembrie. Ceea ce caracteri
zează această ramură cheie 
pentru progresul economic al 
României este ritmul înalt de 
creștere a producției. In primii 
patru ani ai actualului 
plan cincinal, constructorii 
de mașini au sporit vo
lumul producției intr-un 
ritm mediu anual de 16,1 la 
sută, față de 14,6 la sută cit 
se prevedea în Directivele Con
gresului al IX-lea al partidu
lui.

In industria electrotehnică, 
sector chemat să-și aducă o 
mare contribuție la automati
zarea proceselor de producție, 
factor hotăritor în ridicarea 
productivității muncii și a com
petitivității produselor, ritmul

■ffl 
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de creștere a fost și mai înalt 
in ultimii ani. Aceasta subra- 
mură a construcției de mașini 
va produce, in 1970, de 2,85 
ori mai mult decit în 1965, 
ceea ce reprezintă un ritm 
mediu anuol de creștere a 
producției de 23,3 la sută. 
De asemenea, industria produ
cătoare de mașini-unelte cu
noaște un ritm anual de creș
tere a producției mult sporit 
față de cel prevăzut pe an
samblul construcției de mașini 
și anume 30 la sută.

O altă trăsătură esențială a 
dezvoltării industriei construc
toare de mașini o constituie 
creșterea ponderii acesteia în 
totalul producției industriale a 
țării, ajungînd anul acesta, 
după calcule preliminare, la 
aproape 25 la sută.

Paralel cu creșterea pro
ducției o avut loc și diversifi
carea ei corespunzător cerințe
lor economiei naționale și pro
gresului tehnic contemporan. 
Peste 3 000 de tipodimensiuni 
de mașini, utilaje și instalații 
noi au ieșit in cursul actualu
lui cincinal pe porțile uzinelor 
de specialitate din țaro noas
tră, care s-au bucurat de o 
tot mai largă apreciere pe 
piața mondială.

Realizările enumerate, chiar 
și succint, constituie o confir
mare a faptului ca industria 
noastră constructoore de ma
șini pășește pragul noului plan 
cincinal cu o bazo tehnică 
solidă, cu o experiență boga
tă, capabilă să focă față sar
cinilor sporite din perioada 
1970—1975. Pentru că, așa cum 
se arată in Directivele Congre
sului al X-lea ol Partidului 
Comunist Român, „trăsătura 
de bază a dezvoltării industri 
ei noastre in perioada urmă
toare va fi îmbunătățirea struc
turii sale, creșterea accentuate 
a unor ramuri moderne, strins 
legate de progresul științific 
contemporan".

Mircea S. IONESCU 
______________________J

Orașul cu rezonanțe de foc și mefal

AL 18-LEA ORAȘ UNIVERSITAR AL ȚĂRII
In viața tumultoasă, trepi

dantă, a orașului de pe Valea 
Cernii au loc mereu eveni
mente care prin ineditul lor, 
vorbesc de prezența activă o 
Hunedoarei în economia noțio- 
nală. Nu este vorba numai de 
șarjele de foc, care brăzdează 
cerul oproape in fiecare 
din zi și noapte ; nu 
ba numai de noile 
industriale și zecile de bloci 
ce prind contururi precise 
fiecare zi. Ne-am propus 
vă facem cunoștință cu o altă 
Hunedoarâ, mai puțin cunos
cută, pornind de la un fapt 
care s-a petrecut cu cîteva 
săptămini în urmă.

Orașul Hunedoara, era obiș
nuit cu forfota studenților, doar 
în perioada cînd aceștia veneau 
să facă practica în 
marelui combinat 
De la inaugurarea I 
de subingineri — 1
prin care Hunedoara a devenit 
cel de-ol 18-lea oraș universi
tar al țarii -străvechea așeza
re, mereu întinerită, a început

să cunoască și atmosfera spe
cifică centrelor studențești, li 
este dat orașului Hunedoara 
să consemneze și o altă cifră 
jubiliară ; cu Institutul de sub
ingineri de aici, numărul insti

tutelor de învâțămînt superior 
din tara noastră a crescut la 
50.

G. PAUL

Coordonate 
hunedorene

oiâ 
este vor- 
obiective 

cu 
să

i secțiile 
siderurgic. 
Institutului 
eveniment
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Uniți prin același gînd:
ln dA erau p:< enți aproape 

teii lucratorii secției transport. 
Discuțiile care au urmat n-uu 
fost de loc plăcute. Se acuzau 
unii pe alții pentru niște lu
cruri mărunte. In cele din ur
mă faptele s-au elucidat. -Să 
lă<ăm cortina peste asemenea 
dispute neprincipiale — a fost 
de părere Emeric Ladany. se
cretarul organi ației de bază 
pe secție. Ce-a fost a fost ! 
Fiecare și-n primit -recompen
sa* meritată. Acum treburile 
merg din ce in ce mai bine și 
la secția transport". „Asta 
așa-i — a fost de acord ingi
nerul Gheorghe Mirică. direc
torul prcparației Coroești. Vom 
întrona și aici ordinea și dis
ciplina. Nu vom mai face nici 
un rabat de la aceste compo
nente de bază ale bunului 
mers al producției*.

— Bine, dar la preparația 
Coroești sînt destui muncitori 
huni. Colectivul de salariați de 
aici face eforturi vizibile pen
tru realizarea și depășirea sar
cinilor de producție. Față de 
acum cîțiva ani. întreprinderea 
și-a îmbunătățit în mod sub
stanțial activitatea. Și aceasta 
se datorește. în primul rînd. 
lor, oamenilor ; oamenilor care 
înnobilează cărbunele in aceas
tă mare uzină de preparare. 
I-am putea recomanda citito
rilor pe cîțiva dintre acești 
c. meni vrednici?

întrebarea am adresat-o deo- 
p. rivă inginerului Gheorghe 
M rină și economistului Dumi
tru Andrițoiu. secretarul comi
tetului de partid pe prepara- 
ție. Au fost de aceeași păre
re : să ne îndreptăm condeiul, 
pentru popularizare, spre sec
ția de întreținere mecanică din 
sectorul preparare. Este un co
lectiv de oameni pricepuți și 
inimoși, care dau tot ce pot și 
ce știu pentru producție. Da
torită strădaniilor și inventi
vității lor s-au pus la punct 
multe lucruri în această secție.

Am urcat, în grabă, scările 
metalice pînă la cota unde-și 
are sediul secția respectivă. In 
birou l-am găsit, la masa de 
lucru. întocmind un bon de 
materiale, pe șeful secției — 
maistrul Aristică Lățea. Am 
intrat repede in subiect. Inter
locutorul ne-a vorbit cu o mul
țumire reținută despre reali
zările acestui colectiv care 
numără peste 100 de oameni, 
despre conștiinciozitatea 'or 
fn muncă, despre aportul lor 
ia îmbunătățirea procesului 
tehnologic de preparare, la re
alizarea sarcinilor de plan pe 
uzină. Vrednici, dar și inven
tai. muncitorii din cele 12 e- 
chipe de la întreținere au cău
tat, găsit și aplicat soluții 
deosebit de eficiente privind 
mai bunul mers al producției. 
Ei au înlocuit multe dintre 
Instalațiile și utilajele care nu

mai MULT,
mai BINE,
mai UȘOR

• Oameni animați 
continuu de idei no
vatoare • Tinerețea-și 
poartă fantezia prin 
tehnica modernă • In- 
tilnire la panoul frun
tașilor cu... bunicul u- 
zinei • Totul pentru 

producție, producția 
pentru toți

dădeau randamentul necesar 
cu altele de construcție pro
prie sau confecționate la 
U.U.M.P. Astfel, an înlocuit 
transportorul dc special cu o 
roată elevatoare — așa numită 
de „tip Coroești* — au scos 
mai multe întinderi cu contra
greutăți, introducînd în locul 
lor întinderi independente — 
de asemenea de construcție in
ternă —. au ridicat benzile de 
pe sol și au înlăturat curburi
le din scheletul acestora, au 
efectuat alimentarea stației de 
barită direct din decantor. ue- 
maifiind astfel necesare pom
pele inițiale care se defe* iau 
foarte des, au adoptat acțio
nări de rezervă la transportoa
rele cu bandă, reducînd în fe
lul acesta, în mod substanțial, 
timpul de oprire a benzilor în 
cazurile de avarii. Iată doar 
cîteva din preocupările încu
nunate de succes ale lucrători
lor din secția mecanică a pre- 
parației Coroești.

— Toate acestea — ne spu
nea maistrul Aristică Lățea — 
sînt meritele colectivului, ale tu
turor. Fiecare a înțeles că nu
mai printr-o organizare ju
dicioasă a procesului de pro
ducție, prin aplicarea unei 
tehnologii moderne, prin ordi
ne și disciplină, prin exigență 
și autoexigență putem ajunge 
la rezultate bune. Fiecare 
ne-am mobilizat toate cunoș
tințele și puterea de creație 
pentru a ne face munca mai 
ușoară, mai plăcută. Și am 
reușit în bună măsură. Repa
rațiile și reviziile de bună ca
litate, exploatarea rațională a 
utilajelor sînt alte atribute 
care au situat secția mecanică 
printre fruntașele pe uzină, 
sînt alte atribute care au con
dus la realizarea lună de lună 
a sarcinilor de plan pe secție.

Am vrut să discutam cu 
cîțiva dintre meseriașii de aici. 
Nu i-am deranjat. Erau angre
nați în lucrări la fel de impot- 
tante ca-n fiecare zi. „Da, la, 
fel de importante ca-n fiecare zi 
— a ținut să întărească maistrul 
Aristică Lățea. Căutările noas
tre novatoare, preocupările 
noastre pentru continua îmbu
nătățire a procesului de pro
ducție, pentru modernizarea 
transportului și ușurarea mun
cii manuale nu s-au terminat. 
Ele continuă cu aceeași pasi
une, cu aceeași dorință de rea
lizare din partea fiecărui com
ponent al secției*.

Am schimbat totuși cîteva 
cuvinte cu unul dintre cei 
mai harnici și pricepuți șefi de 
echipă: Sigismund Gbnczi, de 
la transportoare cu cupe și 
bandă. „Fără să mă laud, vă 
pot spune că echipa mea de 
16 oameni este cea mai bună 
din secție. Nouă ni se încre
dințează toate lucrările mari, 
importante. Și ne facem da
toria cum trebuie. Sîntem con- 
știenți că trebuie să ne facem 
datoria*.

Evident. Sigismund Gbnczi 
nu se lăuda. Despre el ■ și e- 
chipa lui vorbesc de la sine 
realizările obținute. Intre oa
menii de nădejde din secția 
mecanică ne-au fost recoman
dați și Ilie Cață. șeful echipei 
de sudori, Carol Gref, șeful e- 
chipei de la cîntare, muncito
rii George Rad, Cornel Colda, 
Simion Szocs, Dumitru Durac, 
Florea Dabu, Alexandru Tres- 
tian, ca să-i enumerăm doar 
pe cîțiva dintre cei peste 100 
de componcnți ai secției.

Cea mai mare secție a prc
parației Coroești are în alcă
tuirea sa. printre mulți tineri, 
și pe veteranul uzinei. Este 
vorba de lăcătușul Mihai 
Meinzenbach, șeful echipei de 
la ciururi vibrante. La 75 de 
ani, Meinzenbach baci ..sufciă* 
încă de neodihnă, de pasiunea 
muncii. Doream să schimbăm 
cîteva cuvinte cu dînsul. N-am 
reușit. Intîlnirea noastră s-a 
produs numai la panoul frun
tașilor în producție pe anul 
trecut. Dintr-o fotografie 6/9 
neobositul de bunic al prepa
rat iei Coroești zîmbea satisfă
cut. I-am înțeles mulțumirea. 
Nu i-am mai pus întrebări.

N-am mai pus nici altora 
întrebări. Recomandarea tova
rășilor Gheorghe Mirică și Du
mitru Andrițoiu, și apoi discu
ția cu maistrul Aristică Lățea 
și cu șeful de echipă Sigismund 
Gbnczi ne edificaseră asupra 
unui colectiv de oameni vred
nici și pricepuți, pentru care 
munca înseamnă suprema pre
ocupare, suprema mulțumire. 
Asemenea oameni sporesc ca
ratele colectivelor în care 
muncesc, le dau forță, le so
lidifică personalitatea.

„învață să trăiești 1“
Nu a trecut mult 

timp de cînd în co
loanele ziarului 
fost semnalate faptele 
unor iresponsabile ca
re din interes, din do
rința de cîștiguri ili
cite au provocat mai 
multe întreruperi 
sarcină, încâlcind 
mod flagrant prevede
rile legii. Iată că un 
nou caz ne-a fost 
adus la cunoștință. 
Ana Morar, pretinsă 
soră medicală a pro
vocat un avort Vale- 
riei A. din Vulcan. 
Cîteva cuvinte doar 
și ne vor fi suficien-

au

de
in

te pentru a creiona 
profilul acestei femei, 
și ea mamă, care s a 
pretat la comiterea 
unui act inuman.

Copilul Anei, o fe
tiță de 12 ani, după 
ce a fost părăsită de 
mama sa, care și-a în
țeles cu totul 
îndatoririle în
lie, i-a cerut într-o zi 
acesteia, 2—3 lei pen
tru bomboane. învață 
să-i ciștigi — i-a răs
puns nepăsător A. M.; 
învață să-ți trăiești 
viața, ești destul de 
mare. Un răspuns ra

re trădează optica u- 
nei mame ingrate, 
fără scrupule în viață. 
După ce și-a părăsit 
familia, A. M. s-a mu
tat din Petrila, în o- 
rașul Vulcan fără 
a-și îndeplini forme
le de mutare. Un gest 
caracteristic păsărilor 
călătoare. La Vulcan 
a găsit cu multă ușu
rință o „gazdă bună", 
una dintre acele fe
mei naive care nu se 
interesează pe cine 
primesc în casă, cît 
se interesează de ob
ținerea unui cîștig 
ușor. La aceeași gai-

pacienta 
Anei M., tînăra Vale
ria A. căreia îi lipsea 
cu desăvîrșire acel 
suport, atît de indis
pensabil, al unei edu
cații bazate pe cin
ste.

Faptele s-au consu
mat. Dacă le dezvălu
im opiniei publice, o 
facem pentru ca din 
trista experiență a 
celor două femei să 
fie trase învățăminte, 
să fie evitate alte acte 
inumane, condamnate 
cu asprime de legile 
societății noastre.

dă locuia

Greșeală 
voită

In urmă cu șase luni, Ion 
Ioana din Petroșani a plecat 
de la soție, luîndu-și cu el 
o parte din lucruri. După 
un timp s-a gîndit că n-a 
luat destul, că ei i-a rămas 
mai mult. Și atunci, egoismul 
și disprețul față de fosta sa 
tovarășă dc viață l-au îm
pins la greșeală. Intr-o zi, 
în absența de acasă a fos
tei sale soții, a pătruns în 
locuința ei și i-a distrus 
îmbrăcăminte în valoare de 4 000 lei. Pentru că orice 
greșeală se plătește, și Ion 
Ioana va suporta consecin
țele. Cu atît mai mult că el 
a greșit cu bună știință.

Sub masca blîndejii -

CHIPUL 
INFRACTORULUI 

PĂTIMAȘ
CEEE 
E
B

e e a ta

□

E

Un miner destoinic, nici 
prea linăr, nici prea in virstă, 
un miner dintre aceia care in 
lupta aprigă din adincuri nu 
folosește doar forța brațelor, 
ci și puterea rațiunii, a făcut 
o reclamație. Și-a reclamat, 
in cuvinte moderate, superio
rul - un tinăr inginer care a 
terminat I.M.P. doar de doi 
ani. De atunci, de doi ani - 
afirmă minerul - omul cu pa
talamaua la mină inveninează 
pe nedrept climatul de muncă 
unde lucrează, etalindu-și os
tentativ, zi de zi, funcția, acu- 
zînd nivelul redus de ințelege- 
re al subalternilor. In atare si
tuație, oamenii din subordinea 
sa nu mai au - e și firesc a- 
«st lucru - liniștea atil de 
necesară activității productive, 
nu mai găsesc limbajul potri
vit in discuțiile cu șeful care 
nu se poate cobori de pe 
soclu-i iluzoriu.

Deoarece este un caz de 
„individ-colectivitate", m-am 
interesat cine-i acest „suve
ran". Nu mică mi-a fost mi
rarea cind in persoana lui am 
identificat pe „eroul" Jnui 
reportaj publicat cu cițiva ani 
in urmă in acest ziar, pe cind 
inginerul de azi era student

----------------

II cheamă Ion Arustei. In 
urmă cu un an a plecat din 
satul lui natal, din bătrîna 
Moldovă, cu o direcție pre- 

‘ cisă : Valea Jiului. Auzise 
că aici minerii cîștigă bani 
frumoși. S-a hotărit să se 
facă miner. La Dîlja, orta
cii l-au primit cu bucurie, 
ca pe un frate mai mic. 
Conducerea minei i-a acor
dat ajutor și înțelegere, i-a 
repartizat un apartament mo
dem pentru el și tînăra so
ție cu care a întemeiat un 
cămin trainic aici, la Petro
șani. La scurt timp a ajuns 
să cîștige cîte 2 000 lei pe 
lună. Familia lui Ion Arustei 
prospera. In vara acestui an 
și l-a adus la Dîlja și pe 
fratele său Gheorghe. S-a an
gajat și el la mină. Viața 
Iși urma cursul normal. Cei 
doi frați moldoveni mun
ceau cu tragere de inimă, 
cîștigau bine, erau mulțumiți. 
Din cînd în cînd însă îi sub
juga băutura și atunci uitau 
de tot ceea ce este bun și 
curat Mai ales Ion era ne
închipuit de dur. de violent. 
Consumul exagerat de alcool 
i-a împins nu de mult spre 
fapte reprobabile, pentru ca
re vor trebui să răspundă 
acum în fața legii.

Era 2 octombrie. Zi de sa
lariu la mină. Frații Arus
tei și-au luat banii și au 
plecat să se cinstească. Au

umblat din circiumă în cir
ciumă și pe la ora 11,30 au 
ajuns la blocul 49 din car
tierul Aeroport, unde și-au 
dezlegat băierele veseliei. 
Au început să cînte și să 
fluiere cit îi țineau puterile. 
Locatara Ana Oancea a „în
drăznit* să le atragă atenția 
că deranjează oamenii, să 
plece la casele lor și să-și 
vadă de treburi. Lovit în „a-

A trebuit să intervină or
ganele de miliție pentru a 
face ordine. Dar frații Arus
tei au ripostat, lovindu-i și 
pe oamenii în uniformă. Cu 
concursul mai multor cetă
țeni, cei doi au fost potoliți 
și conduși la locul unde, de 
obicei, mintea se limpezește 
și regretele sînt tîrzii.

Acum, frații Arustei sînt 
lucizi. Iși dau seama de gra-

j — Acum o lună 
tind m-ați consul
tat mi-ați spus că 
am o „sănătate de 
bou", dar de vreo 
săptămînă...

— Și, ce mai 
vii la mine ? Du-te 
la veterinar...

mi-ați
extras-o pe cea 
bună.

— Tot se strica 
de la cealaltă...

B

B

Q

B

B 
B

□
□
E

Acum, frații Arustei
sînt lucizi...

l

morul propriu”, Ion a ad- 
monestai-o și bruscat-o vio
lent. Același .tratament" i-a 
fost aplicat și locatarei Aris- 
tica Bică, care a intervenit 
să aplaneze conflictul. Fe
meile au intrat în panică și 
abia au putut ajunge în a- 
partamentul Anei Oancea. 
Huliganul după ele... (vor
ba unui personaj al lui Ca- 
ragiale). Aici a continuat cu 
insultele și amenințările, 
speriindu-i pe cei trei co
pii care s-au pornit pe plîns.

vitatea faptelor comise. Le 
regretă sincer. Dar e tîrziu. 
Legea nu iartă. Lecția ce le 
va fi „predată* ar putea să 
le ofere suficiente elemente 
care să-i facă să înțeleagă 
că nimănui nu-i este permis 
să tulbure liniștea și ordi
nea publică, să știrbească 
demnitatea și să arunce cu 
tină în niște oameni nevi- 
novați. Frații Arustei sînt ti
neri și pot înțelege bine a- 
ceste lucruri.

Condamnarea tînărului Flo
rian Gheorghiu la 1 an și 
șapte luni închisoare a fost 
dictată la 12 februarie a.c. 
de Tribunalul din Craiova. 
De atunci însă el a dispărut 
din localitate, hoinărind fă
ră adresă prin țară. A fost 
prins de mai multe ori pe 
tren fără bilet de călătorie 
și a mai primit cîteva con
damnări. Ajuns în localitatea 
Bălan, a comis o înșelătorie

0 direcție 
precisă

și a pornit mai departe spre 
alte zări. In Petroșani însă 
a fost... zărit și identificat. 
Va pleca și de aici, dar la 
o adresă exactă. Și el știe 
care este această adresă. 
Spre ea va merge cu bilet... 
în regulă.

Pagină realizată de :
Dumitru GHEONEA
Ioan DURECI
Tiberiu KARPAT1AN
Ion LICIU
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Stau față în față cu un om trecut de a doua tinerețe. 
Are părul alb, privirea ageră. Pare un bărbat de treabă 
care nu ar fi capabil decît de lucruri bune. Și totuși este 
anchetat pentru acte antisociale pe .care aproape nu-ți vine 
să crezi că el le-a comis. Vorbește cu blîndețe. Cere cle
mență. Nu vrea să ajungă din nou acolo unde a fost de 12 
ori (!) Da, nu este nici o eroare. Acest om 
damnat de 12 ori la pedepse variind între 
Ce făcuse ? Dar ce nu făcuse!... Furturi, 
viciu, delapidare, înșelăciune.

Și-a trăit viața ca o pasăre migratoare.
a umblat din întreprindere în întreprindere, dar nicăieri 
nu și-a găsit locul. Intre 1948—1970, adică vreme de 22 de 
ani, și-a desfășurat cea mai intensă „activitate*, pentru 
care a fost trimis de 12 ori la închisoare. A colindat pe 
la Sibiu, Craiova, Roșiorii dc Vede. Gilort. Tg. Jiu, Segar- 
cea, Petroșani. Și peste tot pe unde a trecut a făcut ra
vagii. Deviza lui era : „După mine, potopul". A suportat 
cu stoicism rigorile legii, dar nu s-a lecuit de rele. S-a 
strecurat prin viață, și-a adunat anii munciți și. ca fie
care cetățean al țării, a ieșit la pensie. Cu 900 de lei pe 
lună își putea duce traiul fără lipsuri materiale. Este la 
vîrsta cînd nu mai are nevoie de prea multe lucruri. Sînt 
anii pe care trebuie să-i consume fără griji, fără neliniști. 
In fond, a făcut destule aventuri în tinerețe, a cunoscut 
și ce-i bine și ce-i rău, s-a angrenat cu ușurința caracte
rului său în încurcături pentru care a plătit de multe ori 
cu propria libertate. In anumite împrejurări s-a orientat 
cu abilitate și viclenie. A găsit adesea în preajma sa cre
duli, naivi, oameni legați la ochi pe care i-a escrocat fără 
teamă și reproș. Deși, cu siguranță, nu auzise de remarca 
unui erou al lui Diderot, care spunea că „banii proștilor 
sint bogăția deștepților", „eroul* nostru o aplica în stil mare. 
De 5 ori a fost condamnat numai pentru înșelăciune. De
venise o specialitate a vieții lui. Nu se putea abține să nu 
mintă, să nu fure încrederea oamenilor, să nu-i escroche- 
ze. Material uman pentru întreprinderile sale găsea din a- 
bundență. Naivii și chilipirgiii parcă îi ieșeau singuri în 
cale. Se descurca, iar atunci cînd era chemat să dea soco
teală pentru faptele sale părea omul cel mai blind din 
lume.

In 1964 a fost condamnat pentru a 12-a oară. Pedeapsa 
a fost severă : 7 ani. A revenit însă. Era de așteptat să-și 
înfrîngă pentru totdeauna pornirile antisociale, datorită că
rora a fost atîția ani hoinar prin viață. Dar încă nu a ajuns 
la o înțelegere cu sine. încă își continuă aventurile. De
clară satisfăcut că se descurcă : mai face curte la cîte o 
fetișcană naivă, cu mintea scurtă ca și fusta, mai găsește 
cîte un „fraier* pe care-1 „trage în piept* de bani și timpul 
trece, treaba merge, lumea-1 înțelege.

Numai că pensionarul acesta, călător bezmetic pe a- 
leile vieții, nu se mulțumește doar cu atît. Vrea mai mulți 
bani, mai multe plăceri. Iși caută toată ziua clienți, le „sanc
ționează" naivitatea cu anumite sume de bani, lăsîndu-i 
apoi în așteptare cu promisiuni bine ticluite. Ion Negrea 
va aștepta mult și bine să-i aducă lemne, pentru care l-a 
arvunit cu 100 Iei; pentru Veronica Anca cele două tone 
de cărbune plătite cu 30 lei vor rămîne o iluzie vagă; Ni- 
colae Stancu, din Petrila, nu va vedea niciodată seîndura 
tocmită și nici banii dați înainte. Dar cîți alți creduli și 
chilipirgii — oameni care caută avantaje ușoare cu bani 
puțini, pe căi ocolite, oameni care urmăresc profiluri ief
tine — nu vor fi căzut în plasa acestui escroc de profe
sie, deplîngîndu-și acum banii și blestemînd clipa toc
melilor ? !... Cei care-1 cunosc, care au încheiat tranzacții 
cu acest om, își vor îndeplini o obligație cetățenească dacă 
vor oferi relații organelor de miliție din Petroșani. Nu 
pentru altceva, dar poate-1 vor ajuta ca. măcar acum, să 
revină și el la realitate. Acum cînd va apărea pentru a 13-a 
oară în fața instanței de judecată. Acum, la a 13-a lo
vitură.

II cheamă ION CIUREA, pensionar din Petroșani.
Și ce bărbat blînd pare !...

a mai fost con- 
6 luni și 7 ani. 
abuzuri în ser-

A colindat țara,
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Of „SUS“, 
OAMENII

SiNT,

MICI ?!
mintesc că atunci perora con
vingător in fața unor colegi 
despre faptul că „nici un ma
nual universitar nu conține 
vreo referire la obligativitatea 
de a saluta tu primul pe ci
neva, că este o treabă a fie
căruia dacă vrea sau nu să 
salute, că nu există o lege in 
acest sens".

lată dar că studentul de 
atunci iși pune acum în va
loare opțiunile și concepțiile 
lui despre respect și bunăcu 
viință, pe care el nu le-a ci
tit, probabil, in nici un ma
nual. Cititorul așteaptă, desi
gur, nerăbdător, să afle nu
mele acestui „erou" scris cu 
majuscule. Nu-I vom dezvălui 
însă. Și asta din niște motive 
anume, pe care cititorul va 
trebui să le accepte. El este, 
încă, șeful unui grup social de 
oameni. El are, totuși, o res
ponsabilitate in cadrul colecti
vului în care lucrează. Nu-i 
dezvăluim identitatea și la qin- 
dul că el, recunoscindu-se -r 
aceste rinduri, iși va revizui 
ținuta etică, cel puțin acum, 
în calitate de inginer, dacă 
anii de studenție nu i-au fcsl 
suficienti să-i nă’-undă conți
nutul și însemnătatea. lor 
dacă va continua pe aceeași 
r-'e> cu orincHiîl* lui deforma
te despre respect si bunăcu- 
viință, ne vom face o dator** 
aducindu-l sub Iun- ‘âmădu 
toare a opiniei publice.

In fața unor cazuri ca aces
ta, in loc de concluzii, cred că 
este mai bine să ne întrebăm 
dacă în cadrul formelor de 
predare a științei conducerii 
nu se poate face mai mult si 
in acest sens al modelării «•on- 
duitei. Să se facă mai mult - 
ridicindu-se, poate, chiar la 
rang de știință — și in reeo 
ce privește stabilirea unor 
relații de principialitate și 
conduită morală în cadrul 
colectivelor de oameni din $o 
cietatea noastră, care a des
cătușat pentru totdeauna spi
ritul.

Lițtig 
suplimentar"

Munca la mina Dîlja îi 
aducea bani frumoși lui 
Constantin Garaiacu. Dar el 
voia să-și suplimenteze câș
tigul și atunci a recurs la 
furt. In 7 octombrie a pă
truns în locuința lui Con
stantin Bușe, s-a aprovizio
nat cu mai multe lucruri pen
tru comercializare și dus a 
fost. Dus a fost la miliție 1 
Cu un cîștig tot s-a ales 
Constantin Garaiacu. Dar nu 
in bani, ci în... luni.

Joc de cap cu... mina stingă
Se gîndise că așa va cîș- 

tiga bani frumoși fără să 
muncească. Azi puțini, mîi- 
ne puțini, se adună; cît i-o 
lăsa inima pe fiecare. Și C. 
Grancea din Sîntămăria Or- 
lea a intrat în rol. Mai în- 
tîi a simulat că are mîna 
stingă paralizată și numai 
pe dreapta bună cu care să 
primească mila 
După un

oamenilor.
timp i-a pierit, așa

din senin, 
Bietul de el. 
și surdo-mut. 
vor îndura. Și s-au indurat. 
Niște oameni s-au îndurat 
să-i ceară cîteva explicații, 
după ce a fost găsit la Cim- 
pa implorînd mila sătenilor, 
întrebările Ie-a auzit, dar 
nu poate răspunde. Deși vor
bește la perfecție, nu găsește 
cuvintele potrivite...

graiul și auzul. 
Și paralizat 
Oamenii se

„ASCUNZĂTOAREA"

„Prestidigifatoarea46
Venise varză la un maga

zin din Vulcan. Se adunase 
lume multă. In aglomerație 
s-a Intercalat și Elisabeta 
Barabaș. Dar nu varza o in
teresa pe ea. ci folosea prile
jul pentru a scoate un „loz 
cîștigător* din vreun buzu-

nar. Și-a reușit să scoată 
unul : un portmoneu cu 200 
Iei din buzunarul Ecaterinei 
Hălmăgcan. „Prestidigitatoa- 
rea* Elisabeta Barabaș a fost 
prinsă. Buzunarele vulcăneni- 
lor au mai scăpat de un pe
ricol ...

Nu doar tonul face muzica
Asculta el destulă 

dar vroia să aibă un 
tofon al 
ploateze 
trebuii 
bani și 
Asta ar 
mult și Ion Tirivesc era gră
bit. ~ 
de. 
din

muzică, 
magne- 

lui, pe care să-l ex- 
la maximum. Ar fi 
să economisească 

să-și cumpere unul, 
fi durat însă cam

S-a orientat, însă, repc- 
Văzuse el la Cineclubul 
Lupeni un magnetofon

„Tesla". Ii rămăsese gîndul 
la el. Și gîndul și ochii. 
Intr-o seară s-a hotărit să-l 
treacă în „gestiunea" 
forțat ușa unde era 
„magul*, l-a luat și a 
fericit. Prima melodie 
tristă, prilejuindu-i o 
cută întîlnire cu organele de 
miliție. Ion Tirivesc, a dat 
tonul. Muzica i-o fac alții...

lui. A 
închis 
plecat 
a fost 
neplă-

5i
I

I
i

Lucra ca sudor la Bistrița Năsăud. In vara 
acestui an a primit o lucrare la o cantină din 
localitate. Neluînd măsuri de asigurare a locu
lui de muncă, a incendiat cantina, producînd 
pagube în valoare de aproape 60 000 lei. Evi
dent, fiecare neglijență se plătește. Și Ștefan

Drimuș trebuia să plătească. Dar, pentru a 
6căpa de urmărirea organelor de miliție, a 
dispărut din Bistrița Năsăud, găsindu-și „as
cunzătoare" — după calculele lui — în Valea 
Jiului. A fost însă descoperit și arestat.

® 
® 
® 
®
® 
®

Frățește, pe toată linia
Tot de la beție li se trage și fraților Georgică și Ște

fan Bantea din Lupeni. Intr-o seară s-au îmbătat bine 
(destul de rău din partea lor) și au pornit în căutare de 
scandal. In cale le-a apărut — nici el nu știe cum — Nico
lae Ivanciuc. Bețivii au devenit dintr-o dată huligani. L-au 
maltratat fără milă pe drumețul pașnic și au continuat pe 
aceleași cărări strîmbe. La miliție lucrurile s-au îndreptat. 
Frățește, vor primi pedeapsa...

Călătorie sprîncenată
Manza s-a prezentat într-o zi la C.C.P. și s-a 
va aduce muncitori pentru minele din Valea 

multă bună 
anza 400 lei

Nicolae 
angajat că 
Jiului. Oameni de bună credință — de prea i 
credință ! — cei de la Centrală i-au dat lui Ma 
și 50 bilete de tren speciale, așteptlndu-1 să se întoarcă 
cu o trupă de oameni. Dar n-a mai venit nici măcar sin
gur. A trebuit să-l caute miliția și să-l întrebe cum a fost 
călătoria. Cam sprîncenată, se pare.
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FRIEDRICH ENGELS Orașul
mișcarea muncitorească

din România

cu rezonante 
de foc

activitate teoie- 
inchlnatâ in in- 
i aspirațiilor și

Prin vasta sa 
lico și practică i 
(regime împlinirii , -
năzuințelor vitale ale proletaria
tului, prin contribuția sa uriașă 
la constituirea și dezvoltarea în
vățăturii marxiste, la afirmaisa 
puternică a ideilor socialismului, 
Friedrich Engels, de la a cărui 
nașiere aniversăm la 28 noiem
brie a.c. 150 de ani, și-a înscris 
pentru totdeauna numele alături 
de acela al' lui Korl Marx in ga
leria celor mai de seamă perso- 
nal tăți din istoria universală.

Engels a cunoscut și a urmă
rit îndeaproape și dezvoltarea 
mișcării muncitorești și socialiste 
din țara noastră. Chiar de la în
ceput, socialiștii români au pri
mit un prețios ajutor din partea 
genialului teoretician și condu
cător al mișcării muncitorești i 
lernaționale.

150 de ani
de la nașterea 
marelui geniu

al omenirii

sesia a citorva exemplare din 
publicațiile socialiste românești : 
„Revista socială”, „Contempora- 
nul’precum și a broșurilor „Ce 
vor socialiștii români" și „Rari 
Marx și economiștii noștri". Ur
mărind traducerea in limba ro
mână a unor lucrări proprii și :n 
special traducerea lucrării „Ori
ginea familiei, a poprietății pri-

Reviste „Contemporanul",
„Revista socială", „Emancipa- 
rea", apărute la sfirșitul secolului 
el XlX-lea și care iu coloanele 
loi au publicat in traducere ex
trase din valoroasele lucrări ale 
întemeietorilor socialismului știin
țific, au avut un mare rol in 
clarificarea ideologică din sinul 
mișcării socialiste din România.

Cu toate că mișcarea socialis
tă din România făcuse pași în
semnați in direcția însușirii prin
cipiilor socialismului științific, exis
tau încă puternice controverse, 
mai ales in privința conținutului 
politicii „partidei socialiste".

Aceste frămintări și divergen
țe care existau in sinul mișcării 
socialiste din România au fost 
cunoscute de conducătorii parti
delor social-democrate din apu
sul Europei și de însuși Friedrich 
Engels. De pildă, socialiștii din 
lași au publicat, la 4 ianuarie 
1888, o scrisoare de răspuns a 
lui Engels in „Contemporanul" 
pentru a dovedi după cum afir
mau ei, câ „politica noastră, a 
socialiștilor grupați în jurul „Re
vistei sociale" și al ziarului „Mun
citorul", are sprijinul capului teo
retic al partidei social-democra- 
tice din lumea întreagă... a 
Friedrich Engels".

In introducerea la lucrarea 
K<vl Marx „Luptele de clasă 
Franța 
scria : 
și-au cucerit anul trecut dreptul 
de vot și au învins intr-un sfert 
din circumscripțiile electorale. In 
Elveția, in Italia, in Danemarca 
chiar și in Bulgaria și în Româ
nia socialiștii sînt reprezentări in 
parlament".

Se poate arăta că 
din 
lui 
nii deputațiloi 
in 
resc.

De asemenea, marele dascăl 
al proletariatului internațional 
de atunci primea regulat o serie 
de ziare și broșuri socialiste ro
mânești. Din scrisoarea trimisă la 
4 ianuarie 1888 lui loan Nădej
de reiese că conducătorul prole
tariatului internațional era in po-

lui
... in
(1848-1850)" Engels

„In Belgia muncitorii

socialiștii 
România au cerut îndrumări 

Engels și in privința atitudi- 
>r socialiști români 

parlamentul burghezo-moșie-

Transportul
în subteran
(Urmare din pay. 1)

curs de experimentare la ora 
actuală.

In scopul creșterii capaci
tății de tracțiune pe traseele 
p. mcipale de transport din 
subteran, cu o consecință a 
îmbunătățirii permanente a 
condițiilor de aeraj, s-a ex
tins transportul cu locomo
tive Diesel in construcție anti- 
grizutoasă. In același timp 
— contmuînd acțiunea de 
modernizare a transportului 
subteran — s-a trecut la 
transportul continuu pe benzi 
de cauciuc la orizontul 440 
Lupeni si orizontul 575 Paro- 
șenj. procedeu deosebit de 
rentabil, care se va extinde 
in viitorii ani și la alte u- 
nități din bazin.

Pentru tr.msu /. tu! persona
lului în subteran, s-au proiec
tat și realizai două t puri de 

cu capacitate de 
rari.

ier

H

vote și a statului", Engels ex
prima sinceie mulțumiri socialiș
tilor români, „pentru munca 
care ați avut amabilitatea 
luați asupra dv. ca aceste 
crări să devină accesibile 
torilor români".

Intr-o corespondență trimisă 
lui Albert Sorge, la 10 noiembrie 
1894, Engels constata : „In afară 
de celelalte ziare socialiste mi 
se mai trimit in momentul de față 

“ și 
?• 

cite

pe 
s-o 
Iu- 

citi-

ziarul românesc „Munca* 
ziarul bulgăresc „Socialistul* 
incep să mă inițiez puțin 
puțin in aceste limbi".

Preocupările perseverente 
socialiștilor români de a 
o gazetă zilnică in locul s 
minalului „Munca" au losi 
marcate de Engels. In scrisoarea 
amintită mai sus, Engels il in
forma pe A. Sorge câ „Românii 
vor edita la București un coti
dian". Semnalăm de asemenea 
faptul că Engels a fost preocu
pat de studierea limbii române, 
mai ales in scopul de a urmări 
îndeaproape râspindirea socialis
mului științific in această parte 
a Europei.

Referitor la neobositele sale 
strădanii de a învăța limba ro
mână, Engels 
motoarele in 
ianuarie 1888 
cinstea pe care 
lot-o (de a publica in limba ro
mână unele lucrări ale sale — 
n.n.) mi-ați făcut și un serviciu 
personal intrucit mi-ați dat po
sibilitatea sâ invâț in sfirșit mă
car in mică măsură limba dv. 
Spun in sfirșit pentru că, in urmă 
cu aproape 50 de ani, am în
cercat, folosind gramatica com
parativă a limbilor romanice a 
lui Diez, s-o invâț, dar fără suc
ces. De curind mi-am procurat 
o mică gramatică a lui Cionca 
dar cum nu aveam texte pentru 
lectură și nici dicționar progre
sam foarte incet. Or, cu ajuto
rul traducerii dv. am reușit să 
fac unele progrese : textul ori
ginal, etimologia latină și slavă 
mi-au înlocuit dicționarul și da
torită dv. pot spune acum : lim
ba română nu-mi este complet 
necunoscută. Totuși mi-ați face 
un mare serviciu dacă mi-ați re-

consemna 
scrisoarea

„pe 
mi-ați

comanda un dicționar accepta
bil romăno-german, româno-fran- 
cez sau româno-itolian, că aces
tea mi-ar da posibilitatea să în
țeleg mai bine articolele și bro
șurile dv. „Ce vor socialiștii io- 
măni" și „K. Marx și economiștii 
noștri", pe care le-am primit". 

Engels a cunoscut 1
numeroși socialiști ți 
tori ai mișcării noastre 
rești. Cu unii dintre ei 
chiar corespondență. C. 
geanu Gherea amintea 
anul 1893 (probabil in 
lie) s-a intnnit cu F. Engels 
Londra, iar apoi cu o lună mai 
tirziu la Zurich. Delegații organi
zațiilor muncitorești din România 
la Congresele internaționalei a 
ll-a au cunoscut, de asemenea, 
personal pe conducătorul prole
tariatului internațional.

Ehgels a colaborat și la re
vista „L’Ere nouvelle" pe cate o 
scolea la Paris George Diaman- 
di, socialist din România. Inte
resul pe care-l purta Engels 
mișcării muncitorești ți socialiste 
dm țara noastră se poate con
stata ți din corespondența pur
tată cu Panait Mușoiu, socialist 
înaintat in acea vieme. Preocu- 
p.ndu-se să retipărească in lim
ba română lucrarea „Socialism 
utopic ți socialism științific", 
Mușoiu ii trimite lui Engeis la 24 
februarie 1894 un exemplar al 
lucrării, cu rugămintea de a-i 
scr.e o prefață pentru ediția ur
mătoare. F. Engels, deși ocupat 
cu terminarea volumului al lll-lea 
ci Capitalului lui Marx, îi răs
punde la 20 martie 1694, atiă- 
g.ndu-i atenția că : „să nu luați 
ca bază traducerea franceză a 
acesteia". Engels mai aruta că 
„an păcate timpul nu-mi per- 
m.le să vă satisfac dorința de a 
scr.e o prefață la noua ediție".

ui operele lor, întemeietorii so
cialismului științific K. Marx și F. 
Engels s-au referit in repetate 
rinduri și au făcut aprecieri va
loroase privitoare și la istoria 
generală a țârii noastre, la lupta 
revoluționară a maselor din □- 
ceaslă parte a Europei.

in anul 1869, asociațiile mun
ci.arești din Transilvania < u 
primit din străinătate unele lu
crări ale lui Marx ți Engels ca 
„Manifestul Partidului Comunist", 
„Statutui Internaționalei I", etc. 
Astfel, după cum rezultă dinti-un 
document cu ocazia unor perche
ziții făcute la domiciliul unor 
socialiști din Brașov, in anul 
1884, autoritățile burghezo-mo- 
șierești au confiscat pe lingă 
„Manifestul Partidului Comunist" 
și lucrările : „Muncă salariată și 
capital", „Dezvoltarea socialis
mului de la utopie la știință", 
in limba germană. Cițiva ani 
mai tirziu apare știrea că la bi
blioteca clubului muncitorilor din 
București se găseau lucrări ale 
lui Marx ți Engels, printre care 
„Anti-Diihring", „Ludwig 
bach și sfirșitul filozofiei clasice 
germane" și altele. Pe 
„Capitalul" Iui Marx o 
deosebit de puternică 
socialiștilor din România _ ___
citat-o cartea lui Engels „Origi
nea familiei, a proprietății pri
vate și a statului" apărută in 
limba română in 1885 in revista 
„Contemporanul". De asemenea, 
lucrarea lui Engels „Dezvoltarea 
socialismului de la utopie la ști
ință" a apărut in ediție româ
nească, sub titlul „Socialism 
utopic și științific" și a fost tra
dusă in 1890 de Panait Mușoiu, 
care in anul 1892 publică ți 
prima traducere in limba română 
a „Manifestului Partidului Comu
nist".

In perioada care a urmat, ele
mentele socialiste înaintate, iar 
mai tirziu comuniștii au dus o 
muncă intensă pentru publicarea 
in limba română și râspindirea 
in rindurile maselor muncitoare 
a operelor lui Engels.

Astăzi, cînd aniversăm un veac 
și jumătate de la nașterea lui 
Engels, tirajul operelor clasicilor 
marxism-leninismului este de or
dinul zecilor de mii.

„Studiind invâțâtura lui Marx, 
Engels, Lenin și străduindu-ne să 
o aplicăm - arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
avem permanent in vedere con
dițiile concrete istorice, sociale 
și naționale in care trăim. Nu
mai așa vom putea trage concluzii 
juste, teoretice și practice pentru 
făurirea noii orinduiri, numai așa 
vom putea acționa in concordan
ță cu legile generale ale dezvol
tării sociale, cit și cu viața".

și metal
(Urmare din pag. !)

personal 
conducă- 
muncito- 
a purtat 

Dobro- 
câ, 
luna iu-

in

la

Feucr-

lingă 
inriurire 
asupra 

a exer-

Stelian POPESCU

Alte dale „biografice", daca 
se poate spune oșo, ole celui 
moi tinâr institut om aflat de 
Io tovarășul conferențiar, doc
tor inginer Anton Saimac, pro
rectorul Institutuiui. Acesta 
ore trei secții : furnale și oțe- 
lorie, prelucrări plastice și 
tratamente termice și electro
mecanică metalurgică. La 
cursurile de zi și serale urmea
ză numeroși studenți veniți din 
aproape toate colțurile

O vizită, chior și sun 
prin complexul de clădiri 
Institutului este foarte edifica
toare pentru a-ți loce o ima
gine asupra condițiilor create 
pentru ca studenții să dispună 
de condiții optime. Sălile de 
cursuri ou fost dotate cu mo
bilier și material didactic mo
dern, ior laboratoarele au rost 
înzestrate cu aparatură și in
stalații necesare unei temeini
ce pregătiri. Curind se va ter
mina noul cămin și vor începe 
lucrările la un complex de lo- 
boratoore.

Dar cel moi important lucru, 
pentru cei care invoță aici, 
este oșo cum ne-au declarat 
mai mulți studenți, crearea 
posibilității de o aprofunda 
cunoștințele căpătate la cursuri, 
de a le aplica in practică in 
secțiile Combinatului siderur
gic Hunedoara. Laboratoarele 
și secțiile uriașului combinat, 
constituie un adevărat amfitea
tru viu, unde studenții pot cu
noaște practic agregatele cu 
o înaltă tehnicitate, pot urmări 
tehnologii moderne pe care, 
peste trei oni, vor fi chemați 
să le conducă, să le urmăreas
că, să le aplice.

Prima promoție o Institutu
lui de subingineri din Hune
doara, se pregătește temeinic 
pentru o se alătura siderurgiș- 
tilor, minerilor și constructori
lor, cu dorința fermă de a 
continua tradiția de frunte o 
acestor oameni harnici și pri- 
cepuți din orașul cu rezonanțe 
de foc și metal.

PETROȘANI Noiem
brie: In arșița nopții (26—29 
noiembrie); LONEA — 7 No
iembrie : Roșu și auriu (26— 
28 noiembrie): Minerul : Cei 
cinci din cer (26—29 noiem
brie); BARBAtENI : Stelele 
din Eger, seriile I și II (26 
—27 noiembrie); VULCAN ': 
Jandarmul se însoară (26—29 
noiembrie).

Localul în care a funcțio
nat sfatul popular al ora
șului Lupeni a fost destinat 
policlinicii din localitate, care 
avea mare nevoie de spațiu. 
Pentru mutarea acestei im
portante unități sanitare în 
noul local, trebuiau execu
tate unele amenajări, repa
rații interioare și exterioare, 
tencuieli și zugrăveli etc. 
Ținîndu-se seama de urgența 
și importanța acestui obiectiv, 
organele locale au stabilit ca 
lucrarea să fie executată do 
șantierul de construcții nr. 4 
Lupeni. Fusese dată în sea
ma unei unități care avea 
toate condițiile s-o finalizeze 
într-un timp scurt și la înăl
țimea așteptărilor. Dar au 
trecut multe luni și policlini
ca este încă departe de a 
arăta așa cum trebuie.

Mulți constructori arătau 
intr-o dezbatere de la înce
putul lunii octombrie că aici 
lucrările sînt mult rămase în 
urmă, munca nu este bine or-

Concursul „STAPIN

reușita

001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

Mina îsi

PE VOLAN"

19.15 Publicitate.

21,25 Panoramic științific.

22,35 Divertisment muzical.

22,50 Telejurnalul de noapte.

VULCAN

I
I

UN FOCHIST I
I
I

—* --

&

D. 1OSIF

lor, 
la

20,00 Film serial: „Noile a- 
venturi ale lui Huckle
berry Finn".

18,3u La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

20,25 Anchetă TV : Monumen
te in pericol 1

22,00 Actualitatea gîndirii lui 
Fr. Engels.

Duminică, 22 noiembrie, q.c. 
a avut loc la Deva, faza jude
țeană a concursului tinerilor șo
feri, „Stăpin pe volan", Io core 
ou participat și șase concurenii 
din Valea Jiului. Reprezentanții 
municipiului nostru cu obținut 
trei mențiuni prin Romulus Mol-

clovan de la S.T.R.A., Dumitru 
Alionescu și Aurel Otomega de 
la I.R.T.A., care au ciștigat cile 
200 lei în numerar ți obiecte in 
valoare de 190 lei.

Concursul a constituit un va
loros schimb de experiență pentru 
tinerii conducători auto, care și-ou 
reîmprospătat cunoștințele despre 
profesiunea aleasă.
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18.50 Mult e dulce și fru
moasă.

19,30 Telejurnalul de scară.

23,00 închiderea emisiunii.

SPITALUL UMHCAJ

Condiții de angajare : să fie calificat în me
seria de fochist.

Salarizarea : conform H.C.M. nr. 2 351/1969.
Informații suplimentare se pot lua zilnic, în

tre orele 8 și 15, de la șeful sectorului gospo
dărie al spitalului, telefon automat 103.

popularizează 
fruntașii

In ziua de 29 noiembrie a.c. 
în viața comuniștilor de la E.M. 
Lupeni va avea loc un eveni
ment deosebit de important. 
Membrii de partid, delegați de 
ei, vor participa la conferința 
de dare de seamă și alegerea 
noului comitet de partid de la 
mină. Cu acest prilej comisia 
cu munca politică de masă, de 
pe lîngă corni letul de partid 
al minei, in colaborare cu co
mitetul sindical și cercul foto 
din cadrul clubului din Lupeni 
pregătesc un foto-montaj prin 
care vor fi popularizați frun
tașii în producție, în activita
tea obștească și de partid de 
la E. M. Lupeni.

ganizată, lipsesc materiale și 
se tărăgănează executarea u- 
nor operații. Atunci s-a ex
primat dorința de-a urgenta 
terminarea reparațiilor însă 
nici acum șantierul 
grăbește.

Privită din exterior 
rea arată ca o construcție pă
răsită. O parte din fațadă a 
fost cîndva zugrăvită cu o 
culoare deschisă, celelalte 
ziduri au rămas cu aceeași 
patină înnegri tăi de vreme și 
de fumul cărbunelui. O sche
lă metalică neutilizată împie
dică și acum pe cei care 
trec prin fața policlinicii sau 
doresc să intre în clădire. 
Dar cîte aspecte negative nu 
sînt și în interior ? !

Cei care și-au luat angaja
mentul să execute la timp lu
crările au uitat să mai trea
că pe-aici. O mică îmbolnă
vire le-ar aminti de policli
nică. N-ar fi bine ca șantie
rul să se „caute" de pe a- 
cum ?

Primele „imagini care fug“
S-au împlinit 75 de ani de 

la prezentarea pentru prima 
oară in public a unor imagini 
cinematografice. Consemnind 
această dată, agenția A.D.N. 
amintește că la 1 noiembiie

1895 la teatrul de revistă 
„Wintergarten" din Berlin, fra
ții Max și Emil Skladanovski 
au prezentat spectatorilor pri
mele „tablouri care fug". De
oarece frații Skladanovski nu

erau siguri de succesul 
acest număr a fost inc us 
sfirșitul programului de revistă 
și a durat 15 minute. Ei au 
folosit pentru prezentarea „ta
blourilor" un aparat cu două

obiective care proiecta pe rind 
imaginile. Primul proiector ase
mănător a fost construit puțin 
mai tirziu - la 28 decembrie 
1895 - cu care renumitul 
Louis Lumiere a proiectat pri
mul său film.

Pe urmele materialelor publicate

In articolul cu titlul de mai 
sus. apărut în ziarul nostru nr. 
6 522 din 20 octombrie a. c., au 
fost relevate o serie de defi
ciențe privind felul defectuos 
de funcționare a instalațiilor 
sanitare din blocul 200 Lupeni, 
calitatea necorespunzătoare a 
reparațiilor ce se execută de 
către lucrătorii sectorului I.G.L. 
Lupeni la acest bloc, lipsuri 
care au dat loc la nenumărate 
rcclamații din partea locata
rilor.

Cu privire la cele semnalate 
in articol. conducerea Intre- 
p: .■ îerii de gospodărie locati
vă Petroșani ne trimite un răs-

LULM
puns prin care face cunoscut 
câ defecțiunile, semnalate la 
blocul 200 Lupeni, în aparta
mentele nr. 92, 96, 100, la in
stalațiile sanitare și de apă, 
au fost remediate.

.Cit privește numărul mare 
de rcclamații și sesizări din 
partea locatarilor — se arată 
in răspuns — vă comunicăm 
următoarele : Este adevărat că, 
in unele cazuri, sectoarele 
I.G.L. amină nejustificat reme
dierea defecțiunilor solicitate de 
locatarii din blocuri și nu în
totdeauna reparațiile sînt de 
calitate corespunzătoare, pentru 
care conducerea I.G.L, a luat

O reuniune

Sîmbătă, 21 noiembrie a. c., 
la Liceul industrial Petroșani a 
avut loc o frumoasă reuniune, 
la care au participat alături de 
elevii acestui liceu, elevii Li
ceului teoretic.

In cadrul reuniunii, organi
zate pe tema .încurajarea ti
nerelor talente", elevii au reci
tat versuri din poeziile scrise 
de colegii lor, iar cei mai ta
lentat) au prezentat scenete, 
cîntece și momente vesele.

Inițiată și pregătită de orga
nizația U.T.C. din anul IV C, 
în colaborare cu anul II C, 
reuniunea s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Ioan POPESCU, 
elev în anul al IV-lea la 

Liceul industrial minier 
Petroșani

angajează urgent

• ȘEF MAGAZIN TEXTILE 
Șl CONFECȚII ii. li Iuti

Condiții de angajare : candidatul să aibă o activitate 
comercială de 42 de luni și școala profesională comercială, 
sau școala medie și 30 luni activitate comercială.

Salarizarea — 1 480—1 810 lei. conform prevederilor 
Il.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la biroul 
personal al întreprinderii din str. Republicii nr. 90, telefon 
1518.

M NERI!

REPARAȚI] H LOR
măsuri ca pe viitor să nu se 
mai întîmple asemenea abateri, 
dar tot atit de adevărat este și 
faptul că comportarea instala
țiilor din PVC depinde în ma
re măsură și de modul de ex
ploatare a acestora de către 
locatari și multe defecțiuni 
sînt din vina locatarilor, fapt 
care foarte rar este scos în e- 
vidență.

Comportarea necorespunză
toare a instalațiilor sanitare din 
PVC de la blocuri este o proble
mă arhicunoscută, dar aceasta fi
ind soluția proiectantului sîntem 
nevoiți să le întreținem in con
dițiile existente. In sprijinul

acțiunii de instruire a locata
rilor, privind modul de folo
sire a instalațiilor sanitare din 
PVC, la toate blocurile cu în
călzire centrală au fost distri
buite și afișate instrucțiuni, e- 
laborate de către Direcția de 
gospodărie comunală și locativă 
Deva, a căror respectare tre
buie să fie obligatorie pentru 
toți locatarii, evitîndu-se astfel 
o serie de neajunsuri".

Am inserat toate acestea din 
răspunsul I.G.L. pentru a fi cu
noscute și de locatarii blocu
rilor cu instalații sanitare din 
PVC.

INTRODUCE
CAPUL*
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Proiectul de rezoluție 
inițiat de delegația română 

a fost adoptat in Comitetul
pentru problemele politice 
și de securitate al O.N.I).

NAȚIUNILE UNITE 25 -
Trimisul special Agerpres. 
Constantin Alexandroaie, tran
smite : Comitetul pentru pro
blemele politice și de securita
te al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat miercuri in 
unanimitate proiectul de rezolu
ție la punctul „Consecințele 
economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra 
păcii și securității in lume', 
inițiat de delegația română, 
căreia i s-au alăturat, în cali
tate de coautori, alte 24 dele
gații. Această problemă a fost 
înscrisă pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a Adunării Ge
nerale la cererea țării noastre.

In preambulul documentului 
se subliniază că Adunarea Ge
nerală, conștientă de pericolele 
mari pe care le prezintă pen
tru omenire spirala înarmări
lor, și în special existența u- 
nor imense stocuri dc arme 
nucleare, dîndu-și seama de 
creșterea continuă a cheltuie
lilor militare, este convinsă 
că dacă nu se iau imediat mă
suri urgente pentru încetarea

congresul P.M.S.1J.
BUDAPESTA 25 — Cores

pondentul Agerpres. Alexan
dru Pintea. transmite : In a 
treia zi a lucrărilor celui de-al 
X-lea Congres al P.M.S.U. au 
continuat dezbaterile pe mar
ginea rapoartelor prezentate. 
Participanții la dezbateri au 
abordat multiple probleme 
concrete ale construcției eco
nomice și ale vieții de partid. 
Biszku Bela, membru al Biro
ului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U.. s-a referit pe larg, 
în cuvîntul său, la modificări
le propuse a fi aduse statutu
lui partidului, modificări izvo- 
rîte din necesitatea dezvoltării 
continue a democrației de par
tid. a întăririi muncii colective. 
Mai mulți delegați s-au referit 
la problemele situației inter
naționale, la politica externă

France Presse: „Luptele se intensifică în Cambodgia44
PNOM PENH 25 (Agerpres). 

— „Luptele se intensifică in 
Cambodgia, a cărei capitală 
se află din ce in ce mai izo
lată de restul țării", transmite 
agenția France Presse. Pe de 
altă parte, atacurile trupelor 
saigoneze, sprijinite de aviație 
și artilerie in provincia Rota

cursei înarmărilor și pentru 
progresul pe calea dezarmării, 
dînd prioritate dezarmării nu
cleare, cheltuielile militare vor 
crește într-un ritm și mai alert 
în acest deceniu. Dat fiind 
această situație. Adunarea Ge
nerală. se arată în rezoluție, 
își exprimă neliniștea profun
dă față de cursa înarmărilor 
nuclearo și convenționale, caro 
constituie una dintre cele mai 
mari poveri ce apasă toate po
poarele. care absoarbe imen
se bogății materiale, energie 
și resurse intelectuale. Elimi
narea acestei risipe enorme de 
resurse cheltuite in cursa înar
mărilor. care Impietează asu
pra vieții economice și sociale 
a tuturor statelor, ar avea o 
influență pozitivă în special 
asupra dezvoltării țărilor Tn 
curs de dezvoltare și ar facili
ta progresul națiunilor spre 
realizarea scopurilor lor econo
mice și sociale, contribuind 
totodată în mod efectiv la îm
bunătățirea relațiilor interna
ționale, la menținerea păcii și 
securității lumii.

a Ungariei. Astfel, Komoczin 
Zoltan, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. a prezentat pe larg 
poziția Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar în diferite pro
bleme internaționale actuale 
și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Des
pre relațiile economice cu țări
le membre ale C.A.E.R., ca și 
despre unele aspecte ale relații
lor de colaborare economică și 
cooperare industrială ale Un
gariei cu celelalte țări, a vor
bit Nyers Rezso, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

Miercuri, Congresul a fost 
salutat de delegații unor par
tide comuniste și muncitorești 
din Austria, Belgia. Cipru, 
R.P.D. Coreeană, Cuba. Finlan
da. Franța, Iugoslavia și altele.

nokiri, au fost respinse. Peste 
160 de soldați și ofițeri ina
mici au fost uciși, iar subuni
tățile saigoneze au fost nevo
ite să se retragă in Vietnamul 
de sud. Forțele patriotice ou 
declanșat acțiuni simultane a- 
supra a 12 obiective militare 
ale regimului Lon Noi- din pro

Vizita tovarășului 
(>heorglie Radulescu 

în R. P. Chineză
PEKIN 25 — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, tran_ 
smite : In spiritul relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
poporul român și poporul chi
nez și de întrajutorare reci
procă dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Chineză, la Pekin a 
fost semnat, la 25 noiembrie, 
acordul cu privire la oferirea 
de către China a unui credit 
pe termen lung, fără dobîndă, 
României.

Acordul a fost semnat de 
Gheorghc Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și Li Sien-nien, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

★

PEKIN 25 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, tran

„Rude Pravo" despre parafarea 
tratatului polono-vest-german

PRAGA 25. — Corespon
dentul Agerpres, Eugen Io- 
nescu, transmite: Ziarul ce
hoslovac „Rude Pravo" pu
blică în numărul său din 25 
noiembrie un comentariu pe 
marginea parafării tratatului 
polono-vest-german. După ce 
subliniază importanța deose
bită a documentului pentru 
întărirea securității în Euro
pa, comentariul arată în con
tinuare : „După încheierea 
tratatului, putem să apre
ciem mult mai pozitiv pers
pectivele tratativelor dintre 
R. S. Cehoslovacă și R. F. 
a Germaniei”. Arătînd că 
guvernul cancelarului Willy

vincia Kompong Son. Principala 
cale de comunicație dintre a- 
cest important port cambodgian 
și Pnom Penh este controlată de 
patrioți. De asemenea, deta
șamentele forțelor populare de 
rezistență ou reușit să preiu 
controlul asupra căilor de ac
ces spre provincia Battambang 

smite : Cu prilejul vizitei în 
Republica Populară Chineză 
a tovarășului Gheorghe Rădu
lescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, ambasadorul ro
mân la Pekin, Aurel Duma, a 
oferit o recepție în seara zilei 
de 25 noiembrie.

Au participat Ciu En-lai, 
Li Sien-nien, Ciu Hui-tzo, Fan 
I, Ciao Kuan-hua, Li Cian, 
Sie Huai-da, fucționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comer
țului Exterior ale R.P. Chi
neze.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de caldă prietenie, tova
rășii Gheorghe Rădulescu și 
Li Sien-nien au rostit cuvîn- 
tări.

Brandt va trebui să înfrîn- 
gă în această problemă re
zistența acelor cercuri și 
forțe din R. F. a Germaniei 
care vor căuta să demonstre
ze că „cererea R. S. Ceho
slovace privind recunoaște
rea nevalabilității acordului 
de la Munchen de la bun 
început este inacceptabilă", 
comentariul relevă că, în ul
tima vreme, s-a subliniat de 
cîteva ori, de către forurile 
cele mai competente, că 
R.S. Cehoslovacă este gata 
oricînd să înceapă tratative
le, și că depinde doar de 
guvernul vest-german cînd 
vor începe ele.

și au întrerupt circulația pe 
șoseaua dintre Battambang și 
Siem Reap.

Patru capitale provinciale 
— Kompong Son, Kompong 
Cham, Kompong Thorn și.Siem- 
Reap - sint în prezent izolate 
de Pnom Penh.

Vizita 
delegației 

IG.S.1L 
în R. D. 
Vietnam

HANOI 25 (Agerpres). — In 
continuarea călătoriei pe care 
o întreprinde în R.D. Vietnam, 
delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., a 
vizitat expoziția ,,25 de ani de 
luptă și de muncă a poporu
lui vietnamez", Muzeul Revo
luției și Uzina mecanică din 
Hanoi.

------- 4---------

Vizita lui 
Andrei Gromîko 
în R. D. Germană

BERLIN 25 (Agerpres). — 
Andrei Gromîko, ministrul i- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
care a sosit miercuri la Ber
lin, a avut o__întîlnire cu Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
Willi Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și alți conducători ai 
R.D.G. --- 4.----

Proteste ale 
opiniei publice 

americane 
împotriva 
războiului 

din Vietnam
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — Prezența emisarului 
regimului de la Saigon, gene
ralul Nguyen Cao Ky, la Wa
shington a provocat numeroa
se proteste- ale opiniei publice 
americane. Un mare număr de 
persoane s-au adunat marți în 
fața clubului Național, al Pre
sei, manifestînd împotriva răz
boiului din Vietnam și a pre
zenței „vicepreședintelui-1 sai- 
gonez în S.U.A. Manifestanții au 
cerut încetarea războiului din 
Vietnam și a sprijinului acor
dat de S.U.A. regimului saigo- 
nez.

////////////////////////////////////////> 

în Comitetul 
politic al Adunării 
Generale a O.N.U.

NEW YORK 25 (Agerpres). 
— Comitetul politic al Adu
nării Generale a O.N.U. a 
aprobat marți două proiecte 
de rezoluții afro-asiatice care 
condamnă politica de a- 
partheid promovată de regi
mul din U.S.A. Una din re
zoluții declară apartheidul 
drept „crimă împotriva uma
nității** și cere statelor mem
bre ale O.N.U. să suspende 
toate relațiile — diplomatice, 
militare, comerciale, cultu
rale și sportive cu R.S.A. 
Celălalt proiect cere O.N.U. 
și Organizației Unității Afri
cane să-și intensifice campa
nia de propagandă împotri
va apartheidului, reafirmînd, 
totodată, legitimitatea luptei 
populației de culoare din 
R.S.A. in vederea eliminării 
discriminării rasiale.

R.S.F. IUGOSLAVIA : In foto : Uzina metalurgică în con
strucție „Smederevo" de lingă Belgrad. Atunci cînd va fi 
gata, va fi cea mai mare uzină metalurgică a țării.

„Ședință 
maraton^ 

în 
Parlamentul 

italian
ROMA 25 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : Incepînd de marți 
seara, Camera Deputaților a 
Parlamentului italian se află 
în ședință continuă. In baza 
unei propuneri făcute de șeful 
grupului parlamentar demo- 
crat-creștin, Giulio Andreotti, 
deputății au hotărît. cu majori
tate de voturi, ținerea unei 
așa-numite „ședințe -maraton’, 
pînă la exprimarea votului fi
nal asupra decretului guverna
mental de „relansare" a eco
nomiei italiene. Această mă
sură a fost inițiată de către 
majoritatea guvernamentală 
pentru a evita prelungirea dis
cuțiilor pe marginea numeroa
selor amendamente propuse la 
actualul decret și care ar fi 
putut duce la expirarea din 
nou a termenului legal de C0 
de zile, fără ca decretul să fi 
fost aprobat de parlament.

Șapte capete 
de acuzare

BERLINUL OCCIDENTAL 25 
(Agerpres). - Un judecător 
britanic a hotărit ca Ekkehard 
Weil, autorul atacului comis la 
7 noiembrie împotriva unui 
membru al gărzii sovietice care 
asigura paza Monumentului 
Ostașilor Sovietici din secto
rul englez al Berlinului occi
dental, să fie reținut preventiv 
pină la 8 decembrie.

împotriva lui au fost formu
late șapte capete de acuzare. 
Intre altele, Weil este învinuit 
de tentativă de omor cu pre
meditare și port ilegal de 
arme și muniții. La 8 decem
brie, atentatorul va compărea 
in fața unui tribunal militar 
britanic.

21 cutremure 
de pămînt

ROMA 25 (Agerpres). - In 
localitatea italiană Mignano 
Montelungo au fost înregistrate 
alte 21 de cutremure de pă- 
mint. Specialiștii seismologi și 
geologii sosiți la fața locului 
au cerut populației să pără
sească de urgență locuințele. 
La Mignano Montelungo, unde 
mișcările seismice se succed 
fără întrerupere de la începu
tul lunii septembrie, peste 
1 000 de persoane, din cele 
3 000 cit numără această loca
litate, au abandonat casele, 
fiind cazate in corturi. Puter
nice mișcări telurice au fost 
semnalate și in regiunea de 
nord a Italiei, in apropierea 
frontierei cu Austria.

In jurul lumii, 
de la est la vest

Urmele catastrofale ale ciclonului

PAKISTAN: Autoritățile pakistaneze afirmă că uraganul care a devastat coasta Pa
kistanului de Est, pe o lungime de 400 km, „este cea mai mare catastrofă naturală a tim
purilor moderne".

Numărul victimelor oscilează, după cum afirmă presa locala, intre unu și doua mili
oane. Pină acum s-au găsit cadavrele a 780 000. Lipsa mijloacelor de transport îngreunează 
in mod considerabil aprovizionarea populației cu alimente, îmbrăcăminte și medicamente.

In foto : Supraviețuitori, în regiunea Charjabber; pe apă plutește un cadavru.

SITUAȚIA DIN GUINEEA
CONAKRY 25 (Agerpres). — 

Consiliul organizației statelor 
riverane fluviului Senegal, or
ganizație din care fac parte 
Senegalul. Mauritania. Mali și 
Guineea, s-a reunit într-o se
siune de urgență pentru a e- 
xamin i situația creată în Gui
neea în urma debarcării unor 
trupe de mercenari. Intr-un 
comunicat al acestui organism 
se cere convocarea de urgență 
a Consiliului ministerial și a 
Comitetului apărării aie Orga
nizației Unității Africane care 
să hotărască măsurile de aju

torare a Guineei pentru a de
juca agresiunea străină.

CONAKRY 25 (Agerpres). — 
Postul de radio guineez „Vocea 
Revoluției" a anunțat că în 
cursul nopții trecute au fost 
întreprinse noi incursiuni pe 
teritoriul guineez. de către for
țele mercenare. Postul de ra
dio citat comunică, totodată, 
că aceste noi atacuri au fost 
respinse de unitățile armatei 
guineeze. In același timp, se 
menționează că nave inamice 
se află în continuare în apele 
teritoriale ale țârii. A fost lan
sat un nou apel la întreaga 

populație de a rămîne vigilentă 
față de actele agresive împo
triva Guineei.

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). 
— In urma agresiunii între
prinse de trupe mercenare îm
potriva Guineei. Consiliul mi
nisterial al Organizației Unității 
Africane se va reuni la 9 de
cembrie în ședință extraordi
nară, anunță surse oficiale din 
capitala etiopiană.

Simultan urmează să aibă 
Ioc o reuniune a Comitetului de 
apărare al O.U.A.

Locul celor două reuniuni 
nu a fost incă stabilit.

Un raport I 
al I 

U.N.E.S.C.O.]

NEW YORK 25 (Agerpres). .
— Organizația Națiunilor U- I
nite pentru Educație, Știință 
și Cultură (UNESCO) a pu- I 
blicat un raport privind ac- I 
tivitatea editorială mondială 1 
și răspîndirea mijloacelor de | 
propagare a culturii* în lume. ■ 
In 1968, se subliniază în ra- I 
portul UNESCO, au fost pu- ’ 
blicate în întreaga lume j 
487 (>(J0 titluri de carte, ceea I 
ce reprezintă un spor de 70 I 
la sută în decurs de 13 ani. | 
Tot în 1968, au fost vîndute I 
22 milioane de televizoare, | 
ridicind totalul aparatelor e- i 
xistente la 236 milioane, de I 
aproape opt ori mai mult | 
decît în 1953. î

Europa — cu 13 la sută 1 
din populația lumii — a | 
publicat peste 44 la sută din ■ 
totalul titlurilor dc carte. | 
Africii i-au revenit 1,6 la . 
sută, iar Asiei 20,5 la sută, I 
la o populație care repre- 
zintă 55,9 la sută din popu- I 
lația globului. I

Statistica relevă că în Sue- I 
dia, deși numărul ziarelor se | 
află în scădere, circulația ■ 
celor existente a crescut la | 
518 exemplare pe mia de lo- . 
cuitori. Urmează Japonia cu I 
492 exemplare la mia de lo- 1 
cuitori, Anglia — cu 463, I 
r.D.G. — 445, R.F.G. — 328. | 
Pe ultimele locuri se situea- ■ 
ză Dahomeyul, cu un ziar la | 
2 000 dc locuitori. „

In ce privește industria I 
cinematografică. Japonia dc- ■ 
ține întîietatea, urmată de I 
India, care au produs, în | 
1968, 350 de filme. Numai I 
două țări africane figurea- I 
ză în statistica pe 1968 cu I 
filme de lung metraj : R.A.U. | 
cu 54 de filme și Algeria i 
cu 3. I)

Statistica relevă o sporire . 
a vînzării dc aparate de ra- I 
dio în țările in curs de dez- ’ 
volfare. Astfel, în Maroc s-au I 
înregistrat 57 aparate la I 
mia de locuitori, în Kenya I
— 49. Gabon — 104. In . Mali I
și Ruanda există dcocamda- I 
tă numai 9 aparate la mia | 
de locuitori. R

PE SCURT]

® Delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Dan Mar
țian, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, face o vi
zită de schimb de experiență 
în această țară, a vizitat o se
rie de obiective agricole din 
provincia Havana.

- G La Budapesta a fost sem
nat acordul ungaro-cehoslovac 
privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1971.

Reprezentanții în Parla
ment ai Partidului Național 
Conservator din Chilie au ho
tărît să sprijine programul de 
naționalizare al guvernului U- 
nității Populare, inclusiv in
troducerea unui amendament 
constituțional care să legalize
ze acest program.

• In zilele de 23 și 24 no
iembrie 1970, la Praga au avut 
loc convorbiri între Jan. Bus- 
niak, adjunct al ministrului dc 
externe al R. S. Cehoslovace, 
și ambasadorul A. Galusa, șe
ful secției politice din Ministe
rul Afacerilor Externe al Aus
triei, informează agenția CTK.

In timpul convorbirilor au 
fost discutate probleme ale 
securității europene și stadiul 
pregătirilor în vederea con

Dezbateri de politică externă în parlamentul norvegian
OSLO 25 (Agerpres). — 

Dezbaterile de politică exter
nă din Parlamentul norve
gian au fost dominate de in
tențiile guvernului acestei 
țări de a adera la Piața 
comună. După cum relevă 
agenția U.P.I., în această 
problemă se manifestă seri
oase divergențe între parti

vocării Conferinței europene 
în problemele securității pc 
acest continent.

O Intr-un discurs rostit la 
Khartum și transmis de postul 
de radio Omdurman, Gaafar el 
Numeiry, președintele Consiliu
lui Comandamentului revolu
ției sudaneze, a afirmat că ac
tualul plan de cinci ani re
prezintă începutul unei vieți 
economice planificate pe baze 
științifice, singurul garant al 
stabilității și progresului în 
domeniul economiei.

@ La Bruxelles s-au des
fășurat convorbiri succesive 
între Consiliul Ministerial al 
Pieței comune, prezidat de 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Federale a Ger
maniei, W'alter Scheel, și de
legații ministeriale ale Por
tugaliei, Finlandei și Islandei. 
Convorbirile au avut drept 
scop stabilirea datelor pre
cise la care ar urma să Jie 
angajate tratativele în vede
rea încheierii unor aranja
mente comerciale intre fieca
re din cele trei țări și Piața 
comună.

® Un ..protocol adițional' 
conâacrînd începutul fazei 
tranzitorii a acordului de a- 
sociere a Turciei la C.E.E. a 
fost semnat la Bruxelles de 
către ministrul de externe turc. 
Ihsan Sabri Caglayangil, și 
Walter Scheel, președintele in 
exercițiu al Consiliului minis
terial al C.E.E. Cu aceeași o- 
cazie, a fost semnat și un pro
tocol financiar.

0 Agenția Reuter transmite 
din Atena că Grecia și Albania 
au deschis, pentru prima oară 
după anul 1940, legături tele
fonice directe.

dele reprezentate în parla
ment și chiar în rîndurilc 
coaliției guvernamentale. Ast
fel, John Austrheim, preșe
dinte și lider parlamentar 
al partidului de centru (din 
care face parte și primul 
ministru Per Borten), a ce
rut crearea unui comitet gu
vernamental, care să stabileas

„Varadero-70“
O La Varadero a luat sfîr- 

șit cel de-al doilea Festival in
ternațional de muzică ușoară 
al Cubei, „Varadero-70“. Timp 
de două săptămini, marele am
fiteatru in aer liber din fru
moasa stațiune balneară a 
găzduit seară de seară specta
cole muzicale în care au evo
luat cîntăreți, instrumentiști și 
formații orchestral-vocale din 
25 de țări ale lumii. Cîntecul 
românesc a fost reprezentat la 
această ediție, a festivalului de 
cintăreața de muzică ușoară 
Anda Călugăreanu, care s-a 
bucurat de un deosebit succes.

©■ „Războiul din Vietnam 
continuă cu o intensitate neslă
bită: poporul vietnamez luptă 
fără răgaz și luptă victorios”, 
a declarat ministrul afacerilor 
externe al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, Nguyen 
Thi Binh, într-un interviu a- 
cordat agenției U.P.T. Ea a sub
liniat că cei care se referă la 
o diminuare a luptelor din 
Vietnam denaturează adevărul, 
aceasta fiind „o manevră ce 
urmărește să dezarmeze opinia 
publică”.

® Fără a ține seama de ve- 
toul opus de președintele Ni
xon, Senatul american a apro
bat un proiect de lege prin ca
re sc alocă suma de 19,2 mili- 
arde dolari pentru programe 
în domeniile muncii și sănă
tății. Acest proiect urmează să 
fie dezbătut de o comisie mixtă 
a Senatului și Camerei Repre
zentanților pentru a se realiza 
un acord asupra diferenței de 
sume prevăzute în proiectele 
întocmite de cele două orga
nisme legislative pentru anul 
fiscal 1971, 

că dacă politica de integrare 
economică, așa cum este pre
văzută prin Tratatul dc la 
Roma, corespunde constitu
ției Norvegiei. Vorbitorul a 
declarat că partidul său are 
serioase rezerve față dc e- 
ventuala aderare a țării la 
C.E.E. și se teme că politica 
de integrare a Pieței comune

PARIS 25 (Agerpres).
Alain Pelletier, in virstă de 40 
de ani, a luat marți startul la 
bordul ambarcațiunii cu pinze 
„Arauna" in lungime de 10 
metri, pentru a efectua încon
jurul lumii de la est la vest. 
El speră să parcurgă traseul, 
in lungime de 28 000 mile 
nautice, in 300 de zile. Aceas
tă tentativă de înconjur a lu
mii de la est la vest nu a fost 
niciodată realizată pînă acum.

Medicii în grevă
ROMA 25 (Agerpres). 

Greva de 48 de ore a perso
nalului medical din Italia a 
paralizat activitatea spitalelor 
din întreaga țară. Acțiunea, or
ganizată cu sprijinul celor trei 
mari centrale sindicale italiene 
a cuprins 90 000 de cadre me
dicale, spitalele asigurind nu
mai tratarea cazurilor de ur
gență. Greviștii protestează 
împotriva faptului că Federa
ția italiană a spitalelor nu a 
pus încă in aplicare noul con
tract colectiv, semnat în luna 
aprilie a.c.

Tot în legătură cu 
eliberarea lui Cross

OTTAWA 25 (Agerpres). - 
Premierul canadian, Pierre 
Trudeau, a reînnoit in Cameia 
Comunelor, marți, oferta fă
cută răpitorilor atașatului co
mercial britanic James Cross 
de a părăsi in siguranță țara 
in schimbul punerii in libertate 
a sechestratului. El a relevat 
că atit guvernul federal cit și 
cel provincial sînt gata să tra
teze cu reprezentanți ai 
„Frontului de eliberare a Que- 
bec-ului" pentru a obține pu
nerea in libertate a lui Cross, 
răpit fa 5 octombrie.

va prejudicia interesele na
ționale ale Norvegiei.

Primul ministru, Per Bor
ten, a arătat că, dacă Nor
vegia nu va reuși să ajun
gă la un acord privind a- 
derarea la Piața comună, gu
vernul său va accepta și un 
statut de asociere sau numai 
un acord comercial.
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