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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN MAROCUL PRIETEN

Președintele Nicolae Ceaușes- 
cu și-a încheiat vizita de pa
tru rile în Maroc. Prezența sa 
fn această țară prietenă a con- 
stituit un eveniment deosebit, 
care a polarizat interesul în
tregii opinii publice marocane. 
Vi ita sa a fost salutată cu deo
sebită satisfacție, fiind apre
ciată ca un moment remarca- 
bil in istoria relațiilor tradi
ționale ce leagă cele două sta
te. deschizînd noi perspective 
colaborării frățești pe multiple 
planuri dintre România și Ma
roc. prilejuind, în același timp, 
o caldă și grăitoare manifes
tare de simpatie și respect din 
partea poporului marocan, ca
re a ținut să-și exprime consi
derația și înaltul respect pe 
care îl poartă activității labo
rioase a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, țării noastre, politi
cii sale externe, poporului ro
mân.

In mod firesc în centrul a- 
tenției au stat întîlnirile și 
convorbirile dintre președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa Re
gele Hassan al II-lea, care au 
constituit o expresie a hotă- 
rîrii celor două țări de a dez
volta și pe mai departe rela
țiile prietenești, colaborarea și 
cooperarea româno-marocană.

Oricît de repede se deapănă 
orele, oricît de mari sînt dis
tanțele geografice dintre Ro
mânia și Maroc, simțămîntul 
apropierii, al înțelegerii și prie
teniei dintre cele două țâri a 
devenit zilele acestea, atît de 
puternic îneît el poate fi so- 
entit drept dominanta vizitei.

Noi. cei care am fost mar
torii alîtor și atîtor manifestări 
emoționante ale populației, al 
înaltului respect și apreciere, 
exprimate de cercurile oficiale 
din țara gazdă, de întreaga o- 
p'nie publică față de președin
tele Nicolae Ceaușescu, am 
trăit puternic sentimentul mîn- 
driei patriotice pentru presti
giul de care se bucură Româ
nia. pentru aprecierile calde la 
adresa poporului nostru, a po
liticii externe a țării noastre 
socialiste, politică consacrată 
bunei înțelegeri între popoare, 
cauzei păcii și progresului.

Evenimentul de miercuri sea
ra. ale cărui ecouri se fac în 
continuare puternic simțite.

cînd pentru prima oară un șef 
de stat străin a fost invitat să 
ia cuvîntul în fața Camerei Re
prezentanților a Marocului, a- 
testă, o dată în plus, de cită 
prețuire a fost înconjurat con
ducătorul Republicii Socialiste 
România. „Nu știm dacă aplau
zele repetate ale întregii asis
tențe au reușit să oglindească 
pe deplin ceea ce am gîndit 
și simțit în acele clipe — acea 
puternică emoție de a desco
peri că un stat, de care ne 
despart geografic cîteva mii de 
km. se întâlnește cu noi pe 
aceeeași platformă de vederi 
într-o serie de probleme fun
damentale ale politicii interna
ționale actuale" — declara 
Hassan Zem Ouri, vicepreședin
te al Camerei Reprezentanți
lor.

Simpatia sinceră, atitudinea 
prietenească pe care a expri
mat-o în cuvinte atît de calde 
șeful statului român față de 
țara și poporul nostru, față de 
țările în curs de dezvoltare, 
reflectă politica de înțelegere, 
de cooperare și pace pe care 
România o promovează în lu
mea contemporană. Președintele 
Ceaușescu a demonstrat încă o 
dată, cu o forță de convingere, 
care îi este proprie, că în lu
mea de azi distanțele sînt o 
prejudecată, că între popoarele 
care promovează o politică de 
independență și suveranitate 
națională, de neamestec în tre
burile interne ale altor state, 
există infinite posibilități de 
colaborare și cooperare. Dar, 
ceea ce a caracterizat pe deplin 
aceasta, este faptul câ aceste 
principii, esențiale azi în rela
țiile dintre țări și popoare, 
și-au găsit un teren ideal de 
aplicare. întrucît convorbirile 
purtate de către cei doi șefi 
de stat au dus la adoptarea 
unor măsuri concrete de dez
voltare și intensificare a cola
borării și cooperării multilate
rale dintre Maroc și România.

De altfel, și astăzi, joi, cro
nica vizitei este deosebii de 
bogată și de elocventă în acest 
sens.

In cursul dimineții, președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a luat 
rămas bun de la Maiestatea 
Sa regele Hassan al II-lea.

In fața zidurilor albe ale 
palatului Ryad, strălucind sub

soarele ce a învins norii aduși 
de briza Atlanticului, garda re
gală călare dă onorul. Intre 
zidurile străvechiului palat ră
sună sunetele prelungi ale trom- 
peților, comenzile ostășești, tra
diționale, ce transformă în sta
tui ecvestre șirul nesfîrșit de 
călăreți, înveșmântați în pele
rine roșii, cu hangere de ar
gint la brîu, cu lănci în scara 
șeii.

însoțit de acest ceremonial, 
șeful statului nostru este primit 
de suveran în sala tronului.

Intre cei doi șefi de stat 
arc loc o scurtă convorbire, 
desfășurată într-o atmosferă 
deosebit de cordială.

In prezența președintelui 
Nicolae Ceaușescu își iau ră
mas bun de la suveran persoa
nele oficiale care l-au însoțit 
în vizita sa în Maroc; Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, minis
trul industriei miniere și geo
logiei, ceilalți demnitari ro
mâni.

își iau apoi rămas bun de 
la înaltul oaspete român per

soanele oficiale marocane care 
l-au însoțit; Ahmed Laraki, 
premier, Abdel Hadi Boutaleb, 
președintele Camerei Reprezen
tanților, membrii guvernului și 
alte personalități ale vieții po
litice marocane.

Suveranul marocan îl con
duce apoi pe președintele 
Nicolae Ceaușescu la ieșirea din 
palat. Cei doi șefi de stat, în
soțiți de prințul Moulay Ab
dallah, se opresc în fața dra
pelului marocan, purtat de gar
da de onoare, dîndu-i salutul.

La despărțire, cei doi șefi 
de stat își string cu căldură 
miinile, se îmbrățișează. A,poi, 
cortegiul prezidențial părăsește 
palatul jn sunetele unui marș 
militar, îndreptîndu-se spre ae
roport de unde șeful statului 
român, împreună cu Ion Pă
țan, Corneliu Mănescu, Bujor 
Almășan și ambasadorul Ro
mâniei la Rabat pleacă spre 
Marrakech, la bordul avionu
lui personal al Maiestății Sale 
regele Hassan al II-lea.

De-a lungul întregului traseu 
cetățenii capitalei marocane sa
lută pe înaltul oaspete român 
cu entuziasm și căldură.

//y ULTIMA ZI A VIZITEI

PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU -

SĂRBĂTOARE POPULARĂ

LA MARRAKECH

Semnarea unui document 
privind colaborarea 

româno-marocană
Premierul marocan, Ahmed 

Laraki, și vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Româ
niei, Ion Pățan, au semnat joi 
dimineața un „aide-memoire re
lativ la posibilitățile de dez
voltare a cooperării economice 
și comerciale între Republica 
Socialistă România și Regatul 
Marocului".

Exprimînd satisfacția guver
nului marocan pentru spiritul 
de colaborare, prietenie și în
țelegere, pentru perspectivele 
care s-au deschis colaborării în 
toate domeniile între cele două 
țări, premierul marocan a de
clara! : „De cînd își conduce 
propriile sale destine, poporul 
român înaintează cu pași u- 
riași pe «calea ce și-a propus-o, 
aceea a dezvoltării multilate
rale a țării sale. România ne 
oferă astfel o experiență vastă 
pe care ne propunem să o fo
losim. adaptînd-o la realitățile 
geografice, economice și sociale 
ale țârii noastre, de o manieră 
care să contribuie la dezvolta
rea Marocului". In această or
dine de idei, premierul maro
can a trecut în revistă posibili
tățile existente în domeniul in
dustrial, îndeosebi minier și 
petrolier, și în agricultură, sub
liniind că în fața cooperării 
strînse româno incrv ane se 
deschid vaste perspective.

In alocuțiunea de răspuns, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri. Ion Pățan, a subli
niat că în documentul semnat 
sînt înscrise măsurile decise 
de președintele Consiliului do 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și Ma
iestatea Șa regele Hassan al 
II-lea în cursul convorbirilor 
pe care le-au avut. Documen
tul reprezintă — a spus Ion 
Pățan — un program de acti
vitate care prevede măsuri me
nite să conducă la dezvoltarea 
pe multiple planuri a coope
rării și colaborării româno-ma- 
rocane, reflectînd dorința celor 
două țâri de a fructifica posi
bilitățile existente în spiritul 
legăturilor de prietenie tradi
ționale ce le unesc.

La ceremonia semnării au 
fost de față Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul in
dustriei miniere și geologiei, 
Vasile Mircea, ambasadorul Ro
mâniei în Maroc.

Din partea marocană au luat 
parte Hadj Ahmed Balafrej, 
ministru, reprezentantul perso
nal al Maiestății Sale regele 
I-lassan al II-lea, ministrul de 
externe, Youssef Bel Abbes, 
ministrul comerțul ii. industriei, 
minelor și*  marinei come < .ile, 
Mohamed Jaidi și alțî mem
bri ai guvernului.

Marrakech, numele evocator 
al străvechii civilizații arabe, 
care a înflorit odinioară pe 
meleagurile Marocului de as
tăzi, dînd numele acestei țări, 
a întîmpinat ieri cu fastul 
popular specific orientului pe 
distinsul oaspete român — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Ora 12. Avionul Casei re
gale, pus la dispoziția- pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de 
către suveranul Marocului, ate
rizează.

Onoruri militare. Guvernato
rul provinciei Mohamed Dem- 
nati, pașa orașului, Jilali Cha- 
jai, celelalte notabilități ale 
Marrakechului vin în întâmpi
narea oaspetelui român. Fetițe 
îmbrăcate în veșminte viu co
lorate și împodobite cu bro
derii. oferă trandafiri roșii.

Șeful statului român trece 
apoi în revistă șirurile lungi 
de beduini care prezintă ono
rul.

Vizitarea Marrakechului pri
lejuiește contactul cu unul din 
cele mai vechi centre ale ci
vilizației maghrebiene. încă de 
la porțile străvechilor ziduri 
crenelate, care transformă în
treaga localitate în decorul u- 
nui amplu și extraordinar spec
tacol folcloric, de-a lungul șo
selei Sistra, a străzilor orașu
lui străbătute de convoiul ofi
cial, se înșiruie zeci de mii de 
locuitori, numeroase orchestre 
tradiționale de muzică arabă, 
grupuri de dansatori.

Cortegiul de mașini pătrunde 
pe aleile unei grădini înflo
rite, oază ce încorporează un 
lac artificial în care se oglin
dește edificiul „El Menara". 
Aici președintele Nicolae 
Ceaușescu este întâmpinat de 
Mohammed El Fassi, ministrul 
culturii și al învățămîntului în 
limba arabă.

Este vizitat apoi faimosul 
Mausoleu al dinastiei Saadie- 
nilor. Președintele statului ro
mân adresează semne priete
nești mulțimii de oameni care 
îl aclamă îndelung.

„Sîntem onorați de vizita șe
fului statului român în Mar
rakech, ne declară Mohammed 
Damati, guvernatorul provinciei. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
se poate considera la Mar
rakech. ca de altfel în orice 
oraș al Marocului, ca la el 
acasă, sentimente pe care am 
încercat să le exprimăm în 
primirea pe care am dorit-o să 
fie cîl mai călduroasă*.

Guvernatorul provinciei și 
primarul orașului, pașa de Mar
rakech. oferă președintelui 
Nicolae Ceaușescu și persoane
lor oficiale care îl însoțesc un 
dejun tradițional. Intr-un imens 
cort din piele de cămilă oas

peții sînt tratați cu cele mai 
specifice mîncăruri marocane, 
în vreme ce pe un podium se 
desfășoară un frumos program 
folcloric. Un grup de tinere 
intonează un cîntec străvechi, 
ale cărui cuvinte constituie în
să o caldă urare de bun venit 
la adresa președintelui statu
lui român.

In cursul d upă -amiezii, dis
tinșii oaspeți au vizitat unul 
dintre cele mai atractive lo
curi ale orașului — bazarul 
Souk El Kebit. In piață, o 
imensă mulțime, în pitoreasca 
și atît de colorata vestimen
tație locală, întâmpină cu a- 
clamații și aplauze, însoțite de 
clinchet de tamburine, de bă
tăi ritmice de tobe, pe solii 
poporului român. Mulți dintre 
cetățeni au urcat pe acoperi
șurile plate ale clădirilor din 
preajmă alcătuind un veritabil 
amfiteatru uman în care răsu
nă, reluată din om în om, 
urarea „Yahia Rumania !“, „Ya- 
hia el rais I" („Trăiască Româ
nia 1", „Trăiască președintele 
ei!").

La intrarea în ulițele ce se 
înfățișează privirilor întocmai 
ca în urmă cu cîteva secole, 
activitatea vie, atît de caracte
ristică bazarului, a încetat. 
Fiecare dorește să fie cît mai a- 
proape de președintele Ceaușes
cu, să-i adreseze un semn de 
prietenie. Din pragul prăvăli
oarelor, care sînt în același 
timp mici ateliere artizanale, 
meșterii invită după obicei să 
fie vizitați. Președintele Ceaușes
cu intră într-unul din magazi
ne unde i se înfățișează de 
către artizanii de aici cele mai 
felurite produse care atestă 
măiestria și gustul pentru fru
mos al poporului marocan.

Din cartierul bazarului, oas
peții străbat în continuare stră
zile orașului, a cărui panora
mă o admiră apoi dc pe te
rasa celei mai înalte clădiri a 
Marrakechului.

In continuare, coloana prezi
dențială- se îndreaptă spre o 
uriașă rezervație de palmieri, 
impunător monument al natu
rii, oază de verdeață în mij
locul pustiului.

Vizita la Marrakech, primi
rea plină de căldură, de fast 
și fantezie, generoasă prin os
pitalitatea ei, de neuitat prin 
sentimentele de prietenie, a 
încununat lungul șir al mani
festărilor care l-au însoțit pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în tot timpul prezenței sale pe 
pămîntul Marocului.

Ion MĂRGINEANU 
Adrian IONESCU 
Paul DIACONESCU 
Constantin BENGA

între onorarea

a

, o 
scrisoare prin care llie Arde- 
leanu, șeful atelierului de zo
nă C.F.R. Petroșani ne anunță 

veste puțin tardivă, dar îm-

Atelierul 
de zonă C.F.R

Petroșani
Ne-o sosit la redacție c

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

(Continuare în pag. a 3-a)

pregătirilor
realizareași

Consiliu) popular

VITATE

randamentului!

lei, îndeplinind prețul 
în proporție de 100,4 
Se vede ușor că ac- 
e satisfăcătoare sub 
indicatorilor fizici și

Sectoarele V 
și VII de la 
mina Lupeni
In cursul zilei de ieri, două 

sectoare productive ale minei 
Lupeni au raportat îndeplini
rea planului anual la extrac
ția de cărbune. Este vorba de 
sectorul VII (șef de sector, ing. 
Ștefan Husti) și sectorul V. 
ing. Nicolae Răspopa). O notă 
bună pentru colectivele ambe
lor sectoare fruntașe : atenție 
permanentă acordată pregătirii 
viitoarei linii de front. Sporu
rile realizate la lucrările de 
pregătiri se ridică la 450, res
pectiv, 27 metri. Organizarea 
mai bună a fronturilor de lu
cru, îmbunătățirea întregii ac- 

perfecționarea legălu-

rii dintre compartimente, expli
că elocvent succesul. In ca
drul sectorului VII, productivi
tatea muncii înregistrează o 
depășire medie de 295 kg/post, 
iar economiile la prețul de 
cost ating 3,56 lei pe tona de 
producție extrasă. Prin stră
daniile depuse pe fronturile 
din adine, și colectivul seclo-

(Continuare în pag. a 3-a)

bucurătoare. Colectivul acestei 
unități și-a realizat, la data de 
3 decembrie, integral și la toți 
indicatorii, sarcinile de 
pe intreg anul 1970. 
mai frumoase rezultate 
obținut la productivitatea mun
cii care indică o depășire de 
30 la sută. Timpul de imobili
zare a vagoanelor aflate în 
reparație s-a redus cu 12 la 
suta, iar prețul de cost cu 4 
la sută față de cel planificat.

La succesele dobindite și-a 
adus aportul întregul colectiv. 
Printre făuritorii succeselor se 
numără tehnicianul Nicolae 
Colceru, maistrul Virgil Colța- 
tu, echipele de lăcătuși con
duse de loan Straja, loan 
Godeanu, Borbu Crăciunescu, 
echipa de timplari condusă de 
loan lliuță precum și cele de

de producție

Este cunoscut faptul că, o 
dată cu anul 1970, E. M. Dilja 
a intrat pe făgașul realizărilor 
de prestigiu. Astfel, după tre
cerea a 10 luni, colectivul de 
muncă de aici a reușit să asi
gure, peste sarcinile de plan, 
cantitatea de 2 872 tone.de căr
bune, să obțină un excedent 
al beneficiilor planificate de 
246 mii ’ ...................
de cost 
la sută, 
tivitatea 
raportul 
al indicatorului final de efi
ciență. Dar rămîne tributară atât 
productivității, care este cu 25 
kg/post mai mică decît cea pla
nificată, cît și lucrărilor de 
pregătire, unde restanța se a- 
propie de o jumătate de... ki
lometru.

Corigrcsul al X-lea al parti
dului a stabilit că realizarea și 
sporirea productivității muncii 
reprezintă un obiectiv major 
al planului cincinal și al între
gii activități economice. In ex
punerea recentă la ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu atrăgea 
atenția că ....prin creșterea pro-

curente,
difuzării presei

Astăzi, la ora 15, în sala 
mică a Casei de cultură are 
loc o consfătuire pe tema di
fuzării presei. Participă lu
crătorii biroului difuzării pre- ■ 
sei. conducerea Oficiului de | 
poștă și telecomunicații Pe- ■ 
troșani, diriginții celorlalte I 
oficii din Valea Jiului pre- . 
cum și difuzori dc presă din | 
întreprinderi și instituții, re- i 
prezentanți ai organizațiilor | 
de masă și obștești. Celor ca
re s-au evidențiat în munca 
de difuzare a presei le vor 
fi acordate stimulente în 
biecte.ductivității muncii se poate a- 

sigura o sporire substanțială a 
producției, a venitului națio
nal. Aceasta este calea funda
mentală pentru a crea resurse 
suplimentare, atît pentru dez
voltarea economiei, cît și pen
tru ridicarea nivelului de viață 
al poporului".

De la imperativul acesta a 
pornit și discuția noastră cu 
tov. ing. Emeric Kovacs, ingi
nerul șef al minei Dilja.

— Ne nemulțumește faptul 
că, încă, nu realizăm indica
torul deosebit al randamentu
lui, oglindă a modului cum 
muncește colectivul. Nu am fă
cut totul în această direcție. 
Fără îndoială, o frînă — de 
loc neglijabilă — în sensul 
atingerii productivității plani
ficate, a constituit-o infirmarea 
previziunilor în exploatare de 
către o serie de lucrări minie
re vechi interceptate, care au 
încetinit ritmul de lucru, au 
provocat pierderi inutile de 
timp. Onorarea importantului

Ședința comisiei municipale de ocrotire a minorilor
pagina a 2-a

Traian MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)

Deva. Cartierul Gojdu Folo! N. GHENA

La
nicipal a avut loc ședința de 
lucru lunară a comisiei mu
nicipale pentru ocrotirea mi
norilor care a dezbătut si
tuația familială a unor mi- ■ 
nori cu educația neglijată și I 
a adoptat măsuri pentru a 
asigura condiții optime de 
creștere și educare a aces
tora.

C0LECT1

Instruirea propagandiștilor
Azi, la ora 17, va avea loc în sala mică a 

clubului C.C.P., instruirea lunară a propagan
diștilor din întregul municipiu. Vor participa 
și propagandiștii din învățămîntul ideologic al 
cadrelor didactice.

ÎMPLINIRI
URBANISTICE

Coordonate 
hunedorene

Județul Hunedoara cunoaște 
in ultimii ani o dezvoltare ur
banistică și social-cullurală re
marcabilă, care, alături de 
construcțiile industriale, împli
nesc profilul socialist al aces
tor meleaguri. Toate localități
le, dor mai ales centrele mun
citorești, cunosc freamătul me-

constatăm cu deplină satisfac
ție că in orașele și centrele 
muncitorești din județul nos
tru s-ou construit și predat a- 
proape 2 800 apartamente. 
Cele mai multe dintre acestea, 
cum este și firesc, au fost 
construite in municipiile Deva, 
Petroșani și Hunedoara. In 
aceste localități s-a continuat 
acțiunea de dezvoltare a noi
lor cartiere. La Hunedoara, de

reu moi ascendent al
șontierelor, al muncii con-
structive, creatoare. Dacă
luăm numai perioada care
a trecut din acest an

exemplu, au început lucrările la 
un nou cartier care va cu
prinde peste 2 000 aparta
mente, complexe comerciale, 
dispensare, o școală cu 16 
săli de clasă și alte obiective 
social-culturole. Pină la sfîr- 
șitul acestui an, in județul nos
tru se vor mai preda moi 
mult de 1 500 de apartamente 
construite de asemenea cu 
fondurile alocate de stat.

O dată cu construcția de 
locuințe pentru oamenii mun
cii se dezvoltă edificiile desti
nate invățămîntului, culturii, să
nătății. In aceeași perioadă 
au fost construite două licee 
cu 36 săli de clasă la Deva 
și Petroșani, urmind ca nu 
peste mult timp să se termine 
lucrările și la internatul din 
Deva, care va avea 296 lo
curi. De asemenea, la Deva, 
s-a terminat construcția unui 
modern centru stomatologic și 
se află in plină construcție o 
creșă cu 96 de locuri. Amin
tim și faptul că la Hunedoara 
s-a dat in folosință un com
plex hotelier care dispune de 
peste 200 de locuri.

Paul GHEORGHIU

(Continuare în pag. a 3 a)
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ne

este 
față, 
l-om

celuilalt;
paraziți...

merg la comisia 
să le facă drep- 
Tasma și Poli- 
sînt doi aseme- 
împricînați. Lo-

cu gin- 
puteo

au devenit 
profesie și

i milițian... more. Fapta 
făcut repede înconjurul 
Apoi a opărut în ziarul 
Colegii au căpătat 
încredere in «' 
autoritate in

așa cum sint. 
se străduiesc să 
și înțeleg -, că 
că persevereoză.

mai 
el, el - mai 

1 rindul lor.

a 
mai fost oaspetele acestei do- 

o ziarului nostru. Uțu —gini
□ so-i spun părinții și colegii — 
sovirșise o faptă pionierească 
demnă de loudă : depistase doi 
infroctori și anunțase in grabă 
miliția. Co urmare, hoții au fost 
prinși imediat. Ascultăm
plăcere și interes povestirea lui 
Utu : „Noi, mai mulți copii 
jucam pe dealul din preajma 
S.C.S.M. de-o „hoții și mili
țienii". Eu eram in echipa mili
țienilor. Tot căutind hoții din 
jocul nostru, am dat intr-un 
tufiș peste un om dormind. Nu 
m-a observat. Ne-om văzut 
moi departe de jooca noastră,

copiii

I

Mărul discordiei

tîmplărie

pazeasca
oile

Promisiune
oa-

de chilipir?

RETUZUL că

de 
ce 

pro- 
avizl

măr 
cele

co
ne
cu

soția, adulindu-și a- 
Iată ce face un 
pătruns între

s-a considerat

I

r In clădirea fostului liceu leo- 
( relic din Petroșoni și-au trans-
? lerot activitatea și 8 close de
r elevi de lo Școalo generală
/ nr. 4 dm localitate. Intr-o rolă
r spațioase de lo etaj in.-oță
f closo o IV-o A. Am (ost, cu 

puțin timp in urmă, oaspeții t- 
V țevilor de oici. Era ora 12. Moi 

inlii insă o paranteză: deși se 
st o de mult că liceul va tre- 
ce in noul sediu, iar aci vor 

/ învăța alți elevi, nu s-au efec
tuat reparațiile, zugrăvelile și 
vopsiloriile necesare in cursul

1 verii, așa cum era normei. Ele
? s-au făcut după începerea șco

lii îngreunind buna desfășurare 
c p'ocesuîui instructiv-educativ. 
C‘ de orientare...

Da*  nu ocest aspect 
subiectul articolului de 
l-om amintit, deoarece

•j deslușit cu oorecore părere de 
rău pe chipurile școlarilor. Cu 

’ i ochii înroșiți și umeziți de pu- 
* i tereo vopselei de pe ușă. feres- 
S tre și soclu, cei 28 de elevi 
C dinlr-o IV-o A oscultou, totuși, 
s cu atenție și interes, explica- 
\ liile învățătoarei Ecoterina 
J Cristea. La sfârșitul orei am 
J ovul o mică discuție cu un
> elev și cu învățătoarea sa. Cu
> unul dintre cei moi buni elevi 
/ din clasă, prese^’n'ele detașa- 
r meniului de pionieri.
C II cheomă losif Gaiță și

I 
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I

Se știe, comisiile de jude
cată de pe lingă consiliile 
populare au niște atribuții 
precise. Ele trebuie să cîn- 
tărească cu luciditate — în 
spiritul dreptății și echității 
sociale — toate cazurile ce 
li se prezintă spre rezolvare, 
să militeze cu calm, tact și 
înțelegere pentru restabilirea 
adevărului, pentru readuce
rea la realitate a tempera
mentelor încinse și, atunci 
cînd este cazul, să aplice 
fără rezerve prevederile le
gii în virtutea căreia își des
fășoară activitatea. Cele două 
comisii de judecată de pe 
lingă Consiliu] popular oră-

Era cald și bine atunci, în 
septembrie a. c. La locul de a- 
grement — fostul puț V sud 
— din Lupeni se organizase 
rn frumos program dislractiv- 
rccreativ. Oamenii se simțeau 
bine. Spre seară, mințile în- 
Lcrbîntate de alcool ale lui 
Mihai Podit și Liviu Curta 
(fratele unui „magnific" popu
larizat de ziarul nostru) l-au 
prins în capcană pe tînărul 
Ei vin Bistrian, pe care l-au 
bătut sălbatic, aruncîndu-1 pes
te un gard în nesimțire. Cei 
doi și-au mărturisit, atunci, vi
na în fața comisiei de jude
cată, acceptând să plătească a- 
preciabila amendă ce le-a fo->t 
dictată.

Se părea că a fost doar o 
rătăcire a celor doi tineri care, 
In treacăt fie spus, nu prea 
erau mielușei în Lupeni. De 
curind insă, Mihai
îmbrăcat din nou pielea de 
lup. Intr-o seară, s-a instalat 
în fruntea unei echipe de 8 
huligani și l-au maltratat fără 
m .ă [>e tînărul Marin Dobro- 
mir, în vreme ce acesta se în
torcea liniștit și obosit de la 
liceul din localitate, unde frec-

Poc! it a

s-a

CUTEZĂTORUL
si trei mulțumiri
• A LUI
• A COLEGILOR
• A ÎNVĂȚĂTOAREI

deși eu eram tot timpul 
dul la omul acela care 
fi un hoț adevărat. Auzisem de 
la moma că se furaseră niște 
butelii de aragoz de la Com- 
petrol. încet, încet, ne-om ler- 
mîn/.t jocul, în așa fel ca să nu 
lăsăm urme de bănuială că 
l-am văzut și ne-am rostogolit 
de pe deal. Intre timp venise 
și celălalt hoț cu niște soci de 
hirtie in care trebuiau să ducă 
buteliile. Nu ne-au văzut. Pen
tru mine era clor că sint hoți. 
Am olergat la miliție și '..m 
spus. Jocul nostru, al copiilor, 
devenise un fapt real. Milițienii 
i-ou prins imediot pe hoți".

Simpaticul Uțu povestește cu 
plăcere și mulțumire. Este 
demn de admirat cu cită răb
dare și inventivitate a acționat. 
Ca un 
lui a I 
școlii, 
local. ( 
multă i 
multă 
Colectivul clasei o IV-a A de 
la Școala generală nr. 4 Pe
troșani ore acum mai multă 
coeziune și personalitate. Ap;e- 
ciindu-i meritele Io invățătu’ă, 
Io disciplină, in activitatea ex- 
froșcoloră, colegii lui losif 
Gaiță l-au investit cu o funcție 
importantă, de răspundere : ei 
l-au ales in unanimitote preșe
dintele detașamentului de pio- 
■<'ri pe clasă. Facla lui deose
bită a fost răsplătită și la nive
lul Consiliului municipal al Or
ganizației pionierilor. In cadrul 
unei adunări pe unitate, intr-un 
cadru festiv, pionierului losif 
Gaiță i s-o acordat cea mai 
înaltă distincție pionierească 
individuală : diploma și insigna 
„Cutezătorul". El este primul 
sî singurul pionier din Valea 
Jiului core se poate mindri cu 
o asemenea distincție.

Despre fapte de acest fel și 
despre autorii lor nu se poate 
scrie decit cu plăcere și - de 
ce nu ? — cu mindrie. 
că este, neîndoios,

să știm că in preajma noastă 
cresc asemenea muguri sănă
toși, trainici, pe falnicul copac 
al tinereții umane. Și ar mai 
fi ceva de odăugot. Faptul că 
deasupra unui colectiv de elevi 
s-a ridicat cu dezinvoltură unul 
nu este intimplător. Mediul i o 
fost propice pentru ocest lu
cru. In familia Gaiță domnește 
deplina ormonie și buna înțele
gere. Părinții iși iubesc
- pe cei dci băieți - ii educă 
și-i cresc cu cea mai 
grijă

mare 
și dragoste. Nimic n-a» 

puteo oltera relațiile de princi
pialitate din acest cămin atit 
de sudat. Numoi in olari con
diții personalitatea copilului se 
definește cu pregnanță în fa
milie. Ea - personolitoteo - se 
întregește apoi in școolă. in 
colectivele de muncă. Este, dec!, 
și meritul școlii, al educatorilor 
și învățătorilor, al colegilor de 
munco in orientarea și închega
rea unui corocter uman.

învățătoarea Ecolerino Cris- 
tea o plecot lo drum cu oceșii 
copii în urmă cu patru ani. II 
cunoaște bine pe fiecare. Des
pre losif Gaiță și despre părin
ții săi ore păreri dintre cele 
mai bune, strict autorizote. Că 
losif Gaiță este un copil silitor, 
ordonat si curajos este, in 
bună porte, și meritul învăță
toarei sole care știe să mode
leze cu miaală și pasiune nlă- 
pinda moterie umană. ..N-jș 
putea spune că-s copii extraor
dinar de inteligent» sau de cu
minți. Nu vin cu lecțiile știute 
fără greșeală ori cu temele fă
cute de părinți. Nici cu L 
viitoare învățată deja. Dor 
îmi plac 
bucur că 
leagă - 
întreabă, 
to-i mulțumirea mea !“.

Și mulțumirea învățătoarei 
nu-i mică. Cu cit mai mulți 
„Cutezători" cu atit mai multe 

Individuale și coîec-

șenesc Lupeni iși cunosc bine 
atribuțiile și se străduiesc 
să rezolve cu maximă ope
rativitate și cu discernămint 
partinic toate cazurile ce le 
parvin. Adesea însă, la aces
te comisii — ca și la altele 
de altfel — se prezintă ca
zuri minore pe care trebuie 
să le trateze, totuși, cu res
ponsabilitate și exigență. De 
multe ori, însă, după discu
ții prelungite, părțile își dau 
mîna, pleacă împreună spre 
case, fără să se gîndească 
că au tocat o apreciabilă 
cantitate din timpul lor și al 
altora, timp ce putea fi a- 
fcctat unor treburi mai im-

ventează cursurile serale 
clasei a Xl-a. Ceilalți doi co
legi ai lui Dobromir au scă
pat cu fuga, el rămînînd să 
plătească tribut furiei huliga
nilor — dantura sa albă, să
nătoasă. De data aceasta, lui 
Mihai Podit nu i se mai ac
ceptă împăcarea, scuzele, regre
tele sau amenda de 1000 lei 
dictată de comisia de judecată. 
El va trebui să răspundă pen
tru faptele sale în fața instan
ței de judecată. Se va trezi 
și va suspina și aici ..blindețea" 
din el. Dar nu va reuși să în
duioșeze pe cineva. Indivizi de 
teapa lui, care seamănă tea
mă și teroare în rindul popu
lației, nu-și au locul printre 
oamenii cinstiți. Numai atunci 
ei se pot reîncadra în aseme
nea colective de oameni cînd 
vor înțelege să trăiască ase
menea lor — muncind cinstit, 
cîștigînd cinstit, comportîndu- 
se civilizat în societate. Mihai 
Podit este ceasornicar în Lu
peni și el trebuie să știe că 
timpul merge numai înainte. 
In zadar încearcă unii să-l dea 
înapoi...

Pagină realizată de :c
Dumitru GHEONEA, Dumitru CRIȘAN 

Ioan DURECI, Ion LICIU

la... judecată
portante. Alții 
reclamagii de 
parcă le lipsește ceva dacă 
nu-și acuză vecinii pentru 
chestiuni de minimă impor
tanță. uneori chiar imagina
re, dacă nu 
de judecată 
tale. lancu 
xenia Călin 
nea veșnic 
cuiesc în blocul D 3 de pe 
strada Tudor Vladimirescu 
Lupeni. Sînt tineri. Au fa
milii și copii. Muncesc și 
cîștigă bine. Pe amindoi în
să îi caracterizează mania 
proceselor. Se acuză reci
proc pentru orice. Dacă u-

nul tușește mai tare, 
seamnă că a tușit cu subînțeles, 
dacă plînge copilul unuia în
seamnă că a fost provocat 
pentru neliniștea 
dacă are radioul 
dacă nu merge liftul... ua- 
că... hai la consiliul de ju
decată. Și aici dau drumul 
la acuzații, la argumente, 
la cauze. Membrii comisiei 
discută cu ei calm, îl lămu
resc, le cîntăresc afirmațiile 
și ei pleacă spre case satis- 
făcuți. Dar nu trece mult și... 
din nou pe drum la judecată. 
Opriți-vă oameni buni ! Mai 
stați pe-acasă. N-aveți alte 
treburi ? 1...

A dispune de mai mulți 
bani înseamnă, indiscu
tabil, a trăi mai bine. 

De aceea, este firesc pentru 
fiecare membru al societății să 
dorească mai mulți bani, adică 
să dorească să trăiască mai 
bine. Banii mai mulți se pot 
cîștigă în mod corect prin 
muncă — prin muncă cinstită, 
înțeleptul Șolon afirma r .,Do
resc să am bani, dar nu vreau 
să-; cîștig pe nedrept*.  Iar E- 
picur ii îndemna pe oameni să 
se deprindă cu un trai simplu, 
modest, care este mai priel
nic sănătății. Banii obținuți pe 
această cale sînt cei mai 
guri, cei mai 
banii care nu-ți 
dată coșmaruri, 
cînd banii sînt 
alte căi decît munca cinstită 
— și aceste căi sînt atit de 
multe I — ei lasă aproape în
totdeauna gusturi amare în i- 
nimile stăpînilor lor, lasă te
meri și regrete, lasă urme chiar 
asupra sănătății acelora care-i 
adună cu lăcomie, prin necinste 
și înșelăciune.

Am auzit de curînd acest 
dialog între două persoane 
modeste care trăiesc modest din 
modestul lor salariu.

— Știi că Popescu și-a tam
ponat mașina ?

— îmi pare rău de el. De 
atiția ani pune leu lîngă leu 
din cîștigul Iui și al soției să-și 
ia mașină. Cit au mai econo
misit...

Dar de Stamate ce zici ? 
-a prăpădit Fiatul

si- 
prețioși; sînt 
produc nicîo- 
/Xtunci însă 
procurați pe

șperțarul ăla nu-1 
plîng. Azi, mîine are altă ma
șină. Ai văzut mulți gestionari 
în , T.A.P.L. fără mașină?!... 
Mereu îi critică prin ziare, dar 
ei tot fură.

— Și parcă numai gestiona
rii fură ? (Să ne ierte cei 
recți I). Sînt destui care 
sug banii noștri cîștigați 
trudă. Sau banii statului.

Intr-adevăr, sînt destui 
meni lacomi care se înfruptă 
din buzunarele semenilor lor 
sau din marele buzunar al 
ob.ștei Și nu-s doar lucrători 
în comerț. Sînt și salariați în 
cooperația meșteșugărească, ca
re nu prea realizează planurile 
unităților în care lucrează, ci 
doar planurile lor personale; 
sînt și medici, care s-au obiș
nuit să elibereze certificate me
dicale sau care îngrijesc 
sănătatea oamenilor după 
și-au asigurat surplusul 
priilor buzunare. luînd ; 
din mult-puținul pacjenților. 
Mai sînt însă și alții, în tot 
felul de slujbe, pe care îi ro
besc banii sau alte burguri ob
ștești din care se înfruptă fără 
teamă și reproș.

Nu o dată au fost depistați 
indivizi care au furat chiar

din avutul obștesc pe care ti
veau obligația profesională 
să-l apere cu fermitate. Încăput 
pe mina lor, avutul obștesc se 
transformase în izvor de bel
șug personal și curgea fără o- 
prire spre 
facție. 
veniți 
late, ; 
mâți i 
dine • 
tate.

Unul dintre acești „lupi puși 
să păzească turmele de oi*  a 
fost și Ion Adamete, paznic 
la secția de tîmplărie a I.I.L. 
Petroșani. Era apreciat ca un 
salariat conștiincios, nu lăsa 
să se strecoare nici o bucată 
de seîndură afară pe poarta 
unității în care lucra. Nu lăsa 
pe alții să facă așa ceva; în 
schimb, el, Ion Adamete. se 
aproviziona din belșug cu ma
terial din averea statului. De 
la atelierul a cărui avuție tre
buia s-o apere. Ion Adamete a 
sustras o apreciabilă cantitate 
de seîndură din care și-a con
fecționat întreaga 
pentru casa proprie construită 
în județul Gorj. Dar paznicul 
de la I.I.L. și-a întins ante
nele necinstei și în vecini. El 
a furat de la secția de semi- 
preparate a C.L.F. Petroșani, 
situată în preajma atelierului 
de tîmplărie al I.I.L., 6 bu
toaie pe care le-a comercia
lizat. Organele de cercetare au 
aflat că pe vremea cînd lucra 
la I.C.M.. unde avea, de ase
menea, de păzit bunurile între
prinderii. Ion Adamete și-a în
sușit 150 ml de sîrmă de joa
să tensiune și 8 ml de șină.

De bună seamă, acest lup 
în piele de oaie a acționat cu 
multă precauție, cu mult sîn- 
ge rece, în toate împrejurările. 
Ion Adamete nu s-a gîndit. pro
babil, niciodată că .cine dc la 
obște fură, își ia singur de la 
gură*,  mulțumindu-se că afa
cerile îi mergeau strună, mas- 
cîndu-și cu dibăcie fraudele 
prin corectitudinea și exigența 
pe care le afișa în relațiile cu 
ceilalți salariați, raportînd cu 
promptitudine conducerii I.I.L. 
orice neregulă din unitate,- orice 
furt cît de mic. In felul aces
ta, el își cîștigase totala în
credere a șefilor, putând să ac
ționeze în voie, nelăsînd nici 
o urmă de îndoială asupra 
persoanei sale, a corectitudinii 
lui în serviciu.

Dar cum timpul scoale totul 
Ia lumină, nici afacerile lui 
Ion Adamete nu puteau rămî- 
ne necunoscute. Falsul, minciu
na, furtul, escrocheria, tot ar
senalul de nereguli posibile re
vin la vremea lor sub lupa 
adevărului, a confruntării cu 
realitatea. Ion Adamete și-a 
construit o casă la țară, în

,marea" lor satis- 
. Asemenea indivizi, de- 

pericole pentru coleetivi- 
au fost și vor fi che- 
cu promptitudine la or- 
și sancționați cu severi-

care a investit și o cantitate 
de material furat. Tocmai a- 
cesta se întoarce acum împo
triva sa și o vreme el nu se 
va putea bucura de căldura 
acestui cămin nou și trainic.

Un coleg de breaslă al lui 
Ion Adamete 
mai isteț. Era paznic la C.S.A. 
Dănuțoni, dar și-a întins raza 
de acțiune mai departe, cre
zând că nimeni nu-1 va dibui. 
Astfel II ie Mătur ar — el este 
„istețul" — a ajuns la centrul 
de colectare a fructelor de pă
dure al U.E.L. Petroșani, a 
înșfăcat un butoi și l-a vîndut 
pe o jumătate de litru de co
niac lui Ilie Gheorghe din Is- 
croni. Pentru moment, Ilie Mă- 
turar s-a simțit bine sub in
fluența coniacului. Acum, însă, 
sub altă influență, nu se mai 
simte la fel.

Aceștia sînt’ doi dintre cei 
cinci oameni din Valea Jiului 
însărcinați cu veghea avutului 
obștesc, ajunși anul acesta în 
fața organelor de cercetare 
pentru motivul de a se fi în
fruptat din bunul obștii, de a 
fi ignorat cu bună știință le
gile cinstei și ale demnității 
umane. Așa se întîmplă în
totdeauna și pretutindeni cînd 
lupii sînt puși să păzească tur
mele de oi, iar stăpînii pri
vesc cu ochelarii lor fumurii 
numai înainte. Și nu este nu
mai cazul paznicilor. Cite alte 
slujbe nu ispitesc tendințele de 
înavuțire ilicită, tendințe privi
te cu indiferență sau cu sen
timente de ajutorare reciprocă 
chiar de cei care au dreptul 
și, mai ales, obligația să le 
innăbușe în spiritul dreptății și 
echității sociale.

O fetișcană de 23 de ani. 
care nu a învățat să des
lușească bine tainele alfabe
tului, a învățat alte lucruri... 
pe bază de inimă. S-a îndră
gostit lulea de un oin căsă
torit, șubrezindu-i căminul. 
Acest măr al discordiei se 
cheamă Elena Iveniș, și s-a 
aruncat între soții Nicol2e 
și Eugenia Cornaciu din Lu
peni. A doua pasiune a lui 
Nicolae Cornaciu este atit 
de puternică incit își bruta
lizează 
manta, 
stricat 
bune...

Pensionara Iustina Hay- 
ducsi din Lupeni avea de e- 
xecutat o lucrare funerară. 
Cum a prins de veste, Io
sif Kanalos, de Ia sectorul 
I.G.L din 
ființat la 
ferindu-și 
serviciile. 
1 6011 lei 
lucrării 
cesar, proinițîndu-i că pină 
la sfirșitul lui august a. c. 
îi va finaliza lucrarea. Au
gust a trecut dc mult, se va 
încheia, nu peste multe zile, 
și anul, dar Kanalos nici nu 

început lucrarea, nici nu 
rea să înapoieze banii și 

materialul femeii. Comisia de 
judecată nr. 1 dc pe lingă 
Consiliul popular al orașu
lui Lupeni nu poate elucida 
cazul deoarece losif Kana
los refuză să se prezinte la 
confruntarea cu... adevărul. 
Oare alte măsuri nu se pot 
lua împotriva lui ? Condu
cerea sectorului I.G.L. din 
Lupeni admite ca un salariat 
al său să-i păteze onoarea ?!.„

Cearta a izbucnit din niș
te motive minore pe care nici 
nu are rost să le reținem. 
Ceea ce trebuie să reținem 
și să înfierăm este atitudi
nea de-a dreptul huliganică a 
lui Silviu Rusu și a concu
binei lui care le-au maltra
tat în așa hal pe Rozalia 
Pop și pe fiica acesteia. Ela 
Mureșan. din Lupeni, incit 
au fost scoase din circuitul 
muncii productive pe 8, res
pectiv pe 7 zile. In fața co
misiei de judecată de la Con
siliul popular orășenesc Lu
peni. cei doi și-au recunos
cut fapta reprobabilă și au 
fost amendați cu 800 și 400 
lei (..contribuția" concubinei).

Exemplul tatălui

localitate, s-a în- 
bătrînă acasă, o- 
cu generozitate 

A primit suma de 
— contravaloarea 

i — și materialul ne- 
promițîndu-î

I Fiecare părinte trebuie să •
fie un exemplu de conduită I 
pentru copiii săi. Părinții an | 

I obligația morală și socială i
de a-și crește și educa co | 

| piii în spiritul cinstei și a . 
J (1 ovalul ui, al respectului și I 
I bunei cuviințe, al dragostei *

si mioarei. al tuturor legi I 
. lor scrise și nescrise ale o ' 
I meniei. Un părinte care ig- | 
- noră aceste obligații este | 
I Gheorghe Cojocea din Lupeni »

strada Parângului blocul I 
l A2, scara I. apartamentul 13. . 
| Foarte des, vine acasă beat. I 
■ își bate soția și pe vei trei ’ 
J copii ai lor — destul de mari I 
Ide acum — le aruncă vorbe I

de ocară, trivial»*,  se poartă I 
brutal si cu vecinii și cu | 

I unii colegi de muncă de la I 
I mina Paroseni unde lucrea- I 
I ză. Oare colectivul in mij- . 
| locul căruia își desfășoară I 
| activitatea productivă nti-1 • 
I poate aduce la realitate pe I 
■ Gheorghe Cojor ea ? El nu tre- I 
I buic să uite că este om. sot I 
- și tată, că trăiește și inun- • 
I cește intr-un colectiv de oa- | 
I meni harnici și cinstiți și | 
I că nu-i este permis «w> i>â I 
| teze onoarea colegilor săi

OMAGIU OMULUI ȘI MUNCII LUI
Printre invitații la conferința 

de dore de seamă și alegeri de 
la F. F. A. „Viscoza" Lupeni se 
număra și un director din cen
trala de lo Săvinești de care a- 
parține „Viscoza" Lupeni. Luind 
cuvintul, invitatul o vorbit cu căl
dură despre munca rodnică des
fășurată in fabrică, despre sar
cinile de viitor. Apoi s-o adresat 
unui singur om. „Am auzit 
printre delegații prezenți 
conferință se află și 
Alexandru Szasz, unul din 
mai 
Și 
li 
țări, 
ca-i __  ... . _
de viață și fericiți". Un ropot de 
oplauze a ocoperil ultimele 
vinle, privirile tuturor s-au 
dreptot spre un om virstnic 
fața îmbujorată de emoție. Era

vechi muncitori din 
care 
adresez

mulțumiri
rodnică, îi

iese la 
sincere 

pentru 
urez ani

că 
la 

tovarășul 
cei 

fabrică 
pensie, 

felici-
mun- 
mjlți

cu- 
în- 
cu

comunistul Alexondru Szosz. Am 
profitat de pauza conferinței și 
am intrat in discuție cu el.

— Sinteți in fobrică de la în
ceputurile ei ?

— Chiar așa. M-am angajat 
aici, la „Viscoza" în ianuarie 
1938. Dacă munceam pină in 
18 ionuarie 1971, aniversam 33 
de ani bătuți pe muchie in ace
eași întreprindere.

— Deci, atașamentul dv. față 
de această întreprindere, de co
lectivul ei durează de 33 de 
ani ? In acest răstimp n-ați fost 
tentat niciodată să plecați ure
chea la oferte mai avantajoase ?

— Oferte am avut Și încă 
multe. Precum vedeți insă n-am 
plecat. Unii s-au dus la mină 
fiindcă se cîștigă mal bine șl 
se beneficiază de anumite a- 
vantoje. Eu insă am rămas. Sim
țeam cu toată ființa mea că aici

este nevoie de mine. Acum insă 
am împlinit 60 de ani, in oc
tombrie, și ies la pensie.

— Și nu simțiți o umbră de re
gret că vă despărțiți de fobrica 
in care ați avut otitea satisfac
ții ?

- Despre asta să nu mă în
trebați. Locuiesc inso aproape, 
așa că ori de cite ori va fi ne
voie de mine voi răspunde pre
zent. De altfel, pot pleca liniștit. 
Am crescut în locul meu oameni 
de nădejde. Ștefan lonescu a 
învățat meserie de la mine ; 
acum e maistru mecanic. Tot 
maiștrii sint și Constantin Boancă 
și loan Dicu.
- Dar șef de echipă in 

dv. pe cine lăsațl ?
- Pe Alexandru Szekely. 

lă te bizui pe el. Meserie 
priceput și harnic, de asemenea. 
Și-a dovedit de atitea ori caii;

locul

Poți 
știe.

tățile. Vă dau un exemplu : acum 
o lună, mai precis in 6 noiem
brie, am avut o oprire. Trebuia 
să facem pregătirile de iarnă. 
S-au revizuit conducte, s-au înlo- 

■ cuit ventile ca lucrul să se des- 
fășoore fără perturbați!. Cu to
ții am muncit 24 de ceasuri fără 
întrerupere. Nu ne-a obligat ni
meni in aforă de
noastră. Spuneți, mai este nece
sară o altă verificare a oameni
lor ?

Despre Alexandru Szasz, omul, 
comunistul, meseriașul conștiin
cios ne-au vorbit cu căldură mai 
mulți salariați ai „Viscozei". Să 
redăm cîteva aprecieri :
- Este un exemplu de condui

tă morală, de cinste in familie 
șl în societate. Membrul 
partid Alexandru Szasz 
ocupat în fabrică de creșterea 
și țducarea multilaterală a tine-.

conștiința

de 
s-a

rilor. Mojoritotea celor care au 
învățat meserie de Io el ou de
venit membri de partid, maiștri, 
tehnicieni, muncitori de nădejde 
- ne relata secretora comiteis- 
lui de portid pe uzină.

— De numele lui Alexandra 
Szasz este legată întreaga insta
lație de alimentare cu apă. leșie, 
apă supraîncălzită, sulfura, a fc- 
bricii. Realizarea celor două în
călzitoare țeavă în țeavo, execu
tarea serpentinelor de răcire, a 
instalației anexe de Io desfibra- 
toare, montarea unei coloane 
tur-retur pentru apa încălzită in 
vederea alimentării tuturor sec
țiilor de producție și multe a'le 
lucrări ce vor dăinui peste multi 
ani ne vor aminti de acest mese
riaș atit de atașat colectivului 
nostru - relata maistrul losif 
Ulman.

Despre emoționanta despăr
țire, care de lapt nu este o des
părțire definitivă, deoarece Ale
xandru Szasz mai dă pe lo o- 
brică, ne-a scris coresponden-, ■ 
tul nostru voluntar Morin Bien-; 
dea. Corespondentul iși inchee 
astfel scrisoarea : „Pentru anii 
de muncă, de obnegație, întregul 
colectiv al fabricii iți mulțumește 
Szosz-baci si iți dorește mulți onl 
de sănătate și tihnă, pe co>e ii 
meriți cu prisosință".

Noi ii urăm să con*  :•» la 
longevitate cu tatăl său, care re 
venerabila vîrstă de 90 de ani. 
li moi dorim ca fiul său losif 

student în anul IV ’a 
facultatea de elect: ome-

Szasz, 
I.M.P., 
conică, să-i continue, la nivel de 
inginer, cinstea de om, de co
munist, dragostea pentru profe
sia aleasă.



\1NLRI 11 DECEMBRIE 1970 3Stan nu/ rn<m

l)[ PRODUCȚIE CURENTE, A PREGĂTIRILOR DE

(Urmare din pag. 1)

indicator, in acest an. la mina 
noastră, este pusă sub semnul 
întrebării...

— Alte explicații găsiți aces
tei stări de lucruri necorespun
zătoare ?

— In cursul anului curent 
s-au inițiat o mulțime ce stu
dii menite să conducă, prin a- 
«ilicarea lor, la rezultate mai 
bune în sensul creșterilor de 
randamente la locurile de mun
că. S-au scos In evidență re
zervele mari de care dispune 
unitatea noastră sub latura or
ganizării producției, a activită
ții în subteran și la suprafa
ță. S-a ajuns la concluzia că 
la abatajele in trepte răstur
nate. care vor avea la înce- 
■putul cincinalului viitor o pon
dere de cca. 23 la sută în pro
ducția minei, se ascunde o re
zervă de sporire a productivi
tății de 2,19 la sută, la nive
lul întregii exploatări, iar îm
bunătățirea tehnologiei și a or
ganizării muncii la lucrările 
de pregătire oferă o creștere 

-posibilă a indicatorului respec
tiv ai 0.87 la sută. “ 
însă, învinsă inerția anumitor 
cadre de conducere a proce
sului de producție, in munca 
-de trecere de Ia faza de con
cepție la cea aplicativă. Dacă 
soluțiile bune găsite se în
groapă intre copertile dosare
lor. cum să devină mai rod
nică activitatea ?

— Spre care țeluri este în
dreptată atenția serviciului teh
nologic al minei, a tuturor fac
torilor responsabili de bunul

Trebuie.

mers al producției, pentru ca 
indicatorii proiectați pe anul 
1971 sâ se realizeze exemplar, 
avind in vedere și productivi
tatea muncii ?

— Se impune, in primul rînd 
ridicarea gradului de mecani
zare la lucrările de deschideri 
și pregătiri, îmbunătățirea in
dicilor de utilizare a mașini
lor de încărcat, în 
Uzării unor viteze 
re sporite față de 
1970. (Este necesar 
să ia. incă de pe 
suri adecvate în vederea apro
vizionării. la nivelul cerințe
lor. cu elemente de susținere 
metalică — principalul obsta
col în obținerea celor preco
nizate). In al doilea rînd, vor 
trebui sâ crească substanțial 
vitezele de înaintare la fron
turile în trepte răsturnate. Se 
cere ca inginerii, cadrele teh
nice, minerii, fiecare la locul 
său de muncă, să se străduias
că mai mult, să arate mai mul
tă dragoste în tot ceea ce se 
întreprinde, pentru realizarea 
unor lucrări de calitate, care 
să dureze. Pregătirea așa cum 
se cuvine a minei noastre. în 
scopul trecerii Ia metoda de 
exploatare cu frontale — de 
mărită productivitate, care slu
jește și încadrării necesare în 
consumul specific de lemn de 
mină si cherestea, tinde nu stăm 
bine de fel — presupune ca o 
condiție sine qua non a inde-

scopul rea- 
de avansa- 
nivelul din 
ca Centrala 
acum, mă-

plinirii sale, efortul unit al tu
turor oamenilor exploatării, e- 
xemplul mobilizator al comu
niștilor. Numai astfel eficiența 
economică a întregii activități 
își va înmulți valențele.

— Desigur, nu se vor mai 
neglija nici lucrările de pre
gătire...

— Există, aici, râmîneri în 
urmă care nu trebuie sâ lase 
pasiv pe nici un factor al u- 
nității. Nu se poate trece peste 
faptul că în pregătirea stratului 
5, din blocurile V și II. a stra
tului 6. blocul II și 7, din blo
curile II și IV, se consemnează 
întîrzieri implicate și de rea
lizarea neapărată a programe
lor de asecarc impuse de in
trarea în pilierii lucrărilor 
vechi, dar și aici, ca și în ce
lelalte domenii deficitare re
levate. se necesită o organizare 
superioară a controlului urmă
ririi și aplicării riguroase a 
măsurilor propuse. Experiența 
arată că tocmai această muncă 
trebuie ridicată pe o treaptă 
mai înaltă și sintem hotăriți 
să îndeplinim exemplar și acest 
deziderat.

Optimismul inginerului șef al 
E. M. Dîlja îl găsim de bun 
augur, alît că el va trebui sus
ținut cu însuflețire de tot co
lectivul minei, e necesar să 
se facă tot ceea ce-i posibil 
pentru onorarea sarcinilor de 
plan, a indicatorilor de efi
ciență.

(Urmare din pag. 1)
In județul Hunedoara se e- 

xeculă importante lucrări care 
au ca scop îmbunătățirea c- 
provizionării populației cu apă 
potabilă. Pină în prezent s-ou 
dot in folosință noi surse de 
apă potabilă Io Hunedoara și 
in Valea Jiului, prin care au 
crescut debitele cu 164 litri 
pe secundă, in total. La Pe
troșani continuă lucrările de a- 
limentare cu apă și canalizare 
generală a tuturor orașelor 
din Valea Jiului, urmind ca 
pină in anul 1971 să se pună 
in funcțiune stația de tratară 
de la Valea de Pești, cu jn 
debit de 200 de litri pe secun
dă și 10 km de conductă ma
gistrală de oducțiune. Se va 
pune parțial in funcțiune și 
stația centralizată de epurație

A 

împliniri 
urbanistice
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17,00 Deschiderea emisiunii — 
Teleșcoalâ.

18,00 Căminul.
18,50 Revista economică TV.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri - Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Film artistic : „Pașa" — 

producție a studiourilor 
franceze.

21,35 Recitalul tinerilor muzi
cieni.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Laureați ai concursului 

de muzică ușoară „Tinere 
speranțe" - Brăila.

22.30 Hochei pe gheață : 
U.R.S.S. - Cehoslovacia 
(repriza a ll-a). înregis
trare de la Moscova.

23,00 închiderea emisiunii.

Cu planul
anual

îndeplinit
Sectoarele V și

Pronosticul nostru la concursul Pronosport
nr. 50 din 13 decembrie 1970

1. Steagul roșu — Dinamo București 1
2. .U“ Craiova — S. C. Bacău 1
3. Petrolul — F. C. Argeș I
4. Jiul — Politehnica 1
5. U. T. Arad — C.F.R. Cluj 1
6. ..U" Cluj — Progresul 1
7. Bologna — Catania I
8. Foggia — Lazio 1
9. Lanerossi — Internazionale 2

10. Roma — Cagliari X
11. Sampdoria — Fiorentina X
12. Torino — Napoli 2
13. Varese — Juventus X

SÎMBAtA !•» DECEMBRIEmina Lupeni
(Urmare din pag. 1)

rului V se mindrește cu o de
pășire medie de 142 kg/post a 
randamentului, încadrindu-se 
in același timp și in prețul de 
cost planificat. De aici s-au 
evidențiat în mod cu totul deo
sebit brigăzile harnice condu
se de comuniștii Vasile Rusu 
si Nicolae Gavra, care au de
pășit norma prevăzută in me
die cu 6—7 la sută.

Bilanțul de sfirșit de cinci
nal, de intrare intr-o etopă 
nouă, superioară, a construc
ției socialiste, se cuvine o fi 
cit mai bogat. Iotă de ce co
lectivele sectoarelor VII și V 
de la E. M. Lupeni se anga
jează ca pină la 31 decem
brie să cumuleze încă 8 000, 
respectiv, 9 000 tone la „zes
trea” odunotă pină acum.

PROGRAMUL I : 6,00 De la 
6 la 9,30 : Informații utilitare; 
Radiojurnal; Sfatul medicului; 
Matineu muzical; La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Mio
rița; 10,05 Muzică populară: 
11,05 O melodie, trei interpreți; 
11.15 Radioclub turistic: 12,00 
Muzică ușoară; 12,30 Intîlnire

cu melodia populară și interj 
prețul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,30 Radiorecording — 
misiune de divertisment muzi
cal; 16,00 Radiojurnal; 17,00 
Știință, tehnică, fantezie: 17,30 
Concert de muzică populară; 
18.00 Orele serii: 20.00 Tableta 
de scară; 20,05 Zece melodii 
preferate: 20,40 Bijuterii mu
zicale: 21.00 Romanțe și cîn- 
tece vechi: 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,20 Spdrt; 22,30 Muzică de 
dans; 22,55 Argheziană; 23,00 
Expres melodii; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

e-

amplasată la confluența celor 
două Jiuri.

Tot in cursul acestui an au 
început lucrările la stația de 
tratare de la Batiz, care va li 
pusă in funcțiune in anul vii
tor și va conduce la creșterea 
debitului de apa potabilă des
tinată municipiului Deva cu 
200 litri pe secundă.

Așa cum este și firesc, împli
nirile urbanistice și sociol-cul- 
turale de pină ocum vor fi 
mult dezvoltate in anii viitorului 
cincinal. Se prefigurează, m 
județul Hunedoara, in continu
are, un amplu program de edi
ficare a orașelor, a tuturor lo
calităților. Fondurile prevăzu
te in acest scop însumează 
aproape 1,6 miliarde lei. Și 
numai citarea acestei cifre ne 
dă imaginea amploarei operei 
de emancipare socialistă, so- 
ciolă și culturală a județului 
nostru ! Dor să concretizăm. 
Se vor construi, in viitorul cin
cinal, aproape 18 000 de a- 
portamente ; din acestea, 
13 500 din fondurile statului, 
iar celelalte din fondurile 
populației, cu sprijinul statului. 
Se vor construi, de asemenea 
173 săli de clasă, 22 ateliere 
și laboratoare pentru școlile 
generale, liceele teoretice și 
de specialitate. Pe tărimul să
nătății, actuala rețea se va 
îmbogăți cu o policlinică la 
Deva, un complex senatorial 
in stațiunea Geoagiu-băi, trei 
creșe, grădinițe și case de co
pii, precum și cu olte con
strucții. Se vo continua acțiu
nea de electrificare a satelor ; 
peste 100 sînt prevăzute in vii
torii cinci ani. Peste 130 km 
de drumuri vor primi mixturi 
osfaltice ușoare, iar 21 km de 
drumuri județene vor fi mo
dernizate. Rețeaua de apă a 
orașelor va fi lungită cu peste 
30 de km, iar cea de canali
zare cu peste 35 km.

Șirul prevederilor ar putea 
continua. Ne oprim însă aici, 
cu promisiunea de a reveni, 
în timp, cu alte reportaje, pe 
măsură ce aceste, deocamdată 
planuri, vor deveni realitate, 
împlinirile actualului cincinol și 
al celor trecute sînt garanția 
fermă că viitorul vo fi mereu 
moi bogat in fapte demne de 
consemnat în cronica anilor 
construcției multilaterale a so
cialismului.
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Atelierul
de zonă C.F.R,

Petroșani
(Urmare din pag. 1)

sudori, forjori, strungari și lu
crări in regie.

Măsurile luate privind orga
nizarea procesului tehnologic, 
de protecție o muncii, de apro
vizionare tehnico-materiolă con
stituie premisa realizării inte
grale și înainte de termen a 
sarcinilor de plan pe 1971, pri
mul an al viitorului cincinal.

★
Cu 24 de zile incinte de 

sfirșitul anului și-a realizat 
planul pe 1970 și echipa de 
reparații cu detașare a revi
ziei de vagoane C.F.R. condu
să de loan Dăian.
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Chiar dacă acest episod ar 
fi doar de domeniul anecdoti
cii, cert este că Beethoven a 
șters dedicația 
china „Eroica" 
inlocuind-o cu 
unui mare om". In partea 
finală, in care revine la mo
tive din baletul său anterior 
„Creaturile Iui Prometeu". 
Beethoven arată care este 
marele om căruia i-a închi
nat „Eroica" : lui Prometeu. 
cel care a dăruit omenirii 
lumina !

Incepînd de la virsta de 26 
de ani. pe Beethoven il ame
nință spectrul surzeniei. EI se 
izolează de oameni, pentru

prin care în- 
lui Napoleon, 
..In memoria

In

a-și ascunde infirmitatea; se 
încuiba in el gindul sinuci
derii. Dar apoi, „apucă soarta 
de beregată". Se naște operă 
după operă. Iar atunci cînd 
catastrofa se produce, cind 
compozitorul nu-și mai poate 
auzi propria muzică și nu se 
mai poate înțelege cu cei din 
jur decît pe calea scrisului, 
el înșiră ,pe partitură liedul 
lui Schiller „Odă bucuriei" — 
imnul final al Simfoniei a 
IX-a. „Toți pe lume frați să 
fim"...

Să fi ajuns oare acest apel 
la urechile și inimile omeni
rii ? Cînd editura Schott a 
inițiat o subscripție publică 
pentru tipărirea Simfoniei a 
IX-a, a urinat un torent de 
oferte. Au comandat simfo-

nia aproape toți potentații 
Europei, orchestrele și coru
rile din Frankfurt și Londra, 
Paris și Bologna, Budapesta 
și Stockholm și multe alte 
capitale.

Pe una din foile îngălbe
nite rămase din acele zile de 
mizerie umană în care Beet
hoven nu mai putea comu
nica cu rarii săi vizitatori de- 
cît prin intermediul „caiete
lor de conversație" — in care 
scria cu un creion gros de 
dulgher, căci și vederea il pă
răsea — se află însemnarea 
sa : „Libertatea și progresul 
sînt țeluri in viață, ca și în 
întreaga artă“.

(Va urma)

DUMINICĂ 13 DECEMBRIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
9,00 Matineu duminical 

copii și școlori. 
artistic : Domini
prietenii săi. 
Vioțo satului. 
Amfiteotru muzical. 
De strajă patriei. 
Fotbol : Petrolul - F. C. 
Argeș. 
In reluare, la cererea *c-  
lespectatorilor. Meciul de 
box dintre Cassius Cloy și 
Oscar Bonavena.

21,50 Telejurnalul de noapte.
22,00 Muzică ușoară cu Aloin 

Borriere.
22,30 Hochei : Suedia-U.R.S.S. 

(repriza a lll-a).

LUNI - 14 DECEMBRIE

15,00 Emisiune in limbo ma-
ghioră.

16,30 Studioul „N".
18.00 Emisiune concurs : Ur.de-i 

greșeala ?
19,00

19,00 Pe Milcov in sus — Pro
gram de cîntece și jocuri 
din Țara Vrancei. 19,20

19,30
20,00

Telejurnalul de seară. 
O nouă verticală. Trans 19,30
misiune directă de la 19,50
Hotel „Intercontinental"
din București.

20,00

20,25 Cine-i vinovatul ? Film 20,50

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.

18,25 Muzică populară — cinto 
Ileana Sărăroiu și Lică 
Vasile.

18,40 Instantanee - Despre 
4 000 de oameni, cu unul 
de-al lor. La emisiune par
ticipă Eroul muncii socia
liste A. Drucker, director 
general al Uzinei „Câlan*.  
Ce sînt și ce trebuie să 
fie centralele industriale ! 
Specialiștii in activitatea 
centralei industriale.
1 001 de seri — Emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnolul de seară. 
Agenda politică.
Teatru foileton. Războiul 
celor două roze (VIII).
Ocolul țării in 8 luni. - 
Emisiune-concurs. Partici
pă echipele reprezentative

22,00

22,15

22,40

23,00

i

i
i
i
i
i

ale județelor Dolj, Gorj, 
Olt și Mehedinți. 
Tentativă de record. Două
zeci de ore sub apă. 
Dinamica societății ro
mânești. Eficiența condu
cerii vieții sociale. 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport. 
închiderea emisiunii.

MARȚI - 15 DECEMBRIE

10,00-11,00 Teleșcoalâ. Chimie 
clasele VIII—XII (reluare). 
Legătura ionică. Proprie

tăți ale combinațiilor io
nice.
Biologie. Bacteriile.
Fizică — clasa a Vlll-a. 
Efectul chimic ol curentu
lui electric.
Deschiderea emisiunii. A- 
teneu - Emisiune de ac
tualitate muzicală.
Brățara de aur — Em 
ne-concurs realizată 
colaborare cu C.C. 
U.T.C.
Participă tineri 
radiotehnicieni,
tori și mecanizatori

10,20
10,40

18,00

strungari, 
construe- 

din
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In lupta pentru apărarea avutului obștesc

miniere iși propun noi obiective
A început o nouă perioadă 

de muncă și întrecere între 
toate formațiile civile de pom
pieri din județul Hunedoara, 
ca răspuns la chemarea la 
întrecere lansată de formația 
civilă a E. M. Petrila, care, 
în anul 1970, s-a clasat pe 
primul loc în lupta pentru 
apărarea avutului obștesc îm
potriva incendiilor, cucerind 
drapelul de formație fruntașă 
pe județ. Noua perioadă de 
întrecere se va desfășura în 
contextul entuziasmului gene
ral cu care întregul nostru 
popor se pregătește să întîm- 
pine sărbătorirea semicente
narului creării Partidului Co
munist Român.

Angajîndu-se cu toată pute
rea de dăruire, alături de toți 
oamenii muncii, în efortul 
general pentru întâmpinarea 
acestei mărețe sărbători cu 
noi și însemnate realizări în 
muncă, membrii formațiilor 
civile de pompieri din unită
țile miniere ale Văii Jiului, 
dînd dovadă de bărbăție în 
lupta cu flăcările și cu alte 
calamități naturale, se avîntă 
cu și mai mult curaj și pa
triotism în lupta pentru a 
ridica pe o treaptă superioa
ră calitatea acțiunilor ce se 
întreprind pe linia prevenirii 
și stingerii incendiilor, pen
tru punerea bunurilor poporu
lui în afara pericolului distru- 

B £eri’-
Ca și în anii precedenți, 

obiectivul nr. 1 care stă la 
baza întrecerii între forma
țiile civile este activitatea de 
prevenire a incendiilor. Atin
gerea lui în cele mai bune 
condițiuni depinde de execu
tarea unor controale de rond 
de calitate, care să ducă în 
mod nemijlocit la depistarea 
și înlăturarea cauzelor gene
ratoare de incendii. In acest 
scop șefii de formații trebuie 
să acorde o atenție deosebită 
pregătirii pompierilor care e- 
xecută serviciul de rond și 
să intensifice acest serviciu 
în special în schimburile II 
și IIT, cînd pericolul de iz
bucnire a incendiilor este 
mult mai mare.

Un obiectiv de seamă al 
întrecerii

constituie organizarea in bune 
condițiuni a intervenției la 
stingerea eventualelor incen
dii. Aceasta înseamnă de fapt 
organizarea și desfășurarea 
cu regularitate și la un nivel 
calitativ superior a ședințelor 
de instruire in conformitate 
cu prevederile programului de 
pregătire cuprinzînd : desfă
șurarea unor aplicații de stin
gere, organizarea și desfășu
rarea de concursuri profesio
nale, întreținerea in perfectă 
stare de funcționare a mij
loacelor de luptă împotriva in
cendiilor cu care este dotată 
formația.

De relevat este faptul că 
din primele zile de la lansa
rea chemării la întrecere, toa
te formațiile civile de pom
pieri ale unităților miniere 
din Valea Jiului au primit 
și însușit cu multă însufle
țire obiectivele din chemare, 
exprimîndu-și hotărîrea 
desfășoare o activitate 
intensă de prevenire.

să 
mai 

să ri-

Reportaj
dice la un nivel și mai înalt 
pregătirea și combativitatea 
de luptă împotriva incendii
lor, intr-un cuvint să desfă
șoare mai larg întrecerea pa
triotică pentru apărarea bu
nurilor poporului.

Publicăm mai jos angaja
mentele concrete pe care u- 
nele formații civile de pom
pieri și le-au asumat în plus 
pentru actuala perioadă de 
întrecere :

Formația EL M. Lupeni 
(șef de formație Mihai Moi- 
sescu):

0 confecționarea a 10 pa
nouri cu texte și desene agi
tatorice privind metodele și 
mijloacele de prevenire a in
cendiilor, care să fie insta
late în diferite puncte din in
cinta exploatării;

@ organizarea și desfășu
rarea unui concurs „Cine știe, 
răspunde’ pe linie de preve
nire a incendiilor, în scopul 
]X>pul ari zării regulilor gene
rale de prevenire

‘l
Formația E. M. Lonea (șef 

de formație Viorel Lucaci) i
© confecționarea a 8 pa

nouri cu texte și desene pe 
linie de prevenire a incen
diilor;

© amenajarea unei fotoga- 
zete. la care se vor expune 
periodic aspecte pe linia 
combaterii cauzelor producă
toare de incendii;

© organizarea și desfășu
rarea unui concurs „Cine știe, 
răspunde*  pe teme P.C.l.

F'orinația E. M. Aninoasa 
(șef de formație Viorel An
ton) :

® acordarea unui sprijin 
substanțial șefilor de atelie
re. pentru a organiza siste
matic .și mai eficient paza 
contra incendiilor la locurile 
de muncă, punîndu-se un ac
cent deosebit pe instruirea în
tregului personal;

0 amenajarea unei fotoga
zete la care se vor expune 
periodic aspecte specifice ca
re să combată cauzele gene-

publicitar
ratoare de incendii.

Asemenea angajamente, ca
re vor duce la o mai bună 
cunoaștere a regulilor de pre
venire a incendiilor, au fost 
luate și de alte formații ca. 
de exemplu, cele de la minele 
Petrila, Dîlja. Uricani și al
tele.

Pentru ca întrecerea patrio
tică pentru apărarea avutului 
obștesc să-și atingă pe deplin 
scopul, trebuie ca toate for
mațiile să urmărească înde
plinirea și depășirea punct cu 
punct a obiectivelor din che
mare, iar pe întreg parcursul 
întrecerii toți pompierii civili 
să fie însuflețiți de gindul 
că cel mai de preț omagiu 
cc-1 pot aduce partidului co
munist cu prilejul marii sale 
sărbători, este acela de a ra
porta că in sectoarele lor de 
activitate nu s-au produs in
cendii, că formațiile lor se 
numără printre cele fruntașe.

Șefi de formații civile de 
pompieri!

rond cu precădere în schim
burile II și III;

— acordați sprijin șefilor 
de secții, ateliere, depozite, 
pentru a organiza paza con
tra incendiilor la locurile de 
muncă conform instrucțiunilor 
în vigoare;

— puneți accent pe instrui
rea întregului personal la lo
cul de muncă;

— intensificați
de propagandă pe linia pre
venirii incendiilor ‘ '
tuturor salariaților, 
în acest scop toate mijloacele : 
instructaje, stațiile de radio
amplificare. fotogazete, con
cursuri „Cine știe răspunde", 
afișe, panouri ele.:

— acordați atenție deose
bită prevenirii incendiilor spe
cifice sezonului rece, verifi
când permanent sistemele de 
încălzire și cele de iluminat, 
starea de funcționare a ma
terialelor și utilajelor de stin
gere, starea căilor de acces și 
a surselor de apă:

— urmăriți în permanență 
și atrageți atenția factorilor 
de răspundere a nu se Exe
cuta lucrări cu foc deschis 
în locuri cu pericol de incen
diu. fără a se fi luat în prea
labil măsuri de prevenire.

activitatea

în rîndul 
folosind

Nu uitați
In acest sezon, cele mai 

multe incendii se produc da
torită :

— sobelor greșit instalate și 
supraîncălzite, sau aprinderii 
focului cu benzină;

-- coșurilor de evacuare a 
fumului necurățate sau neizo
late față de părțile lemnoase:

— cenușii cu jar aruncate 
la întîmplare;

- instalațiilor electrice im
provizate, folosirii siguranțe
lor supradimensionate:

— fumatului în locuri ne- 
permise sau cu pericol de 
incendiu;

-- lăsarea fără supraveghe
re a sobelor, reșourilor elec
trice și a altor asemenea sur
se de căldură.

Paza bună trece primejdia 
rea !

.Maior Cornel iu COJOCARU 
din Grupul de pompieri 

al județului Hun^Annra-Deva
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19,30 
20,00
20,15

Emisiune

seară. 
Slătioaro.

19,10

19,20

21,30

21,45

22,15

22,45

județele Bistrițo-Năsăud, 
Botoșani, Brașov, Brăila, 
Buzău.
Publicitate.
1 001 de seri, 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de 
Poveștile de la
Seară de teatru. Falsele 
confidențe — de Marivaux. 
Aspecte de la Festivalul 
și concursul tinerilor so
liști de muzică ușoară i- 
nițiat de Comitetul pentru 
cultură și artă ol munici
piului București.
Performanțe tehnice ro
mânești. Podul. O cronică 
a lucrărilor marelui pod 
de la Giurgeni — Vadul 
Oii.
Enescu și interprets săi 
(interviziune).
Telejurnalul de noapte.

MIERCURI - 16 DECEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-terra '71" - emisiu- 
ne-concurs pentru școlari.

18,30 Cabinetul economic iV.

19,30
20,00
20,15

21,55
22,30
22,40

23,00

Principiile gestiunii eco
nomice.
Tragerea concursului Pro- 
noexpres.
1 001 de seri - emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnolul de seară. 
Reflector.
Telecinemateca. Mantaua. 
Premieră pe țară.
Cadran internațional. 
Telejurnolul de noapte. 
Gala morilor interpreți. 
Virginia Zeani.
închiderea emisiunii.

JOI - 17 DECEMBRIE

18,50
19,15
19,20

19,30
20,00

20,50

Deschiderea emisiunii. E- 
misiune in limba maghia
ră.
La volan - emisiune pen
tru conducătorii auto.
Mult e dulce și frumoasă. 
Publicitate.
1 001 de seri - emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Festival Beethoven - Sim
fonia a V-a.
Școala cu un singur în
vățător (reportaj).

21,05

21,50

22,15

22,45
22,50
23,00

Partea a ll-a a Festivalu
lui Beethoven. Concertul 
nr. 3 perdru pion și or
chestră. Solist Emil Ghi- 
lels.
In reluare, filmul serial 
Vidocq (III).
Teleglob - Seattle - un 
oraș american.
Acrobație pe zăpadă. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

VINERI - 18 DECEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii — 
Teleșcoalâ. Matematică 
clasa a Xll-a. Sînt noțiu
nile matematice arbitra
re ?

17,20 Geografie, clasa a Xll-a, 
Depresiuni subcarpatice.

17,40 Fizică, 
Spectre

18,00 Căminul 
și jucării, 
moi mult în

clasa a Xll-a. 
și spectroscopie. 
- Despre jocuri 

, in glumo dar... 
serios !

18.50 Revista economică TV.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri - emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.

20,15
21,35

22,35
22,45

23,00

Film artistic : Căldura. 
Mai aveți o întrebare ? — 
Necunoscutele creierului. 
Telejurnalul de noapte. 
Formația de muzică u- 
șooră Gerhord Romer, 
închiderea emisiunii.

SiMBATĂ - 19 DECEMBRIE

17,00

18,10
18,15

19,15
19,20

19,30 
20,00 
20,50

22,10
22,25

22,40

23.30

Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba germană. 
Publicitate.
Bună seara, fete !
Bună seoro, băieți I 
Publicitate.
1001 de seri - emisiune , 
pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia.
Seoră de operetă. Lilia
cul de Johann Strauss.
Film serial. Incoruptibili'. 
Povestea lui Legs Dia
mond.
Telejurnalul de noapte. 
Invitata noastră - Margc- 
rita Radinska.
Concurs internațional de 
patinaj artistic — demon
strații. înregistrare de la 
Moscova.
închiderea emisiunii.
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Opiniile exprimate de Leonid Brejnev 
in legătură cu unele probleme ale 

situației internaționale
EREVAN 30 (Agerpres).

In c-uvîntarea rostită cu prile
jul celei de-a 50-a aniversări 
a creării Republicii Sovietice 
Socialiste Armeană și a Par
tidului Comunist din Armenii, 
Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. s-a 
referit pe larg la realizările 
obținute de Armenia Sovietică 
în toate demeniile vieț’i eco
nomice, sociale și spirituale, 
succese cu care republica se 
prezintă la semicentenarul său. 
El a arătat că înfăptuirile po
porului armean se înscriu în 
gama largă a realizărilor ce se 
obțin în întreaga Uniune So
vietică în întîmpinarea celui 
deal XXIV-lea Congres al 
P ' ‘.U.S.

In cuvîntarea sa, vorbitorul 
a abordat, de asemenea, unele 
probleme ale vieții internațio
nale. In legăturii cu situația 
din Vietnam, el a arătat că 
„drumul spre lichidarea răz 
boiului este clar — încetarea 
amestecului militar al S.U.A.. 
retragerea trupelor agresorilor 
și asigurarea pentru poporul 
vietnamez a posibilității de 
a-și rezolva singur treburile 
sale. Tocmai în aceasta constă 
esența propunerilor Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud 
și ale Republicii Democrate 
Vietnam, pe care noi le spri
jinim pe deplin.

Peferindu-se la situația din 
Orientul Apropiat. vorbitorul 
a - unintit imoortanța pentru 
re-- dvarea conflictului a rezo
luției adoptate la 4 noiembrie

de Adunarea Generală a 
O.N.U., care vorbește clar des
pre necesitatea evacuării teri
toriilor arabe ocupate de Isra
el, despre necesitatea regle
mentării pe cale politică a 
conflictului, in spiritul rezolu
ției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967.

Evocînd apoi unele probleme 
europene și eforturile pe care 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste le depun pentru 
întărirea păcii, securității și 
dezvoltării colaborării pașnice, 
vorbitorul a subliniat că pe 
continent au loc schimbări im
portante, care pot fi apreciate 
cu destul temei ca fiind schim
bări spre bine. In legătură cu 
relațiile dintre Uniunea Sovie
tică și R.F. a Germaniei. Leo
nid Brejnev a spus: „Poziția 
noastră în această problemă 
este absolut clară. Sîntem pen
tru relații normale de bună 
vecinătate cu R.F.G.. pentru 
dezvoltarea relațiilor econom.- 
ce avantajoase și a relațiilor 
culturale, pentru buna cola
borare' la cauza întăririi secu
rității europene și a păcii în 
lumea întreagă, pe baza bună 
pe care o oferă tratatul sem
nat recent. O importanță se
rioasă pentru normalizarea si
tuației în Europa ar aven-> 
reglementarea unor probleme 
legate de Berlinul occidental, 
căreia îi sînt consacrate trata
tivele în curs ale reprezentan
ților celor patru puteri, 
a spus în continuare vorbito
rul. Considerăm că însănăto

șirea situației în legătură ;u 
Berlinul occidental este pe 
deplin realizabilă. Pentru u- 
ceasta. este de ajuns ca toate 
părțile interesate să manifeste 
bunăvoință și să elaboreze so
luții care să vină în întîmpi
narea dorințelor populației din 
Berlinul occidental și să ia 
în considerare interesele legi
time și drepturile suverane 
ale Republicii Democrate Ger
mane".

Uniunea Sovietică năzuiește 
cu consecvență spre dezvolta
rea colaborării pașnice, reci
proc avantajoase cu toate sta
tele. a subliniat Leonid Brej
nev. După ce a apreciat ca po
zitivă evoluția raporturilor so- 
vieto-franceze. vorbitorul a 
spus : Considerăm utilă o anu
mită înviorare a contactelor 
cu Anglia, vedem posibilități 
suplimentare de extindere a 
relațiilor cu Italia și cu alte 
cîteva țări vest-europene.

Referindu-se la cunoscuta 
propunere a țărilor social iste 
privind Conferința general-eu- 
rooeană în problemele secu
rității și colaborării. Leonid 
Brejnev a subliniat că această 
propunere servește destinderii 
încordării internaționale și în
tăririi păcii. Convocarea aces
tei conferințe, a spus vorbito
rul. devine tot mai actuală.

In încheiere. Leonid Brej
nev a informat asistența că 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U. R. S. S. a conferit R. S. S. 
Armeană Ordinul Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII ARABE UNITE. Anwar 
Sadat, a ordonat eliberarea a 
21 de membri ai partidului 
Baas din Irak, acuzați de ac
tivități subversive împotriva 
autorităților de la Cairo, anun
ță agenția MEN. Referindu-se 
la această hotărîre, ziarul e- 
giptean .Al Ahram" scrie că 
ea a fost adoptată în scopul 
menținerii legăturilor dintre 
poporul R.A.U. și poporul ira
kian, legături care prevalează — 
asupra divergențelor.

Q LA VARȘOVIA a avut loc 
o reuniune de lucru a reprezen
tanților departamentelor econo
mice din Polonia și Franța 
pentru studierea posibilităților 
dezvoltării, pe bază reciproc 
avantajoasă, a schimbului bila
teral de mărfuri. Reuniunea 
a fost organizată în conformi
tate cu hotărîrile adoptate de 
șefii guvernelor Poloniei și 
Franței în cursul recentei vi
zite la Varșovia a premierului 
francez, Jacques Chaban-Del- 
mas.

Luind cuvîntul cu prilejul centenarului nașterii 
fostului șef al statului finlandez Kusti Juho Paasikivi, ac
tualul președinte al Finlandei, Urho Kekkonen, s-a referit 
și la problema pregătirii conferinței general-europene pen
tru securitate. El și-a exprimat speranța că recenta ini
țiativă finlandeză privind crearea la Helsinki a unui cen
tru de pregătire a preconizatei reuniuni europene va da po
sibilitatea să se organizeze întîlniri preliminare multila
terale între reprezentanții guvernelor interesate. Consultă
rile care vor avea loc cu prilejul acestor întîlniri, a relevat 
Kekkonen, ar putea duce la realizarea unei înțelegeri care 
să permită convocarea conferinței pentru securitatea con
tinentului european.

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL SPANIEI, 
Gregorio Lopez Bravo, a sosit 
luni la Bonn. Șeful diploma
ției spaniole va avea in capi 
tala R. F. a Germaniei întreve
deri cu cancelarul Willy Brandt 
și cu ministrul de externe 
Walter Scheel, în cadrul cărora 
vor fi examinate probleme in
ternaționale, în special cele 
privind convocarea conferinței 
general-europene pentru secu
ritate. Vor fi abordate, de ase
menea. unele chestiuni ale re
lațiilor dintre Spania și R. F. 
a Germaniei.

Alegerile 
din Coasta

Moscova
SEARA

N. D. COCEA
MOSCOVA 30. — Cores

pondentul Agerpres, L. Du- 
ță, transmite : In sala de 
festivități a Institutului pe
dagogic V.I. Lcnin din Mos
cova a avut loc la 30 noiem
brie o seară consacrată îm
plinirii a 90 de ani de la 
nașterea remarcabilului pu
blicist, scriitor și militant pe 
tărîm social român N.D. 
Cocea.

La această manifestare, 
organizată de Uniunea aso
ciațiilor sovietice de priete
nie și relații culturale cu 
țările străine. Asociația de 
prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.). Institutul de sla
vistică și balcanistică al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. 
si Institutul pedagogic V.I. 
Lenin, au luat parte oa
meni de știință sovietici, 
membri ai conducerii cen
trale a A.P.S.R.. ziariști, stu
dents membri ai Ambasadei 
române.

de Fildeș
ABIDJAN 30 (Agerpres). — 

In Republica Coasta de Fildeș 
au avut loc duminică alegeri 
prezidențiale și legislative. Pre
ședintele Felix Houpohouet- 
Boigny a fost ales pen
tru a treia oară consecutiv in 
funcția de șef al statului. Au 
fost desemnați, de asemenea, 
100 de deputați pentru Adu
narea Națională. Potrivit pri
melor rezultate ale alegerilor, 
în fața urnelor s-au prezentat 
un număr de 1 961 749 de ale
gători. din totalul de 1 977 934 
înscriși pe listele de vot.

• Potrivit datelor Institutu
lui Brazilian de statistică, popu
lația orașului Rio de Janeiro, 
fosta capitală a țării și în pre
zent cel dc-al doilea oraș în 
ce privește numărul locuitori
lor, a ajuns acum la aproxi
mativ 4 200 000 de persoane.

O In apropierea localității 
columbiene Rovira, s-a -prăbușit 
duminică într-o prăpastie un 
autocar. Accidentul s-a soldat 
cu 24 de morți și 22 de răniți, 
dintre care mulți în stare gra
vă.

• LA CHAMPINGNY a luat 
sfîrșit Congresul Mișcării fran
ceze pentru pace. Congresul a 
lansat un apel întregii opinii 
publice franceze precum și 
conducătorilor tuturor organiza
țiilor politice și sociale cerîn- 
du-Ie să acționeze cu energie 
pentru retragerea necondițio
nată a trupelor americane din 
Indochina, pentru întărirea so
lidarității cu toate popoarele 
care luptă pentru independența 
lor.

© Pe aeroportul internațio
nal Lydda, care deservește Tel 
Avivul, un avion de transport 
„Boeing-707“ al companiei a- 
mericane TWA. care rula pe 
pista de decolare, s-a ciocnit 
în noaptea de duminică spre 
luni cu un avion militar de 
transport israelian, remorcat de 
un tractor.

In urma ciocnirii a rezultat 
un incendiu urmat de explo
zia aparatelor. Cei doi membri 
ai echipajului avionului israe
lian au fost uciși, în timp ce 
echipajul american a reușit să 
se salveze. Accidentul a pro
vocat suspendarea traficului 
aerian pe aeroport. Autorități
le israeliene au deschis o an
chetă.

© La Varșovia a fost sem
nat protocolul cu privire la 
schimbul de mărfuri pe anul 
1971, între Ministerul Comerțu
lui Interior al R. P. Polone și 
Ministerul Comerțului al 
U.R.S.S. Protocolul prevede 
schimburi comerciale în am
bele direcții în valoare de 75 
milioane zloți-valută.

A fost semnat, de asemenea, 
un protocol privind colabora
rea tehnico-științifică dintre 
cele două ministere pe anul 
1971.

Vizita în R. D. Vietnam
a delegației U. G. S. R

HANOI 30 (Agerpres). — De
legația Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condu
să de tovarășul Constantin Dră
gan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R. care între
prinde o vizită în R. D. Viet
nam la invitația Federației 
Sindicatelor din această țară, a 
fost primită la Comitetul Cen
tral al Partidului Celor cc 
Muncesc din Vietnam dc că
tre tovarășul Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al partidului.

In cadrul convorbirii, des
fășurată într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, tovarășul 
Le Thanh Nghi a subliniat că 
vizitele recente ale delegației 
economice guvernamentale ro
mâne și a delegației U.G.S.R. 
vor contribui la întărirea și 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de prietenie și colabo
rare frățească ce leagă parti
dele și popoarele noastre.

La convorbire au fost de față 
Nguyen Cong Hoa, vicepreșe
dinte al Federației Sindicate
lor din Vietnam, și Constan
tin Băbeanu, ambasadorul Ro
mâniei la Hanoi. -

Delegația U.G.S.R. a avut, de 
asemenea, o întîlnire cu Trait 
Hoai Nam, membru permanent 
în Comitetul Executiv al U- 
niunii Sindicatelor pentru Eli
berarea Vietnamului dc sud. 
Intîlnirea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

In capitala 
a avut loc, 
entuziastă, mitingul oamenilor 
muncii din Hanoi cu prilejul 
vizitei delegației sindicatelor 
din Republica Socialistă Româ
nia. In prezidiu au luat loc to
varășii Constantin Drăgan, Con
stantin Băbeanu, precum și 
Nguyen Cong Hoa, vicepreșe
dinte, și Le Van, secretar al 
Federației Sindicatelor din 
Vietnam.

In opvîntul său. tovarășul 
Vu Dinh, președintele sindica
telor din Hanoi, a salutat cu 
căldură delegația U.G.S.R., 
subliniind că această vizită con
stituie o manifestare vie a so
lidarității frățești, a simpatiei 
și sprijinului oamenilor mun
cii, al întregului popor român 
față de poporul frate vietna
mez. In numele muncitorilor 
vietnamezi, al sindicatelor din 
Hanoi, vorbitorul a exprimat 
profunda recunoștință față de 
Partidul Comunist Român, de 
guvernul și poporul român pen
tru sprijinul prețios dat luptei 
drepte, eroice a poporului viet
namez.

Luind apoi cuvîntul, tovară
șul Constantin Drăgan, în nu
mele sindicatelor, al tuturor oa
menilor muncii din România 
socialistă, a adresat un salut 
frățesc și cele mai calde urări 
de noi victorii poporului viet
namez în lupta nobilă pe care 
o duce pentru apărarea inde
pendenței, suveranității și li
bertății patriei sale, pentru fău-
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R. D. 
într-o

Vietnam 
atmosferă

rirea societății socialiste. Ex- 
primînd convingerea fermă, 
nestrămutată a poporului ro
mân câ poporul vietnamez va 
repurta victoria, deoarece luptă 
pentru o cauză justă — cauza 
libertății și independenței —, 
tovarășul Constantin Drăgan a 
subliniat că partidul și guver
nul român, sindicalele, oame
nii muncii din țara noastră sînt 
și vor fi și de acum înainte 
alături de întregul popor viet
namez, hotărîți sâ-i acorde în
tregul sprijin material, politic 
și diplomatic, pînă la victoria

I
I

BELGRAD 30 — Cores
pondentul Agerpres. Geor
ge Ionescu, transmite : Ziua 
de 29 noiembrie. Ziua Re
publicii a fost sărbătorită in 
toată Iugoslavia prin nume
roase manifestări, adunări 
festive, sesiuni ale unor in
stituții științifice, programe 
cultural-artistice, precum și 
festivități de inaugurare a 
unor obiective economice.

In numeroase colective de 
muncă, universități munci
torești și populare, in școli 
au fost organizate conferin
țe in cadrul cărora a fost 
evocat evenimentul istoric

de la 29 noiembrie 1943. dată 
cînd in plin război, in ora
șul laițe din Bosnia a avut 
loc sesiunea Vecei antilas 
ciste de eliberare națională 
care a reunit pe reprezentan
ții tuturor popoarelor iugosla 
ve, sesiune care a pus bazele 
Iugoslaviei noi. Aniversarea 
zilei de 29 noiembrie a tost 
cinstită in mod deosebit in 
orașul laițe. unde s-a des 
fășurat o manifestare silii 
bolică reunind sute de tineri 
din 2(1 de orașe ale țării, ex 
primind frăția și unitatea 
indisolubilă a popoarelor 
Iugoslaviei socialiste.
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Adunarea festivă de la Tirana
TIRANA 30 (Agerpres). — 

La Tirana a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei 
de-a 58-a aniversări a procla
mării independenței naționale 
și celei de-a 26-a aniversări a 
eliberării țării de sub jugul 
fascist.

Au fost de față Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. ' “ 
tidului 
Haxhi
Prezidiului Adunării Populare, 
Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți 
conducăiori de partid șl de 
stat albanezi. Kadri Hazbiu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.A., a

al Par-
Muncii din Albania, 
Lleshi, președintele

arostit o cuvîntare în care 
evocat marile succese obținute 
de poporul albanez în direcția 
apărării și consolidării puterii 
populare, în activitatea de 
transformare socialistă a țării. 
Referindu-se la relațiile exter
ne, vorbitorul a arătat, printre 
altele, că Albania va urma, cu 
continuitate și hotărîre. politica 
de bună vecinătate și coexisten
ță pașnică leninistă cu toate 
țările, pe baza principiilor 
neamestecului în treburile in
terne, respectului suveranită
ții și integrității teritoriale, ega
lității în drepturi și avantaju
lui reciproc.

VIETNAMUL DE SUD : In foto : Atac al ostașilor Fron
tului de Eliberare Națională la '1 Inia Thien, Quang Tri.

© e
NEW YORK 30 (Agerpres). — Comitetul Politic al 

O.N.U. a adoptat luni o rezoluție prin care cere statelor 
posesoare de arme nucleare să pună capăt tuturor expe
riențelor nucleare și producerii de noi sisteme de astfel doar
me. Rezoluția, in favoarea căreia au votat HO de state, niciunul 
contra și 14 s-au abținui, exprimă satisfacția față de des
fășurarea negocierilor sovieto—americane privind limitarea 
înarmărilor strategice. Toate puterile nucleare sînt chema
te să „înceteze imediat cursa înarmărilor nucleare, să pună 
capăt tuturor experiențelor și producerii de noi sisteme de 
arme nucleare defensive
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„Filele culturii
românești"

Lucrările Conferinței Partidului

COPENHAGA 30 (Agerpres). 
— Lucrările Conferinței anuale 
a Partidului Socialist Popular 
din Danemarca, desfășurate la 
Copenhaga, s-au încheiat prin 
adoptarea în unanimitate a 
unei rezoluții în care se men
ționează că P.S.P. se pronunță 
pentru ieșirea țării din NATO, 
pentru adoptarea unui statut 
de neutralitate și împotriva 
aderării la Piața comună.

In funcția de președinte al 
Partidului Socialist Popular din

Danemarca a fost reales Sigur 
Omann.

La lucrările Conferinței 
participat, 
tea Consiliului 
Frontului Unității 
din România, -------- , —
Moldovan, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și po
litice, care a adresat conferin
ței un mesaj al Consiliului Na
țional al F.U.S.

VIENA 30 — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stănces- 
cu transmite : Eisenstadt, ca
pitala provinciei Burgenland, 
orașul lui Haydn, găzduiește 
în această săptămînă ..Zilele 
culturii românești".

Luni după-amiază, în pre
zența reprezentanților autori
tăților locale s-a deschis 
la „Stadthalle" expoziția de 
artă populară românească și 
peisaje din România.

In cuvînțările rostite
deschidere, primarul orașu
lui Eisenstadt, Hans Tinhof, 
și consilierul cultural F. 
Ohrhammer, membru al gu
vernului regional, au expri
mat bucuria de a găzdui a-

ceasta expoziție, mijloc 
adîncire a cunoașterii 
proce. Vorbitorii au subli
niat interesul pe care locui
torii din acest land îl mani
festă față de dezvoltarea Ro
mânei și a politicii ei de 
pace.

Mulțumind călduros gazde
lor pentru concursul dat la 
realizarea expoziției, ambasa
dorul României la Viena, 
Dumitru Aninoiu. a arătat 
că această manifestare este o 
expresie a bunelor relații 
dintre Austria și România.

Programul „Zilelor culturii 
românești" cuprinde, de ase
menea, prezentarea de filme 
și conferințe.

Acțiuni ofensive a’e forțelor
de rezistență populară cambodgiene
PNOM PENH 30 (Agerpres). 

Agențiile de presă relatează 
că forțele de rezistență popu
lară au reușit luni să izoleze 
complet întregul efectiv de 
30 000 de soldați ai regimului 
Lon Noi, care participă la ope
rațiunile de pe așa-zisul front 
de nord. Aceștia au fost disper
sați în mici grupuri, în urma 
violentelor atacuri lansate con
tinuu de forțele patriotice cam
bodgiene. Totodată, s-a anun-

dc ambarcațiuni cu motor au 
fost rechiziționate pentru tran
sportul hranei și medicamente
lor. Totodată, pentru a preveni 
o epidemie de holeră s-a înce
put vaccinarea pe scară largă 
a populației.

★

țat că au fost tăiate toate 
căile de aprovizionare ale aces
tor trupe. In același timp, for
țele de rezistență populară au 
inițiat o serie de acțiuni ofen
sive pe întregul teritoriu cam
bodgian și înaintează rapid 
spre Pnom Penh, menționează 
agenția France Presse. Forțele 
patriotice se află în prezent 
la numai 30 de kilometri de 
capitală — precizează agenția 
citată.
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Crește popularitatea 
laburiștilor

LONDRA 30 (Agerpres). 
— Pentru prima oară după 
alegerile generale din iunie, 
care au adus la putere în 
Marea Britanie partidul con
servator, popularitatea labu
riștilor este mai mare decît 
a rivalilor, lor, arată ziarul 
..Daily Expres*  de luni, pu- 
blicînd rezultatele unui son
daj al opiniei exprimat de 
insulari.

Potrivit ziarului, laburiștii 
se bucură de simpatia a 48 
la sută dintre cei chestio
nați, iar pentru conservatori 
se pronunță 45 la sută (a-

ceasta în timp ce în iunie 
conservatorii au obținut în 
alegeri 46,2 la sută din vo
turi, iar laburiștii 43.8 l i 
sută).

Transpuse pe planul per
sonalităților din fruntea ce
lor două partide, rezultatele 
sondajului de opinie se pre
zintă în felul următor : 51 la 
sută din cei întrebați se pro
nunță în favoarea liderului 
laburist Harold Wilson, fost 
prim ministru, și numai 37 
la sută pentru actualul pre
mier conservator, Edward 
Heath.

Timp de 15 orc, populația 
de la gurile Gangelui, risipită 
pe nesfîrșita puzderie de insu
lițe din largul Golfului Bengal, 
a fost supusă uneia din cele 
mai mari tragedii ale omenirii. 
Forțele oarbe ale naturii s-au 
năpustit peste săracele așezări 
de pe aceste meleaguri unde 
locuințele sînt de fapt numai 
niște fragile coustrucții din 
bambus, acoperite cu frunze 
de cocotieri, distrugind totul, 
smulgind cu furie din rădăcini 
copacii, făcînd de nerecunos
cut orașe cu mii și chiar zeci 
de mii de locuitori. In acele 
incredibile orc, valurile mării 
au atins înălțimi de pînă la 20 
m, iar vintul a suflat cu o vi
teză de 200 km pe oră. In 
două insule. Dubla și Hatya, a 
dispărut orice urmă de 
Un strat de noroi gros 
aproape un metru a acoperit 
tot ceea ce înainte fuseseră 
grădini, școli, case de locuit.

In noaptea aceea de groază, 
în insula Hitya, forța puhoaie
lor a tîrit în larg 100 000 de 
locuitori, mai mult de jumă
tate din totalul populației. 
Nimeni nu poate aprecia măcar 
cu aproximație numărul victi
melor : o parte a celor 2 000

cu

de insule ale arhipelagului 
lasă impresia că au dispărut 
cu desăvîrșirc. in timp ce pe 
altele abia de se mai zăresc 
semne ale vieții. Pe zi ce trece, 
aprecierile devin intr-adevăr 
halucinante. Se crede, după 
cum afirmă presa pakistaneză, 
că numărul morților s-ar ridi
ca la 2 milioane.

Aria de întindere a dezastru
lui s-a situat intre Khulna (in 
apropiere de frontiera cu In
dia) și Chittagong (lingă fron
tiera cu Birmania), respectiv 
de-a lungul a peste 400 km. 
Pe această suprafață trăiau 5 
milioane de locuitori.

Situația continuă să rămină 
disperată. In foarte multe re
giuni, din cauza condițiilor at
mosferice dificile, precum și a 
linsei mijloacelor de transport 
(in special elicoptere) n-au 
putut ajunge primele ajutoare. 
Pericolele izbucnirii unor epi
demii de febră tifoidă și chiar 
holeră sint iminente. Autori
tățile pakistaneze au luat mă
suri pentru a veni in sprijinul 
supraviețuitorilor. însuși preșe
dintele Yaliia Khan urmărește 
îndeaproape desfășurarea ope
rațiunilor de ajutorare. 14 000

Ciclonul tropical constituie 
unul dintre cele mai distructi
ve fenomene atmosferice. El 
se numește taifun în Asia 'le 
sud-est, uragane in regiunea 
Caraibilor și in sud-estul Sta
telor Unite, baguio in Filipine, 
willy-willy în Australia, ciclon 
în Madagascar, Reunion și 
Mozambic. In fiecare an, regi
unile celor două emisfere ale 
Pămintului. cuprinse între pa
ralelele 8 și 30, sint bîntuite 
de cicloanele tropicale.

Catastrofa care s-a abătut 
asupra Pakistanului oriental nu 
constituie un fenomen izolat. 
Această regiune este periodic 
bintuită de cicloane tropicale. 
Astfel, in noiembrie 1960. 
taifun a provocat 5 000 
morți. în —-~~~ 
(lecembrie 1965 — mai 
mii. Recordul îl deține taifu
nul de la 7 octombrie 1737, 
care a ucis — «lupă unele apre
cieri — aproximativ 300 000 de 
persoane. Și alte zone ale În
mii plătesc un tribut scump 
acestor fenomene ale naturii : 
în 1959 mai multe mii de 
morți și dispăruți în Japonia, 
în 1931 — 2 000 de victime in 
Hondurasul britanic, în 1970 
— 20 000 ele morți în mai 
multe insule din Antile.

Dimensiunile unui ciclon tro
pical sînt variabile — intre 
80 și 800 de kilometri în dia-

un
_______ _ de 

mai 1965 — 17 090, în 
multe

metru, deplasindu-se in gene
ral cu o viteză de 25 km pe 
oră. Viteza «le deplasare a ci
clonului nu trebuie insă con
fundată cu aceea a vînturilor 
care il însoțesc și care 
atinge o viteză de peste 
de km pe oră. In același timp, 
în „ochiul" ciclonului. adi~ă în 
centrul lui. acolo unde baro
metrul înregistrează cea mai 
joasă presiune, și in jurul că
ruia de fs-t se produce vîrte- 
jul. se găsește o atmosferă 
calină. Formarea cicloancior 
este însoțită întotdeauna 
așa cum au arătat fotografiile 
luate cu ajutorul sateliților, de 
maso enorme de nori. Trece
rea unui ciclon este precedată 
și însoțită întotdeauna de ploi 
torențiale. Recordul mondial al 
precipitațiilor in timpul taifu
nurilor il deține insula Cilaos 
(situată în apropiere de Reu
nion). In martie 1952. timp «le 
48 de ore, a căzut aici o masă 
de apă de 2,20 ni. iar în patru 
zile _ de 4,15 m. La toate a- 
cestea se adaugă valurile mă
rii care pot atinge înălțimi de 
4—5 metri și chiar mai mult.

In cazul în care 
pămintului este plană, așa < 
este ea în regiunea de la 
rile Gang»lui. toate aceste 
noinene naturale produc 
adevărat cataclism. Așa se. 
plică proporțiile dezastrului 
Pakistan care au depășit 
mult ne cele precedente. Ope
rațiunile de parașutare a ali
mentelor. medicamentelor și 
altor obiecte de primă necesi
tate in regiunile sinistrate con
tinuă.

pot
160

suprafața 
cum 
gu- 

! fe- 
un 

ex- 
i din 

cu

I. A.
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TOKIO 30 - Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu 
transmite : Poluarea mediului 
înconjurător, un adevărat pe
ricol pentru viața locuitorilor 
centrelor industriale și a aglo
merărilor urbane, a devenit 
una din principalele probleme 
aflate in atenția opiniei pu
blice nipone. Duminică, la ape
lul lansat de organizațiile sin
dicale, in întreaga țară au 
fost organizate mari adunări 
cu prilejul cărora participanții 
au evocat marele pericol al 
infectării nocive in orașele ja
poneze, fenomen datorat acti
vității intense a fabricilor, uzi
nelor și autovehiculelor. Peste 
800 000 de persoane din 150 
de orașe nipone au cerut n- 
doptarea urgentă de 
concrete împotriva 
apei și aerului, ce a 
amenințătoare pentru 
pODiilației din centrele indus
triale.

Acțiunile „antipoluare", des
fășurate duminică, au fost spri
jinite de toate centralele sin
dicale din Japonia.

NOUA SAPTAMiNI DE 
CERCETĂRI FĂRĂ REZULTAT

MONTREAL 30 (Agerpres).
- Cercetările întreprinse pen
tru descoperirea diplomatului 
englez James Cross, răpit la 
5 octombrie de membri ai or
ganizației separatiste Frontul 
pentru eliberarea Quebec-ului, 
au intrat in a noua săptămină, 
fără ca autoritățile să fie in 
măsură de a anunța realizarea 
vreunui progres. Intențiile ac
tuale ale autorilor răpirii nu 
sint cunoscute. Intr-o scrisoa>e 
trimisă autorităților la 21 no
iembrie, ace't'n a
a anunța că James Cross „se 
af>'i in viată Nn® vo
tat".

La Montreal continuă, pe de 
altă parte, ancheta des'ă- 
șurată in vederea descoperirii 
asasinilor ministrului muncii 
din guvernul local, Pierre La
porte, care fusese răpit la O 
săptămină după diplomatul 
englez. Au fost arestate mai 
multe persoane considerate a 
fi implicate in asasinat. Intero
garea lor nu a dus. insă la 
vreun rezultat notabil.

CENTRUL DE CERCETĂRI AL 
EURATOM-ULUI DE LA 
ISPRA, OCUPAT DE PERSONA
LUL CARE-L DESERVEȘTE

MILANO 30 (Agerpres). - 
Centrul de cercetări nucleare 
al Euratom-ului de la Ispra 
(Italia) a fost ocupat pe o .pe
rioadă nelimitată de persona
lul care-l deservește, in semn 
de protest împotriva decizii
lor adoptate la Bruxelles de 
Comisia europeană, privind 
noul statut al lucrătorilor din 
acest domeniu, fără a fi con
sultate sindicatele. Cei 1 300 
de specialiști (savanți, munci
tori și funcționari) de la Cen
trul din Ispra cer, in primul 
rind, să se ia măsuri pentru a 
se evita concedierile. Revendi
cările acestora interesează, de 
asemenea, pe specialiștii cen
trelor de cercetări nucleare ale 
Euratom-ului de la Karlsruhe 
(R.F.G.), Petten (Olanda) si 
Geelmol (Belgia).

Personalul de la Ispra a lost 
convocat de conducerea sindi
calelor intr-o aduna.e gene
rală, pentru a lua hotă:i;i 
cu privire la acțiunile viitoare 
ale greviștilor.
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Comerțul exterior 
românesc IM 

lârgcștc orizontul
După cum se știe, in cursul 

acestui an. comerțul exterior 
românesc a adoptat noi forme 
organizatorice și funcționale, 
vizînd trecerea treptată a ac
tivității de export și import in 
competența nemijlocită a cen
tralelor industriale, combinate
lor și marilor întreprinderi 
producătoare, Avind, deci, sco
pul de a asigura un cadru mai 
adecvat pentru intensificarea 
participării țării noastre la 
schimburile mondiale de valori 
materiale, printr-o corelare mai 
strîr.sâ a producției autohtone 
cu ce.-ințele pieței externe, pe 
calea extinderii cooperării și 
specializării, aplicarea acestor 
masuri evidențiază, după o pe
rioadă extrem de scurtă, con
statări pozitive. Astfel, cu toa
te dificultățile întâmpinate dc 
pe urma calamităților naturale 
din acest an. prevederile pla
nului de export pe prima ju
mătate a anului în curs au 
fost îndeplinite în proporție de 
peste 102 la sută.

Se constată că în contextul 
noului mecanism organizatoric, 
o serie de uzine ale indus
triei constructoare de mașini, 
industriei ușoare și alimenta
re. chimiei, industriei lemnu
lui și din cadrul altor ramuri 
ale industriei, s-au adaptat mai 
operativ cerințelor de export 
Ca urmare, vinzările de insta
lații industriale complexe, ma
șini și utilaje sînt. încă de pe 
acum, superioare livrărilor si
milare din întreg anul 190*1  
și depășesc de aproape două 
ori nivelul atins în 1965. Cele 
mai solicitate produse din a- 
ceastă ramură au fost mijloa
cele de transport auto, mași- 
nile-unelte, construcțiile nava
le. tractoarele și mașinile a- 
gricole. transformatoarele și 
motoarele electrice, instalațiile 
și utilajele pentru industria 
chimică și petrolieră. Creșteri 
importante au fost înregistrate 
și în alte sectoare industriale 
românești. La produse chimice, 
sporul obținut este dc peste 17 
Ia sută, iar la produse me
talurgice — circa 40 la sută. 
Livrările din primele 11 luni 
ale acestui an s-au situat peste 
nivelul întregului an 1969, la 
produse petroliere, produse fi
nite și semifinite din lemn, 
materiale de construcții, diverse

• CAMERA REPREZEN
TANȚILOR A S.U.A. a apro
bat miercuri cu 249 de voturi 
pentru și 102 contra cererea 
Administrației de suplimentare 
a ajutorului economic și mili
tar pentru străinătate cu peste 
un miliard de dolari.

Cererea Administrației, sub 
forma unui proiect dc lege, 
urmează să fie supusă dezbate
rii Senatului unde, după cum 
se știe, se manifestă un pu
ternic curent de opinie împo
triva acordării de asistență mi
litară regimurilor dc la Sa icon 
și Pnom Penh.

„Lunohod— l64 din 
non în „circwla|se‘4 

pe Selena
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

Joi, la o comandă dată de 
Centrul de legături cosmice la 
mare distanță, aparatul auto
propulsat „Lunohod-1" a înce
put să se deplaseze din nou. 
In timpul deplasării, lunomo- 
bilul a efectuat cîteva viraje, 
iar sistemele de televiziune au 
transmis pe Pămînt imagini 
clare ale reliefului lunar. Tot
odată, au fost obținute date te- 
lemetrice care demonstrează

Procesul 
militanților basci

BURGOS 10 (Agerpres). — 
După întreruperea bruscă a 
procesului de la Burgos, inten
tat celor 16 militanți basci, în 
urma incidentelor petrecute 
miercuri în sala de ședințe. 
Consiliul de război din această 
localitate s-a retras pentru de
liberări. Rechizitoriul a fost 
pronunțat într-o ședință cu u- 
șile închise.

Reuniunea de urgență 
a Comitetului Superior Arab

AMMAN 10 (Agerpres). — 
La ambasada Tunisiei din 
Amman a avut loc miercuri 
noaptea reuniunea de urgență 
a Comitetului Superior Arab, 
însărcinat cu supravegherea 
normalizării situației din Ior
dania. consacrată examinării 
cauzelor incidentelor iordani- 
ano-palestiniene din ultimele 
zile. Reuniunea, la care au 
participat premierul iordanian. 
Wasfi Tall, și președintele Co
mitetului Central al Organi
zației pentru Eliberarea Pale
stinei. Yasser Arafat, a fost 
prezidată de Bahi Ladghum,
f/Z/////.'//////////////////////////////' r///////////////////////////////fffftllf/tn

Președintele Salvador Allende despre

Raporturile dintre Cfille și 
Statele Unite

SANTIAGO DE CHILE 10 
(Agerpres). — Intr-o conferință 
de presă consacrată ansamblu
lui de măsuri preconizate de 
guvernul său. președintele Re
publicii Chile. Salvador Allende, 
s-a referit, in context, la ra
porturile cu Statele Unite. Re- 
afirmînd hotărârea de a culti
va relații de colaborare cu A- 
merica de Nord, președintele 

bunuri de larg consum. Impor
tante creșteri s-au realizat și 
in privința livrărilor de con
fecții, tricotaje și încălțăminte, 
bunuri care dețin aproape 90 
la sută din exportul total al 
industriei noastre ușoare.

Procesul de perfecționare a 
cadrului organizatoric actual, 
creat în scopul ridicării eficien
ței în domeniul comerțului ex
terior. se află în plină desfă
șurare. O serie de modalități 
și forme, multe dintre ele u- 
zitate în practica noastră co
mercială externă. își vor găsi 
concretizarea în viitor. Este 
vorba de participarea unități
lor industriale la societăți mix
te comerciale sau de produc
ție. crearea unei rețele proprii 
de desfacere cu amănuntul 
peste hotare. înființarea de de
pozite, centre de demonstrații 
tehnice, birouri de engineering, 
expoziții permanente, service- 
uri, participarea la construirea 
de obiective economice în di
verse țări. In consecință va 
crește numărul societăților mix
te. în afara celor care func
ționează actualmente în An
glia. Franța. R. F. a Germa
niei. Italia, Liban. Elveția, 
Grecia. Chile, Peru și al căror 
aport în desfacerea mărfuri
lor românești la export este e- 
vident. De asemenea, pentru 
buna funcționare și exploatare 
a mașinilor și utilajelor româ
nești exportate. întreprinderile 
furnizoare urmează să înfiin
țeze în țările beneficiare noi 
servicii tehnice, dotate cu de
pozite de piese de schimb, a- 
teliere de reparații și perso
nal calificat. In prezent, ase
menea servicii tehnice organi
zate de întreprinderile româ
nești funcționează în Argenti
na. Australia, Brazilia. R. P. 
Chineză. Cehoslovacia. Cuba, 
Franța. R. D. Germană, India, 
Iran, Polonia. Spania și în alte 
țâri.

Noul mecanism organizatoric 
din comerțul exterior al Ro
mâniei. aflat în continuare în 
preocupările atente ale foruri
lor noastre de resort, poate fi 
apreciat ca un factor impor
tant în dezvoltarea schimbu
rilor comerciale externe româ
nești, în ridicarea eficienței lor 
economice.

Tudose NIȚESCU 

funcționarea normală a meca
nismelor lunomobilului. Pro
gramul de cercetări a inclus, 
de asemenea, studiul proprie
tăților mecanice ale solului lu
nar.

Centrul de legături cosmice 
la mare distanță continuă di
rijarea lunomobilului, informea
ză agenția TASS. Programul de 
cercetări științifice planificat 
este îndeplinit cu succes.

Potrivit informațiilor transmi
se de agenția Reuter, delibe
rările, care au loc în condiții 
cu totul speciale (printre care 
izolarea totală a completului 
de judecată), ar- putea dura 5 
sau 6 zile, sentințele urmînd 
a fi pronunțate abia săptămî- 
na viitoare.

președintele Comitetului Supe
rior Arab. Un purtător de cu
vânt al ambasadei tunisiene a 
declarat că discuțiile s-au des
fășurat intr-un climat de com
prehensiune și că cele două 
părți „și-au manifestat dorința 
sinceră de a pune capăt lupte
lor și de a aplica acordurile 
de la Cairo și Amman". Cu 
această ocazie, Yasser Arafat 
s-a întâlnit pentru prima dată 
cu premierul iordanian Wasfi 
Tall, după ce acesta a format 
la 28 octombrie a.c. noul gu
vern al țârii.

chilian a spus : .Noi nu sîntem 
animați de sentimente ostile la 
adresa Statelor Unite. Organi
zațiile americane de pe teri
toriul chilian, ca Institutul a- 
mericano-chilian pentru cultură 
și Filiala N.A.S.A., pot func
ționa ca și pînă acum. Este 
greșit să se aprecieze că na
ționalizarea zăcămintelor de 
cupru ale țării ar fi o expre

O.N.U.
• Dezbaterile 

din Comitetul
politic special

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Comitetul politic special al A- 
dunării Generale a O.N.U. a 
început miercuri dezbaterile 
consacrate problemei cooperării 
internaționale în domeniul uti
lizării spațiului cosmic în sco
puri pașnice. Primul vorbitor, 
reprezentantul Suediei, Alva 
Mvrdal, s-a pronunțat pentru 
intensificarea acțiunilor O.N.U. 
în direcția stimulării cooperă
rii internaționale în acest do
meniu, astfel, îneît, toate sta
tele membre ale comunității 
internaționale să beneficieze de 
rezultatele cercetărilor științi
fice și tehnologice. ,,A venit 
timpul, a subliniat delegatul 
suedez, ca Organizația Națiu
nilor Unite să depășească sta
diul de espectativă și să trea
că la o activitate concretă, la 
inițierea unor acțiuni comune 
pe planul cooperării internațio
nale în domeniul utilizării spa
țiului cosmic în scopuri paș
nice".

Alva Myrdal a apreciat că 
trebuie întreprinse în coopera
re îndeosebi cercetări în di
recțiile utilizării sateliților arti
ficiali în meteorologie, comuni
cații și depistarea resurselor 
naturale, terestre și maritime, 
precum și lansarea de sateliți 
sub egida O.N.U. de către u- 
nele organizații regionale sau 
state interesate. Delegatul sue
dez a opinat că programul .de 
veghe meteorologică1' mondia
lă. în cadrul căruia se preve
de crearea unei rețele de sa
teliți meteorologici, ,.ar putea 
fi îmbunătățit, la scară inter
națională, în scopul măririi ca
pacității omului de a evita sau 
cel puțin de a se pregăti să 
înfrunte calamitățile naturale 
de felul celor care s-au abă
tut recent asupra Pakistanului 
și Filipinelor**.  Vorbitorul a 
susținut că statele cu o teh
nologie spațială avansată ar 
trebui să stimuleze participa
rea altor țări la toate nivelele 
de planificare și realizare a 
programelor de utilizare a sa
teliților în domeniile comuni
cațiilor, meteorologiei și depis
tării resurselor naturale.

Agendă 
economică

BUDAPESTA 10 (Ager
pres). — Reprezentanții R.P. 
Ungare și R. P. Bulgaria au 
semnat miercuri la Budapes
ta protocolul cu privire la 
schimburile de mărfuri pe 
perioada 1971—1975, anunță 
agenția MTI. Totodată, a fost 
semnat protocolul cu privire 
la schimbul de mărfuri pe 
anul 1971. Potrivit documen
telor semnate, schimburile de 
mărfuri dintre cele două țări 
vor înregistra o creștere de 
69,3 la sută, față de perioada 
precedentă.

De asemenea, Ungaria și 
Bulgaria au hotârît să înfiin
țeze întreprinderi industriale 
și de comerț exterior comu
ne, în scopul dezvoltării și 
adîncirii colaborării econo
mice.

O
BELGRAD 10 (Agerpres). 

— Lîcezar Avramov, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, 
ministru al comerțului exte
rior, a sosit la Belgrad in 
fruntea unei delegații comer
ciale guvernamentale bulga
re. El urmează să semneze 
în capitala iugoslavă acordul 
iugoslavo-bulgar cu privire la 
livrările reciproce de mărfuri 
pe perioada 1971—1975.

sie a unei politici antiamerica- 
ne. Cuprul este de importanță 
vitală pentru țara noastră și 
simplul fapt al naționalizării 
nu trebuie considerat o acțiune 
ostilă la adresa poporului ame
rican, a guvernului acestei țări. 
Pur și simplu, a conchis pre
ședintele Allende, dorim să fo
losim în interesul țării bogă
țiile noastre naturale".

Declarația secretarului general al O.N.U.,
U Thant

Aniversarea 
„Declarației Universale 
a drepturilor omului"

PARIS

CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ 
Iți PROBLEMA VIETNAMEZĂ

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Joi a fost dată publicității o 
declarație a secretarului gene
ral al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant, consacrată ce
lei de-a 23-a aniversări a a- 
doptării „Declarației Universale 
a drepturilor omului". Subli
niind că elaborarea acestui do
cument la 10 decembrie 1948, 
„apare ca una dintre cele mai 
importante realizări ale Națiu
nilor Unite în primul pătrar de 
veac al existenței lor", U Thant 
apreciază că „în ciuda rezul
tatelor substanțiale obținute 
deja, sîntem pe deplin con- 
știenți cît de multe mai tre
buie realizate pentru ca țelu-’ 
rile umanitare ale Cartei Na
țiunilor Unite să fie atinse". 
In acest sens, în declarație se 
arată că „în anul viitor, 1971, 
care trebuie să fie considerat 
ca an al acțiunii internațio
nale de combatere a rasismu
lui și a discriminării rasiale,

A

In Consiliul
NEW YORK 10. — Trimisul 

special Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : Joi du- 
pă-amiază, Consiliul de Secu
ritate a fost convocat pentru 
a dezbate recomandarea secre
tarului general U Thant, de a 
se prelungi staționarea in Ci
pru a forțelor Națiunilor Unite.

In raportul înaintat de se
cretarul general Consiliului de 
Securitate se subliniază că pre
zența în insulă a celor 3 000 
de militari ai forțelor O.N.U. 
este absolut necesară, iar re
tragerea lor în acest moment 
ar implica riscul reînceperii 
ciocnirilor între cele două co
munități — greacă și turcă.

A
încheierea 
iucrărilcr 
sesiunii 

Sovietului 
Suprem al 
U. R. S. S.

MOSCOVA 10 (Agerpres).
— Joi au luat sfîrșit lucră
rile sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Au fost 
adoptate legile privind pla
nul de stat al economiei na
ționale pe anul 1971, buge
tul de stat al U.R.S.S. pe a- 
nul 1971, precum și legea 
în legătură cu bazele legis
lației apelor în U.R.S.S., ca
re va intra in vigoare în 
luna septembrie 1971. 

R.D.G. : In Alexanderplatz din Berlin s-a deschis un 
nou supermagarin cu 4 etaje, zilnic de aproximativ
60 000 de cumpărători. Tot aici se găsește și un restaurant 
cu 300 de locuri și o cameră de joacă pentru copii, ca pă
rinții sâ-și poată face în liniște cumpărăturile, coafură și 
cosmetică, consultații medicale, cafenea, ele.

In foto : Noul supermagazin.

trebuie să se acționeze mai in
tens dccît oricînd, pentru a 
se pune capăt discriminării ra
siale și tuturor manifestărilor 
de intoleranță rasială". Docu
mentul declară solemn că „po
litica de apartheid, în special 
în teritoriile aflate încă sub 
regim colonial, aduce o ofensă 
conștiinței umanității și împo
vărează viața unor categorii 
largi ale rasei umane". „A- 
ceastă politică trebuie să fie e- 
liminată spre binele- întregii o- 
meniri", conchide declarația.

Intr-un mesaj similar, preșe
dintele celei de-a 25-a Sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
ambasadorul Edvard Hambro, 
adresează un apel tuturor sta
telor membre ale Organizației 
de a se solidariza în lupta 
pentru apărarea drepturilor o- 
mului, de a ratifica și aplica 
variatele declarații și convenții 
elaborate în acest domeniu de 
Națiunile Unite.

de Securitate
După cum se știe, forțele 
O.N.U. se află în insulă încă 
din anul 1964. •

Secretarul general al O.N.U. 
consideră că ambele comunități 
își dau seama că problema ci
priotă nu poate fi soluționată 
prin forță și că un eventual 
acord trebuie să aibă la bază 
necesitatea ființării unui stat 
cipriot unitar, independent și 
suveran. Totodată, secretarul 
general își exprimă convinge
rea că există elementele esen
țiale și necesare realizării u- 
nui compromis, inclusiv în ce 
privește problema fundamenta
lă a formării unui guvern na
tional reprezentativ.

0 Ministerul vest-gennan al 
Poștelor și Telecomunicațiilor 
a anunțat că, incepînd de joi, 
intre U.R.S.S. și R.F.G. a fost 
stabilită o linie telefonică 
semiautomată. Această realiza
re — se subliniază in comu
nicatul dat publicității cu acest 
prilej la Bonn — se înscrie pe 
linia dezvoltării continue, din 
ultimele luni, a legăturilor de 
poștă și telecomunicații dintre 
cele două țări.

• In Uniunea Sovietică a fost 
lansat joi satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos—384“, de
stinat continuării cercetărilor 
în spațiul cosmic. Aparatele 
științifice aflate la bordul sate
litului funcționează normal — 
menționează agenția TASS.

Liga Awami, condusă de 
Mujibur Rahman, a obținut, 
în cadrul alegerilor parlamen
tare de la 7 decembrie din 
Pakistan, majoritatea absolută 
de voturi. Postul de radio 
pakistanez anunță că din cele 
300 de locuri ale parlamentului, 
Liga Awami deține deja U>’. 
iu- avantajul ar putea fi mă
rit la anunțarea rezultatelor 
def'nitive. Un număr de Bl 
locuri au fost obținute de 

PARIS 10 (Agerpres). — 
Joi a avut loc în capita'.i 
Franței cea dc-a 94-a ședință 
a Conferinței cvadripartite in 
problema vietnameză. In inter
venția sa. șeful delegației Re
publicii Democrate Vietnam. 
Xu»n Thui, a avertizat guver
nul Statelor Unite că dacă 
„nu-și vor respecta angajamen
tul" de încetare necondiționată 
a bombardamentelor și a alt >r 
acte de război împotriva Re
publicii Democrate Vietnam 
„lucrările conferinței vor fi 
grav amenințate". El a amintit, 
totodată, de declarația ministru
lui afacerilor externe al R.D.V.

HELSINKI 10 (Agerpres). — 
Cea de-a 12-a ședință de lucru 
din cadrul convorbirilor 
sovieto-americane asupra limi
tării cursei înarmărilor strate
gice (S.A.L.T.) a avut loc joi ia 
sediul Ambasadei Statelor 
Unite din Helsinki. Timp de 45 
de minute, delegațiile celor 
două țări au continuat anali
zarea • pozițiilor lor respective.

Următoarea ședință va avea 
loc miercuri 16 decembrie, la 
ambasada sovietică.

Deși nu a fost încă fixată 
sau anunțată data limită a 
actualei runde de convorbiri 
S.A.L.T. relevă agenția France 
Presse, se așteaptă ca ea să se 
încheie la 18 decembrie, ur
mînd ca următoarea rundă sâ 
fie programată în luna febru
arie 1971, la Viena.

Partidul Poporului, condus de 
fostul ministru de externe, 
Zulfikar Aii Bhutto.

Parlamentul ce va fi constituit 
în urma acestor alegeri urmea
ză să adopte, într-un interval 
de 120 de zile de la prima re
uniune, viitoarea constituție a 
țării. După elaborare, constitu
ția va fi supusă spre ratificare 
președintelui Yahya Khan.

• GENERALUL MOSHE 
DAYAN, ministrul apărării al 
Israelului, a sosit Ia Washing
ton într-o vizită oficială. El 
va fi primit vineri de preșe
dintele S.U.A., Richard Nixon.

• LIBIA a rupt relațiile 
diplomatice cu Iordania, rela
tează agenția Reuter, citind o 
informație în acest sens trans
misă de agenția MEN. Hotă- 
rîrea a fost anunțată de colo
nelul Moamer El Geddafi, 
președintele Consiliului coman
damentului revoluției din 
Libia.

Constituția Belgiei 
va fi revizuită

BRUXELLES 10 (Agerpres). 
— După o ședință maraton, ca
re a durat pînă în zorii zilei 
de joi, Camera Reprezentanți
lor a Parlamentului belgian a 
aprobat proiectul guvernamen
tal de revizuire a constituției. 
Modificînd unele articole ale 
legii fundamentale, proiectul 
este menit să dea o notă mai 
federalistă organizării adminis
trative a Belgiei.

Greva feroviarilor
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

In ciuda unei concesii de ul
tim moment a Congresului și 
a cererii personale a președin
telui Nixon, aproximativ 300 000 
de muncitori feroviari ameri
cani au încetat miercuri lu
crul, ca urmare a refuzului 
conducerii firmelor de a sa
tisface revendicările formulate 
de sindicate. Greva a început, 
așa cum fusese stabilit, la mie
zul nopții de miercuri spre 
joi, cu aproximativ două orc 
și jumătate înaintea adoptării 
de către Congres a unei legis
lații prevăzînd interzicerea or
ganizării de mișcări revendica
tive pînă la 1 martie 1971 și 
satisfacerea parțială a cereri
lor muncitorilor. Compromisul 
la care s-a oprit 'Congresul a 
fost apreciat însă ca nesatisfă
cător de conducerea sindicatu
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de la 5 decembrie a.c., potrivit 
căreia toate actele de violare 
a suveranității R.D.V. vor fi 
sever pedepsite.

Reprezentanții Statelor Unite 
și ai regimului de la Saigon 
au evocat problema prizonieri
lor de război. Șeful delegației 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, a arătat că este gata să 
discute această problemă cu 
condiția ca Statele Unite să 
declare că își vor retrage toa
te trupele din Vietnamul de 
sud înainte de 30 iunie 1971.

La „Galeriile 
Hartman<e 

din New York

Expoziția 
pictorului 

români 
CORNE MU 

BABA
NEW YORK 10. — Trimi

sul special Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite: Cu
noscutele „Galerii Hartman", 
de pe Madison Avenue — 
renumitul bulevard newyor- 
kez al artelor — găzduiesc, 
începînd de la 9 decembrie, 
expoziția pictorului român 
Corneliu Baba. In sala prin
cipală a galeriilor sînt expu
se 30 de picturi și o serie de 
acuarele, reprezentând rodul 
creației sale fecunde și in
spirate al anului din al că
rui calendar rupem ultimele 
file.

Tema predominantă a ex
poziției este omul, surprins 
în momente de muncă, de 
relaxare sau de căutări spre 
împlinirea idealurilor sale 
nobile. Corneliu Baba, un 
realist prin concepție și tem
perament. consideră omul o 
temă inepuizabilă, de un in
teres permanent, o parte in
disolubilă a lumii creației 
sale. Directorul galeriilor, 
Roland Hartman, definea 
creațiile artistului român 
..o explozie a frumosului 
înălțat spre piscurile marii 
arte“. ..Corneliu Baba, ne de
clara domnia sa. este un ar
tist desăvârșit. Aceasta vi
brantă expoziție îl va con
sacra și pe meleagurile 
noastre, transmițînd mesajul 
artei sale, atît de profundă, 
milioanelor de iubitori ai 
artelor frumoase din țara 
noastră. Acest slujitor artist 
al penelului nu este, după 
părerea mea, mai puțin ta
lentat decît cei mai iluștri 
reprezentanți ai picturii con
temporane. Numele său este 
și va rămîne în istoria pic
turii împreună cu numele 
țării în a cărei realitate își 
găsește izvorul arta sa, in
spirația sa fecundă. Nu cred 
să greșesc dacă îl compar 
cu Renoir în maniera de a 
picta și de a găsi acele co
lori dc vibrantă noblețe su
fletească".

Votul este apreciat drept un 
succes al premierului Gaston 
Eyskens (social-creștin), care 
din primăvară a depus eforturi 
pentru aprobarea proiectului. 
In opinia guvernului, documen
tul urmărește soluționarea dis
putei lingvistice dintre cele 
două comunități belgiene — 
valonă și flamandă.

lui, ordinul de declanșare a 
grevei fiind menținut. Anun- 
țînd că va semna legea adop
tată de Congres, președintele 
Nixon „a deplîns prevederea 
privind majorarea salariilor, 
care, a șpus el, nefiind înso
țită de acțiuni în direcția creș
terii productivității, va acce
lera sporirea prețurilor și a 
costului vieții".

La scurt timp de la depăși
rea termenului de declanșare 
a grevei, la New York, De
troit, Baltimore, Charleston și 
în alte orașe de pe întreg te
ritoriul Statelor Unite au în
ceput să-și facă apariția piche
tele dc grevă. Au încetat lu
crul, potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, membrii așa- 
numitului sindicat al funcțio
narilor — cea mai mare din 
cele patru organizații sindicale

SCRISOAREA 

CONSILIERULUI AMERICAN 

CLAUDE FLY,

RĂPIT LA 7 AUGUST A. C.

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). 
- O scrisoare a consilierului 
american Claude Fly, răpit la 
7 august a.c., de membrii 
unei organizații ilegale din 
Uruguay și aflat de atunci in 
captivitate, a lost primită de 
filialele agențiilor de presă in
ternaționale de la Montevideo. 
Sechestratul descrie condițiile 
in care trăiește și declară că 
eliberarea sa depinde de pu
blicarea unei proclamații a or
ganizației ilegale, care a ope
rat răpirea, de către toate or
ganele uruguayene de difu
zare.

După cum se știe, in ciuda 
cercetărilor de amploare fără 
precedent întreprinse de poli
ția uruguayană, nu au putut 
fi obținute nici un fel de indi
cii in legătură cu locul unde 
sint ascunși cei doi diplomati 
răpiți de membri ai acestei or
ganizații ilegale, consilierul 
american Claude Fly și con
sulul general al Braziliei la 
Montevideo, Dias Gomide.

„ÎNFRUNTARE" CU O 

CREATURA DIN

SPAȚIUL COSMIC

LA CAPE KENNEDY

CAPE KENNEDY 10 (Ager
pres). - Astronauții americani 
Alan Shepard și Edgar Mit
chell au înfruntat miercuri o... 
creatură din spațiul cosmic 
care a poposit pe suprafața 
Selenei. Totul s-a petrecut insă 
în cadrul antrenamentelor efec
tuate in simulatoarele terestre 
de la centrul spațial Cape 
Kennedy, in vederea progra
mului de cercetări directe pe 
suprafața astrului nopții, pre
văzut pentru misiunea „Apol- 
lo-14". Cei doi astronauți ur
mează a fi lansați la sfirșitul 
lunii ianuarie. Pregătirile sint 
atit de meticuloase incit nu 
au fost omise nici ipotezele de 
domeniul fanteziei.

CRIZA

DE PERSONAL MEDICAL^

NEW YORK 10 (Agerpres). 
- Peste 100 milioane de oa
meni mor anual sau îsi pierd 
fie temporar, fie definitiv ca
pacitatea de muncă datorită 
insuficienței personalului medi
cal cu o pregătire adecvată, 
uneori chiar cu o instruire e- 
lementară. Aceasta este con
cluzia unei anchete efectuate 
de experți ai Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS). 
După aprecierea lui Arthur 
Sackler, conducătorul grupului 
de lucru al OMS pentru pro
blemele personalului medical, 
recent creat, „criza este acută, 
îndeosebi, in țările in curs de 
dezvoltare, unde personalul in
struit și înzestrarea tehnică nu 
sint in măsură să asigure mă
car profilaxia și terapeutica de 
bază". In aceste țări „există o 
nevoie disperată de a asigura 
nutriția minimă și controlul 
bolilor infecțioase și parazitare 
prin imunizare", consideio 
Sackler.

americani
feroviare. încă nu este cudosj 
cut dacă vor ordona înceta
rea lucrului și celelalte trei 
sindicate, care grupează apro
ximativ 200 000 de muncitori. 

Greva declanșată miercuri 
noaptea, cea de-a treia miș
care pe scară națională din ul
timii 50 de ani, a feroviarilor 
americani, va aduce prejudicii 
considerabile exporturilor Sta
telor Unite, în cazul în caro 
va fi de durată. Porturile a- 
mericane nu vor putea conti
nua activitatea în actualul ritm, 
dccît ceva mai mult de o săp- 
tămînă. Paralizarea traficului 
feroviar a obligat deja servi
ciile poștale să se limiteze la 
acceptarea corespondenței de 
primă urgență și a coletelor u- 
șoare, destinate transportului 
aerian.


