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CADRU PROPICE PENTRU REALIZĂRI
SUPERIOARE LA EXTRAGEREA CĂRBUNELUI

Colectivul de mineri, ingi
neri și tehnicieni de la mina 
Petrila. în frunte cu comuniș
tii, străbate această perioadă 
din finalul ultimului an al cin
cinalului cu optimismul justi
ficat al încheierii unui bilanț 
rodnic. De altfel, în cele 11 
luni trecute, minerii noștri au 
dat peste prevederile planului 
o cantitate de 15 668 tone căr
bune. extrăgîndu-se 229 800 to
ne din abataje frontale susți
nute metalic, ceea ce a per
mis realizarea unui consum 
specific la lemn de mină de 
40.26 mc/1000 tone, cu 0,74 
mc/1 000 tone mai mic decît 
consumul prevăzut. Este de a- 
semenea de menționat că acti
vitatea economică s-a soldat tot
odată cu beneficii peste plan 
de 1,72 milioane lei, revenind 
un preț de cost mai mic cu 
0,27 lei/tonă fată de cel pla
nificat

Ce factori au deschis și ne
tezit calea realizărilor noastre? 
In primul rînd orientarea dată 
de comitetul de partid comite
tului nostru de direcție ca încă 
din cursul semestrului II 1969 
să asigure condițiile necesare 
pentru realizarea planului pe
1970, măsuri care au inclus și 
perspectivele planului pe anul
1971. In acest sens, în cursul 
anului ce expiră în curînd s-a 
continuat aplicarea măsurilor 
care să asigure capacitățile co
respunzătoare pentru, realizarea 
volumului de producție planifi
cat, mai ales tinînd cont de

Ing. Gh. GIUCLEA,
directorul Exploatării miniere Petrila

faptul că anul 1971 prezintă o 
treaptă de creștere a nivelului 
de producție de 60 mii tone, 
nivel care se menține apoi 
constant pe o perioadă de 3 
ani. Nu a fost un lucru simplu. 
Dimpotrivă, dinamica produc-

cărbuneluinușă și umidității 
extras.

Deoarece structura rezervelor 
de cărbune impune o exploa
tare mai intensă a extremității 
estice a minei, unde, datorită 
condițiilor de zăcămînt și a

ției precum și structura zăcă
mântului au impus executarea 
și intensificarea lucrărilor de 
deschidere și pregătire în stra
tele subțiri. In anul 1970, s-au 
executat mai mult de 1 000 m 
lucrări de pregătire peste ni
velul planificat, au fost puse 
în funcțiune lucrări de inves
tiții cu 45 la sută peste pre
vederile planului, asigurîndu-se 
astfel linia de front pentru 
realizarea sarcinilor de plan de 
1 090 000 tone cărbune brut. 
Preocupările noastre s-au axat 
cu asiduitate și asupra îmbu
nătățirii producției. respectiv 
reducerea conținutului de ce

procesului tehnologic ce se a- 
plică, se ridică probleme teh
nice noi, s-au avut în vedere 
măsuri adecvate de organizare 
a producției și a muncii, de 
asigurare a celor necesare. La 
stratele exploatabile din blocul 
zero, unde se execută exploa
tarea prin retezare, s-au luat 
măsuri pentru asigurarea ener
giei pneumatice necesară aces
tor lucrări, procurîndu-se două 
compresoare care se vor monta 
în incinta puțului 2 est. A fost 
o măsură de prevedere abso
lut necesară, deoarece atît în 
stratele groase cu metoda prin 
retezare cît și în stratele sub-

țiri ce se exploatează în trepte 
răsturnate, tăierea cărbunelui 
se face din ciocan de abataj. 
Eforturi tehnice și organizato
rice s-au depus, de asemenea, 
pentru eliminarea locurilor de 
muncă cu producție mică. In 
acest scop s-a prevăzut con
centrarea producției în unități 
mari, prin înlocuirea abataje
lor cameră cu abataje fron
tale. In anul 1971 un număr 
de 7 abataje cameră se vor 
înlocui cu 2 abataje frontale, 
care, cu fronturile ce se mențin 
din 1970, vor asigura extracția 
a 300 000 tone de cărbune cu 
susținere metalică, ceea ce va 
atrage după sine reducerea 
consumului specific de lemn 
de la 40,26 la 37 mc/1 000 tone. 
Paralel cu aceasta se reduce 
și consumul de cherestea de - 
la 8.6 realizat în 1970 la 7,6 
în anul 1971, prin utilizarea 
tavanului metalic elastic.

Activitatea din acest an a co
lectivului nostru s-ar fi putut 
desfășura pe un teren mult 
mai fructuos și cu rezultate 
mult mai pe măsura posibili
tăților la unii indicatori eco
nomici dacă nu s-ar fi întîl- 
nit în cale o serie de obsta
cole, de deficiențe privind 
transportul în subteran. Tra
seele de transport s-au lungit 
în special spre blocul zero. în
treținerea galeriilor și a linii
lor ferate este mai dificilă. In

DISTINCȚII 
ACORDATE 

FANFARELOR 
DE AMATORI 

DIN 
VALEA JIULUI

Duminică 13 decembrie a a- 
vut loc, în sala ansamblului 
..Rapsodia română' din Bucu
rești, festivitatea de încheiere 
a primului festival zonal al 
fanfarelor de amatori în cadrul 
căreia s-au înmînat trofeele cîș- 
tigate de formațiile fruntașe. 
Desfășurat în șase centre zo
nale, intre care și municipiul 
Petroșani, festivalul a contri
buit la dezvoltarea și îmbogă
țirea activității fanfarelor 
dicale din țara noastră.

Printre formațiile care 
fost distinse cu trofee ale 
tivalului constînd din cupa de 
argint, drapel și plachetă, di
ploma și insigna festivalului 
se numără și fanfarele sindi
catelor Exploatării miniere Lu- 
peni (dirijor Alexandru Dră- 
gan) și Uzinei de utilaj mi
nier Petroșani (dirijor Ștefan 
Voinici).

duminică

văzut directori stînd la rînd, dar

CITIȚI

greu Ia I.M.P. Petroșani
2. Au
3. Am

trebuia..nu pe cei care

jumătate de oră de

G. DUMITRU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Nu 
la 
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la iveală o serie de 
activitatea fabricilor

plece duminică după 
orice locuitor al Pe’.ro-

un asemenea timp a in- 
nu doar pâmintul, dar și 
de răspundere al celor 

fabricile de lapte și de 
Piinea - albă, inteime-

potriviți: 8,80 lei. 
piinea nu 
s-a ajuns 

unitatea nr. 
cea din ha-

Aprovizionarea
de

pag. a 2-a

SPORT
Jiul Petroșani a în
cheiat turul cu o 
victorie1. Pîinea cea de toate zilele se dospeș 

te

Se știe - și nu de azi, de ieri - 
că cea mai mare parte a popu
lației orașelor se aprovizionea
ză cu alimentele de bază - piine, 
lapte, unt, ulei -. precum și cu 
unele legume, zarzavaturi și fruc
te, duminica dimineața. Și se 
mai știe că munca acelora care 
fac aprovizionarea cu respective
le produse agro-alimentare atin
ge — mai bine zis trebuie ' 
atingă — treapta cea mai de 
în prima jumătate a acestei 
de sărbătoare. Dar, deși se 
noaște și această obligație, 
este foarte adesea ignoiată, pro- 
ducind mari nemulțumiri în rin
dul populației. Ultima duminică

13 decembrie 1970 - a scos

să 
sus 
zile 
cu- 
ea

îndrumării
dă roade

(Continuare în pag. a 3-a)

Solul iernii, deocam
dată. a adus pe plaiuri... 
frigul !

noaște faptul
scopul asigurării echipamen
tului de susținere necesar 
pentru abatajele cu front 
lung, incepînd cu acest an. 
minele Văii Jiului au fost 
dotate cu stilpi hidraulici 
cu pompă centrală de tip 
S V.J., fabricați la Uzina de 
utilaj minier din Petroșani. 
Perioada de folosire a acesto
ra — deși relativ scurtă — a 
arătat că ei reprezintă o so
luție tehnică bună. Totuși, au 
ieșit la iveală și unele defi
ciențe De la imperativul eli
minării cît mai grabnice a a- 
cestor lipsuri constatate au 
plecat și propunerile de îm
bunătățire a comportării stil- 
pilor în exploatare (care

conducă, implicit la crește
rea productivității muncii în 
frontale), venite, recent, din 
partea inginerilor Emeric 
Magyaroșî și Vaier Stanciu. 
din cadrul Centralei.

Observațiile și măsurători 
le de presiune efectuate au 
arătat că în abatajele cu 
front lung din stratul 3 se 
înregistrează nenetrarea stil 
pilor în vatră, ca urmare a 

ie între sar- 
dimensiu- 

reazimul’zi 
diametru

necorelării optimi 
cina portantă și 
nea suprafeței 
inferior, al cărui 
se propune a fi modificat de 
la 145 mm la 180 mm. pen
tru tipul S.V.J. 315. Tinînd 
seama că sfîlpii se folosesc 
in complex ui grîuzi articu
late de diverse genuri și 
mărimi, se imnune ca reazi- 
mul superior, la toate tipodi- 
mensiunile de stîlpi. să poa
tă fi adoptat. respectiv, 
schimbat fără dificultăți. Co
lectivul a mai propus stu
dierea posibilităților protejă
rii orificiului do refulare in 
vederea localizării evacuă
rii lichidului la descărcare, 
amplasării mai judicioase a 
mînerelor. aplicării unor 
nervuri de întărire în drep
tul colțurilor de reazim — 
acestea toate ar atrage după 
sine eliminarea întreruperi
lor, ușurința în manipulare, 
fără pericol de accidentare, 
sporirea rezistenței elemen
telor de susținere în abataj.

I nu și-a reînnoit 
la ziar. Rog să

control că 
a introdus 
chioară, de 
la preț de

(Continuare în pag. a 3-a)

înțărcat vacile la F.P.L. Livezeni ?
Rezultatele tehnice 
și clasamentul divi
ziei A.

Calitatea

Din iulie 1968 pină în mai 
1970, deci pe parcursul unei 
perioade de aproape doi ani, 
sectorul III de la E. M. Ani
noasa a rămas restanțier, lună 
de lună, în ceea ce privește 
realizarea sarcinilor de produc
ție. O dată cu ultima lună a 
primăverii, datorită efortului 
unit al colectivului, a venit și 
redresarea mult dorită, înregis- 
trindu-se întiîul spor de peste 
500 tone... De atunci, lună de 
lună, oamenii de aici au ra
portat cu mîndrie depășiri sub
stanțiale față de plan la ex
tracția de „aur negru", cumu- 
lindu-se pină acum un plus 
de 2 800 tone, care are la 

hărnicia și perseverența

cuvin remarcate, indeo- 
brigăzile destoinice, ca

pabile de adevărate perfor
manțe pe fronturile cărbunelui,

RAID-ANCHETA ( ii inspecția comercială
prin unitățile T. A. I*. L

„Nu pot să-mi dau sea
ma" nu înseamnă, cum
va, incompetență profe
sională ?

28 noiembrie a. c., ora 12,30. 
La bufetul -Dunărea", situat 
în balele Petroșaniului, se con
stată citeva „mici abateri' în 
activitatea barmanei Elena Cri- 
șan (de fapt grataragistă, după 
cum s-a aflat mai tîrziu, fo
losită pe post de barmană în 
mod nelegal). E. C. servește 
unui client 100 grame de rom 
cu 12 gr. mai puțin, dar înca
sează, cu multă dezinvoltură, 
un suprapreț de 0,20 lei. Din 
servieta inspectorului comercial 
își face apariția un alcoolmetru, 
și, peste cîteva minute, in
trăm în posesia altui rezultat. 
Romul din pahar este .diluat 
in proporție de 2.7 la sută. 
Salariata T.A.P.L. Elena Cri- 
șan recunoaște, în declarația

dată organului dc 
în sticla de rom 
100 gr. apă. Apă 
la robinet, ridicată 
rom. pentru care (culmea !) mai 
încasează și suprapreț.

— Avind in vedere (!) că sint 
la prima abatere, rog să fiu 
iertată, declară salariata, care, 
în conștiința dumneaei se 
consideră tot atît de vinovată 
ca atunci cînd 
un abonament 
fiu iertată...

— Cum se explică această 
practică. în unitatea ce o con
duceți ? a fost întrebat șeful 
unității, Petre Pictore.

— Nu pot să-mi dau seama 
cum a fost posibil deoarece 
am fost plecat din unitale pen
tru probleme de serviciu și 
personale, declară dintr-o sin
gură răsuflare responsabilul. 
Apoi, cu aceeași dezinvoltură, 
mai declară :

— Am fost nevoit să folo
sesc grataragista ca barman

deoarece am (!) o barmană 
bolnavă...

Organul de control reține în 
sarcina pseudo-barmanei vînza- 
rea cu suprapreț. lipsa la gra
maj, diluarea băuturilor, fapte 
pentru care aplică prevede
rile minime ale unor legi (a- 
mendă plătită pe loc de 650 
lei) și pentru care propune, 
conducerii T.A.P.L. desfacerea 
contractului de muncă al sa-, 
lariatei. In sarcina responsa
bilului sînt reținute : 1) absen
ța fără motiv în timpul servi
ciului; 2) folosirea grataragis-, 
tei drept barmană în mod ne
legal; 3) ncluarea tuturor mă
surilor pentru ca în unitatea 
de care răspunde să nu se 
practice supraprețul, diluarea 
ele.; 4) incompetența profesio
nală dovedită de faptul că su
praprețul și celelalte matra- 
pazlîcuri se petrec totuși ne
stingherite, cu sau fără știința 
responsabilului, precum și de

faptul că în timp ce diluarea 
rămîne o preocupare cotidia
nă, planul de desfacere al bufe
tului nu este realizat de la în
ceputul anului cu peste 50 mii 
lei.

Ședințele șefului de 
unitate

4 decembrie a. c., ora 10,30. 
La restaurantul .Straja" din 
Vulcan s-a făcut verificarea 
tăriei alcoolice a unor băuturi 
aflate la bar, din care erau 
serviți consumatorii. Se consta
tă diluarea următoarelor bău
turi : rom superior (26 grade 
in loc de 33 grade), coniac 
„Dacia" (33 grade în loc dc 
40), șliboviță (29 grade în loc 
de 38) și altele. Acest .și al
tele'* nu este o afirmație gra
tuită, ci există cu adevărat, 
dar din lipsă de spațiu_renun- 
țăm...

Ce se mai constată ? Intr-o 
sticlă cu rachiu, pe a cărei 
etichetă erau însemnate prețul

(Continuare în pag. a 3-a)

incă o dată 
carențe din 
de lapte și pîine din Petroșani și 
a O.C.L. Alimentara, carențe care 
au produs cascade de nemulțu
miri și de vociferări - absolut 
justificate - in rindul cumpărăto
rilor. Dar s-o luăm încet, cu calm 
și răbdare - calități cu care tre
buie să 
tirguieli 
șaniului.

A șaptea zi a săptăminii este 
destinată odihnei. Absolut firesc. 
Inutil, deci, să mai adăugăm 
ceva in plus. Dar foarte multe 
gospodine, și destui bărbați, se 
scoală devreme pentru a-și pro
cura alimentele curente de care 
au nevoie. La ora 6, la unitățile 
de produse lactate și pîine nr. 7 
și nr. 131 din Petroșani se adu
nase un număr apreciabil de 
cumpărători. Se vede treaba insă 
că pe 
ghețat 
spiritul 
de la 
piine. ___ ,
diară și neagră — a sosit doar 
la ora 9. O înghesuială de ne- 
descris, străbătută de voci ri
dicate (nervii multora au cedat). 
Și nu doar atit. Vinzătoarea de 
la raionul de piine al unității 
nr. 131 (cartierul „Carpați") vin
dea cu mare îndeminare, „nemai- 
avind timp" să dea restul cum
părătorilor. Fiecare piine albă 
costa aici exact 9 lei daco nu 
aveai bani 
Și așa, 
s-a ajuns, 
piinea nici 
7 și nici 
lele pieții, unde rindul cumpă
rătorilor nu a scăzut pină cind 
nu s-a terminat și covrigii. Și 
încă ceva. La unitatea de piine 
nr. 132 (de lingă spital) s-a dis-

tribuit piine albă necoaptă. Ci
titorul nostru Ion Adam, indignat, 
ne-a adus ieri dimineață la re
dacție o mostră de piine - cocă. 
Conducerea I.M.P. Petroșani a 
învățat foarte bine niște scuze, 
a învățat să motiveze de ce-i 
așa și nu cum trebuie, ing.ijin- 
du-se mai puțin de aceea ce 
trebuie să facă cu adevărat pen
tru îmbunătățirea activității. Așa 
se face că aprovizionarea e 
lăsată la latitudinea șoferilor 
a distribuitorilor. Oa.e e 
chiar atit de greu ca aprovizio 
narea cu piine să se facă in ror 
înaintea deschiderii magazinelor 
Așteotăm răspuns concret, obiec 
tiv. De 
nevoie.

Deschiderea sezo
nului de schi în ma
sivul Parîn

scuze și motivări n-avem

La o , 
sosirea piinii „au venit băieții" eu 
laptele : cite două bidoane la 
fiecare din cele două unități a- 
mintite. La sticlă, nici măcar una. 
Două bidoane de lapte vărsat 
la un cartier cum este Carpațiul ! 
Să chibzuiască oricine. Și aceeași 
a fost situația aprovizionării cu 
lapte la toate magazinele din 
Petroșani, poate și din celelalte 
localități ale municipiului. Or fi 
înțărcat vacile la F.P.L. Livezeni ? 
S-or fi mulgind aici vacile după 
ora 8 de se aduce laptele după 
ora 9 ? Că de Io Livezeni la Pe
troșani nu-i decit o azvirlitură de 
băț. Este de neînțeles de ce nu 
se „prinde" o dată problema a- 
ceasta a produselor lactate. Și 
de la conducerea F.P.L. Livezeni 
așteptăm un răspuns concret, o- 
biectiv. și nu justificări de felul : 
s-a defectat mașina, nu ne-o ve
nit lapte din Oltenia, distribui
torii ăștia își fac de cao etc.
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SATELOR
loca- 
deo-

Sistematizarea tuturor 
lităților țării, ți în mod 
sebit a satelor, in scopul ri
dicării nivelului lor arhitectonic 
și utilitar la nivelul societății 
in care trăim, preocupă intr-o 
mare măsură partidul ți statul 
nostru. Este ți firesc să fie 
ața, avind in vedere eforturile 
ce se depun pentru apropie
rea cit mai rapidă a satelor la 
cotele urbanistice ale orațelor, 
pentru dispariția treptată a di
ferențelor in toate domeniile - 
economic, social, cultural — 
dintre sat ți oraț.

Pornind de la hotăririle 
Conferinței Naționale a parti
dului, in județul Hunedoara se 
desfățoară o laborioasă ac
tivitate pentru elaborarea ți 
punerea în practică a schițe
lor de sistematizare a tuturor 
localităților rurale. Coordonată 
de comisia județeană de siste
matizare ți de comisiile locale 
cu acelați profil, activitatea 
pentru înnoirea ți moderniza
rea satelor ți comunelor se

0 FATA NOUA, MODERNA
desfășoară cu succes. Se poa
te arăta că, dacă pină la Con
ferința Națională fuseseră ela
borate schițe de sistematizare 
doar pentru șapte comune - 
Teliuc, Certejul de Sus, Vața 
de Jos, Crițcior, Aninoasa,

Coordonate 
hunedorene

Ilia și Baru - in prezent, in 
numai trei ani, s-a definitivat 
delimitarea vetrelor pentru toa
te cele 459 sate din județ. De 
asemenea au fost elaborate 
schițe de sistematizare pentru 
30 de comune din cele 57 cile 
există în județ.

Proiectele de sistematizare 
a comunelor vizează soluțio
narea unor probleme impor
tante ce se pun in fața orga
nelor administrației locale. Ast-

fel, se are în vedere delimi
tarea vetrelor, stabilirea nece
sarului și amplasarea dotări
lor social-culturale, stabilirea 
zonei centrale, a tramei stra
dale, folosirea cit mai intensi
vă a terenurilor din interiorul 
vetrelor pentru construcția de 
locuințe, echiparea tehnică 
etc.

Comisia județeană de siste
matizare depune in prezent e- 
forturi pentru intensificarea rit
mului de întocmire a schițelor 
de sistematizare, astfel ca in 
prima jumătate a anului 1972 
să fie terminate, elaborarea de 
schițe pentru satele aparțină
toare comunelor, bornarea ve
trelor satelor și altele. Integrin- 
du-se in programul național 
de sistematizare, comunele, sa
tele județului Hunedoara pă
șesc intr-o etapă nonă, etapă 
care in final va duce la mo
dernizarea tuturor localităților 
rurale, la ștergerea diferenței 
dintre orașe și sate.

G. PAUL

I
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teni, universitarilor craioveni 
jiuliștilor petroșâneni sint nor
male, obținute clar, fără putin
ță de o fi infirmate de cineva.

Normale sint și victoriile la

I
daco il merită sau dacă nu le 
dezovontojcazo.

Etape o 15-a a împărțit fără 
greșeală dreptateo. Victoriile 
cu 2-0 ale petroliștilor ploieș-

Fotbal, divizia A

Steaua
10. S. C.

Lungul an fotbolistic 1970 
s-o încheiat duminică, o dotă 
cu consumo-eo etapei o 15-a 
o diviziei A. De acum el va 
romine o omîntire plăcută aen- 
tru toți iubitorii jocului cu ba
lonul rotund din țara noostră. 
fiind onul in care România a 
intrat in circuitul de valori ol 
fotbalului mondial pe platou
rile mexicane de la Guadolc- 
iaro. O amintire va rămine si 
turul diviziei A. Pentru unii 
□locuia, oentni alții mai puțin.

Ultima etapă a adus 
o regrupore firească a 
echipelor la cei doi poli 
ai clasamentului, csezîn- 
d-o pe fiecore cam acolo unde 
iî este locul. Sigur câ se mai 
poale discuta dacâ unora din 
echipe le convine „fotoliul".

pentru 
vacanță

scor ale Stelei și U.T.A.-ei in 
foțo feroviarilor din Timișooro 
și Cluj, ca și „remizele" Stea
gul roșu - Dinamo și Rapid - 
Farul, deși giuleștenii porneau 
fovoriți siguri.

De dota aceasta, deci, fără 
surprize. Se mai intimplă.

In sfirșit, ultima etapă s-a 
consumat în decor de iarnă, Io 
temperoturo dorului de vacan
ță, sub imperiul speranțelor 
pentru retur, cind lupta este 
mai aprigă, cind valorile se 
cern singure de sus în jos și 
de jos în sus. Pină atunci, 
adică pină in martie — vacan
tă. odihnă, repararea uneltelor, 
tratarea nevrozelor, apoi din 
nou pe boricode, la luptă cu 
afurisitul de balon rotund.

vacanță plăcută

Rezultate
tehnice

„U“ Cluj - Progresul 1-0

Jiul - Politehnica 2-0

nU“ Craiova - S. C. Bacău 2-0

Rapid - Farul 2-2

Petrolul — P. C. Argeș 2-0

Steagul roșu - Dinamo 0-0

U.T.A. - C.F.R. Cluj 3-0

Steaua - C.F.R. Timișoara 4-0

. Dinamo
2. Petrolul
3. Rapid
4. Steagul roșu
5. U.T.A.

Politehnica
Craiova

13. Jiul
14. C.F.R. Cluj
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

26—13
20— 15
17—11
10—10
23—15
26—22
12—12
25—25
21— 21
22—20
17—17
19— ̂ 1
15—18
20— 26
10—18
8—27
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Inaugurarea 
sezonului
Primele ninsori au îmbră

cat pentru cîteva luni <Ie 
z-ite, masivul Paring intr-o 
mantie albă. Nerăbdători, 
schiorii amatori din Petro
șani au ajuns, ca întotdea
una. primii la inaugurarea 
sezonului de schi, eveniment 
care se desfășoară in liniș
te, fără festivități. Au fost 
.bătute** primele pirtii, au 
fost înregistrate primele re
corduri neoficiăte, ca și pri
mele ..căzături' care amin-

tesc pînă și specialiștilor că 
în sporturile de iarnă întot
deauna mai au ceva dc în
vățat.

Duminică, 13 decembrie, in 
masivul Paring, deasupra 
plafonului de ceață s-au în
registrat temperaturi de 4°C 
la umbră și 100C la soare 
Timpul deosebit de frumos 
a prilejuit zecilor de ama 
tori o reală satisfacție cu 
care natura le-a răsplătit e- 
fortul urcușului.

VOLEI
Șliinfa Petroșani

STADION Jll L; teren-patinoar; timp bun de joc; 
spectatori : cca. 1 000.

AL ÎNSCRIS : Naidin (min. 6) și Cotorniani (min. 90). 
Raport de cornere : 12—2 pentru Jiul.
A ARBITRAT foarte bine o brigadă bucureșteană. a- 

vindu-l la centru pe Alexandru Pîrvu.
FORMAȚIILE : JIUL : Stan — Georgescu. Georgevici, 

Stoker, Caramalis — Remus Popa, Sandu — Peronescu (Co
tormani min. 72), Libardi, Ion Constantin. Naidin. POLI
TEHNICA : Costaș — Gavril (Hanceriuc min. 46), lanul, 
Romilă. Alecu — Lupulescu (Marica. min. 60), M. Măr
dărescu — Incze IV, Simionaș, Cuperman, Dănilă.

LA T1NERET-REZERVE: Jiul — Politehnica 0—1.

campioană ăc toamnă
S-a consumat prima parte a 

campionatului municipal de vo
lei care a angrenat la între
ceri 10 echipe. Primul loc a 
fost ocupat de fosta divizio
nară B, Știința Petroșani care, 
în cele 9 jocuri disputate, a 
obținut tot atâtea victorii. Pe 
locul secund s-a situat Parîn
gul Lonea, cu T6 puncte, v-

mată dc Jiul Petroșani, tot cu 
16 puncte dar cu un setave- 
raj inferior. Comportări meri
torii au avut și echipele Mine
rul Lupeni, Preparat ia Corcești, 
Parîngul Petroșani, Constructo
rul Valea Jiului.

Iată cum arată clasamentul 
la sfîrșitul turului ’

„De nu s-ar fj sfirșit cam
pionatul... Se pare că băieții 
a*> început să intre in mînă- 

medii.i U1 suporter jiulist la 
sHrșitul menirii între Jiul și 
Pobtehmca lași. In vorbele lui 
am deslușit destul adevăr. 
' ’ • ‘■■’•ii așa. Deși au pier
out punde prețioase în depla- 

pnn grave erori personale 
a.f unor fundași, jiuliștii au 
tăcut meciuri bune. Iar acasă 
au început să se imite pe ei. 
cei de acum un an-doi. Adică 
??ipJO»aCeA bin.e Să învin8â la 
cite două goluri diferență. Toa- 
PnrJ*TC- aprecia că meciul cu 
Pohtehnica nu putea fi ușor. 
“3r toata lumea credea în vic- 
iona Jiului. Mai mult dccît 
oricine, insă, credeau ei. in- 
terprețu- conduși de priceputul 
Arilor Ion Bălănescu. Cu toții 
șbau că cele două puncte puse 
în joc înseamnă aer pentru ei. 
înseamnă „salt înainte** de Ia 
periferia clasamentului. Și au 
«cut totul S3 și ie apropie. 
De fapt, șț le-au apropiat încă 
în minutul 6 al partidei, dar 
eie au rămas suspendate cu 

Pînă în minu-
• 0 cind și le-au consolidat, 

înaintea începerii partidei, 
find am luat formațiile Ia ca- 
»ine. ne-am gîndit că Gil Măr- 
«Wrescu glumește cu echipa a- 
nunțata. EI trimitea în teren 
• garnitură de tineri (4 din- 
X^.ei J” <îe IT ani.

ostaș. M Mărdărescu. Dănilă. 
să lupte împotriva 

Stoker. Georcevici. Geor- 
j-scit Peronescu și a colegilor

,r. Dar calculele antrenorului 
Ieșean erau loeice. Știa că este 
•proape imposibil să cîșticc si 

'? un ,Kt al Posibi
lilor săi titulari în echipa re
torului. .Puști,- juM|
ra». dar nici nu puteau rea- 

pro.a mult î„ compania u- 
formații mature, hotărite 

sa dea totul pentru victorie Si 
‘hui a dat totul. Exceptând u- 
£!e fisuri din centrul liniei 

apărare, „răcirea' prea re
pede a Iui Peronescu și încăl- 
a,rea“ prea lentă a Iui Cotor- 
7*??,’. ~ ?i ei autor' incontes
tabili ai victoriei, alături de 
eolegii lor — echipa Jiul a 
evoluat bine. In minutul 6. 
Ion Constantin s-a strecurat 
fu abilitate printre apărătorii 
ieșeni, a centrat la Naidin si 
acesta a înscris frumos, cu 
capul, din aprooiere. Apoi și-au 
început tirul Libardi. Sandu 
Remus Popa, iar din cînd în 
fmd și Georgescu (poate cel 
mai bun om al Jiului în acest 
meci).
. Oaspeții nu joacă rău.
ies bine din apărare în atac, 
combină frumos la mijlocul te
renului. dar la înaintare se îm
potmolesc. se lovesc de zidul 
Stoker — Georgevici. bine .a-

Ei

sistat" de Caramalis și. în ul
timă instanță, de Stan. In mi
nutul 38, fiul antrenorului ie
șean ratează dc aproape o bu
nă ocazie de gol, iar în ultimul 
minut al primei reprize oas
peții încearcă încă o dată ega- 
larea însă jiuliștâi nu-s de a- 
cord cu ea.

După pauză ieșenii ies la 
atac. Nu mai aveau ce pierde. 
Acuzat de greșeală la golul 
lui Naidin. fundașul dreapta 
Gavril este înlocuit cu Han- 
ceriuc, iar peste cîteva minute 
este trimis la cabină și Lupu- 
lescu. locul lui în teren fiind 
luat de tânărul Marica. Iși re
vine oarecum și Incze IV, Cu- 
perman muncește mai mult și 
în minutele 50 și 55 M. Măr- 
dărescu și Simionaș sint la un 
pas de egalare, dar primul a- 
lunecă. iar secundul șutează pe 
lingă poarta lui Stan. Gazdele 
își revin, asaltează poarta tâ
nărului și curajosului Costaș, 
dar fără succes. In minutul 53, 
Georgescu șutează puternic de 
la 30 de metri puțin pe lingă 
poarta adversă, peste două mi
nute Libardi trimite cu capul 
razant cu bara porții lui Cos
taș, în minutele 58—59 Jiul are 
trei cornere consecutive la 
poarta aceluiași Costaș însă a- 
părătorii ieșeni Tanul. Hance- 
riuc și. mai ales. Romilă, în
lătură cu siguranță orice pe
ricol. In minutul 72, Cotormani 
ia locul lui Peronescu pe extre
ma dreaptă și în minutul ime
diat următor el ratează de pu
țin înscrierea unui gol. Era. 
probabil, anticiparea golului 
său din ultimul minut al par
tidei. cind a fructificat o cen
trare foarte bună a lui Nai
din. Golul a fost comentat de 
către unii jucători oaspeți, du
pă cum unii jucători jiuliști 
reclamaseră un penalii în pri
ma repriză la un apărător ad
vers.

Victoria Jiului, absolut meri
tată și, mai ales, muncită, este 
totuși modestă față de domi
narea insistentă și de numărul 
mare al ocaziilor de gol create. 
Este și părerea observatorului 
federal C. Marinescu, și a an
trenorilor Ion Bălănescu și Gil 
Mărdărescu, care s-au decla
rat mulțumiți de evoluția ele
vilor lor. apreciind înaltul spi
rit de fair-play și corectitu
dinea arbitrului Alexandru Pîr- 
vu din București.

Și pentru că nu trebuie să 
lipsească nici capitol ui eviden
țieri. să-i notăm în mod deo
sebit pe Georgescu, Naidin, 
Remus Popa. Sandu. Ion Con
stantin (cu rezerva driblingu
rilor exagerate) — de la în
vingători —. pe Costaș, Ro
milă, Dănilă de la învinși.

Cititorul Cojocoru,
din Lupeni, ne informeoză câ 
se ocupă cu multă dragoste și 
Interes de fiul său Ion, elev 
in clasa a Vl-a a Școlii nr. 4 
din localitote, care învață bine 
și II pasionează jocul de șah. 
Tatăl este mindru că fiul sau 
s-a numărat printre cei o0 
de șahiști din Valea Jiului 
care, în ziua de 15 noiembrie 
o.c., s-ou aflat față în fotă 
cu marele maestru internațio
nal Florin Gheorghiu, în codrul 
simultanului susținut de mul
tiplul campion ol României Io 
Caso de cultură din Petro-

Știința Petroșani așteaptă primăvara
In primăvara anului trecut, 

orașul Petroșani a găzduit me
ciurile de baraj pentru promo
varea în divizia B a patru re
prezentative de județe. La ca
pătul întrecerilor, dreptul de 
a activa în divizia secundă de 
handbal a țării a revenit for
mației Independența Sibiu. Să 
ne amintim de jucătorii aces
tei echipe deoarece ei au sem
nat peste un an (adică în pri
măvara a. c.) retrogradarea din 
divizia B a Științei Petroșani, 
Intr-un meci în care victoria 
însemna aer de _B‘ pentru fie
care din cele două combatan
te. Meciul s-a disputat la Si
biu și Știința Petroșani s-a în
tors. după mulți ani, în cam
pionatul județean.

Amărăciunea nu i-a dezar
mat pe elevii profesorului Ni- 
colae Barabaș, nici pe antre
nor. Ei au început cu calm și 
hotărîre să-și pregătească re-

ciuri disputate, înscriind 505 
goluri și primind numai 235. 
Jucătorii cei mai constanți, 
care au înscris și cele mai mul
te goluri, au fost Cosma și 
Lupui. dar merite în cuceri
rea titlului de campioană ju-

HANDBAL

dețeană pe 1970 revin întregii 
formații, ca și antrenorului ei.

Acum Știința Petroșani aș
teaptă cu nerăbdare primăva
ra pentru a se alinia altor trei 
reprezentative de județe — 
toate aspirante la promovarea 
în divizia B. Oricare ar fi par
tenerele de întrecere, competi
ția se anunță dificilă. De aceea, 
pregătirea handbaliștilor petro-

șăneni trebuie să continue, 
după un program riguros întoc
mit, și în timpul iernii, dar 
în așa fel îneît să nu le dere
gleze activitatea la învățătură, 
majoritatea jucătorilor fiind 
studenți la I.M.P. Atuul echi
pei petroșânene — experiența 
divizionară — nu-i suficient 
pentru a contracara ambiția, 
tinerețea, dorința de afirmare a 
unor echipe poate mai modeste 
în ceea ce privește componen
ța lotului.

Așteptăm și noi cu aceeași 
nerăbdare meciurile de baraj, 
dar și cu încrederea că hand- 
baliștii de la Știința se vor 
strădui să ne demonstreze că 
absența lor din divizia B a 
fost un accident doar de un an 
de zile. Iubitorii handbalului 
din Valea Jiului doresc să se 
convingă că așa a fost. Primă
vara nu-i prea departe.

BALOI

1. Știința Petroșani 9 9 0 27— 6 182. Parîngul Lonea 9 7 2 23— 8 16
3. Jiul Petroșani 9 7 2 23—11 164. Minerul Lupeni 9 6 3 21—14 155. Preparația Coroești 9 5 4 17—19 146. Parîngul Petroșani 9 4 5 17—18 137. Constructorul Valea Jiului . 9 3 6 17—19 128. Liceul Vulcan 9 2 7 9—21 11
9. Liceul Uricani 9 1 8 8—25 1010. Energia Paroșeni 9 1 8 4—24 10

S.

anilor"
la I. M. P.

DINI

Din diverse

Pe cind din nou o asemenea afluență de spectatori la meciurile Științei Petroșani ?—

La Institutul de mine din 
Petroșani s-a încheiat zilele 
trecute tradiționala competiție 
.Cupa anilor I' care a angre
nat la întreceri aproape 170 
de studenți — sportivi la dis
ciplinele : baschet, fotbal, volei. 
Iată echipele cîștigătoare : Vo
lei: Grupa 116, anul I subin- 
gineri, formată din : Alexan
droni, Bitea. Gherlan, C. Ilia, 
Bîrțan, Mihâilă și Morsch. Bas
chet : aceeași grupă, avi nd ur
mătoarea componență: C. Ilia, 
Gherlan. Mihăilă, Alexandroni. 
Chița, Băbățan și Bîtea. Fot
bal : selecționata facultății de

exploatări miniere care a e- 
voluat în formația: Berindei, 
Revitea, Ștefan, Bărăiac, Bîtea, 
Faur, Mihăilă, Alexandroni, 
Fantin, Rusu, Ghiță, Romanes- 
cu, llea. Ciurovschi, Militaru.

Echipelor cîștigătoare le-au 
fost atribuite premii în echi
pament sportiv. După consuma
rea acestei competiții de ma
să. la I.M.P. au început alte 
pasionante întreceri sportive 
dotate cu „Cupa 30 decembrie'.

re

G. I.

discipline

șani. Cititorul nostru ne roagă 
să-i asigurăm pe cei care se 
ocupă de mișcorea șahistă 
din Valea Jiului că fiul său, 
Ion Cojocaru, va perseve.a 
în ocest sport ol minții și că 
ar trebui organizate mai mul
te întreceri amicale sau chiar 
oficiole și intre șahiști. De a- 
semeneo, ne roagă să-î trimi
tem trei fotografii ale fiului 
său alături de Florin Gheor
ghiu, pe care le-o «xecutct 
fotoreporterul nostru.

Toate bune pînă aici. Ne 
bucură că un tată se ocupă 
așa de mult de fiul său — sini 
destui osemenea părinți —, că 
îi canolizeozâ preocupările, 
pe lingă învățătură, spre un 
sport care-i place, că fiul său 
a avut prilejul să jooce cu 
cel mai bun șohist al Româ
niei, căruia i-a ținut „piept" 
trei ore, după care „negrele 
au cedat", li anunțăm toto
dată pe tovorășul Marin Co
jocaru și pe fiul său Ion că 
in 21 decembrie a.c. morele 
maestru Florin Gheorghiu va 
fi iarăși oaspetele Petroșoniu- 
lui, unde va susține un nou si
multan de șah.

Cit privește trimiterea celor 
trei fotografii solicitate, il in
formăm pe 'ÎMorul nostru că 
fotoreporterul ziarului nu 
prins pe peliculă pe fiul 
Cel care l-a fotografiat 
poate un omGtor.

BELGRAD
Selecționatele
ale R. P. Chineze care se află 
in turneu în Iugoslavia au ob
ținut două noi victorii în me
ciurile susținute la Novisad. 
Oaspeții au cîștigat la mascu
lin cu 7—1 în fața Iugosla
viei și la feminin cu 7—0. In 
partidele de la Belgrad, jucă
torii din R. P. Chineză învin- 

5—0 și. respectiv,

13 (Agerpres). — 
de tenis de masă

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Duminică. în turneul interna
țional de hochei pe gheață de 
la Moscova echipa Cehoslova
ciei a învins cu scorul de 7—3

selecționata Finlandei. R< >lta-/ 
tul pe reprize a fost următo
rul : 1—0. 4—1, 2—2.

La Zagreb s-a disputat du
minică seara meciul retur de 
handbal dintre echipele femi
nine Lokomotiv din loca li la le 
și Universitatea Timișoara, din 
cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni*. Jucînd foarte bine, 
handbalistele românce au >bți- 
nut victoria cu scorul de 13—7 
(4—4), (*ilificîndu-sc pentru 
sferturile de finală. In primul 
joc disputat la Timișoara. U- 
niversitatea cîștigase cu 12—8

Rezultatele concursului Pronosport nr. 50 
din 13 decembrie 1970

Steagul roșu — Dinamo Buc. 0—0 X
..U“ Craiova — S. C. Bacău 2—0 1
Petrolul — F. C. Argeș 2—0 1
Jiul — Politehnica 2—0 1
U. T. Arad — C.F.R. Cluj 3—0 1
„U- Cluj — Progresul 1—0 1
Bologna — Catania 2—0 1
Foggia — Lazio 5_ 9 1
Lanerossi — Internazionale 1—2
Roma — Cagliari 0—0 X
Sampdoria — Fiorentina 9_ 9 X
Torino — Napoli 1—1 X
Varesse — Juventus 0—0 X

D.

Pentru amatorii de statistici să prezentăm și clasamentul 
campionatului județean

G. Jiul Petrila

venirea pe treapta secundă a 
handbalului românesc. Echipa a 
fost purificată de cîteva .oi 
negre', a fost completată cu 
cîțiva jucători tineri, talentați, 
ca Lupui. Mastici, Radian și 
a pornit cu încredere la drum. 
Rezultatele bune nu au întâr
ziat să apară. După un ade
vărat maraton handbalistic 
(Știința a susținut duminica e- 
tapele returului, iar la mijlo
cul săptămînii pe cele ale tu
rului — toate în deplasare), 
formația studenților petroșâneni 
a ocupat primul loc în clasa
ment, cu un bilanț absolut me
ritoriu : 18 victorii în 18 mc-

Știința Petroșani 
Sănătatea Păclișa 
Minerul Lupeni 
Ponorul Vața 
Constructorul Hunedoara 
Școala sportivă II Des a 
Victoria Călan
Minerul Vulcan 
Jiul Petrila
Dacia Orăștie

de handbal, ed ția 1970.

18 18 0 0 505—235 36
18 13 1 4 366—270 27
18 11 0 7 238—233 22
18 10 2 6 236—233 22
18 10 1 7 309—276 21
18 8 2 8 327—313 18
18 8 0 10 270—300 16
18 2 2 14 145—245 6
18 3 0 15 258—458 6
78 2 0 16 102—184 4

Dumitru GHEONF.A

neînvinsă
S-a incheiat și campionatul 

municipal de popice. In ultima 
etapă, Paringul Lonea a învins 
pe Minerul Petroșani cu 
4 839 p.d. - 4 755 p.d., pe are
na petroșănenilor, iar Jiul Pe
trila a învins tot in deplasare, 
pe Minerul Vulcan cu 4 *>29 
p.d. - 4 832 p.d.

La finele campionatului cla
samentul arată astfel :

1 Jiul Petrila
6 6 0 0

2. Minerul Vulcan
6 3 0 3

3. Paringul Lonea
6

4. Minerul
6

30 074

29 161

29 1052 0 4
Petroșani
1 0 5 28 692

18

12

10

B. STAICU
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Steagu/ roșu 3

„Festivalul filmului 
sateala

decembrie și 25 ;a- 
desfășcară ediția 
a adl'.icr. .t. ma- 

„ Festivalul 
Programul

Icdre 13 
n uarie se 
J-7C— 1E71 
r Testări artistice 
1 Imului la sate*, 
festivalului c .'prinde un mare 
r .mă- de producții cir.em .to- 
trzîice zeii, ite de sludi mri- 
>e românești ș; de peste hota
re Peliculele ce vur fi pru- 
fe-ftate c-n-'tiîv.e in major *n- 
ten lor prem'ere pentru publi
ci' di- mediu] rural. O aten- 
1'e deoreb'tâ este acordată do- 
cw men taie or. care uiezi.ttă 
t.; resele dobîndite de i'0pon.il 
nostru îr. un i sockllismu ai. 
I . industry ,izr;cuitu.’ă. st^ir- 
ță. eidtiră. ti imi>cTre patriei, 
ti/.ceiuri. iziiri. Larg J luzn’c 
v.. fi și s m; :-m'' rije’e de 
știintă pu’ar’za’.ă, ; _ro-zco- 
t£ hnice

Printre filmele artisf.ee ro
mânești înscrise pe agenda 
festivalolu. se numără și re
centele realizări ale Studioului 
„Bucureșt" i „Canarul și vis
colul', „Sentința*. .Circ fără 
frontieră" și „Cin tece’.e mă- 

ri*. Cin’ .■natrerafia străină va 
fi reprezentată între altele, de 

‘ filmele : „Departe de lumea 
dezlănțuită-, „In arșița nopții”*. 
. Medicul de ’r> asigurări”, 
Pomul de crăciun". Hiberr.a- 

tus*. „Soarele alb a! pustiului" 
.Flacăra olirapri..", „Z* și ahc 
remarcabile producții.

Pe toată durata festivalului 
se vor organz-a prezentări o o 
filmelor programate, concursul i 
pe teme cinem-nto^raf ce. <m- 
iroz ioane.

• MARIA KRAVETZ, LU- 
PENI. Comitetele executive ale 
consiliilor populare ale orașe
lor seu comunelor in 
funcționează notariate 
pcf autentifteo sau 
actele specificate in 
din 
în 
31 
nu 
lor

30 ianuarie 1979, 
Buletinul olicial nr. 3 din 
fa.nuoie 197G, între care 
figurează legalizarea ccoiî- 
buletinelor d? identitate.

Răspundem
cititorilor

( Yeerpres)

NOT 4

• UN GRUP DE EXCURSI
ONIȘTI. Biraul de turism jude
țean Deva ne face cuiescut 
că, dc/edrrrdu-se justețea ce
lor rerotofe de dr. redacției, 
Viere 1 Păcura ru o 
tuit cT-n funcție.

lu

In termen 
<le șraranțîe

Mare a test bucuria
Ghc-orghe Ma!<-oci c n Lonea 
cind i s-a îepartuat un upur- 
toment nou ș. frames în bîo- 
eul A3. Nu s-ar fi gindit o nul 
«iei în ruptul capului că bucu
ria □ sâ-i fie do scurtă durată. 
Asta din cauză că constructorii 
au făcut lucru de mîiituială, 
d ixgintele de șantier n-a prea 
controlat nici el caritatea mun
cii, iar comisie de recepție a 
tam închis ochii. $i i-tâ <ă 
acestui lanț al slăbiciunilor 
s a alăturat faptul că robinetele 
»ie la bucătărie n-au funcționat. 
• aloriferele la fel. iar din cau
za unor țevi sparte de hi baie, 
wn perete s-a transformat in 
burete din cauza umezelii.

Blocul aflindu-se in termen 
do garanție. Gheorche Malcoci 
a rugat pe constructori să-i 
remedie'e defecțiunile. In ceea 
te privește caloriferele și r©- 
s netele, cmsirm to"ii le-an pus 
Ta punct cu promptitudine așa 
că omul e mulțumit,
nit, asta s-a întâmplat 
septembrie, să depisteze 
za umezelii. Peretele 
spart pe o suprafață de 
tru pătrat

— Să-I lăsăm așa o 
mină să se usuce — a 
instalatorul ce a venit să 
care-i cauza umidității.

De alunei au trecut 
■tâmîni dar nici pînă în 
xent peretele n-a fost reparat. 
V. cam prea de tot să amini cu 

lucrare. Sau 
const ruct©- 
blocul din

Au ve
in 8 

și cau- 
a fost

1 me-

săptă- 
spus 

i vadă

10 să p- 
pre-

i
Aspect

cit mai plăcut
ambianțe de 
se leagă și

Existența unei 
muncă propice 
de .'re-area aspectului cil mai 
plsi-ut a! incintelor din ca
drul unităților miniere ale 
Văii Jiului. In atenția majo
rity* ir serviciilor administra
tive în cauză au stat înfru- 
mnse’și amenajarea co- 
vespunzâtoare a „suprafețe
lor* exploatărilor și preoara- 
liilar. De remarcat eforturile 
susținute — urmate de rezul
tate meritorii — depuse în 
acest sens la preparata Lu- 
peni. minele Petrila. Lonea. 
Luptai. Pareșeni și Aninoasa.

A

l>u>;le o asemenea 
ponte că intenția 
p-lar est° să iasă 
garanție

I>. C.

APROVIZIONAREA
A (Urmare din pag. 1)

săAm văzut stind la rind, 
cumpere piine si lapte, directori, 
ingineri șefi, afti oameni cu func
ții de răspundere care sint soți 
și părinți buni in familiile lor. 
N-am văzut insă organe de con
trol sau persoane din conduce
rile celor trei unități vizate. 
sk* doream să-i 
raghesuiți sau 
riegetul de 
«emulțumirea

a-și da mai bine seama — 
sfecă mai pot face acest lucru - 
de- unele goluri din activitatea 
unor salariați ai lor, din acti
vitatea proprie, goluri pe care le 

indiferen-

vedem 
indicați 

cumpărători, 
lor, cr

Și 
doar 

cu 
in 

pen-

acoperă prea des cu 
ță.

★
Iarna intră tot mai 

drepturile-*! leqitime. E 
dat zăpada. Drumurile 
wd greu practicabile, 
narea — mai dificilă. De aceea 
este de datoria tuturor conducă
torilor acestor unitătî, o luturot 
•se el ora care concură la apro
vizionarea populației, să ia ur
gent cefe mai eficiente măsuri 
pțivind ODrovizionnren unităților 
te-mercinle cu cantitățile necesare 
de nroduse oqro-olîmentaTe, care 
să fie desfăcute intr-un mod co
rect, civilizat de către vrnzători. 
deoarece destui dintre ei se mai 
btfruotă încă din banii cumpă
rătorilor.

Responsabilitatea scăzută, eri- 
centa minimă, poate și insufici
enta pricepere s» interesul redus 
din partea unor salariati cu 
munci de răsotrndere d:r» aceste 
unități comerciale — toate con
cură la neregulile amintite centru 
care nu exi'tă acoperire. dar 
pentru care sint necesare măsuri 
energice.

in
A 

tot

mult 
frig, 

devin 
oprorizio-

18,00

18,30

Publicitate.

19,30

19,50

20,00

21,30

21,45

22,15

cere nu 
de stot 
legcî.'za 
Decretul 

cpărut

Deschiderea emisiunii. 
Ateneu — Emisiune 
cctualitate muzicală.

Enescu și interpreta săi 
(înterviziunej.

1 001 de seri - emisiune 
pentru cei mici.

Biologie. Bacteriile.

Fizică - clasa a Vlll-a, 
Efectul chimic al curen
tului electric.

Calitatea îndrumării dă roade

PEISAJ CITADIN

CADRU PROPICE
(Urmare din pag. 1)

restituit

Lumea este foarte rea și
foarte invidioasă...

26

relațiile de c-insle, _cc. 
să. existe între vînza-

MîERCURI 16 DECEMBRIE

tiv,

ușu-

fie

12

(Va urma)

a naște-

putea fi eontinuată cu lipsa 
la-' pentru transport©; rele 
raclele. armături TH. piese

de 
a 

pe 
se 
de

Ioan DURECJ. 
maior de miliție

le 
cu 
la 
III.

i mineri 
categorii 
subteran

de mobiliza- 
hotărîrea co

PETR'LA
nu con-

tehnico-or- 
să ducă la 
indicator la 
actualei e- 
a tehnicii

ce 
de

IV.
de
și

18. 
bu- 
scr- 
su-

Johann van Beetho- 
obsedat de faima legen- 
a copilului minune Mo
l-a supus pe micul Lud- 
unui regim de studiu c-

efectuează. Dinsul 
regularitate în sala 
intrarea in schimburile 
expune oamenilor din

roto nr. 1. .Astfel arată 
de circulație, cind proprietarul

numai in proporție 
sută, respectiv o 
urmă față de sar- 
kg/pest la nivelul 
Comitetul de di-

forme, urniînd să 
un număr de 80 

V și 125
și alte i

fn a 
1974. 
pro- 

Petri-

Tatăl, 
ven, 
dară 
/art, 
wig
pui/ant incă de la virsta dc 
patru ani, vrind să formeze 
cu orice preț un nou „copil 
minune" și să_. câștige bani.

Consecințele

nr. 35 
no- 

a fost

PE TEME DE CIRCULAȚIE

te i-mina
a anului
aceleiași 

a minei
productivității

V.V.V^.W.*.VAW//.V.r.V.'.V.’.V.W.‘.V.«.W.W.V.’«V.W.*.WA"AV.V.rAV.W.VA’.V.SV.WAV/^.WAVW.V.SVV.SVWWWV\

ceea cc ne-a in
activitatea a fost 
de seh.rab pen-

D lesei și

acestei 
reali- 

onufui, 
tone

(Urmare din pag. 1)

'• -<t» >;&s. experimentalilor minerii 
Vasile Mereuțo, Emerik Fiilop și 
Froncisc Kibedi» care au obți
nut randamente medii superi
oare cu 1,5-2 tone/'post celor 
planificate.

In afora organizării fructu
oase a lucrului in obotoj, 
împărțirii în mad Judicios

sarcinilor pe fiecare membru 
al colectivului său, Vasile Me- 
reuță mai are o însușire indis
pensabilă unui veritabil șef 
brigadă : calitatea înaltă 
controlului, a îndrumării 
care 
oflă 
apel 
H și 
subordine situotîo de fapt, dă

indicații în legătură cu ce ou 
de făcut și, mai ales, cum <ra- 
buie făcut... Despre îndeplini
rea riguroasă a tot ceea ce se 
hotărăște, nici nu se mai dis
cută. Mai poate mira, atunci, 
pe cineva realizările 
sudate brigăzi core a 
zat, de Io începutul 
un spor de peste 5 500 
de cărbune ?

I
I*
I*
I
I 
i*

lost deșii-

PAMHL, 
procuroiea 
sfătuit. sc 

Cer-

• GHEORGHE
VULCAN. Pentru 
lucrâriî necesa e vă 
vă adresați la unitatea 
tea prin poștă". București 5,
Calea Serbon Vodă nr. 43.

• GHEORGHE DRICU. VUL
CAN. Sectorul de turism pen
tru tineret ol Comlteriilur rnu- 
nicipo» U.T.C. ■’îtroșari *e in
formează că ri s a 
sunMt recloTia'ă.

• IONEI IACOB. 
Jntruc.it scrisaa ea. dv. 
ține dementele necesare pen-" 
t«u o r.e putea da seama de 
necesitatea unui răsoans co
respunzător zj prevederile le
gale referîloora Ia reducena 
impozitului, rugăm o trece pe 
la redacție pentru lămuriri.

același timp, 
greunat mult 
lipsa pieselor 
trir locomotivele 
L_AM-4 care a cauzat stagnări, 
iar această deficiență împreu- 
.-.ă cu frecventele opriri ale 
extracției din lipsă de unsoane 
C F.R. la preparat ie. :.u făcut 
:.u numai sâ sc înregistreze 
yămîneri în urmă la preducti- 
'.itrrica muncii pe ansamblul 

rivității. dar au cauzat < se
rioase pierderi de producție. 
Irista neajunsurilor dc natura 
aprovizionării tehnico-matcriale 
ai
de 
cw
de schimb pentru stîlpii- hi
draulici, lămpi electropnesrma- 
tice ș. a. In orice caz, sar
cinile sporite ale anului 1971 
necesită ca mina Petrila să 
se bucure de sprijin mai con
sistent din partea Centralei și 
a Bazei de aprovizionare a 
C.C.P. în vederea dotării la 
timp și în cantități suficiente 
cu utilajele și piesele dc schimb 
solicitate.

In căutarea unei litere de lege
(Urmare din pag. I)

39 lei și tăria alcoolului de 
grade, s-a găsit un rachiu 
alt preț și de altă tărie

30- grade).

Dacă la fiecare pahar...
de
45 
de 
alcoolică (26 lei.
Substituirea aducea după sine 
un cîștig necuvenrt de 13 lei 
la kiîogramul de rachiu.

Barmana Victoria Ursu ne 
aestăinuie cum a fost posibilă 
diluarea coniacului :

— Femeia de serviciu (aca
rul Păun I) a introdus in sticlă 
coniacul rămas în paharul u- 
nui client.

Șeful de unitate. Ion Pirvu- 
lescu. bineînțeles, nu avea cu
noștință dc faptul că In unita
tea dc care răspunde, se pe
trec asemenea lucruri. In tim
pul controlului tocmai se afla 
la o. ședință de producție—

Miraculoase economii din 
banii clientului

La bufetul „Minerul" din 
Lupenî se verifică respectarea 
rețetarului de către persona
lul de la bucătărie. Se constată 
că la preparatul ciorbă de pui 
nu au fost introduse în cazan 
cantitățile de cartof;, erez, ar
dei gras, varză, deși erau pre
văzute în rețeta de fabricație. 
La prepararea ciorbei de zar
zavat se folosea rețeta pentru... 
supă dc zarzavat. La ora 11,30 
planul meniu încă nu era în 
întregime întocmit. Cantitățile 
înscrise în acest plan nu co
respundeau cu cele găsite în 
bucătărie, constatLndu-se, în 
plus, cinci cotlete. 12 fripturi 
de pui. Plusurile urmau 
valorificate în avantajul 
tarului și. bineînțeles, în 
vantajul întreprinderii.

O verificare asemănătoare s-a 
efectuat și la restaurantul 
„Cărbunele* din Lonea. Bucă
tăreasa Ioana Coșovcanu a pre
gătit în ziua de 7 decembrie 
a. c. un meniu conform re
țetelor nr. 436 (ciorbă țără
nească de porc), nr. 771 (văcuță 
cu mazăre) și nr. 958 (șnițel 
de porc), utilizînd un kilogram 
de carne mai puțin. Prin ve
rificarea porțiilor s-a constatat 
că în cazanul de ciorbă a fost 
introdusă o cantitate 
apă peste cantitatea 
de rețetar.

La aceeași unitate. 
Ana Șimon. după ce 
chiar organelor de 
mic suprapreț, a 
superior (!) diluat 
grade pînă la 29
bar se afla o sticlă cu coniac 
(cca. 300 gr) a cărui tărie al
coolică era de 24 grade în Ioc 
de... 40 grade.

să ffe 
bucă- 
deza-

de 7 kg 
prevăzută

barmana 
a încasat 

control un 
servit rom 

de la 33 
grade. La

7 decembrie a. c., ora 
Barmana Ana Toth de la 
fetul ..Carpați* din Vulcan 
veste același buclucaș rom 
perior cu suprapreț (20 bani), 
lipsă de gramaj (7 grame) 
diluat (23 
La bar 
cu rachiu de drojdie a 
tărie 
nu i 
vînd 
decit 
chiu 
făcut 
Iă ! 100 gr. rom costă 3,80 lei, 
93 grame costă 3,53 lei. Am 
plătit 4 lei. deci supraprețul 
real plătit se ridică la 0.47 
lei, la care se mai adaugă și 
diluarea. Bufetul desface lunar 
băuturi de cea. 90000 lei. A- 
dică 25—30 000 pahare, deși, 
poale ne înșelăm. (Se consu
mă foarte multe , jumătăți1). 
Dacă la fiecare

Aici am fost 
calcul de către 
care, avizat cu 
rului despre control, a trecut 
..întîmplător* pe la bufet să 
urmărească, așa cum îi stă bine 
unui șef. „buna desfășurare a 
activității personalului din 
subordine" format din... o bar- 
mană.

— Vin de la o ședință de 
grupă sindicală, ne-a declarat, 
fără să-l întrebăm, responsabi
lul bufetului. Anton Kardoș. 
Ultei-ior aveam să aflăm că 
ședința sindicală invocată a a- 
vut loc in dimîneața acelei zile 
și, nicidecum, după-amia'ă cind 
am vizitat unitatea.

Bufetul „Carpați" nu și-a în
deplinit în nici una din lunile 
acestui an planul de vînzare. 
înregistrînd pînă la 30 noiem
brie o rămînere în urmă de 
318 mii lei. Dacă „ritmul” se 
va menține același, personalul 
bufetului va lucra, și în luna 
martie a anului viitor, tot In 
contul anului 1970. In aceste 
condiții ar fi mai util, noato. 
ca spațiul ocup.it de bufetul 
„Carpat?* să fie destinat altor 
activități comerciale. Cit pri
vește preocuparea șefului dc 
unitate. Anton Kardoș. pentru 
îndeplinirea planului de des
facere. ne-am edificat cu 
rință : barmanele muncesc, „șe
ful* e plecat tot timpul pen
tru aprovizionarea bufetului, 
dar niciodată nu reușește să 
rezolve complicatele 
ale aprovizionării, 
rile bufetului 
se sortimente 
parate roci și 
între cauzele 
nerealizarea planului de desfa
cere o amintim și pe aceea a

„priceperii* șefului ; angajat 
fără a îndeplini condițiile de 
vechime și stagiu cerute lucră
torilor din comerț.. Anton Kar- 
dos nu face decit ce poate și 
ce se pricepe să facă.

Și 
grade în loc de 33). 

se mai afla o sticlă 
cărui 

1 alcoolică, de asemenea, 
corespunde STAS-ului, a- 

cu 10 grade mai puțin 
același sortiment de ra- 

dintr-o sticlă sigilată. Am 
în gînd o mică socotea-

pahar... 
întrerupți din 
șeful, unității 
iu*eala fulge-

probleme 
Din raftu- 

lipsesc numeroa- 
de vinuri, pre- 

de bucătărie etc. 
care determină

Fapte asemănătoare se petrec, 
mai mult sau mai puțin frec
vent, §i în alte unități ale 
T.A.P.L. Ls cofetăria 
din Uricani, în data de 
iembrie, berea la sticlă 
vîndufâ cu un suprapreț de 0,50 
Iei. „Lumea este rea și invi
dioasă". a declarat salariata în 
cauză. Margareta Dochițan. fă
ră ca cineva să-i ceară vreo 
părere despre complicatele re
lații axiologice care stăpînesc 
lumea. A fost înUcbatâ doar 
despre 
trebuie 
tori și cumpărători- întrebare 
la care a răspuns cu aceeași 
seninătate ca și „eolegete” ei 
de la „Dunărea", „Cărbunele*, 
„Straja" : „am vîndut și eu, 
acolo, vreo 30 de sticle cu su
prapreț..." Mai amintim că nici 
această unitate nu-și realizea
ză planul de desfacere.

In repetate rinduri au fost 
înserate in coloanele ziarului 
asemenea fapfe ale unor lucră
tori, salariat! ai Trustului de 
alimentație publică locală. 
Semnalările critice ale ziaru
lui s-au dovedit de prisos. A- 
ceiașî șefi de unități criticați 
pentru dezinteres față de înde
plinirea sarcinilor de plan, pen
tru manifeslarea unor tendințe 
de căpătuială prin cîștîgurî ili
cite. sint menținuți în conti
nuare. în funcții dindu-se de 
înțeles că au anumite „calități** 
care scapă atenției generale a 
consumatorilor. Pentru curma
rea acestor abateri și menți
nerea in cadrul alimentației 
publice a unui climat de cin
ste. se propun zeci de sanc
țiuni. se iau zeci de măsuri. 
Aceste sancțiuni și măsuri sint 
aplicate, de regulă, salariați- 
lor surprinși asupra faptului 
(barmani, ospătari, femei de ser
viciu etc.). Sc pare. însă, că 
împotriva acelora care permit 
manifestările de ciupeală, de a- 
goniseală ilicită respectiv, 
potriva 
unități, 
tera de 
reia să 
atit pentru 
săvîrșesc in 
RĂSPUND.
bateri ca. de exemplu. NE1N- 
DEPLINIREA SARt INILOR DE 
PLAN.

După cum am mai mențio
nat, activitatea noastră a fost 
deficitară în acest an la capi
tolul productivitatea muncii, 
indicator care, in cele 11 luni, 
s-a realizat 
de 98,7 la 
rămînere în 
clăi de 20 
exploatării.
recție. la indicația comitetului 
de partid, a analizat acest 
pect și. in 
desprinse, a 
sarnblu de 
ganiza lorice 
îndeplinirea 
nive’u’ exigențelor 
tape de dezvoîtare 
miniere, de înzestrare cu uti
laje mederne. In acțiunile pen- 
tru a determina saltul necesar 
de realizat ia productivitatea 
muncii, ne călăuzim de lumi
noasele indicații reieșite din 
expunerea făcută de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului din 25 
noiembrie a. c. Trenspunînd 
în viața sarcinile reieșite din 
expunere, ne îndreptăm aten
ția cu precădere in direcția 
valorificării superioare a rezer
velor de creștere a producti
vității muncii existente în ca
drul exploatării, orientând pro
gramul pregătirilor noastre de 
viitor spre un proces de reîn
noire în cadrul minei. In vi
itorul cLncinal se va automa
tiza procesul de extracție a 
cărbunelui pe puț: se va intro
duce transportul pe benzi în 
galeria principală; se va ex
tinde controlul automat asupra 
funcționării ventilatoarelor, a 
pompelor, a rambleului: va fi 
introdus controlul telegrizume- 
tric: se vor face primele în
cercări dc tăiere mecanică, atât 
în abataje cit și la săparea 
lucrărilor de înaintare. întreg 
procesul de dezvoltare tehnică 
e minei se va 
doua jumătate

In contextul 
bleme centrale 
la — creșterea 
muncii — încă din cursul aces
tui an eforturile organizatorice, 
preocuparea conducerii exploa
tării au fost îndreptate spre 
asigurarea efectivelor de mun
citori la nivelul surcinikw dc 
produci ie ale anului 1971. In 
cursul anului cuj-gnt au fost 
calificați 99 mineri V și 43 
mineri IV. prin cursuri scurte 
sau de un an, la școala do 
calificare care funcționează în 
cadrul E. M. Petrila, iar în 
anul 1971 acțiunea de pregăti
re a cadrelor va continua prin 
aceleași 
califice 
mineri
precum 
muncitori pentru 
suprafață.

Cunoscând forța 
re, priceperea și 
Iectivului de Ia mina Petrila, 
sîntem convinși că prin apli
carea planului de măsuri adon- 
tat. deficiențele și neajunsurile 
ce mai există vor fi depășite, 
va crește rodnicia muncii în 
toate abatajele și sectoarele mi
nei, iar planul de producție 
pe anul curent va fi încheiat 
eu un bilanț pe deplin pozi- 

creindu-se astfel toate pre
misele pentru trecerea la în
făptuirea cu bune rezultate a 
noilor sarcini ce ne revin în 
1971 și viitorul cincinal.

Un copil, un chibrit
un incendiu

as- 
urma concluziilor 
preconizat un an- 

măsuri 
menite 
acestui

MARȚI 15 DECEMBRIE 
10,00—11,00 Te le scoală. Chimie 

clasele VBI-Xll (reluare). 
Legătură ionică. Proprie
tăți ale combinațiilor io
nice.

Emisiune pentru tineret.

Telejurnalul de seară.

Agenda politică de lan 
Mărgineanu.

Seară de teatru : „ 
sele confidențe'* de Mari
vaux. Compania Made
leine Renasd - Jean 
touis Barrault.

Aspecte de la Festivalul 
și concursul tinerilor so
liști de muzică ușoară i- 
nițiat de Comitelui pen
tru Cultură și Artă al 
Municipiului București. 
Transmisiune directă de 
la Teatrul ,,C. Tănase". 

Performanțe tehnice ro
mânești. PoduL O croni
că a lucrărilor marelui 
pod de la Gîurgeni 
Vadul Oii.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I : 6,00 De 
la 6 la 9,30; 9,30 Viața căr
ților; 10.05 Muzică populară;
10.30 Vreau să știu; 11,15 In 
întâmpinarea semicentenaru
lui P.C.R.; 12,30 Întâlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13.22 Muzică ușoară; 
15,05 — 100 de legende ro
mânești; 15.30 Pagini vocale 
și orchestrale din muzica de 
estradă: 16.00 Radiojurnal:
16.30 Soliști de muzică ușoa
ră; 17.00 Antena tinerelului;
17.30 Concert de muzică 
populară: 18,00 Orele serii: 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Bijuterii muzicale: 21.00 
Muzică de cafe-eoncert: 21,30 
Revista șlagărelor: 22.00 Ra
diojurnal: 22.20 Sport; 22,30 
Seara de muncă lirică; 22,55 
Argheziană: 23,00 Scară de 
muzică lirică: 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

Ați privii vreodată chipul încremenit al unui copil 
fără v „ i ? Cruzimea tăcerii veșnice încremenește surisul 
inocent pe fața ca de ceară și parcă lumea și timpul se 
opresc. Am văzut asemenea trupuri împietrite, chircite, chi
nuite ca de un blestem. La Cîrstănești, in Vîlcea. m-au tul
burat doi copii, ce n-au să mai zîmbească niciodată. Au mu
rit îmbrățișați in flăcări : Lenuța de 4 ani, Marioara de 2 
ani, jertfe prea crude ale imprudenței propriilor lor pă
rinți. Rămași singuri in casă, fără supraveghere, copiii au 
umblat la ușa sobei. Cițiva cărbuni aprinși pe dușumea 
și tragedia s-a consumat.

Lntimplarea. care i-a zguduit pe toți locuitorii satului 
și al cărei ecou s-a răspîndit repede în comunele din jur 
depășește faptul divers. Nu prin dramatism, nu prin am
ploare. Ea capătă proporții îngrijorătoare prin frecvență, 

tristă statistică, ne arată că, in cursul acestui an, 60(1 
incendii izbucnite in țară s-au datorat copiilor. Factori 
răspundere din Comandamentul pompierilor apreciază 
principala cauză a incendiilor produse în cursul anului 

1970, raportată la totalul lor, o constituie jocul periculos 
al copiilor cu focul, neglijența și imprudența părinților. 
Se distrug bunuri materiale agonisite in decurs de o viață 
pier valori din avutul obștesc. De foarte multe ori, dezno
dăminte tragice indoliază familii, case. O cifră cu totul 
relativă indică peste 30 de copii decedați anul acesta ca 
urmare a arsurilor căpătate in incendii, sau a gazelor ema
nate prin ardere. Dar numărul lor este în mod cert mai 
mare, amplificat fiind de procentul celor socotiți in primul 
moment doar grav accidentați, dar care au murit ulterior. 
O statistică medicală ne arată că 4u la sută dintre cazurile 
de accidentare gravă prin foc la copii sint mortale în fi
nal, datorită faptului că micile ființe nu pot rezista teri
bilei lupte cu moartea. Majoritatea ceTor rămași în viață au 
infirmități ireparabile.

Cum se pot intîmpla asemenea tragedii ? Cine 
nova ții ? Cum le putem evita?

Unii iși lasă copiii încuiati in casă, eu lămpi 
trol defecte. Zilele trecute. Compania a H-a din 
dc pompieri al municipiului București a intervenit la un 
incendiu declarat la locuința lui Gh. Dumitrescu 
Călărași nr. 131 bis. Subunitatea a sesit oportun 
salva 4 copii care se aflau incuiați intr-& casă 
Cauza incendiului : o sobă defecta de încălzit, ce 
cu petrol. Dar nu întotdeauna pompierii pot salva propriii 
noștri copii aflați în voia nimănui.

In comuna Făget, din județul Tiirriș, văduva Păscuța 
Blidariu, iși lăsa adesea copiii singuri acasă (Liliana de 7 
ani. Mariana de 3 ani și Ana de un an și 5 luni). Deunăzi 
a plecat la Nădrag. Milioane de mame se tem> să-și lase 
copiii mici o clipă singuri. Dar pentru o zi. două ? In faptul 
serii, fetițele se mai jucau in fața casei. „Treceți la cul
care că-i tirziu", le-a strigat o vecină. Ascultătoare fetițele 
au intrat in casă și au încuiat ușa. Liliana a aprins lampa 
de petrul și a așezat-o pe bancă. Apoi s-au dezbrăcat, și-au 
păturit frumos rochițele și s-au culcat. Lampa a răma= 
aprinsă. Peste noapte, flacăra ei a început să crească Apoi 
s-a încins totul in jur. Flăcări mici au săltat, iuotind in 
fumul din ce în ce mai dens. O mînuță chircită, încreme
nită, un ultim scincet înăbușit, pe urmă liniște. Pină dimi
neața. trupurile fetițelor au devenit cenușă.

Alteori, sobele supraîncălzite sint cele care transformă 
in scrum case, copii La Focșani, un godin înfundat pină la 
refuz cu cărbuni incandescenți a determinat aprinderea 
mobilei din jur. Focul a pus capăt vieții a trei micuți (Lu 
cian de 2 ani și 5 luni. Cătălin de un an și trei luni. Ma- 
riuca de 3 luni), incuiați în casă de mama lor, Maria Gri- 
goriu, care a plecat in oraș.

?.ar _cfl.ibrituri,e ? Au fost semnalate, uneori 3—4 in
cendii zilnice, datorate jocului copiilor cu bețele aprinse 
de chibrit. Trei copii, între 7 și 11 ani. dau foc depozitului 
de furaje al fermei Galicea a I.A.S. Rm. VHcea. alți doi 
dc 3 și 5 ani, aprind depozite de furaje și grine în satul 
Fața, județul Alba; copii de 5 ani dau foc Ia tone de furaje 
Șr adăposturi pentru animale Ia Ocna Mureș, la Cugir, I? 
Colibași.

Ce poți spune în fața unor asemenea tragedii ? Tra
gedii atit de lesne de evitat, dacă străvechea zicală „Nu te 
juca cu focul!" ar da de gindit nu atit copiilor, ci mai cu 
seamă celor ce au obligația morală să-i îndrume, să-i 
educe, să-i supravegheze : părinți, cadre didactice, organe 
ale consiliilor populare.

sint vi

de pe- 
GrupuI

din Calea 
pentru a 

ce ardea, 
funcționa

Gh. BRATESCU
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unor anumiți șefi 
nu s-a descoperit 
lege în temeiul 

trași la răspundere 
abaterile care se 
unitățile DE CARE 

cit și pentru alte a-
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Cario 
diturii 
in fața 
el interesant:
Beethoven.

Opus I
Artaria. directorul <• 

„ \rtaria &: Co.", are 
sa un vizitator pentru 

domnul van
un tinăr pianist 

< arc. după cum a aflat Ar- 
laria. frecventează cercuri a- 
ristocratice. .Sint dispus să e- 
ditez compozițiile dv. — dar

avere pentru tânărul de 25 
de ani, care iși dădea virsta 
de 23 de ani. deoarece nu cu
noștea data exactă 
rii sale.

Nici data oficială 
17 decembrie 177(1, 
a fi cea exactă, căci i 
zi Beethoven a fost 
in biserica 
Bonn ; ori, 
datinele catolice 
botezarea noului născut la 24 
de ore după naștere. Beetho
ven s-a născut deci, probabil, 
la 16 decembrie.

astăzj, de 
nu pare 

in această 
L botezat 

Rcmigius din 
în țara Rinului.

impuneau

pentru a o face pe cheltuiala 
editurii, veți înțelege d-le 
Beethoven, riscurile sint prea 
mari — „Și Ia cit evaluați 
cheltuielile de tipar?". întrea
bă Beethoven, 
furia.
miini
zicem, o primă ediție de 
exemplare, alte 400 de exem
plare cu preț special...
Beethoven, va trebui să 
tiți circa 210 gulzi..." O 
avere pentru Ludwig. El

mite că va reveni 
hanii. Se grăbește 
dința vieneză a 

protectorul său.
oricine! acces și 
sta pe ginduri. 

dispoziție suma.
stăpinindu-și

Artaria eîntărește în 
manuscrisele. — ..Să 

250

D-le 
pla

ni i că
pro-

curind, cu 
spre reșe- 
priucipclui

LLcIuiovsclii. 
la care are 
care, fără a 
ii pune la
in plus cîteva sfaturi privind 
contractul pe care il va sem
na. In semn de recunoștință. 
Beethoven dedică lucrarea O- 
pus 1 — trei triouri — lui 
Lichnovschi. Tot grație aces
tuia, el capătă de la editură 
un onorar de 878 gulzî — o

Ltia(i seama 
oda fă lumea va 

vorba de el !

nesăbuinței

nr. 2. Deși revizor tehnic la un garaj, Tiberiu Bo
căniți nu a respectat regulile de circulație. Rezultatul e... 
grăitor.

ALADAR BL’DU a devenit 
cu două luni în urmă pose
sorul unui autoturism „Da
cia 1 100" și a carnetului de 
conducere, Lipsit de expe
riența necesară în practica 
automobilului, dar „experi
mentat" în a conduce vite
jește după cîteva șprițuri, 
într-una din * a luat

curbă prea .in linie dreap
tă". distrugindu-și autoturis
mul (foto nr. 1).

TIBERIl* BOUANIUÎ. revi
zor tehnic la garajul din Pe
troșani al I.G.C., în seara 
zilei de 27 noiembrie condu
cea in stare de ebrietate un 
autoturism „D cia I l'?0“ de 
la cabana Rasa spre Petro
șani. După cîteva viraje mai

un autoturism după două luni 
conduce cu nesăbuință.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

curajoase a intrat „în con
flict" cu un camion, parcat 
regulamentar deteriorind a- 
utoturismul, provocîndu-și le
ziuni corporale (foto m. 2).

Iată numai două exemple 
care demonstrează cum, a- 
tunei cind asie lipsit de ju
decată, cind ignoră legile dc- 
circulație, uimii și-o face cu 
mina lui. L’nzori, insă, efec
tele lipsei tie judecită se 
răsfrîng și asupra citară •- 
pietoni — a căror sănătate 
și chiar viață depinde de ra
țiunea omului de la volan. 
Am putea enumera și idle 
exemple. NICOLAE M \TEL 
iu iua de 19 noiembrie, con- 
ducînd a viteza • xccsivă pe 
un limp nefavorabil (ceată) 
a produs un ncrident. dete- 
rrorînd autocamionul 21 HD 
2 372 și rănind o persoană. 
Tot excesul de viteză a fost 
si cauza accidentului provocat 
de TRAIAN MOCIAN, care 
nu a ținut seama de condi
țiile de vizibilitate redusa 
(ceață) pe șosea.

Ce se desprinde din exem
plele de mai sus ? Cele doua 
fotografii pe care le-am ală
turat rin-.iurilor de f ilă, nu 
sini, nicidecum, 'in vreun 
film ariis’.ic. Ele .înt o rea
litate. Sînt o concluzie des
pre ce se poale intîmpla a- 
tunci cind conducătorul auto
— amator sau profesionist
— ignoră recurile de circu- 

viteză
șe 
a

lație, face exces de 
sau de cur.i.i pe șosea, 
urcă la vo’an după ce 
consumat băuturi alcoolice.

Le reamintim acestora că 
— îndeosebi în perioada ier
nii — răsou.i.lovea Iar este 
mai mare, ei fiind datori să 
respecte cu strictețe regula
mentul căruia nu trebuie 
să-i facă nici o concesie, de 
la care nu trebuie să se 
abată niciodată. eliminînd 
astfel orice posibilitate 
accidentare pe șosele.

0pon.il
artisf.ee
Jntruc.it
ocup.it
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Chile după o lună de guvern popularSesiunea Camerei populare
a lî. D. Germane din Chile, Luis Corvalan, trimi

Din presa străină

pesos. .Este 
acest fel, a 
Allende, dar

comisia 
reunificarea 
schimburile

Șl ALUNECĂRI 

IN COLUMBIA

INUNDAȘI

DE TEREN

la 
in 

zonâ

relațiile diplomatice 
l-a retras pe repre- 
chilian din 
pentru

extins

14 (Agerpres). - 
și alunecările de 
s-au produs

(Din interviul acordat de secretarul general al P.C. 
sului special al ziarului „L’IIumanite", Antoine Acquaviva).

oare numai

Dramatica călătorie a navei .Apollo 13“ a luat sfîrșit la 
17 aprilie 1970. întreaga omenire a fost alături de cei trei 
astronauți care au trecut prin clipe de groaz.ă. „Apolio 13" 
nu și a îndeplinit misiunea științifică dar a dat din nou pri
lej pentru afirmarea solidarității umane. In foto: Cei trei 
astronaut' : Jim Lowel, Fred Paise și John Sfingert, înaintea 
lansării navei.

Manifestări de solidaritate
cu patriojii basci

forțe ale 
au blocat 
o distantă

la Mont- 
se numără

MADRID 14 (Agerpres). — 
Cei 300 de intelectuali cataloni 
— care s-au retras sîmbătă 
seara în mînăstirea Montserrat, 
în semn de solidaritate cu pa
triotic basci judecați de Tri
bunalul militar din Burgos — 
se aflau luni comnlet izolați 
de restul lumii. Mînăstirea a 
fost încercuită de 
gărzii civile, care 
toate drumurile pe 
de 50 de km.

Intelectualii aflați 
serrat, între care 
personalități de renume inter
national. oameni de artă și li
tere, au redactat 
declarații în care 
punctul de vedere 
dulăi în care se 
cesal mîlitanților basci de că
tre Consiliul de război din 
Burgos. După definitivarea tex
tului ..declarației de la Mont
serrat", cei 300 de intelectuali 
spanioli au hotărît să rămînă 
în continuare în mînăstire, ig- 
norînt somațiile gărzii civile.

Autoritățile spaniole au in-

textul unei 
își exprimă 
asupra rco- 
Judecă pro-

Partidul

Uruguay

politică reală
MONTEVIDEO 14 (Ager

pres) — In prezent, are Ioc 
o mare cotitură în lupta is
torică a popoarelor latino- 
americane pentru eliberarea 
de sub dominația imperialis
mului și a oligarhiilor na
ționale — a declarat primul 
secretar al Partidului Comu
nist din Uruguay, Rodney 
Arismendi, în raportul pre
zentai la cel de-al XX-lea 
Congres al partidului, ale 
cărei lucrări au început sîm- 
bătă la Montevideo. Peru. 
Chile șî Bolivia au făcut pași 
imn:ir*anti în această direc
ție Sînfem martorii unor 
schimbări importante în ra
portul de forțe dintre po
poarele Americii și imperia
lismul american — a spus 
vorbitorul. Reluarea de către 
guvernul chilian a relațiilor 
cu Cuba dovedește această 
schimbare. Raportul de forte 
în America Latină se modi
fică în favoarea acelora ca
re luptă pentru eliberare na
țională. democrație 
greș social — a 
Arismendi.

Abordtnd o serie 
bleme cu caracter intern, el 
a menționai că, în perioada 
care a urmat ultimului con
gres, rîndurile partidului co
munist au sporit cu 26 900 
de membri Aceasta, a re
levat el, a avut ca efect 
transformarea partidului în- 
tr-o organizație de masă și 
într o for(ă politică reală. 

și pro- 
subliniat

de pro-

trat în legătură telefonică cu 
mînăstirea pentru a-i convinge 
pe intelectuali să se retragă. 
Neprimind un răspuns favora
bil, luni dimineață s-a hotă
rât întreruperea liniilor telefo
nice cu Montserrat.

★
LONDRA 14 (Agerpres). — 

Duminică a avut Ioc la Londra 
o demonstrație de solidaritate 
cu cei 16 patrioți basci jude
cați de Tribunalul militar din 
Burgos Din ..Trafalgar Square", 
sute de londonezi, cărora li 
s-au alăturat numeroși spanioli, 
au pornit pe străzile orașului 
scandînd lozinci antifranchiste

La Calcutta, principalul 
centru al industriei indiene a 
iutei, continuă, de peste o săp- 
tămînă, greva unui număr de 
aproximativ 250 000 de munci
tori din respectiva ramură, 
fapt care a dus la închiderea 
majorității fabricilor de speci
alitate. Greviștii cer îmbună
tățirea situației lor economice 
și a sistemului de asigurări 
sociale, fiind sprijiniți de prin
cipalele organizații sindicale 
din țară.

ORIENTUL APROPIAT

© Majoritatea americani
lor sînt de părere că națiu
nea se află într-o recesiune 
economică, se arată înfr-un 
sondaj al Institutului Loui 
Harris publicat în ziaru 
„Boston Globe". Potrivit son 
dajului. 62 Ia sută din re 
chestionați au apreciat că e 
conomia americană troc 
printr-o perioadă de rece 
siune caracterizată prin în 
cetinirea ritmului de dezvol 
tare, sporirea inflației și 
creșterea șomajului. Numai 
24 Ia sută au fost de părere 
că actuala situație a econo
miei americane nu poate fi 
considerată drept recesiune. 
In luna august procentul 
celor care considerau că 
S.U.A. trece printr-o recesi
une era de 58 Ia sută.

Premierul iordanian, 
Wasfi Tall, președintele Comi
tetului Centra) al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, și președintele 
Comitetului Superior Arab, Bahi 
Ladgham, au întreprins dumi
nică vizite de inspecție în re
giunea Mafrak și în guvemo- 
ratul Irbid din nordul Iorda
niei. In cuvîntările rostite cu 
acest prilej în fața populației, 
cei trei oameni politici au 
subliniat necesitatea cooperării 
între armata iordaniană și uni
tățile de rezistență palestinia
nă, precum și necesitatea rea
lizării unității naționale.

BERLIN. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite i 
Cea de-a 19-a sesiune a Came
rei populare a R.D.G. a dezbă
tut și aprobat, la 14 decem
brie, planul economiei națio
nale .și bugetul de stat pe a- 
nul 1971.

Planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale a R.D.G. pre
vede pentru anul 1971 o creș
tere a venitului național cu 
4,9 la sută fată de 1970. creș-

Janos Petei* despre 
pregătirile în vederea 
convocării conferinței 

general-europene
BUDAPESTA 14 (Agerpres). 

— Ministrul afacerilor externe 
al R. P. Ungare, Janos Peter, 
a opinat în cadrul unui inter
viu televizat, că pregătirile în 
vederea convocării conferinței 
general-europene au loc în 
condiții dificile, dar că aceste 
pregătiri progresează; data

și împotriva represiunilor din 
Spania.

★
BRUXELLES 14 (Agerpres). 

— La chemarea Asociației bel
giene de prietenie cu demo
crații spanioli, a secției din 
Bruxelles a Confederației Ge
nerale a Muncii belgiene și a 
altor organizații progresiste, mii 
de persoane au participat du
minică. pe străzile capitalei 
Belgiei, la o demonstrație de 
solidaritate cu militanții basci.

Tntre manîfestanți, care și-au 
exprimat protestul împotriva 
modului în care se judecă pro
cesul din Burgos, se aflau și 
numeroși cetățeni spanioli.

O demonstrație asemănătoa
re a avut loc, în aceeași zi. 
la Lîege.

@ Etna, cel mai înalt vul
can din Europa, a început luni 
să erupă, din nou aruncînd lavă 
încinsă pînă la o înălțime de 
200 de metri. Lava, care a țiș- 
nit dintr-o nouă fisură de sal 
creată în partea de nord-est 
a masivului, s-a scurs pe pan
tele muntelui pe o distanță de 
un kilometru și jumătate. Se 
precizează însă că, deocamda
tă, localitățile din împrejurimi 
nu sînt amenințate.

Intr-un interviu acordat 
ziarului libanez „Al Anwar", 
premierul sirian Hafez Assad a 
arătat că proiectata uniune 
cvadripartită a statelor semna
tare ale Cartei de la Tripoli 
— Libia. R.A.U., Sudan și Si
ria — „va fi mai solidă și mai 
puternică dacă va ține seama 
de experiențele anterioare și de 
erorile comise în trecut". Pe 
de altă parte, premierul sirian 
și-a exprimat opinia că „unita
tea arabă nu va fi completă 
decît cu condiția ca unitatea 
națională să domnească în in
teriorul fiecărei țări". 

terea productivității muncii 
5,4 la sută, a producției 
mărfuri industriale cu 5,6 
sută. La investiții se prevede 
o scădere cu 1,5 la sută. Pro
ducția agricolă urmează să 
marcheze o creștere cu 3,2 la 
sută, iar volumul comerțului 
exterior cu 8 la sută.

Cele două legi au fost a- 
probate în unanimitate de că
tre Camera populară a R.D.G.

convocării conferinței este doar 
o chestiune de timp, a adăugat 
ministrul ungar.

Răspunzînd unei întrebări 
privind tratatele sovieto-vest- 
german și polono-vest-german, 
el a relevat că partidul și gu
vernul ungar au apreciat foar
te călduros aceste tratate. Rati
ficarea lor, a subliniat minis
trul ungar, va înlesni regle
mentarea relațiilor R. F. a 
Germaniei cu celelalte țări so
cialiste din Europa.

La întrebarea dacă soluțio
narea situației Berlinului occi
dental constituie o premisă 
pentru convocarea conferinței 
în problemele securității si co
laborării în Europa. Janos 
Peter a arătat că nimeni nu 
are dreptul să facă din anu
mite probleme o condiție a 
soluționării altora. Dacă în 
pregătirea conferinței vom 
înregistra progrese, a spus el. 
aceasta va aiuta și la 
varea problemei ~ 
occidental.

Referindus-e la 
neoficială pe care 
ministrul de externe al Aus
triei. la 13 decembrie, Janos 
Peter a spus că această între
vedere face parte dintr-un 
schimb de vederi cu caracter 
periodic, schimb asupra căruia 
cele două păcii au căzut de 
acord în urma vizitei președin
telui Austriei în R. P. Ungară. 
Aceasta constituie o trăsătură 
nouă în relațiile dintre Unga
ria și Austria, a spus în înche
iere ministrul ungar al aface
rilor externe.

rezol-
Berlinului

întrevederea 
a avut-o cu

@ După tratativele desfășu
rate intre reprezentanții sindica
lelor muncitorilor din industria 
energetică a Marii Britanii și ai 
organizației patronale „Consiliul 
electricității" (tratative ce au du
rat aproape toată ziua de dumi
nică și au fost urmate de consultă
ri cu guvernul), luni dimineața s-a 
anunțat hotărirea sindicatelor de a 
dispune reluarea lucrului in toa
te centralele electrice din ‘ară. 
Astfel, ia sfîrșit această grevă 
parțială a celor 125 000 de mun
citori din industria energetică. 
Dor, conflictul dintre sindicate și 
patronat nu s-a încheiat : o 
comisie asupra componenței că
reia urmează să se pronunțe 
cele două părți iși va da, in
tr-un viitor apropiat, verdictul.

Evoci nd 
față de prelungirea actualului 
acord de încetare a focului în 
zona Canalului de Suez, pre
ședintele Anwar Sadat a rele
vat că țara sa nu va accepta 
o nouă prelungire cu încă trei 
luni a acestui acord, pînă ce 
nu va fi stabilit un calendar 
definitiv și practic de retragere 
a trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate, se arată 
în mesajul adresat de șeful 
statului egiptean participanți- 
lor la conferința islamică de la 
Tripoli.

întrebare: Ce părere aveți 
despre această lună de guver
nare ?

Răspuns: O lună este un 
timp scurt. Totuși, fără a cere 
permisiunea cuiva, guvernul 
condus de Salvador Allende a 
restabilit 
cu Cuba, 
zentantul 
denumită 
Coreei, a 
comerciale cu Coreea populară, 
a votat pentru admiterea Chi
nei la O.N.U. Și toate aces
tea sînt de-abia un început.

El a anulat 20 de decrete ale 
guvernului precedent, care pre
vedeau ridicări de prețuri, a 
impus reintegrarea muncitorilor 
concediați de diferite întreprin
deri, a introdus asistența me
dicală gratuită. El a dizolvat.

de Miniștri al
B. 0. Germane 

salută încheierea 
tratatului polono- 

vest-german
BERLIN 14 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane a 
dat publicității o declarație în 
care salută încheierea tratatu
lui cu privire la bazele norma
lizării relațiilor dintre R. P. 
Polonă și R. F. a Germaniei. 
Tratatul este apreciat drept 
..un pas spre realizarea secu
rității europene și spre asigu
rarea unei păci durabile pe 
continent".

Declarația relevă ca un punct 
deosebit de important al tra
tatului recunoașterea inviola
bilității frontierelor și respec
tarea integrității teritoriale si 
a suveranității tuturor 
lor europene în cadrul 
erelor lor actuale ca o 
ție fundamentală pentru 
nerea păcii. Nu poate 
nici o îndoială, se spune 
declarație, că ratificarea grab
nică a tratatului și respectarea 
lui strictă ar facilita normali
zarea relațiilor dintre toate
statele europene și ar aduce
o contribuție valoroasă la con
solidarea păcii pe continent.

state- 
frontî- 
condi- 
menți- 
exista 

în

® Liderii principalelor par
tide de opoziție din Argenti
na au dat publicității un comu
nicat în care cer guvernului să 
întreprindă de urgență acțiuni 
pentru restabilirea organelor 
constituționale ale țării, sus
pendate în urma loviturii mili
tare din iunie 1966. Ei solicită, 
de asemenea, guvernului să 
restabilească drepturile politi
ce.

® După cum informează co
tidianul „Madrid", autoritățile 
spaniole au închis clubul ma
drilen al amicilor UNESCO. 
Poliția din capitala spaniolă a 
intervenit în cursul unei reu
niuni a membrilor clubului, 
consacrată aniversării adoptării 
Declarației drepturilor omului, 
a interzis lectura documentului 
și a sigilat încăperea în care 
se desfășura adunarea.

fi

Președintele Nixon a a- 
nunțat luni că ministrul finan
țelor, David Kennedy, va 
înlocuit, începînd de la 1 fe
bruarie 1971, cu fostul guver
nator al statului Texas, John 
Connally. Președintele a preci
zat că David Kennedy nu va 
părăsi administrația, cl va fi 
numit ambasador itinerant în
sărcinat cu probleme financi
are pc lîngă Departamentul de 
Stat.

® In clădirea societății Ge
neral Electric din New York 
s-a produs luni dimineața o 
puternică explozie. Cu cinci 
minute înainte de explozie, un 
telefon anonim a anunțat că 
atentatul a fost pus la cale 
de o organizație a portoricani- 
lor denumită Mira.

Se relatează că explozia a 
provocat mari pagube materi
ale.

La 14 decembrie a avut 
Ioc Ia Moscova a treia confe
rință unională a Asociației de 
Prietenie Sovieto-române.

Participanții la cea de-a treia 
conferință unională a A.P.S.R. 
au adoptat un mesaj de salut 
către A.R.L.U.S.

In încheierea lucrărilor, a 
fost aleasă noua conducere cen
trală a A.P.S.R. In prima sa 
ședință plenară, conducerea 
centrală a A.P.S.R. l-a reales 
în funcția de președinte pe 
V. I. Konotop.

----♦----

INFORMAȚIE
In conformitate cu hotărîrea 

Comitetului miniștrilor apără
rii statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, ședința 
următoare a acestuia va avea 
loc Ia 21—23 decembrie a.c., 
în orașul Budapesta. 

totodată, grupul mobil de ca
rabinieri (care era un fel de 
brigadă specială antimuncito- 
rească). Guvernul Allende a 
hotărît înființarea unui consi
liu național al economiei, la ca
re participă reprezentanți ai 
sindicatelor, ai organizațiilor 

sociale. El a deschis porțile 
ministerelor, ale întregii admi
nistrații publice influenței po 
porului.

Președintele Allende a sem
nat, de curînd, un decret pen
tru exproprierea importantei 
întreprinderi textile „Bellavista- 
Tome", care, din luna septem
brie, nu-și mal plătise perso
nalul și al cărei principal ac
ționar, miliardarul - Teofilo 
Yarur, a părăsit țara, luînd cu 
el 2 miliarde de 
primul decret de 
spus președintele 
nu ultimul".

— Este vorba 
de măsuri mai mult sau mai 
puțin clasice, experimentate de 
pe acum în alte țări, în avan
tajul burgheziei ? Adică despre 
un program reformist ?

— Așa ar fi dacă aceste mă
suri nu ar trebui să fie înso
țite de o prefacere din te
melii a structurilor. Programul 
Frontului Unității Populare 
prevede însă naționalizarea cu
prului, a comerțului exterior, 
a monopolurilor de producție și 
de distribuție, o profundă re
formă agrară.

Noi considerăm — și între-

Declarația €. C. al P. C.
Chinez și a guvernului 

R. P. Chineze
PEKIN 14 (Agerpres). — 

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Chinez și guver
nul R.P Chineze au dat pu
blicității o declarație în care 
sprijină Apelul publicat la 10 
decembrie de către C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și guvernul R.D.V. 
anunță agenția China Nouă.

Acest apel solemn și just — 
se spune în declarație — de
monstrează hotărîrea nestră
mutată a poporului vietnamez 
de a lupta și a învinge.

Referindu-se la reluarea de

T okio
Constituirea Consiliului 

national pentru normalizarea 
relațiilor japono-chineze

TOKIO 14 — Coresponden
tul Agerpres, Dorea Țuiu, 
transmite: Duminică a fost 
constituit la Tokio Consiliul 
național pentru normalizarea 
relațiilor japono-chineze. La 
ședința festivă de constituire, 
inițiată de partidul Komeito. 
au participat personalități ale 
vieții politice, economice și 
culturale japoneze. Comitetul 
de inițiativă a făcut cunoscut 
că a primit deja cereri de a- 
derare din partea Asociației 
pentru promovarea comerțului 
internațional. Cartierului gene
ral al asociației pentru priete
nia japono-chineză și a Asoci
ației pentru schimburi 'Cultu
rale japono-chineze.

Lupte deosebit de violente 
Cambodgia

PNOM PENII 14 (Agerpres). 
— Lupte corp la corp se des
fășoară de trei zile în regiu
nea orașului cambodgian Prey 
Totung, între forțele patriotice 
și trupe ale regimului Lon 
Noi, pentru controlul asupra 
acestei localități, a declarat un 
purtător de cuvînt al adminis
trației de la Pnom Penh. Agen
țiile de presă semnalează că 
în regiunea localității respecti
ve, situată pe malul fluviului 
Mekong, la numai 60 km do 
capitala khmeră, sînt concen
trate însemnate efective ale 
forțelor patriotice. Trupele ge
neralului Lon Noi au solicitat 
intervenția aviației și artile- 

Întîlnire
Gromîko-Jedrychowski

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Andrei Gromîko. ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., s-a întîlnit luni cu Ștefan 
Jedrychowski, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, 
care face o scurtă vizită la Moscova. Cu acest prilej, re
latează agenția TASS — s-a făcut un schimb de păreri în 
probleme care interesează cele două țări, inclusiv probleme 
privind securitatea europeană.

In aceeași zi, cei doi miniștri au semnat un acord cu 
privire la colaborarea culturală și științifică dintre Uniunea 
Sovietică și Polonia.

gul guvern este de acord — 
că aceste schimbări trebuie în
făptuite imediat. Nimic nu este 
astăzi mai revoluționar decît 
realizarea programului guver
namental. Abia acum încep lup
tele cele mai importante.

— Unitatea Populară, făurită 
în opoziție, a devenit guvern. 
Cum funcționează ea oare în 
această situație nouă ?

...Unitatea a fost cheia vic
toriei. Ea rămîne cheia succe
sului. Nu este vorba de o for
mulă mecanică, abstractă. Ea 
are un context precis și răs
punde unei necesități imperi
oase : prefacerea societății. A 
avut loc o înțelegere preala
bilă asupra unui program. în
țelegerea a favorizat realizarea 
răspunderilor la toate eșaloa
nele. Ea joacă același rol de 
fiecare dată cînd trebuie să se 
ia o hotărîre importantă.

In aprilie, vor avea loc a- 
’egeri municipale. Ele vor con
stitui un test important. Legea 
electorală interzice alianțele, 
astfel încît fiecare partid își 
va prezenta candidați proprii. 
Obiectivul comun va fl conso
lidarea, extinderea atenției de 
care se bucură guvernul popu
lar. Aceasta va depinde în ma
re parte de cele ce se vor în
făptui în curspl următoarelor 
trei luni. Este un motiv în plus 
pentru a acționa și pentru a 
acționa rapid, pentru a între
prinde chiar de pe acum 
schimbările, fundamentale in
dispensabile. Aceasta este, re
pet. părerea noastră și păre
rea întregului guvern... Lupta 
întregului popor, a milioane
lor de chilieni este necesară 
în acest scop.

(Agerpres)

Republica 
este un 
suveran, 

împotriva 
constituie 
poporului

către SUA a bombardamen’e- 
lor asupra teritoriului R.D 
Vietnam și la amenințările 
împotriva R.D. Vietnam, decla
rația subliniază că 
Democrată Vietnam 
stat independent și 
iar apărarea patriei 
actelor de agresiune 
dreptul sacru al 
vietnamez.

Poporul vietnamez 
tărît să lupte pînă 
iar poporul chinez, .. .. 
său. este hotărît să-l sprijine 
pînă la sfîrșit, se subliniază In 
declarație.

este ho- 
la sfîrșit. 
la rîndul

Obiectivul principal al Con
siliului național pentru norma
lizarea relațiilor japono-chineze 
îl constituie promovarea înțe
legerii reciproce și a prieteni
ei, precum și normalizarea re
lațiilor dintre cele două țări.

Agenția Kyodo relevă, pe de 
altă parte, că o campanie na
țională în vederea restabilirii 
relațiilor dintre Japonia și 
R. P. Chineză va fi lansată în 
cursul lunii ianuarie 1971 și 
de Partidul Socialist din Ja
ponia. Consiliul general 91 
Sindicatelor Japoneze (Sohyo) 
și organizațiile afiliate acestu
ia.

la Pnom

agențiile 
că forțe- 
puternice 
orașului 
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rici pentru a face față presiu
nii exercitate de forțele patri
otice. In cursul luptelor, deo
sebit de violente, au fost u- 
ciși și răniți, potrivit primelor 
informații, peste 100 de soldați 
ai Administrației de o"''rr' 
Penh.

Știrile difuzate dc 
de presă semnalează 
le patriotice exercită 
presiuni și asupra 
Peam Chikang, situat la 
km de Prey Totung. Totodată, 
se anunță că patrioții khmeri 
au atacat poziții amplasate la 
limita perimetrului de apărare 
a capitalei, la 18 km de Pnom 
Penh.

BOGOTA
Inundațiile 
teren care___,______
sfirșitul săptăminii trecute 
vestul Columbiei, intr-o ___
situată la poalele Anzilor, au 
provocat moartea a cel puțin 
300 de persoane - transmit a- 
gențiile de presă. Numărul ce
lor răniți nu a putut fi sta
bilit, ca și amploarea pagube
lor materiale. Operațiunile de 
salvare continuă cu dificultate, 
din cauza scoaterii din uz a 
căilor de comunicații.

RAPITORII AMBASADORULUI

ELVEȚIEI IN BRAZILIA

PUN O NOUĂ CONDIȚIE

PENTRU ELIBERAREA
ACESTUIA

RIO DE JANEIRO 14 (Ager- 
preș). - Un telefon anonim 
primit la redacția ziarului bra
zilian „O Globo" a dus la 
descoperirea, intr-un bar din 
Rio de Janeiro, a unei comu
nicări a organizației clandesti
ne care și-a asumat răspunde
rea recentei răpiri a ambasa
dorului Elveției, Giovanni Enrico 
Bucher. Documentul respectiv, 
dactilografiat și autentificat 
prin semnătura diplomatului 
răpit, afirmă categoric - con- 
trazicind cele declarate anteri
or de oficialitățile braziliene 
- că organizația respectivă 
„nu a tiimis nici o listă a pri
zonierilor caie ar urma să fie 
eliberați in schimb-' diploma
tului".

„Nu vom trimite o astfel de 
listă pină cind guvernul nu va 
face cunoscută in mod clar po
ziția sa printr-o notă oficială" — 
se arată in comunicarea citată 
de agenția France Presse. Afir- 
mind că autoritățile braziliene 
nu au dat garanții suficiente, 
autorii răpirii susțin că „amba
sadele chiliana, mexicană și 
algeriană nu au primit nici o 
cerere din partea poliției, 
ceea ce dovedește că guvernul 
nu intenționează să trimită pri
zonierii in străinătate".

o
RIO DE JANEIRO 14 (Ager- 

(—_=>• -- Autorii amba
sadorului elvețian în Brazilia, 
Giovanni Enrico Bucher, au 
formulat o nouă condiție pen
tru eliberarea acestuia. In 
note trimise autorităților si 
unor ziare din statele Sao Pau- 
'o si Parana, ei cer ca gu
vernul elvețian să dezvăluie 
numele cetățenilor brazilieni 
rore au conturi in băncile el
vețiene, in vederea nublicârii 
for in presa braziliană. Dună 
cum relatează din Rio de Ja
neiro aaenția UPI, notele res
pective informează, totodată, 
că Bucher este sănătos si se 
află intr-o regiune din cen
trul Braziliei.

ȘOSEA DIRECTA 
DAMASC - BAGDAD

BAGDAD 14 (Agerpres). - 
In cursul anului 1971, intre 
Damasc și Bagdad urmează să 
fie construită o șosea directă, 
care va urma prin deșert tra
seul unui vechi drum de cara
vane pentru transportul mărfu
rilor intre Mediterana și zona 
Golfului Persic. Noua șosea va 
înlocui actuala cale de co
municație rutieră, care urmea
ză un traseu ocolit pe la sud, 
trecind prin Iordania. Intrucit 
proiectata cale rutieră va fi 
racordată la șoseaua dintre 
Alea și Damasc, ea va facilita 
transportul auto din țările eu
ropene, via Turcia, spre Irak, 
Kuweit și nordul Arabiei Sau- 
dite.

CUTREMURE

LA TUNIS

TUNIS 14 (agerpres). - La 
Tunis și In împrejurimile ora
șului, ca și in regiunea Djedoi- 
da, s-a simțit duminică un 
cutremur de mică intensitate, 
produs la 17 ore după o altă 
mișcare telurică mai puternică 
(intre 2 și 5 grade pe scara 
Richter). In urma celor două 
cutremure nu s-ou semnalat 
victime. Au fost însă înregis
trate pagube materiale, dete- 
riorindu-se zidurile unor clă
diri din Tunis și Djedeida.

î
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