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sînteți urmașii armatelor lui Mircea cel Bătrîn, 
ale lui Ștefan cel Mare. Mihai Viteazul, urmașii 
pandurilor lui Tudor Vladimirescu, ai armatelor 
care au luptat în 1877 pentru independența pa
triei, ai acelora care au luptat în războiul din 
1916—1918 pentru apărarea pămîntului țării 
împotriva cotropitorilor, ai armatelor care au 
luptat împotriva fascismului".

NICOLAE CEAUȘESCU
stru sărbătorește Ziua Forțelor Armate ale 
iliste România, prilej de manifestare a dra- 

_>e care patria o nutrește față de fiii săi inar- 
?are a înaltelor virtuți ostășești ale vitezei ar- 

Contmuatoare a glorioaselor tradiții de luptă 
porului pentru libertate și progres social armata Ro- 
i socialiste constituie o realizare de seamă a politicii 
ului și statului nostru, o parte integrantă a marilor 

a edificării orînduirii socialiste

spirațiilor poporului. în timpul insurecției 
iste armate din august 1944. armata ro- 
t, împreună cu formațiile de luptă patrio- 

zdrobirea forțelor hitleriste din Capitală și din res- 
întreaga armată română, întregul nostru popor s-au 
Uniunii Sovietice. Armatei Roșii, coaliției antihitle- 

au dus lupte grele, pentru eliberarea întregului teri- 
oi. dincolo de hotarele patriei, în Unga- 
pînă la înfrîngerea definitivă a armate- 

încheierea victorioasă a războiului în Europa, 
pentru totdeauna numele în marea epopee 

_ată. Victoria insurecției naționale antifasciste ar
mate. lupta eroică a armatei române, a întregului popor, 
alături de armatele sovietice, pentru înfrîngerea fascismului 
reprezintă unul din cele mai grandioase capitole ale isto
riei patriei noastre, un moment crucial in dezvoltarea Ro- 
mârtiei.

Cea de-a 27-a aniversare u Zilei Forțelor Armate ale 
■Republicii Socialiste România este sărbătorită in condițiile 
cina întregul nostru popor înfăptuiește cu avînt programul 
elaborat de cel de-al X-lea Congres al partidului privind 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Pe fun
damentul trainic al realizărilor obținute în industrializarea 
socialistă a țării, in făurirea agriculturii socialiste. în pro- 
gresul tehnico-științific, in dezvoltarea generală a econo
mie- armata română s-a modernizat, dispune de armament 
șl tehnică de luptă moderne. Rezultatele înregistrate pc li
nia creșterii ponderii armamentului și tehnicii de lupta 
elaborate în țară dovedesc capacitatea și experiența con
structorilor inginerilor și tehnicienilor noștri, marile pro
grese pe care le-a făcut industria românească, potențialul 
tehnico-științific al armatei.

Legată prin toată ființa sa de viața și aspirațiile oameni- 
fo- muncii, ale întregului popor, armata Republicii Socia
liste România xr prezintă strîns unită în jurul partidului, 

ui politică vede întruchiparea intereselor și aspi- 
upreme a’e națiunii noastre socialiste, ca o armata 

in stare să îndeplinească orice misiune de lupta, 
forțelor armate ale Republicii Socialiste România 

ițe'.cs și s-au pătruns de însemnătatea excepțională, 
:ică și practică, a vastului program de educație comu- 
elaborat de secretarul general al Partidului Comunist 

fiomâr., tovarășul Nicolae Ceaușescu. însuflețirea Și acordul 
deplin cu care programul educației comuniste aprobat de 
conducerea partidului a fost primit în armată, de întreaga 
noastră națiune, reflectă încă o dată calda și unanima ade
ziune a poporului român, a fiilor săi înarmați, fața de po- 
iitica generală internă și externă a partidului, hotărirea lor 
nestrămutată de a o înfăptui neabătut. Ridicarea gradului 
âe conștiința al militarilor noștri le întărește și mai mult 
soiritul de dăruire față de cauza sacră a patriei, le oțelește 
brațul și le întărește voința de a apăra cuceririle revolu
ționare independența și suveranitatea patriei, munca paș
nică a poporului consacrată construirii socialismului și co
munismului pe pămîntul românesc.

imbinind preocuparea pentru pregătirea militară, pen
tru instruirea temeinică și ridicarea măiestrie! de lupta cu 
oarl-ciparea la realizarea unor importante obiective econo
mice militarii constituie o prezență activă pe frontul con- 
stnuc'i .ei socialiste, ceea ce consolidează și mai mult unitatea 
d ntre popor și armată. Este bine cunoscut ca ostașii noștri, 
concomitent cu îndeplinirea îndatoririlor militare, participă

(Continuare in pag. a 3-a)

la 
roț 
pu' 
Mi 
au 
Ceorei 
nistă

DUMINICA 24 OCTOMBRIE 1971

scrii des- 
o secție bună și 

despre oamenii ei. Da, 
avem in întreprindere 
multa secții bune, cu 
oameni minunați des

carc se poate

ciond l.l.b. 
Emerik Far- 

fnșirat cîteva 
?cții, S-a oprit, pînă 

la urmă, asupra sec- 
dc mobilă.

Poate te întrebi 
ni-a zis — de cc 

tocmai secția de mo
bilă ? Din mai multe 
motive. In primul rînd 
fiindcă aici se produc 
bunuri de uz casnic cu 
o întrebuințare de lun
gă durată, prezente în 
multe din apartamen
tele oamenilor muncii 
din Valea Jiului. In al 
doilea rînd, secția arc 
o pondere importantă 
în planul global al în
treprinderii. Citeva ci
fre. Valoarea totală a 
mobilei confecționate 
in acest an se ridică 
la 4 000 000 lei.

— La producerea 
mobilei ați ținut sea
ma, fără îndoială, de 
gusturile cumpărători-

— Desigur. Altfel 
mobila ar sta in de
pozite. Ținînd scama 
de comenzi, am con
fecționat 100 garnituri 
de mobilă combinată 
de tip Adam și Jiul, 
100 garnituri mobilă 
de bucătărie și 30 de 
biblioteci. In secție a 
început recent fabrica
rea tipurilor de mobilă

P71 și Tineret, biblio
tecilor P71 
canapelelor... 
rotunde.

— Pentru 
noutăți aveți 
tie ?

— Sperăm 
facem multe 
cu noua cameră com
binată tip Transilva
nia pe care intențio
năm s-o introducem în 
fabricație In trimestrul 
I al anului 1972.

Despre oamenii ce 
făuresc mobila ne-a 
vorbit, cu glasul său 
domol, de om vîrstnic.

DOUA 
DIMINEȚI 

DE TOAMNĂ
Imi amintesc o dimineață 

plumburiu-albastră de toamnă 
răscoaptă, cu nori mari - ba
lauri încruntați - în așteptare, 
pe-un cimp pustiit de verdea
ță, brumat și mozolit de pași 
apăsați și deși, îmi amintesc 
spaima de întindere și spaima 
de spațiu pe verticală, simțită 
atunci, cînd plămînii mi s-au 
umflat de putere și locul nos
talgicului visător a lost ocupat 
de omul care înțelege că sen
timentul e pledoarie... Eram pe 
un șantier de construcții și-i 
priveam pe ei, oamenii metere
zelor înlănțuiți în spirala per
pendicularului. li priveam en
tuziasmat și ochii, înfloriți de 
sentimentul stării active la care 
asistam, în cotropitoarea zi de 
toamnă, se împodobeau de as
pirația spre desâvîrșire, mereu 
spre mai bun. Ei, zidarii, în 
aerul rece al acelei toamne 
bîntuite de ploi multe și dezar
mante, ridicau un bloc, cu zeci 
de odăi binemirositoare, și eu 
pricepeam că în aparentul static 
sînt dezlănțuite atitea furtuni de 
voințe, atitea energii colosale 
și dorințe de bine...

Imi amintesc dimineața 
ceea, plumburiu-albostră 
toamnă, cînd mi s-a relevat 
pentru intiia oară faptul de a 
fi azi angajat, de a acționa 
in prezent pentru viilor. Și, deși 
acea zi îmi e atit de-aproape, 
de parcă aș atinge-o cu mi
na (poate că de atunci am 
mai trăit-o de nenumărate ori), 
mă izbește parcă o durere I- 
remediabllă, topîrceniană, cind 
mai văd uneori, pe alocuri, tot

I
I
I
I
I
I

V. TEODORESCU |
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Se construiește o nouă 
sală de apel la 

E. M. Lupeni.

4 pagini 30 bani

cu experiență de viață 
și profesională, tovară
șul Petru I.azăr, șeful 
secției.

— Alexandru Uiro e 
unul din vel cranii sec
ției. Mulți au învățat 
dc la el tainele mese
riei, au devenit oameni 
de nădejde. Acum îl 
învață și pe fiul său, 
Ernest meserie. Arc in-

in paginile 
ziarului

• O perlă a
Parîngalui

• Ca Sergiu 
Mala gamba 
despre

lucrările celei de-a doua
Conferințe naționale

a Organizației pionierilor

clinații băiatul și pro
mite. In hala mare a 
mașinilor lucrează Con
stantin Gurlup. losij 
Cosma și Anton Gru
ber. Ei sînt „croitorii” 
care măsoară șt taie 
materialul la dimensiu
nile ^nobilei intrate in 
fluxul de
L-am trecut 
nat
Gurlup înainte, 
fac aprecieri 
meseriaș, nici
L-au apreciat comu
niștii cînd l-au ales se
cretar al organizației 
de bază, așa că... Ar

fabricație, 
intențio- 

pe Constantin 
Nu-i 

nici ca 
ca om.

mai ți... Horea Simion, 
Mihai Kiss, Constantin 
Ungureanu, soții Maria 
și Iuliu Makșai, Petru 
Eva, țrma Molnar, Au
relia Nădășan, Elena 
Șerban dar... n-am cum 
să-i înșir pe toți.

Intr-adevăr, contri
buția la succesele sec
ției de mobilă a 1.1.L. 
din Petroșani este co
lectivă. Se cuvine însă 
să spunem citeva 
vinte. și la adresa
ganirației de bază de 
partid. Organizația de 
partid, comuniștii, au 
mobilizat întregul co
lectiv la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor 
dc plan. Tot comuniș
tii au fost și sînt mili- 
tanți pentru calitatea 
produselor, pentru în
tărirea disciplinei in 
muncă, ridicarea nive
lului profesional al oa
menilor. Satisfacția u- 
nanimă a oamenilor 
secției este determina
tă de faptul că mobila 
pe care o produc aduce 
o ambianță plăcută și 
satisfacții în multe din 
locuințele semenilor 
lor.

Rețetele 
farmecului 
masculin

• Din stejar, 
stejar 
răsare...
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lei dc-a doua C 
nale a Organizației pion

La lucrări iau parte 
șii Mihai Gere, membru 
picant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. ol P.C.R., Mi 
cea Malița, ministrul învâțămîi 
tului. conducători ai unor inst 
iuții centrale și organizații 
ștești, activiști de partid, 
stat și ai U.T.C., muncitori 
mari întreprinderi, oameni 
știință, artă Și cultură.

lx» dezbateri participă cotnan 
danțl de unități și de detașa 
mente pionierești, reprezentanți 
ai caselor de cultură ale pio
nierilor. cadre didactice, părinți 
și ele- '

Sini 
hotare 
dc pionieri 
precum și 
organizații

Forumul

mentale ale mișcării pionierești. 
E| urmează să stabilească, pe 
baza programului de educație 
comunistă a poporului, adoptat 
de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R.. la propunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o- 
bicctivele activității Organiza
ției pe următorii ani. analizînd 
totodată posibilitățile de inten
sificare și adîncire a caracte
rului politic al muncii desfă
șurate în rîndul pionierilor, a 
îmbogățirii șl diversificării for
melor și mijloacelor de educare 
a copiilor, a tinerilor, în spi
ritul mărețelor idei ale socialis
mului, al dragostei fierbinți față 
de partid, patrie și popor.

Președintele Consiliului Na
țional ai Organizației Pionieri*

prezenți oaspeți dc peste 
toii ai organizațiilor 
din țările socialiste, 

delegați ai unor 
internaționale, 
național al pionie- 

dezbate problemele funda-

iliu Radul ian, a pre- 
iportul Consiliului na- 
Organizației pionleri- 

nd activitatea desfâșu- 
i in perioada noiembrie 1900 
octombrie 1971.
artlcipanțll au ascultat, a|XJi, 
informare asupra lucrărilor 

unii pentru pionieri, care 
ut loc. in ace3te zile. S-a 
itire mesajului adresat con

ducerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de delegații 
la Conferința acestei Secțiuni,

In continuare, Silvestru Pa- 
prcșcdlnte al Consiliu- 
na| al Organizației pio- 
a expus Raportul prl- 
)unitățirile ce se pro

pun a fi aduse Statutului U- 
niîăților și detașamentelor de 
pionieri și Regula meniului con
siliilor Organizației pionierilor 
din Republica s xâalistă Româ
nia.

Mișcuiea pionierească, a re
levat printre altele, in cuvîntul 
său, ministrul învâțămîntuhii, 
Mircea Malița, furnizează vas
tului proces educațional cc se 
desfășoară în țara noastră unul 
din pivoți! săi cci mal dc sea
mă, conlucrind în mod foarte 
strîns cu școala, dar și comp'.e- 
tind-o, împlinind-o. Școa'a și 
mișcarea pionierească sînt che
mate să meargă mină în rnînă, 
într-e perfectă comunitate de 
spirit și obiective în opera no
bilă dc educare a tinerei ge
nerații, în spiritul dragostei 
față dc partid, do patria socia
listă.

Au început, apoi, discuțiile, 
la care au participat numeroși 
delegați și invitați. Au luat cu- 
vintul Vasile Cosma, director al 
școlii generale din Sieu-Cristur, 
județul Bistrița-Năsăud» Maria 
Ciobăcel, președintele consiliu
lui județean Argeș al Organi
zației pionierilor, Otto Hints, de 
la Casa pionierilor din Tîrgu 
Mureș. Aurelia Iuga, comandant 
dc unitate la Liceul pedagogic 
din Buzău, Ecaterina Iacob, 
prim-secretar al Comitetului 
U.T.C. al sectorului 7 din Bu
curești. Mareș Toma. oreședin- 
tele consiliului județean Con
stanța al Organizației pionieri
lor, Grigore Hontău. secretau 
a! Comitetului orășenesc-Vișeul 
de Sus al P.C.R.. județul Mara
mureș scriitorul Tibertu Utan, 
directorul editurii „Ion Crean
gă", Elfride Mutschler, coman
dant de unitate la Școala ge
nerală din Bencecul de Sus, 
județul Timiș, Steiian Bănescu, 
comandantul unității de pionieri 
de la școala generală din Stoi- 
ceni, județul Vîlcea, Ghcorghe 
Dinu, maistru la U.C.M.-Reșița.

Participanții la Conferință au 
fost salutați de numeroși oas
peți de peste hotare.

Lucrările conferinței continuă.

major 
la minele 
Văii Jiului

Dotarea exploatărilor miniere 
din Valea Jiului s-a îmbunătățit 
considerabil în ultimii ani ceea 
ce a permis sporirea producti
vității muncii în subteran, a 
gradului de securitate a lucru
lui, paralel cu reducerea efor
tului fizic al muncitorilor. U- 
nitățile miniere din bazin dis
pun în prezent de 32 utilaje 
de tăiere mecanizată a cărbune
lui în abataje, 5 combine de 
înaintare, peste 25 000 stîlpi hi
draulici și tot atitea grinzi me
talice articulate, peste 100 ma
șini pentru încărcarea sterilului 
și cărbunelui la lucrări de îna
intare etc.

Cu ce rezultate este folosit 
potențialul de mașini 
je?

Analizînd indicatorii 
în acest an, privind 
utilajelor tehnologice, 
servă atît rezultate pozitive cit 
și unele aspecte mai puțin sa
tisfăcătoare la unele unități. 
Astfel, volumul producției ex
trase cu tăiere mecanizată în 
abatajele cu front lung, pe 9 
luni din acest an, reprezintă o 
creștere cu 16 la sută față dc 
cea realizată pe întreg anul 
1970 rezullînd un grad de me
canizare al operației de 16,5 la 
sută. .Producția realizată 
combină-lună în medie 
de peste 7 800 tone.

S-au obținut unele rezultate 
și cu complexele de susținere 
mecanizată la Paroșeni și Lu
peni. In abatajul frontal 6 139/2 
dotat cu complex O.M.K.T. de 
Ia mina Paroșeni, s-a realizat, 
în luna septembrie a.c., o pro-

ducție _ , .
teză de avansare de 56 m/lună 
Și un randament mediu în aba
taj de 19,52 tone/post. La mina 
Lupeni, din prima lună de folo
sire a aceluiași tip de utilaj s-a 
re”.șit să se realizeze o avansare 
de 43,7 m/lună și un randa
ment de 13,45 t/post, iar rezul
tatele înregistrate în prima ju
mătate a lunii în curs ne în
dreptățesc să scontăm pe reali
zări superioare.

Cu toate acestea, indicatorul 
producției extrase cu tăiere 
mecanizată nu a fost îndeplinit 
integral la unele unități — Ani- 
noasa, Uricani, Lupeni —, iar 
vitezele medii de avansare obți
nute în abatajele mecanizate 
sînt sub nivelul posibilităților 
și al cerințelor. Ponderea pro
ducției extrase din abataje cu 
front lung susținute metalic 
reprezintă 45.1 la sută din to
talul producției din abataje, fa
ță de 41,6 la sută realizat în 
anul precedent. Gradul de uti
lizare a stîlpilor a fost'în medie 
de 64 la sută, la,o producție me
die pe stîlp în funcțiune de 183 
tone, pe 9 luni.

Consecința directă a extinde
rii susținerii metalice în aba
taje și lucrări de pregătire se 
reflectă în consumul de mate
rial lemnos, unde s-au obținut 
economii de peste 4 000 mc la 
lemnul de mină folosit la acti
vitatea de producție. Compara
tiv cu realizările obținute în 
anul 1970, consumul specific de 
lemn de mină în 1971 a înregis
trat o reducere continuă.

PLANULUI TEHNIC
Dar, dacă pe ansamblul âcti\ 

tății rezultatele sînt pozitive pri
vind reducerea consumului de 
material lemnos, în schimb pe 
unități cum este Lonea, Petrila, 
Dîlja, Vulcan, Lupeni, Bărbă- 
teni, se mai produc depășiri a- 
le normei de consum planifica
te, în special la cherestea, ceea 
ce a condus la nerealizarea in
dicatorului și pe Valea Jiului.

La lucrările miniere de înain
tare, mecanizarea operației de 
încărcare a atins în prezent un 
grad de 39,5 la sută, volumul 
încărcat mecanic pe 9 luni tre

(Agerpres)

Intre 25—31 octombrie 1971 
se desfășoară în întreaga țară 
„Săptămîna economiei', ma
nifestare menită să cultive în 
rîndurile populației chibzuin
ță și spiritul de bună gos
podărire.

Intrată în tradiția poporu
lui nostru «Săptămîna eco
nomiei", care se organizează 
în toamna fiecărui an, ne dă

lui 1971, se oglindesc și în 
faptul că numărul depunăto
rilor de pe raza municipiu
lui Petroșani a crescut cu 
peste 4 000, revenind un li
bret C.E.C. la 2,9 locuitori. 
Important de relevat este, de 
asemenea, faptul că soldul 
mediu pe locuitor în aceeași 
perioadă a crescut cu peste 
10 la sută, iar soldul mediu

„SĂPTĂMÎNA ECONOMIEI
prilejul și de această dată să 
trecem în revistă progresele 
înregistrate în dezvoltarea ac
țiunii de economisire, să con
statăm încă o dată în plus, cu 
deplină satisfacție, că ele sînt 
legate indisolubil de marile 
realizări pe care oamenii 
muncii din țara noastră, sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului, le obțin în toate do
meniile de activitate.

Succesele dobîndite în ac
tivitatea economică în perioa
da celor 3 trimestre ale anu-

pe libret a înregistrat o creș
tere de peste 5 procente.

Aceste rezultate dovedesc 
că și în Valea Jiului acțiu
nea de economisire la C.E.C. 
a căpătat dimensiunile unei 
adevărate mișcări de masă, 
avîndu-și temeiul în primul 
rînd în creșterea veniturilor 
populației și acordarea de

I
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loan LAZ AR 
director al filialei C.E.C.

Petroșani
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Schimbul de experiență

Amplă acțiune de
Peste 270 de salariați din 

cadrul instituțiilor ț 
nităților economice 
Valea Jiului (printre 
I.M.P., I.G.L., I.M.P.P., 
T.C.M.M., Grupul de 
strucții, Șantierul 71 C.F.R., 
Fabrica de lapte, I.P.S.P., 
O.C.L. Alimentara și O.C.b. 
produse industriale, T.A.P.L. 
și C.L.F.) au participat vi
neri, 22 octombrie, la o am
plă acțiune de muncă patrio
tică pentru recoltarea porum-

muncă patriotică 
buluj de pe ogoarele C.A.P. 
din zona Hațegului.

Prin participarea la această 
acțiune numărul orelor dc 
muncă patriotică efectuate de 
salariații din municipiul Pe
troșani la recoltarea porum
bului depășește în prezent ci
fra de 12 000. Acesta este 
„darul" oferit în ultimele zile 
de oamenii muncii din Valea 
Jiului țăranilor cooperatori 
din județul nostru.

Directorul unei exploatări 
miniere, însoțit de un organ 
de control din partea forului 
tutelar, intrase in mina cu 
un scop determinat : să con
troleze programele de 
după care minerii își 
șoară activitatea.

Oprindu-șe la mai 
brigăzi a constatat cu 
facție că aceste 
xistă, că există 
tehnologii, că se 
gațiile pe linie 
a muncii ș. a.

La brigada condusă de mi
nerul X, directorul se adre
sează :

— Tovarășe X, am dori să 
vedem programul dumnea
voastră dc lucru!

— Noroc bun, tovarășe di
rector, răspunse minerul și 
se repezi la o ladă, de unde 
scoase un braț de hîrtii. Vă 
rog să alegeți, spuse el, ex
trem de amabil...

— Păi nu le vreau pe toate, 
vreau numai programul de 
lucru al lunii in curs.

— Poftiți, răspunse scurt 
minerul, intinzindu-i progra
mul.

— Ce plan aveți, întrebă 
directorul ?

— ...Multe! Planuri avem 
multe, tovarășe director. Cu 
realizarea stăm mai prost...

— De ce ?
— Vedeți, asta-i întreba

rea. Și minerul incepe să in-
multe 
satis- 

programe e- 
instrucțiuni, 
cunosc obli- 
de protecție

și ale or- 
să arate 
îndeplini

șire necazurile sale 
tacilor de muncă, 
de ce nu-și poate 
programul.

— Pe astea le cunoșteam 
eu, tovarășe X, nu mi-ai spus 
nimic nou...

— Tocmai ăsta-i necazu’! 
Cu le cunoașteți și noi, to
tuși, n-avem la ort tot ce ne

trebuie ca să ne putem face 
planul!

Urmară citeva momente de 
liniște, șase ochi își încruci
șară privirile dar un răspuns 
se năștea greu de astă dată. 
Văzind încurcătura, tot mi
nerul fu acela care rupse tă
cerea.

— Tovarășe director, văd 
că mă descurc cam greu și 
aș avea și eu o propunere, 
așa, pentru un schimb de ex
periență...

— Ei, asta-i foarte bine, 
sintem de acord, răspunse 
directorul prompt. Dar cu 
cine ?

— Păi, să-mi fie iertată în
drăzneala, cu dumneavoastră, 
fiindcă văd că dv. vă faceți 
planurile... Și tare aș vrea 
să știu și eu programul dum
neavoastră pe luna asta, de 
exemplu, și să pot învăța și 
eu din felul cum munciți, 
cum reușiți să-l faceți, că eu 
mă tot gindesc și mă fră- 
mint și degeaba...

Noi clipe de tăcere. Și nici 
un răspuns.

Dar trebuie dat unul. Și 
cir mai grabnic?

O. ȘTEFAN

i I II
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Să vedeți rum, voia hot^i
O sfi vft... ademenească
După un pahar cu spumă
l)r Mimpanie romănrae<ă.

Foto: N. MOLDO v LA NU

O PERLA A PARÎNGULUI:
LACUL GILCESCU

Monografia Văii Jiului
de Sebastian STANCA
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Sezonul frunzelor ruginii 

este, pe minunatele meleaguri 
ale Pariugului, unul dintre 
rele moi fermecătoare. Și n- 
ecasta nu numai privind 
prin... prisma amatorilor de 
a'rvme/ie! Mai accesibili din 
partea lor sud-vestică, prin 
șoseaua ce leagă Petroșaniul 
de cabana Rusii, munții Pa- 
rinpului sint mai puțin cu- 
noscuți fu zona opusă, peste 
creasta principală pe care o 
admirăm zilnic, plimbfndu-ne 
pe artera principală a oralu
lui.

In această tonă, intr-una 
din spectaculoasele căldări 
glociale ce impresionează prin 
grandoare și liniște nevero
similă, iși unduia molcom va
lurile Lacul Gilccscu. II vizi
tasem in at iț ea rînduri dar 
de data aceasta l-am regă
sit parcă mai atrăgător ea 
oricind. Albastrul ireal al ce
rului de octombrie se reflecta 
in cl cu nuanțe controversate, 
influențate de verdele viu al 
jucapănului de pe maluri sau 
de verdele gălbui al /pășuni
lor arse de soare o întreagă

înconjurat de .cetăți- de 
șisturi cristaline, pe trei din 
.laturile' sale, băt rinul tău 
pornește la început agale apoi 
tot mai vioi la vale prin pî- 
rîiașul firav — obirșia puter
nicului Lotru.

In acest iezer alpin, unul 
dintre cele mai mari din ța
ră, zilele acestea „bătaia" 
păstrăvilor este in toi. Urmă- 
rindu-i de pe maluri cum 
.muncesc' fascinați, îți vine 
greu să le tulburi clipa și te 
retragi cu blindefe. De altfel 
riscul de a fi observat este 
ca și inexistent căci păstră
vii, in perioada fecundației, 
cad intr-un fel de transă ră- 
minind nemișcați ore întregi. 
Nu departe de lac, dominind<______

triumfător zările de pc virful 
unui colț dc stincă am zărit 
capra neagră. Ne văzuse, dar 
parcă intrigată dc prezența 
noastră refuza să fugă. din- 
du-și scama că o asemenea 
soluție nu era demnă și in 
orice caz incompatibilă cu 
postura sa de... stăpin al înăl
țimilor.

întocmai ca toate lucrurile 
care te impresionează și te

îndeamnă să le r-rci, Lacul 
Gilccscu este un adevărat 
magnet al turiștilor și... pes
carilor. Este ceea ce vrem să 
demonstrăm in rindurilc de 
față și prin imaginea dc mai 
jos, dar mai ales prin invi
tația ce o facem tuturor de 
a porni pe cărările Paringu- 
lui.

Text și foto : Aurel DVLA

DIN EPOC A DE BRONZ

In hotarul comunei Livezeni 
s-a găsit o secure Jnlietâ (c®- 
lecțio liceului din Petroșani). In 
fundația ultimei case din mar
ginea drumului spre Livezeni 
s-au găsit cinci seca’-, iar in 
terasamentu] căii ferate, lin
gă biserica romano-caiolică s-au 
găsit două securi întregi și pa
tru bucăți de securi (colecția 
Bordan). De asemenea, la bise
rica romano-catolicâ s-au găsit 
două scoabe, iar cu prile
jul construirii gării — opt scoa
be (în posesia familiei Buda). 
Alte cinci scribe găsite la bi
serica romano-caiolică se află în 
posesia familiei Gross din Pe
troșani.

DIN ANTICHITATE (i.e.n.)

In fundația casei luanovici, 
strada principală din Petroșani, 
s-a găsit un vas de lut cu 57 
monede grecești. In 1863 sătea
nul Măturoi a găsit la Boțoni 
o monedă de aur cu ef.gia lui 
Lisimah .și trei tetradrahme de 
argint pe care le-a vîndut pe 
un preț de nimic antreprenoru
lui construcției căii ferate, Sep- 
per. Ce s-a ales de ele nu so 
știe. In fundația clădirii ridica
te pentru direcțiunea Societă
ții brașovene s-au găsit 12 mo
nede de argint (unele din ele 
în posesia familiei Buda, altele 
vîndute cîrciumarului cu firma 
„Masvilagi szabadalmazott pa- 
linka keresked", adică ..Debit 
de rachiu concesionat pentru 
lumea veșniciei*). In fundația 
gării s-au găsit două monede 
de pe timpul emigrației (colecția 
Bordan). Tot acolo s-au găsit Ia 
25 august 1869 un vas de lut 
rudimentar cu 200 monede de 
argint ..Soteros" de pe timpul 
lui Filip II și tetradrahme din 
vremea lui .Alexandru cel Mare 
(o parte în posesia familiei Se
da Adam, alta în colecția Jigs 
și două bucăți în colecția Bor
dan).

Cu ocazia canalizării orașului

s-au găsit nouă monede de ar
gint din vremea lui Filip al 
II-lca (2 în colecția Bordan, 7 
in colecția Gross). In hotarul 
comunei Vulcan s-a găsit in 
J879 o statuetă de bronz aurită. 
Tcglas din Deva o atribuie lui 
Arcs sau Iui Alexandru cel Mare 
(în posesiunea muzeului din De
va). La tunelul de la cetatea 
Bolii s-au găsit in 1B68 unelte 
de fier, luate în posesie dc un 
anumit baron Klein. In cătunul 
Jicț s-au găsit unelte pentru 
spălatul aurului și un jilip de 
brad (la muzeu] din Deva). Pe 
coastele dealului de la cetatea 
Bolii s-au găsit hîrburi de vase 
grecești și bucăți de moriști 
pentru măcinatul griului (colec
ția Bordan). La poalele acestui 
deal, profesorii din Deva nu 
descoperit, în 1854, cu prilejul 
unei excursii, un mormînt ru
dimentar făcut din pietre și din 
mortar de var. In mormînt ar 
fi găsit urmele a două schelete. 
Astăzi nu se mai cunoaște lo
cul unde s-a făcut această des
coperire, nici dacă corespunde 
realității.

La gura minei de cărbuni 
„Vest* s-au găsit două fibule de 
bronz, una s-a găsit în Dără- 
nești și una la Livezeni, pre
cum și un fragment dintr-o fi
bula de argint în Valea Sălă- 
truc (colecția Bordan).

Tot din eb'-'ca aceasta datea
ză și pietrele din care a fost 
•zidită cetatea Bolii, în virful 
stîncii cu același nume. Cetatea 
a fost zidită din blocuri de pia
tră de cite 130—140 kg, scoa
se din cariera de la Sîntamaria 
Hațegului, cioplite dreptunghiu- 

1 Iar în formă longitudinală, cu 
un capăt crestat în coadă de 
rîndunică. Pietrele acestea, ră
mășițe ale cetății de odinioară 

' auj fost doborîte în 1868—1882 
și așezate unele din ele in zi- 

-dăvfa tunelului de la poalele 
- dealului, iar altele au fost du- 
1 se la Petroșani și utilizate de 
particulari la ridicarea caselor 
lor.
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0 Cu Sergiu MaiagambaDescoperire 

arheologică 

în R.F.G.
Recent, in Germania fede

rală a fost făcută o impor
tantă descoperire arheologică, 
susceptibilă de a distruge pre
cedentele teorii asupra „omu
lui cavernelor". In apropie
rea localității Euskirchen (Re- 
nania-Wcstfalia), o echipă de 
arheologi a adus la lumina 
zilei vestigiile unei tabere u- 
tilizatc dc vinători nomazi; 
vechimea taberei a fost sta
bilită la aproximativ 33 000 
ani. Dr. Joachim Hahn, con
ducătorul lucrărilor, a decla
rat in urma difuzării știrii 
că această descoperire contra
zice teza general admisă de 
știință pină acum, conform 
căreia acum citeva mii de 
ani oamenii trăiau doar in 
caverne. Arheologul vest-ger- 
mâh consideră, ținind cont de 
oasele de ren și dc cal săl
batic găsite pe locul investi
gat, că vinătorii nomazi au 
locuit in acest campament cel 
puțin un an. In urma săpătu
rilor. pe o suprafață de 13 
m2, s-au găsit peste o mie de 
rămășițe animaliere. Echipa, 
formată atit din arheologi cit 
și din studenți, a ajuns cu 
săpăturile pină la o adînci- 
mp de 3 m și a reușit să de
termine cu precizie locul in 
care vinătorii aprindeau fo
cul.

Perfecționări necesare: 
o ladă de gunoi în automobil...

Dupâ cum apreciază datele furnizate de organismele 
competente din R. F. a Germaniei, conducătorii auto vest- 
xermani aruncă prin ferestrele automobilelor circa 50 000 
tone de gunoi pe lună. Ar urma ca eforturile constructorilor 
de autovehicule să se îndrepte spre combaterea acestor fe
nomene nocive. Firmele constructoare au și anunțat in acest 
sens că prima perfecționare care va interveni va fi fără în
doială un container pentru depozitarea deșeurilor.

e
e

ÎNȚELEPCIUNEA 
GÎSTELOR>

Un grup de zoologi americani 
a procedat la un test oarecum 
curios pentru a stabili cine se 
orientează mai bine pe stradă 
— oamenii, animalele domesti
ce sau păsările. Probele au fpst 
cit se poale de concludente t

gîștele au cel mai dezvoltat 
simț, al disciplinei; ele traver
sează străzile cu cumințenia 
înțelepților care nu se grăbesc 
niciodată, în linie dreaptă și e- 
vitînd atent vehiculele.

Deci povestea cu Capitoliul 
nu a fost o întîmplare...

...FĂRĂ

Publicitate 
sui generis

Direcția poștelor din orașul 
wedez Goteborg a decis sâ pro
iecteze un film publicitar asu
pra securității serviciilor pe 
care le asigură și pe care le 
poți bizui în toată liniștea. Fil
mul a fost trimis prin poștă, 
dar proiecția anunțată nu a 
mai avut loc: coletul cu pri
cina dispăruse pe drum, nu se 
știe cum.

£7/77 — mașină de calcul
=■ remiză

o

9

Jozef Prihodki lucrează ca inginer la o întreprindere de 
construcții din orașul Malekees din regiunea Uleanovsk. El 
dispune de capacitatea uluitoare de a efectua mintal cele 
mai complicate operații de aritmetică, fără riglă de calcul, 
tabelă de logaritmi sau mașină de calcul. Pentru el este 
foarte ușor să ridice la pătrat sau la cub un număr format 
din trei sau patru cifre, să afle suma a 10, 15, 20 cifre.

Specialiștii nu au reușit să găsească nici o .explicație 
uluitoarelor capacități ale lui Prihodki, care, supus unei 
întreceri cu o mașină electronică de calcul, a obținut... o 
remiză.

Bursa londoneză :
TRADIȚII

Șl INCONVENIENTE
Tradiția rămine in picioare 

— femeile nu vor fi admise să 
participe la operațiile bursei 
londoneze, Uniunea conducăto
rilor Bursei din Londra a res
pins recent proiectul care pre

vedea ridicarea discriminării 
tradiționale. Se afirmă că a fost 
invocat, între altele, argumen
tul că bursa Londrei nu posedă 
decit instalații sanitare pentru 
bărbați.

REBUS • REBUS • REBUS • REBUS « REBUS
ORIZONTAL : 1) Autorul nuve

lelor „Soldatul Lucreției Smith", 
„Ordonanța neagră o generalului 
Washington' , .Campania mea mi- 
lîtoră" etc. — Autorul liedului 
„Soldotul" și o unui „Marș mi
litar” 2) Interjecție — Scriitor so
vietic autorul nuvelei ..O eroare 
strotegico” și a piesei „Cintec 
despre marinarii Flotei Mării Ne
gre" ; 3) Cheltuială - Apor osta
șii ! 4) Ofensiva unor forțe arma
te — Perfid ; 5) Romon de L Re- 
breonu - Lefter (reg.) ; 6) Scri
itor romăn autorul nuvelei ..lopo 
căpitanului" — Iar (înv.) ; 7) Nu
me feminin — La cavalerie — To- 
vorășa nedespărțită o ostașului ; 
B) Acolo - Marinar Io pupo ! - 
In chipiu ’ : 9) Mare pictor romon 
autorul tablourilor „Bătălia româ
nilor cu turcii pe insula Sf Gheor- 
ghe", .Izgonirea turcilo' la Călu
găreai" - Victor Cotescu - A a- 
coperi cu mii ; 10) Bucurio co
piilor iorno - Complice ; 11) C'n- 
tecul greierului — Cotănită : 12) 
îndemn cobalin — Contingent - 
Țară in Africa ; 13) Instciori ole 
unităților militare.

VERTICAL : 1) Apărată cu strășni
cie de ostașii armatei noastre 
populare — Sculptor român, outo- 
rul lucrării „Eliberarea" 2) Auto
rul poeziilor „In zori pe cimpul 
de luptă", „Intoorcereo eroilor' -

De more ; 3) Piesă ia cavalerie - 
Recruți (depr.) ; 4) Ilegal — Lac in 
Suedia — In turelă : 5) Leguma 
comestibilă — Caporal in cele din 
urmă — Pictor romăn ; 6) Pictor 
rus autorul tablourilor ..Voinicii”, 
„Lupta slavilor cu nomazii" — Tot; 
7) Printre recruți 1 - și printre ma
iori I — .Doi căpitani", „Adio ar
me" ; 8) 10 000 m2 - începutul 
curajului I ; 9) In coado batalio

nului ! - Printre rafale I - Instru
ment muzical asemănător cu or
ga ; 10) Ostași din unități pre
gătite speciol pentru construcții 
militare — Din lliria ; 41) Autorul 
poeziilor „Unui luptător" și ,-Eroul 
de la Koniggrotz" - Ostaș ; 12) 
In învoire ! — Grodcți in orma- 
to.

Victor IAȚENCO

AMICULUI N. O.

ORIZONTAL : I) Fără doar și 
poate (pl.) ; 2) Ceva de îmbrăcă
minte ; 3) Au vederi largi ; 4) Un 
ton ridicat - Pachet... de hirlie ;
5) Simbol al puterii - Grozavă ;
6) Discuții moi mult decit aprin
se — Alternativă de largă răspîn- 
dire ; 7) Șeful I?! - Se ia după 
alții ; 8) Deci... urmează — Insulă 
pe ceasta lugosloviei ; 9) Nimic, 
nu cunosc ; 10) Cu argumente 
prea convingătoare ;

VERTICAL : 1) Expresia puterii de

la om la om (pl.) ; 2) Cu apu
cături rele ; 3) Merge la cinlare ;
4) Epopee - Concernul romului ;
5) Pusă pe seama altuia - Leu 
schimbat in pustiu ! 6) Au loc 
rezervat Io tribună — Infinit, finit I 
7) Obirșio cu care ne mindrim 
(orh.) — Luată de fiecare ; 8) Ve
nită din pămint — învelit in cear
șaf ; 9) Puși Io spate de ochii lu
mii ; 10) Dus pe opa simbetei 
dig).

Vasile MOLODEȚ

PROFESOR
Rafturile unor librării din 

Marea Britanic expun la vedere 
tot felul dc cărți din care se 
poate învăța perfect cum se di
namitează un pod, cum se poa
te distruge un aeroport, sau — 
mai simplu — cum se poate 
tăia o linie telefonică. Un ma
nual special dc „tehnica demo
lării" explică cu lux de amă
nunte operațiile de confecțio
nare a detonatoarelor sau a u- 
nor explozivi puternici. „Mini- 
manualul guerilei urbane* cu
prinde tehnica și strategia cioc
nirilor de stradă, metode de e- 
xecutare a spargerilor Ia bănci 
ș.a.m.d.

Surprinzător este numai fap
tul că autoritățile sînt uimite 
de creșterea criminalității...

DUPÂ
CRIZA

DOLARU
LUI.

In cîtcva țări vest-europene, 
turiștii nord-aniericani au avut 
in momentul declanșării crizei 
financiare, nenumărate surprize 
de fel plăcute. „Dolarii noștri 
sînt priviți de parcă ar fi con- 
tagioși”, declara un turist, du
pă măsurile „de salvare a do
larului" luate de guvernul Ni
xon. Nu numai băncile, ci chiar 
și chelnerii și administratorii 
de hotel ezită la vederea dola
rilor. Ziarul .Time" relata in 
acest sens că un cerșetor de pe 
străzile Parisului afișase l .Nu 
.accept dolari !"

Uzina <le automobile 
Nissan din Japonia a ex
pus două tipuri de au
tomobile cu motoare de 
I tUl(| și 1 800 cmc.

In foto : Pasărea al
bastră 1 800 SSS cu sis
tem de aprindere elec
tric și cu conținut redus 
de monoxid de carbon 
in gaze de eșapament. 
Noile modele vor fi puse 
pe piață in anul 1972.
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despre

MASCULIN
Pe Sergiu Maiagamba. cunoscut compozitor și, d -a 

lungul anilor, .chef dorcheslre" al celor mai prestigioase 
formații românești de estradă, l-am interpelat — intr-o si
tuație pur intimplătoare — cu ’.ntenția (unora li se va pă
rea, probabil, oarecum deplasată) de a afla măcar cile ceva 
din... „rețetele" după rare și-a condus pașii in viață, și-a 
reușit, in ciuda inaintării in rirstd. păstrez^ aproape
nealterat farmecul, să degaja același sur rb aer de junețe 
bine conservată și să-și completeze titlul, cu care-a fost in
vestit cindva, de mare arbitru al eleganței masculine, cu o 
alură sportivă distinsă, care-a atins >i încă atrage privirile 

sau fără gene false — ale urmașelor Evei. 
in continuare, nimic despre artă, artiști, mu
la public...
iată-ne, reporter și interlocutor, față-n față cu 
care contemporanii lui Caragiale, resemnați la 

gindul că, implacabil, aparțin „sexului urii" - după cum 
afirma cindva un cronicar monden, nemuritor prin pana 
marelui autor al .Scrisorii pierdute" — n-ar fi pus-o nici- 
cind în discuție. Doar intr-o infimă măsură surprins, Ser
giu Maiagamba și-a „așezat" pe față o -mină de nedesdfrat. 
pipa și umorul sec lipsindu-i numai pentru a ne inchinui 
că stăm de vorbă cu un comisar Maigret veritabil, și-a 
începui:

— N-ai impresia că s-au schimbat vremurile?! N-ai im
presia cîi bărbații de azi nu mai doresc să stea în umbr > 
.jumătăților" lor și cer să împartă blazonul frumuseții ci 
deținătoarele lui dinlotdeanna ?

— Du, dar asta cere artă, rîvnă, bărbații n-au timp și, 
poate, nici răbdare...

Trebuie să aibă. In fond nu li se cere sâ... creeze 
frumusețea, ci să-și păstreze tinerețea.

— $i cum pot ?...
— Pot, dacă pornesc de la înfringeren acelui dispreț 

masculin pehtru-^lâbiciunile femeiești, ducă încearcă să re
țină cîte ceva din acea rîvnă de v, icuri a femeii de a se 
menține tînâră și, Jăsînd la o parte abuzurile de orice gen, 
Iși petrec mai mult timpul in laboratorul frumuseții virile.

— Unde ?
— Unde-ai auzit. In laboratorul frumuseții virile. Nu. 

sa nu te gîndești la acela de la Paris, unde se vopsesc chiar 
și genele bărbaților pentru a da.......profunzime" privirii,
despre care probabil ai auzit...

— N-am auzit!
— Mă rog ! E vorba despre permanentul 

care trebuie să se afle cel căruia nu-i e 
ce ton poale să afirme „o viață are omul !' 
tor" nu e în restaurant... Apropo, dumneata

— Nu pot să spun că . Așa, qîtâodată...
— Un șpriț de vin bun după o masă 

bonsistcnlă, e bine venit. Eu așa o duc...
— Si coniac, nimic... ?
— Ce caută alcoolul în viața celui care e _____ _______

scască — și folosește — loțiuni, șampoane, ape de toaletă, 
produse vitaminizate pentru piele? Așa-i că nu merge?

— Nu merge! Și contra deformărilor obișnuite, cum 
8e poate lupta ?

— Și bărbia care atîrnă și kilogramele în plus de sub... 
coșul pieptului se pot „trata". Să-ți dau eu .rețetele" ? Orice 
doctor le poate oferi. Nu e vorba decit de reactivarea vo
inței.

— Mulți considerăm împlinirea acestor 
tisfacții derizorii.

— Crezi că pentru ei ți-am spus aceste 
yrci să comunici ceva cuiva, comunică ceea 
celor care la 50 de ani vor să arate ca la... 2

lungi — cu
Așadar, 

zică, succes
Așadar, 

o temă, pe

..laborator" în 
iste indiferent pe 
“ Și acel .iabora- 

bei ?

„subțire”, dar

tentat să folo-

.lucruri"... sa-
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„Săptămîna economiei11
3.E

tarii aminl -n, in primul rind, 
cric de ordin general ta î
• garantarea de către stat 

a nrităror sumo depuse:
• păstrarea secretului pri

vind sumele depunătorilor și 
operațiunilor efectuate;

9 scutirea de impozite și 
taxe a depunătorilor:

0 câștigurile ș» dobânzile, 
depunerile pot fi lâsalc moș-

biiuta și (iștiguri; libretul de 
<K'o»omii Cu ciștiguri: Irbretul 
de economii eu dobândă și 
câștiguri ân autolurisme; con
tul curent personal; obliga
țiunile < .KC: recurile de c- 
conomii școlare și foaia cu 
timbre de economii rr.rc Lt- 
meazâ și dezvoltă la elevi do-

de 3.5 la 
dacă depu- 
termen de 
libretul de 
construirea

» menționate sînt 
tbilc pentru orice 
care sînt depuse 

sume'c. Țiaînd
muiți depunători 
preferința pentru 
nitul dintre avar 
Dce, Casa de 
Conscmnațiuni a 
multe :nstrumrn
misire co libretul dc econo
mii cu dobindS 
sută sau 5 la sută, 
nerilc se fac pe 
minimum ud an; 
economii pentru
dc locuințe) libretul de eco
nomi» cu ciștiguri in mate
riale dc construcție pentru 
locuitorii din mediul rural; 
libretul de economii cu do-

Casa de Economii șl Con

tinuu oceste instrumente, ve
nind în întîmpinarea popu
lației. Este suficient să amin
tim în acest sens acord a ren 
creditelor (împrumuturilor) 
pentru construirea de locu
ințe proprietate pcrsona'ă. 
Numai în primele 9 luni alc_ 
acestui an. prin C.E.C., în ța
ra noastră s-au acordat unul 
număr dc 63 245 cetățeni cre
dite hi vederea construirii dc 
locuințe, in valoare de peste 
2 miliarde lei, urntfnd ca 
pină Ia sfirșitul anului valoa
rea globala a acestor credite 
să sc ridice la impresionanta 
sumă de 2.9 miliarde lei.

Dezvoltarea impetuoasă n 
economiei naționale în anii 
actualului cincinal, prin în
făptuirea hotărîrilor adoptate 
de Congresul al X-Je-a al 
P.C.R., deschide noi și consi
derabile perspective nobilei 
acțiuni de economisire.

ZIUA FORTHOR .MIMAII UE
RIPIIBIICIISOCIALISTE ROMÂNIA

Realizarea indicatorilor
planului tehnic

tv
rrpcczcntmd o trcjoc de 
procente comparați. cu 
ul realizărilor din acreați 
adâ a anului trecut. Cu 

acestea, indicatorul n-a 
zat bazin Integral, 

media 
Jiului 

•le Lonen. UrL
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Toduse
nduslrialemuzical 

lin do șliri; 11,0: 
melodia popular 
tul preferat; 12.00 Di 
pentru toți; 13.00 Rr 
nai. Sport; 13,31 Muzicfi p>;> 
Inră; 14,00 Unda \ raclă. 14. 
Muzic .î de < stradă; 14,45 Sp 
și muzică; 17,45 ('intri Ma 
gareta Pialaru; 18,00 Corav 
na fantezie:; 19,00 Radiojur
nal; 10,15 Estrada duminicală; 
22,00 Radiojurnal; 22.10 Pano
ramic sportiv; 22,30 Meridia
ne melodii; 24,00 Buletin dc 
știri: 0.03—6.00 FM radi

Comitetele d< direcție, cadre
le tehnice din rundwerile sec
toarelor trebuie ă-și pună în 
centrul preocupărilor dc zi cu 
zi valorificarea tuturor rczer- 
vi lor interne rie reduccit- n con
sumului dc material lemnos, să 
acționeze toate pirghiile dc fo
losire niât Judicioasă n mașini
lor și utilajelor miniere. Tre
buie făcut totul ca bilanțul ce 
se va încheia pc primul an al 
vim inalului adun) să fie pozi
tiv la toți indicatorii

tonte 
fost ri 
rămâneri în urmă sub 
realizărilor pe Valea 
exlstînd la m‘ 
cant, Vulcan.

Gradul de utilizare a mași
nilor dc im ărcat este în acest 
an dc 51 ki sulă în medic pe 
bazin. In ceea ce privește inten
sitatea dc utilizare a mașinilor, 
sc constata însă o variație 
Intre unități de la 
mc/lună ți mașină In 
mc, rezultate sub media pc ba
zin înregislrîndu-sc la exploa
tările miniere Petrila, Aninoa- 
sa, Bărbătoni. Comparativ cu 
realizările obținute în anii pre
cedent) la acest indicator dc u- 
tilizare, în acest an rezultatele 
sint superioare.

Un alt capitol unde rezultate
le obținute nu se ridică la ni
velul posibilităților sînt viteze
le de avansare în lucrările do
tate cu mașini de încărcat. Vi
tezele realizate la aceste lucrări, 
deși sint mai mari cu 25 la su
tă față de cele realizate în lu
crările cu încărcare manuală, 
sint totuși nesatisfăcătoare. 
Combinele de înaintare din do
tare au fost utilizate în propor- 
țic de 41 la sută, cu realizarea 
unuj volum de 37.8 mc/mașină 
— zi și o avansare medie de 
4.73 m/zi.

Cauzele care conduc la o in
tensitate de utilizare ncsatisfă- 
cătoare a utilajelor de meca-

465
722

CU 
po- 
lu- 
cu

Angajează urgent ȘEF DE UNITATE la magazinul moto 
sport din Petroșani.

Condițiile de angajare si salarizare sini rele prevăzute 
in H.C.IW 914/1968,

Informații suplimentare se pot obține z.ilni<* de la biroul 
personal al întreprinderii din Petroșani, sir. Republicii nr. 
90, telefon 1804, intre orele 7 — 15.

I 
I
*
I 
I4

iucrtîrllc dc înaintare sint, pe 
de o p..ilc. dc natură tehnică — 
dc exemplu ; intermitență în
lucru) cu mașini dotorltă condi
țiilor dc instabilitate a ro
cilor, iar, pc dc nllă pm te, 
dc natură organizatorică f 
neplnsarcn cu posturile ne
cesare a fronturilor dc luciu 
funcție dc profilul lticr 
deficiențe >n alimentarea 
aer comprimat, nccorelarea 
sibilitfiților dc execuție a 
crăriloi cu aprovizionarea 
materiale clc.

Sarcinile privind indicatorii 
dc plan tehnic pentru trimes
trul IV 1971 și anul 1972, 
sînt sporite față dc nivelul rea
lizărilor șl chior al planului de 
l>e trimestrele anterioare. Pen
tru îndeplinirea lor sc impun 
eforturi deosebite din partea 
coledivolor de la unități și 
C.C.P In scopul îmbunătățirii 
activității și asigurării condi
țiilor de îndeplinire n indicato
rilor planului tehnic și încadră
rii în normele dc consum s-nu 
preconizai o scrie dc măsuri 
între care amintim :
• îmbunătățirea plasării pe 

lucrări șl abataje funcție de 
tehnologia dc lucru și lungimea 
frontului ;

> extinderea folosirii înlocu
itorilor materialului lemnos la 
susținerea lucrărilor miniere ;
• extinderea tăierii mecani

zate în abataje ;
• experimentarea tăierii me

canizate și în straie subțiri cu 
înclinare marc ;
• urmărirea și analizarea or

ganizată a modului cum se rea
lizează indicatorii la fiecare u- 
nitate și sector minier.

iMăsuri de tehnica securității muncii ce se
■ ■ ■ i___ I r_______jcer riguros respectate în sectorul forestier

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IC pentru respectarea regulilor 
de tehnică a securității muncii 
pe timpul acestor lucrări ; Jo
curile de ’ ' 
vor fi nivelate, 
dc acces tasate, netede și libe
re de orice materiale care ar 
putea împiedica circulația pe 
timp de iarnă. Pentru evitarea 
derapărilor, drumurile vor li 
curățite de zăpadă sau ghia- 
ță presărîndu-sc pentru mal 
multă siguranță nisip și zgu
ră ; toate locurile destinate 
pentru operațiile de încărca- 
rc-descărcare vor fi prevăzute 
cu drumuri de întoarcere ca 
faza de curbură de minim 20 
m, bine balastul? .și compacta
te. Operații cum ar fi deschi
derea obloanelor, fixarea do 
siguranțe la oblonul din par
tea opusă încărcării, manevra
rea materialului lemnos, legarea 
încărcăturii, ridicarea și închi
derea obloanelor se vor efectua 
de muncitori bine instruiți din 
punct de vedere a] normelor 
de tehnică a securității mun
cii ; se interzice cu desăvârși
re încărcarea autovehiculului 
sub lirrile de funîruiare la mai 
puțin de 25—30 de metri dis
tantă de acestea ; în timpul 
încărcării-descărcării autovehi
culele se vor imobiliza prin 
pene la roți; conducătorul au
to esle obligat să supraveghe
ze atent modul de așezare a 
materialului ce se încarcă, știut 
fiind că în parcurs el este cel 
răspunzător de orice accident. 
Pentru evitarea căderii frînelor 
sc interzice cu desăvîrșire a s® 
circula cu mașinile prin va
duri, pîraie etc.

asupra sa foaia dc circulație 
tip, eliberată de conducerea 
sectorului sau a întreprinde
rii ; sc interzice transportul de 
persoane pc scaunul tractorului 
în afară dc tractorist Tn timpul 
mersului Iractoni’ui, se inter
zice a se urca sau a coborî de 
pe vehicul. Se interzice c<>- 
boriica cu tractorul încărcat 
pe pante mari cu alte viteze 
decît viteza întîia, părăsirea 
tractorului fă'ă mutarea mane
tei de viteză la punctul mort, 
intrarea sub tractor cu moto
rul în funcțiune, 
tractorului în 
ră 
Și

Pentru ca și pc timpul de 
toamnă și iarnă activitatea în 
domeniul forestier să sc desfă
șoare în condiții normale de 
lucru, fără accidente de mun
că, Combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului 
Deva a trasat tuturor unită
ților subordonate sarcina de 
a-și stabili măsuri concrete, 
specifice fiecărui loc de mun
că în parte.

Dintre prevederile preconizate 
•și aplicate în practică de U.E.L. 
Petroșani pe linia protecției 
muncii menționăm cîteva.

Toate drumurile dc tras 
cu tractorul au fost amenajate 
corespunzător; s-au reinstruit 
muncitorii fasonatori mecanici 
pentru ca ei să cunoască și sâ 
aplice întocmai normele de 
tehnica securității ce se cer a 
fi respectate la doborîrea arbo
rilor ; echiparea tractoarelor 
cu cabluri de rezistență, s-au 
revizuit instalațiile de la ate
lierele mecanice din localitățile 
Lonea și Cîmpu lui Neag ; s-a 
interzis cu desăvîrșire a se 
mai executa scos^apropiatul 
lemnelor pe drumuri necores
punzătoare.

Pentru atenționarea muncito
rilor din parchete asupra res
pectării normelor de protecția 
muncii s-au confecționat 400 
tăblițe avertizoare cu care s-au 
placardat majoritatea locurilor 

muncă și mai sînt în curs 
executare încă 200 bucăți 
astfel de tăblițe. Desigur, 
lîngă măsurile enumerate 

mai sus, comitetul de direcție 
al U.E.L. Petroșani și-a stabi
lit și alte măsuri ce vor fi 
aplicate într-un timp 6curt în 
producție, știind că numai ast
fel se vor evita accidentele de 
muncă.

a cablurilor; încărcarea se va 
începe numai după ce șoferul 
s-a convins că intre sarcină și 
autovehicul nu mai staționează 
nici o persoană. Cei doi mun
citori care participă Ia încăr
catul materialelor se vor plasa 
in așa fel incit să poată urmări 
alit ridicarea sarcinii cit și 
modul cum este așezat cablul 
pe role; se interzice cu desă
vârșire a se folosi cabluri uza
te sau cu noduri. Conducători 
auto, respectînd aceste indica
ții și altele pe care le aveți 
afișate la locul de muncă, vă 
apărați pe voi și Pe colegii cu 
care lucrați de accidente!

în că rea re-descă rea re 
iar drumurile

folosirea 
timpul nopții fă- 
fnță și spate cit 
remorcă.

mDouă dimineți de toamnă
(Urmare din pag. 1)

MATERIAL PUBLICITAR

SE INTERZICE

In
a 
in

lumină in 
la ultima

au- 
ca-

a se 
<lc pe 
locuri

Conducători auto aveți obli
gația i

Să verificați dacă bolțu- 
rile de siguranță de la autore-

Se interzice cu desăvârșire 
conducătorilor auto cit și altor 
persoane de a staționa in ca
bina autobasculantei in timpul 
încărcării ; cînd încărcarea se

înainte

Sus, pe cota 463

Viteazul cerceta;

sa.

Mica publicitate

Lt-col, Augustin SALAJAN

ne 
cu

moarte, 
auzeau

vom a- 
emoție.

în galop o 
pină la co- 
Ajuns aici,

VI ND casă sau apartament 
iber.

Dragoliej — 6 August 15, liu-

VIND apartament și grădină. 
Anton Pan, 98 — Petr sâni.

Din stejar, stejar răsare...

nemijlocit la înălțarea unor importante obiective industriale, 
io efectuarea unor mari lucrări dc hidroameliorații în agri
culturi, la construcția de șosele și căi ferate fiind prezepți 
pretutindeni unde țara are mai mare nevoie de ci.

Profund devotați patriei, poporului și partidului, mili
tarii armatei noastre populare împreună cu membrii gărzi
lor patriotice și ai detașamentelor dc pregătire a tinerelului 
pentru apărarea patriei străjuiesc cu fermitate cuceririle 
revoluționare ale poporului, independența și suveranitatea 
dc stat a României socialiste. In același timp, în spiritul 
politicii profund internaționaliste a Partidului Comunist 
Român, armata noastră dezvoltă colaborarea, prietenia și 
echimbul dc experiență cu armatele țărilor participante la 
tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, fiind 
guta, în orice moment, să-și aducă contribuția la apărarea 
»-aurei păcii și socialismului în lume.

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socia
liste România, minerii, toți oamenii muncii de pe străvechile 
meleaguri ale Văii Jiului transmit vitejilor apărători ai pă- 
mSntului, văzduhului și apelor patriei, fiilor înarmați ai po
porului un salut minieresc împreună cu caldele lor felicitări- 
pentru rezultatele obținute în pregătirea de luptă și aportul 
adus in construcția pașnică a țării, urîndu-.'e noi succese in 
întărirea capacității de apărare a țării. în îndeplinirea mi
siunii de onoare încredințată de popor.

La încărcarea autovehi
culelor aveți în vedere de plecare 

cursă

Ne amintim și 
minți totdeauna 
mindrie și venerație pagina 
glorioasă, de epopee înscri
să de ostașii români in ma
rea bătălie cu cotropitorii fas
ciști. pentru libertatea și vi
itorul luminos al patriei. In 
această crincenă încleștare 
s-au vădit din nou. in chip 
strălucit, virtuțile dințotdeau- 
na ale poporului român, a- 
deverindu-se încă și încă o 
dată viabilitatea versurilor 
poetului rcă din vultur, vul
tur naște, din stejar, stejar 
răsare". Derulăm mai jos câ
teva episoade eroice din ma
rea epopee de acum două
zeci și șapte de ani.

semnalul de plecare — mers 
tîrîș, cu maximă precauție, 
pină la cîțiva pași de dușman. 
Și, ca electrizați, ca împinși 
de un formidabil resort, cei 
cîțiva ostași, asemenea stră
bunilor Ia Smirdan și Plev
na, la Oituz și Mărășești, se 
avintară in luptă corp la corp, 
strâpungind cu baionetele în 
stingă și-n dreapta, croindu-și 
drum prin cercul de foc. Reu
șiră, punindu-și in primejdie 
la fiecare pas viața, să iasă 
din impresurare și să salveze 
astfel drapelul — onoarea lor, 
onoarea regimentului.

azi, lot zidari, tot zugravi, con
structori și instalatori, micșo- 
rind dimensiunile zilei, rezemîn- 
du-se de stîlpul timpului pierdut 
și oșteptind să... pice banii. Și 
simt o rană vie, reală, ce se 
deschide ca o gură hămisită, 
cînd asist la un adevăr care 
doare (pe dumneata, tovarășe 
șef al sectorului I.G.L. Petrila, 
Chioreanu, care nu te ustură 
timpul irosit in van de „mește
rii" pe care-i coordonezi 
darea urgentă in folosință 
Casei pionierilor din orașul 
care viețuiești ?).

Imi amintesc de dimineața 
oceeo, plumburiu-albostră de 
toamnă, cind priveam, sub 
stropii reci și penetranti, niște

zidari destoinici construind odăi 
emanând prospețime și curățe
nie, niște zidari pentru core 
munca înseamnă MUNCA IN 
SOCIALISM și mă gindesc la 
ceea ce am văzut olaltăieri, in
tr-o zi tot de toamnă dar cu 
irizări liniștite și colde de moi 
plin, Io Petrila. N-am moi vă
zut oameni harnici, angajați in 
lupta de împlinire a viitorului, 
am văzut cîțiva oameni falsi
ficând fărime de entuziasm, un 
grup de lucrători mințindu-se 
pe ei, înlăuntrul lor, zugravi 
șl zidari pentru care munca 
înseomnă muncă (cu „m“ mic) 
in acord... cu pofta și-n deza
cord cu cerințele.

Și acest lucru doare, ustură, 
arde - să știți !

Reguli generale de 
manevrare a troliilor

execută mecanic cu excavatorul, 
draglina, cupa se va mișca prin 
partea din spate a autobascu
lantei oprindu-se deasupra plat
formei carcasei alit cit permi
te descărcarea ; intrarea auto
basculantelor la încărcat se va 
permite numai după ce s-au 
verificat comenzile excavato
rului, inclusiv cablurile.

Ce trebuie respectat la 
scosul și apropiatul lem

nului cu mijloace 
mecanice ?

Garda drapelului
Cincisprezece zile au durat 

luptele cu dușmanul ia Ora
dea. Pandurii. împreună cu 
ostașii altor divizii româ
nești și sovietice, pătrunsese
ră in periferiile orașului dar. 
in fața contraatacurilor ina
mice, au trebuit să se replie
ze; in ciuda asalturilor repe
tate pe car? le dădeau zi și 
noapte, ai noștri nu puteau 
incă răzbi spre inima ora
șului de pe L'riș, transformat 
de fasciști într-o adevărată 
fortăreață. L rmă un nou și 
singeros asalt, cu pierderi 
mari de ambele părți. Dar 
iată că inamicul, cu forțe pu
ternice, pornește iar la con
traatac. respingind mai mul
te subunități românești. In 
acest duel scurt și violent, 
garda drapelului Regimentu
lui 3 infanterie este surprin
să și încercuită. Se părea că 
micul grup de ostași de sub 
comanda sublocotenentului 
Nicolae I. Constantin nu mai 
avea nici o scăpare, că dra
pelul de luptă al regimentu
lui avea să cadă în miinile 
dușmanului. Copleșiți de ina
mic, ostașii treceau printr-un 
moment de mare cumpănă. 
Erau insă hotăriți să apere 
cu orice preț drapelul, simbo
lul patriei, al onoarei și glo
riei militare. Să-l apere cu 
piepturile lor, cu singele lor, 
tu viața lor. In acele clipe, 
comandantul gărzii ordonă 
hotărît:

— Baionetele la arme ! Din 
acest moment să nu ne mai 
gindim la noi, căci noi putem 
să nu fim. dar drapelul e 
țara. E datoria noastră cea 
mai sfintă să-1 salvăm !

Fusese ales pentru atac un 
punct vulnerabil al inamicu
lui, unde se găsea dispersată 
o subunitate fascistă. Se dădu

Valea Mureșului, pină hăt 
in zare, clocotea ca un vul
can in erupție. In acea zi de 
sfirșit de septembrie, doro
banții Regimentului 11 Șiret 
porniră la un nou atac. Pe 
crestele de dincolo de riu, 
hitleriștii se apărau cu dis
perare. Conducîndu-și pluto
nul la asalt, sublocotenentul 
rezervist Gheorghe Mihăiles- 
cu, învățător dintr-o localita
te din Moldova de jos, știa 
că și această luptă va fi crin
cenă, că va cere noi jerfe. 
Se îndrepta exact spre cola' 
463 — una din cele mai înal
te de pe direcția de atac a 
regimentului. Plutonul fu țin
tuit, pentru moment, locului. 
Sunet prelung de goarnă se 
risipi peste creste chemîndu-i 
pe dorobanți să continue ata
cul.

— După mine, șoimilor iși 
îmbărbăta oamenii sublocote
nentul Mihăilescu. Și, ca tot
deauna, se avintă in fruntea

lor, netemător de 
Unii insă nu-i mai 
chemarea, înroșiră cu sîngele 
lor tânăr glia scumpă pe care 
o sărutau pentru ultima oară. 
Ceilalți iși însuteau puterile, 
izbeau necruțător in dușman 
— cu plumbi, cu grenade, cu 
baioneta.

— Ura ! I-am dovedit ! stri
gă sublocotenentul, electrizat 
de mindrie și de fiorul lup
tei in clipa cind plutonul său 
punea piciorul, primul din re
giment, pe cota 463. Dar în a- 
ceeași secundă bravul coman
dant. dascălul dintr-un sat de 
pe Șiret, se prăvăli sub gloan
țe, ca un stejar lovit de fur
tună. Privi cu pilpiiri de ură 
spre fasciștii ce veneau spu
rn c-gind la contraatac. Vor re
cuceri cota ? Nu ! Dorobanții 
ripostară cu foc necruțător, 
respingîndu-i. înainte dc a-și 
închide pentru totdeauna 
pleoapele, sublocotenentul mai 
avu putere să le spună voi
nicilor săi : „Fiți viteji, frun
tea sus ! Izbăviți dc sub ciz
ma fascistă, pină la ultima 
brazdă, pământul scump al 
Transilvaniei !"

Era ultima lui rugăminte și 
cea din urmă poruncă a

tu] Ion Cercel slobozi asupra 
atacatorilor foc puternic, bine 
ochit, cu pușca mitralieră, sc- 
cerîndu-le rîndurile. Apoi, 
Cercel mută fulgerător focul 
asupra altei subunități fascis
te, care amenința cu învă
luirea grupa caporalului An
drei Zbircea, de la stingă 
plutonului. Focul necruțător 
al pușcașului mitralior și al 
grupei, alături de focul celor
lalte subunități și-a spus cu
vântul : contraatacul a fost o- 
prit. In timpul încleștării, ca
poralul Andrei Zbircea și sol
datul Ion Cercel au căzut e- 
roic. Pentru curajul, neînfri- 
carea și iscusința dovedite în 
această luptă, ei au fost ci
tați prin ordin de zi, avan
sați .post-mortem" și deco
rați cu medalia „Virtutea 
militară" clasa a IlI-a.

Conducerea operației de în
cărcare mecanică a lemnului 
cu troliile montate Pe autovehi
cule cade în sarcina șoferului 
care este obligat a stabili rolul 
și atribuțiile fiecărui muncilor 
din formație, iar aceștia au da
toria de a respecta toate indi
cațiile ce le vor primi de la 
conducătorul auto, buștenii 
destinați încărcării cu trolii vor 
fi depozitați la o distanță de 
minim 1,5 m de roata autove
hiculul și la cel mult 15 m de 
autotroliu. Se interzice 
apropia sau trage lemnul 
versanți sau din alte 
care nu sint amenajate in acest 
scop. La începerea lucrului șo
ferii, ajutorii acestora și mun
citorii vor fi dotați cu echipa
ment de protecție prevăzut de 
normativele în vigoare, mate
rialul lemnos va fi încărcat cu 
capătul gros spre cabina auto
vehiculului. înainte de începe
rea lucrului, șoferul va verifi
ca starea tehnică a troliului și

Tractoarele folosite la scosul 
materialului lemnos din par
chete vor fi conduse numai de 
tractoriști care posedă permis 
de conducere în acest sens și 
sînt bine instruiți cu normele 
de tehnică a securității muncii, 
persoanele care conduc tractoa
rele au obligația. înainte de a 
pleca )a drum, să verifice dis
pozitivul de conducere-direc- 
ție, .jocul volanului care nu 
trebuie să fie mai mare de 15 
grade, buna funcționare a faru
rilor și a stopurilor, starea și 
gradul de încărcare a acumu
latorului, starea cauciucurilor Și 
presiunea aerului din camere, 
funcționarea troliului .și a ce
lorlalte dispozitive anexe pen
tru scos (scripeții, instalația hi
draulică), starea cablului de pe 
troliu și a ciorchinarelor. Se 
interzice tractoristului să încre
dințeze volanul persoanelor 
străine, indiferent de funcția 
pe care o au ; se interzice con
ducerea tractoarelor rutiere pc 
drumurile publice de către 
persoane care nu posedă car
net de tractorist rutierist; se 
interzice plecarea tractoristului 
rutierist în cursă fără să aibă

morci și autocamioane sint 
complete, asigurate cu splint și 
legate cu ian( pentru a nu 
cădea în timpul parcursului ;

© Pirghiile de declanșare a 
răcoanțelor sint asigurate cu 
cuie legate cu lanț :

® Dispozitivele de frinarc a- 
le remorcilor sint in perfectă 
stare de funcționare;

® Furtunul de aer este fixat 
la remorcă prin mufe de com
pletare și ștuțuri ondulate 
st rinse cu coliere. Se interzice 
cu desăvîrșire fixarea furtunu
lui de aer la mufa de cuplare 
prin .ștuț neted. La autocamioa
nele care nu sînt dotate cu 
dispozitive de tip U.M.T.F. cu 
ghiară de pisică nu li se va 
elibera foaia de parcurs. Mași
nile vor fi dotate eu sculele 
strict necesare nedecalibrate, 
lămpi portative, levier, sigu
ranță pentru fixarea cercului 
în timpul montării anvelope
lor în parcurs, vinci sau cric 
în stare de funcționare. Pe 
timp de ceață se vor avertiza 
șoferii să circule cu viteze re
duse.

La încărcarea și descăr
carea autovehiculelor

Inainte de începerea oricărei 
operații de încărcare-descărca- 
re, conducerea întreprinderii 
beneficiare este obligată să le 
indice muncitorilor procesul 
tehnic al lucrărilor ce le au de 
executat asigurîndu-le, în ace
lași timp, și uneltele necesare 
precum și echipamentul de 
protecție prevăzut în normati
ve ;

Operațiile de încărcare Și 
descărcare vor fi repartizate 
unei persoane cu experiență ca
re vq purta întreaga răspunde-

Încredințarea conducerii 
tovehiculelor la persoanele 
re nu au permis de conducere 
sau care posedă permis de 
conducere necorespunzător ca
tegoriei din care face parte au
tovehiculul respectiv ; transpor
tul persoanelor in caroseria au
tobasculantei, pe autocisternă, 
in remorci, pe platforme, pe în
cărcătură, pe scări, pe patul de 
remorcă sau in orice alte con
diții pentru care autovehiculul 
respectiv nu este adaptat trans
portului de persoane ; transpor
tul materialelor inflamabile in 
caroseria autobasculantelor, sau 
a remorcilor ; trecerea cu auto
vehiculele peste poduri care nu 
au mărfiinare și nu sint asigu
rate cu materiale antiderapante; 
circulația autovehiculelor pe 
drumuri unde se corhănește 
material lemnos, nepăzite sau 
fără table avertizoare; circula
ția autovehiculelor pe porțiu
nile de drum care prezintă pe
ricol de alunecare de straturi, 
prăbușiri de stânci ; depozitarea 
Pe platforma drumului a mate
rialului lemnos care prezintă 
pericol pentru circulație cun> 
ar fi : crengi, lemne steri, buș
teni etc.

Prin eforturi susținute, spre noi cote ale măiestriei în tra
gerile de artilerie.

Contraatacul 
a fost onrit

Era in ajunul eliberării o- 
rașului Cărei. Divizia !) in
fanterie se afla in plină o- 
fensivă, infruntînd vitejește 
focul infernal al inamicului. 
La un moment dat, fasciștii 
dezlănțuiri un contraatac, 
pentru a opri și încercui una 
din subunități. Atunci, solda-

Ai noștri eliberaseră ulti
ma brazdă de pămint româ
nesc și-1 urmăreau pe ina
mic cu aceeași înverșunare. 
Sergentul Nicolae Boeriu e 
trimis cu o patrulă de cer
cetare in dispozitivul dușman. 
Acționind cu îndrăzneală și 
abilitate, ccrcetașii reușesc să 
se strecoare in pozițiile fas
ciștilor și să culeagă date pre
țioase. _La întoarcere însă, ei 
sint dcscoperiți și secerați cu 
foc de mitralieră. Deși grav 
rănit, sergentul IJoeriu, care 
sc distinsese Și în luptele an
terioare, iși adună ultimele 
resurse dc energic. încălecă 
pe cal și, sub focul inami
cului, străbătu 
mare distanță, 
mandanlui său.
mai avu puterea să raporte
ze despre cele observate, a- 
poi, întocmai ca eroul de la 
Maraton, se prăbuși cu con
știința datoriei împlinite.

★
ci ți incă asemenea lor 

— fii viteji ai acestui popor 
de viteji — nu au luptat fără 
preget pe drumul de jertfe 
al frontului antihitlerist! 
Peste optzeci și trei de mii 
de ostași români și-au jert
fit viața pentru eliberarea 
părții de nord-vest a țării, 
iar numărul celor căzuți pină 
Ia infringerea totală a Ger
maniei naziste depășește im
presionanta cifră de o sută 
șaptezeci de mii. Le sculptăm, 
in marmura fierbinte a ini
mii noastre și a țării, nemu
ritor monument.

DUMINICA 24 OCTOMBRIE

Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.
Matineu duminical pen
tru copii.
Viața satului.
Toamna muzicală clu
jeană.
De strajă patriei. Emi
siune festivă consacrata 
Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste 
România.
Emisiune in limba ma
ghiară.
Postmeridian. Sport. Fot
bal : Steaua — Rapid 
(Divizia A).
Caleidoscop sportiv. 
Magazin.
Film serial pentru tine
ret : .Planeta giganți- 
lor".
Vetre folclorice. Ținutul 
Pădurenilor.
1 001 dc seri. 
Telejurnalul dc seară. 
Reportajul săplăminii. 
Avanpremieră.
Film artistic : .Seches
tratul din Altona". 
Varietăți pe peliculă.
Telejurnalul de noapte.
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Dezbaterile privind restabilirea 

drepturilor legitime ate R.P. Chineze

eonti

imp'

a Generală a O.N U. av

pe igendt! de lucru a actuale
mi — restabilirea drcplu-

riloi legitime nle R.P. Chineze
la ON.U. și în celelalte orga
nisme ale sale.

Reprezentantul permanent al 
CUREI la Națiunile Unite. A- 
larconi Quesada, a arătat că în 
lume există o singură Chină — 
R.P Chineză — iar Taiwanul 
este o parte integrantă a aces
tei țări. Adunarea Generală a 
ON.U.. a spus el. are datoria 
de a adopta documentul care se 
pronunță pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale Chinei 
populare în O.N.U. și expulza
re© ciankaișiștilor.

Ambasadorul SUDANULUI. 
Mohamed Fakhrcddine. n ce
rut Adunării Generale să res
pingă încercările de perpetuare 
& actualei situații anormale, în 
oare R.P. Chineză nu își ocu
pă locul ce-i regine de drept la 
O.N.U. „Trebuie restaurată le
galitatea și făcută drept ale", a 
declarat el.

DELEGATUL LAOȚI AN. Pha. 
gna Khanphan Panya, a de
clarat că țara sa consideră 
propunerea privitoare la „du
bla reprezentare* drept un a-

mnr Sen. a sprijinit proiectul 
de rezoluție a celor 22 de state 
c îrc prevede restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chi
neze la O.N.U. și expulzare.» 

sacilor ciankaișlșii. El a sublini
at că guvernul R.P. Chineze 
este singurul în drept să re
prezinte China.

i-a rîndul său. reprezentantul 
REPt BUCII POPULARE CON
GO, Auxence îkonga, a relevat, 
de asemenea, că ,nu există de- 
cît o Chină. Insula Taiwan 
este o parte integrantă și Ina
lienabilă a R.P. Chineze. Este 
urgent, pentru a se pune capăt
acestei fi.rțiuni, să fie expulzați
cei care. timp de peste două
decenii, ;iu uzurpat locul R.P.
Chineze". Singurul guvern care
reprezințiî poporul chinez este
guvernul Republicii Populare 
Chineze. Clica clankaișistă nu 
reprezintă pe nimeni, a subli
niat reprezentantul R.P. Con
go.

In ședința de vineri au mai 
luat cuvîntul delegații Bulgariei, 
Boliviei și Republicii Mali.

Dezbaterile pe această temă 
vor fi reluate luni după-amiază.

Guvernul ecuadorian a făcut 
cunoscut că reprezentantul său 
la O.N.U. va vota în favoarea 
proiectului de rezoluție al ce
lor 22 de state.

Cu prilejul 
Zilei forțelor 

Armate 
ale Republicii 

Socialiste 
România

Proiect de rezoluție inițiat 
de România, adoptat de Comitetul 

pentru problemele economice
NEW YORK 23 — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Proiectul de 
rezoluție inițiat de Româ
nia privind folosirea calcula
toarelor electronice în slujba 
dezvoltării economice și sociale 
a statelor a fost adoptat de că
tre Comitetul pentru probleme
le economice al Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Prezentînd proiectul de rezo
luție. reprezentantul României, 
Ștefan Mihai, a subliniat că 
documentul vizează. în primul 
rând, rolul pe care trebuie să-l 
joace tehnicile de vîrf în dez
voltarea economiilor naționale 
ale statelor, în extinderea co
operării internaționale, menită 
al contribuie la eliminarea de
calajelor tehnice, științifice și 
economice existente în lume. 
Reprezentantul român a arătat 
că proiectul evidențiază, toto- 
datâ. rolul ONU., al instituți
ilor sale specializate și Progra
mul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) în reali
zarea obiectivelor celui de-al 
doilea deceniu pentru dezvolta
re, în care folosirea cuceririlor 
științei și tehnicii trebuie să

aibă un rol de prim rang. Pro
iectul cere secretarului general 
al O.N.U. să prezinte la viitoa
rea sesiune a Adunării Genera
le un raport asupra aplicării 
prevederilor acestui document.

In cadrul dezbaterilor care 
au urmat prezentării proiectu
lui de rezoluție la care s-au 
alăturat 20 de state, în calitate 
de coautori — aproximativ 30 
de delegați au sprijinit docu
mentul, evidențiind însemnăta
tea inițiativei românești. Dele
gatul sovietic a arătat că pro
iectul reprezintă un adevărat 
program de viitor în domeniul 
folosirii tehnicii moderne pen
tru atingerea unora dintre sco
purile cele mai nobile ale or
ganizației. Șeful delegației chi
liene a arătat că „inițiativa Ro
mâniei este de natură să tre
zească optimismul în rîndul 
statelor care aspiră la o viață 
mai bună, la independență e- 
conomică; acest proiect este 
menit să asigure găsirea unor 
mijloace propice pentru atinge
rea acestui scop".

Supus la vot, proiectul de re
zoluție a fost adoptat în una
nimitate.

Declarația Consiliului Mondial al Păcii
HELSINKI 23 (Agerpres). — 

Consiliul Mondial al Păcii a dat 
publicității o declarație în care 
subliniază că Republica Popu
lară Chineză trebuie să-și ocu
pe locul ce-i revine în mod 
legitim la O.N.U. și în Consi

liul de Securitate. In declara
ție se subliniază că prin resta
bilirea drepturilor legitime ale 
R .P. Chineze la O.N.U. se va 
face un nou pas spre realizarea 
universalității organizației.

PHENIAN 23 (Agerpres). - 
La Ministerul Apărării Națio
nale al R.P.D. Coreene a avut 
loc o adunare festivă cu pri
lejul Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România. 
La adunare au luat cuvîntul 
general-colonel Kim De Hong, 
ministru adjunct al apărării na
ționale al R.P.D. Coreene, și E- 
mil Burghelea, atașat militar al 
României la Phenian.

In încheierea adunării, parti- 
cipanții au vizionat un film do
cumentar românesc. Cu ace
lași prilej, a fost prezentată o 
expoziție dc fotografii, oglindind 
aspecte din viața militarilor ro
mâni.

★

BUDAPESTA 23. — Cores
pondentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite i Cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, atașatul militar al 
României la Budapesta, colonel 
Emilian BLrlea, a vizitat uni
tatea militară din Abasar și 
garnizoana militară din orașul 
Veszprem. In cadrul întîlniri- 
lor care au avut loc cu acest 
prilej, atașatul militar al Româ
niei a vorbit despre activitatea 
forțelor armate române, pregă
tirea de luptă și politică a mi
litarilor noștri. El a evocat, de 
asemenea, participarea armate
lor române la războiul anti
hitlerist.

★

MOSCOVA 23. — Corespon
dentul Agerpres. Laurențiu Du- 
ță, transmite! La Muzeul cen
tral din Moscova al Forțeilor 
armate ale U.R.S.S. s-a deschis, 
la 23 octombrie, o expoziție 
consacrată Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România.

Documentele și fotografiile 
prezentate evocă episoade ale 
participării revoluționarilor ro
mâni la apărarea puterii sovie
tice, momente ale frăției de 
arme româno-sovietice în lupta 
împotriva fascismului, dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre armatele și po
poarele român și sovietic.

ZIUA NAȚIUNILOR UNITE
Astăzi se împlinesc 26 de ani 

de la crearea Națiunilor Unite. 
Carta adoptată la Conferința de 
la San Francisco, din iunie 
1945, a intrat în vigoare la 24 
octombrie 1945 — dată în a- 
mintirea căreia, de atunci se 
aniversează, în fiecare an, Ziua 
Națiunilor Unite.

Organizația Națiunilor Unite 
6-a născut din aspirațiile po
poarelor de pace și libertate, 
din voința lor de a face cu 
neputință repetarea unui nou 
război mondial, de a asigura 
generațiilor prezente și viitoare 
posibilitatea de a se consacra 
muncii pașnice, creatoare. In 
Cartă se prevede că scopul a- 
cestei organizații internaționale 
este de a menține pacea și se
curitatea, de a împiedica acte
le de agresiune, de a realiza co
operarea internațională în re
zolvarea problemelor cu carac
ter economic, social-cultural și 
umanitar.

In scopul promovării acestor 
țeluri, documentul care stă la 
temelia O.N.U, a înscris cele 
mai importante norme de rela
ții interstatale Și principii ale 
dreptului internațional contem
poran : egalitatea în drepturi a 
tuturor statelor, respectarea in
dependenței, suveranității și in
tegrității lor teritoriale, nea
mestecul în treburile interne a- 
le altor state, abținerea de la 
amenințarea cu forța ori folosi
rea ei, reglementarea prin mij
loace pașnice a diferendelor in
ternaționale. Promovarea în 
viață a acestor principii, asigu
rarea prevalenței dreptului a- 
supra forței reprezintă princi
pala rațiune de a fi a Organiza
ției Națiunilor Unite. Mersul 
evenimentelor internaționale 
scoate în evidență faptul, așa 
după cum aratâ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că aceste 
principii, îmbrățișate tot mai 
larg de popoare, se afirmă cu 
tot mai multă acuitate ca sin
gurele în măsură să chezășu- 
lască relații normale și fruc

tuoase între state, să evite noi 
conflicte, să însănătoșească cli
matul internațional.

Bilanțul activității O.N.U, do
vedește că măsura realizărilor 
ei a fost dată de capacitatea 
sa de a promova neabătut sco
purile și principiile înscrise în 
Cartă, de a se adapta în per
manență la realitățile lumii 
contemporane în continuă miș
care. In cei 26 de ani care ou 
trecut de la intrarea în vigoa
re a Cartei Națiunilor Unite, se 
subliniază în declarația secre
tarului general U Thant, publi
cată cu prilejul Zilei Națiunilor 
Unite, O.N.U, și organismele 
sale au fost acceptate ca instru
mente indispensabile în vederea 
cooperării pe scară mondială, 
practic în toate domeniile acti
vității umane. Ele s-au dovedit 
a fi instrumente pentru pace șl 
progres pe această planetă a 
interdependențelor. Secretarul 
general a relevat, totodată, fap
tul că în ciuda unor șovăiri, 
spiritul și practica cooperării în 
cadrul O.N.U. nu au primit in 
această perioadă nici o lovi
tură gravă, deși în activitatea 
O.N.U. au fost înscrise și o se
rie de neajunsuri.

Una dintre cele mai impor
tante probleme cu care a fost 
confruntată Organizația Națiu
nilor Unite o constituie înfăptu
irea principiului universalității 
sale. Cea mal flagrantă anoma
lie, în acest sens, este fără în
doială, împiedicarea R.P. Chi
neze de a-și exercita drepturile 
ce îi revin ca membru fonda
tor al O.N.U. Participarea R.P. 
Chineze Ia activitatea Națiuni
lor Unite, la viața internaționa
lă corespunde intereselor tutu
ror popoarelor, cauzei colabo
rării și păcii în lume, fiind, în 
același timp, o condiție hotărî- 
toare pentru creșterea rolului 
și eficacității organizației. Dez
baterile din Adunarea Generală 
angajate pe această temă, în 
urmă cu cîteva zile, confirmă 
necesitatea restabilirii drepturi

lor legitime ale R.P. Chineze 
la O.N.U., în Consiliul de Secu
ritate și a expulzării emisarilor 
ciankaișiști,

In politica sa externă, Româ
nia pornește de la premisa că 
o îndatorire primordială a tu
turor statelor este de a se ab
ține de la folosirea forței sau 
amenințarea cu forța, de la 
constrîngeri și presiuni de o- 
rice fel, de a acționa pentru so
luționarea problemelor litigioa
se prin mijloace pașnice, pentru 
promovarea unui climat de în
credere și securitate.

„Pentru rezolvarea tuturor a- 
cestor mari probleme care stau 
astăzi în mod presant în fața 
omenirii — declara tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribu
na înaltului for internațional, 
cu prilejul participării la sesi
unea jubiliară de anul trecut — 
se cer eforturi conjugate din 
partea tuturor națiunilor. In a- 
cest sens, Organizația Națiuni
lor Unite trebuie să joace un 
rol mai Important, să contribuie 
mai eficient la apropierea din
tre state, la promovarea politi
cii de pace și destindere, acțio- 
nînd, în același timp, mai ferm 
pentru preîntîmpinarea războ
iului, pentru zădărnicirea orică
rei agresiuni, pentru soluționa
rea litigiilor dintre state pe ca
le politică, pentru apărarea prin
cipiilor Cartei O.N.U,".

România a acționat și acțio
nează pentru creșterea capaci
tății organizației în realizarea 
sarcinilor sale, pentru ca Nați
unile Unite să albă un rol cît 
mai activ în viața internaționa
lă. Contribuția țării noastre la 
așezarea legăturilor dintre state 
pe principiile Cartei, la dezvol
tarea largă a colaborării între 
popoare, la eforturile omenirii 
pentru pace, securitate și pro
gres a asigurat României creș
terea prestigiului și autorității 
sale în lume.

Aurel ZAMFIRESCU

Evoluția luptelor din Indochina

Fraga

asemenea, 
principalele

DIN TARILE SOCIALISTE
Budapesta
Industria extractivă a R.P. 

Ungaro a cunoscut in ultimii 
ani o dezvoltare multilate
rală. O atenție deosebită sc 
acordă extinderii capacități
lor de extracție a cărbune 
lui, petrolului, gazelor natu
rale și bauxitei. In actualul 
cincinal, industria petrolieră 
va da țării aproximativ 10 
milioane tone (iței, cifră e- 
locventă avindu-se in vedere 
că întreaga producție <le ți
ței din perioada postbelică 
s-a ridicat la 30 de milioane 
tone.

In anii 1971—1975, in R.P. 
Ungară, gazele naturale vor 
ocupa un loc d0 prim rang 
in cadrul industriei extracti
ve, in ultimul an al cincina
lului prevăzindu-se ca pro
ducția dc gaze să ajungă In 
5,5 miliarde metri cubi, cu 
50 la sută mai mult față de

anul 1970, 
bauxita, una 
bogății minerale ale țării, va 
li exploatată mai intensiv. 
Extracția dc minereu dc bau
xită în actualul cincinal va 
crește de la 2 la 3 milioane 
tone anual.

l)c 
din

Moscova
Producția fabricii de auto

mobile 
de pe 
prezent 
ine Pe 
Togliatti se vor 
de automobile .Jiguli" de mic 
litraj, cifră care depășește cu 
mult pe cea prevăzută ini
tial.

Construcția fabricii de pe 
Volga, rcali/ată cu participa
rea firmei italiene 
desfășoară în ritm accelerat. 
In prezent, au loc lucrări de 
amenajare a celei de-a doua

«lin orașul Togliatti, 
Volga, sc ridică in 
la 7()0 dc autoturis- 
zl. Anul acesta, la 

fabrica 172 000

,Fiat", sc

Prezente,
întrevedere

românești
MOSCOVA 23. — Corespon

dentul Agerpres, L. Duță, 
transmite: Turneul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" in 
Uniunea 
inaugurat 
prezentat 
pe scena 
Moscova, 
Chirița" de Tudor Mușatescu, 
după Vasile Alecsandri.

La spectacolul de gală au 
participat N. N. Rodionov, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., K. V. 
Voronkov, adjunct al minis
trului culturii, V. I. Konotop. 
prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., 
președintele conducerii cen
trale a Asociației de prie
tenie sovieto-române, artiști 
ai poporului din U.R.S.S., oa
meni de cultură și artă din 
capitala sovietică. Au fost 
prezenți, ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică, 
Teodor Marinescu, și mem
bri ai ambasadei române.

înainte de începerea spec
tacolului, artistul poporului 
al U.R.S.S. Iuri Zavadski i-a 
salutat pe solii artei teatrale 
românești, reliefind înaltele 
calități ale școlii teatrale din 
țara noastră, apreciată de pu
blicul sovietic. A răspuns ar
tistul poporului Radu Beligan, 
directorul Teatrului Național 
„l. L. Caragiale".

Aplaudat în repetate rân
duri la scenă deschisă, spec
tacolul s-a bucurat de un 
mare succes.

Artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea Ministerului 
Culturii al U.R.S.S.

Artiștii români vor mai 
prezenta la Moscova specta
cole cu piesa „Camera 
alături", de Paul Everac. 
își vor continua turneul 
Leningrad.

Sovietică a fost 
prin spectacolul 

de artiștii români 
Teatrului Mic din 
cu piesa „Coana

O

de 
Ei 
la

PARIS 23. — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite: In cadrul tur
neului pe care il întreprinde 
în Franța, Ansamblul de cin- 
tece și dansuri „Crai Nou" 
al Palatului Pionierilor din 
Brașov a prezentat două spec
tacole la Paris, în sălile Ple- 
yel și Bobino. Presa franceză 
comentează elogios măiestria 
tinerilor noștri interpret, iar 
televiziunea a transmis in di
rect fragmente din spectacol.

0 nouă rundă
secrete la

SALISBURY 23 (Agerpres). 
— O nouă rundă de convor
biri secrete a început viheri la 
Salisbury între o delegație con
dusă de Philip Adams, subse
cretar de stal în cabinetul bri
tanic și reprezentanți ai regi
mului lui Ian Smith, în în
cercarea de a găsi o soluție dis
putei provocate de declararea 
unilaterală, ân urmă cu șase 
ani, a independenței Rhodesiei 
do către guvernul minoritar ra
sist din această țară — anunță, 
agenția Reuter.

Frustrarea populației autoh
tone de dreptul de a se auto
guverna și de a obține inde
pendența reală a țării, fostă co
lonie britanică, a determinat 

cum se știe proteste ho
pe plan african și in-

linii de producție, ce va avea 
o capacitate de 220 000 de au
toturisme anual.

In 1975, după intrarea în 
funcțiune n celei dc-a treia 
linii de producție, fabrica va 
produce anual 060 000 de ma
șini.

Camioanele produse dc u- 
z.ina de autovehicule grele de 
la Liberec (Cehia «le nord) 
circulă în prezent pe șose
lele. a 65 dc țări. In cursul 
celor 20 dc ani dc existență, 
uz.ina a produs peste 116 00(1 
camioane. La sfirșitul actua
lului cincinal, relatează agen
ția C.T.K., volumul produc
ției dc camioane cc sc va 
realiza in uzină va spori cu 
peste 50 la sută. Intr-Un sin
gur an — 1975 — pe por
țile uzinei de la Liberec vor 
ieși 15 000 camioane.

VIETNAMUL DE SUD 23 (A- 
gerpres). — Unități ale forțe
lor patriotice din provincia My 
Tho au atacat In prima Jumă
tate a lunii octombrie nume
roase poziții întărite ale trupe
lor americano-saigoneze, scoțînd 
din luptă peste 140 de militari, 
anunță agenția dc presă Eli
berarea. De asemenea, in peri
oada 12—14 octombrie, unități 
ale Frontului Național de Eli
berare, au lansat in provincia 
Bien Hoa atacuri conjugate a- 
supra a zece baze ale Inami
cului, provocîndu-i pierderi gre
le in oameni și echipament de 
luptă. L-a 18 octombrie, patrio
ții sud-v lotname?! din provincia 
Tay Ninh au atacat prin sur
prindere pozițiile ocupate dc 
batalionul al șaselea de para- 
șutiști, amplasat la 5 kilometri 
sud-est de Xa Mat. Două com
panii ale inamicului au fost 
complet distruse. Dc asemenea, 
in aceeași zi, patrioții au su
pus unui puternic tir de arti
lerie Statul Major al batalio
nului al 50-lea al inamicului 
din zona Thien Ngon, provo
cîndu-i pierderi considerabile.

la 2 și 4 octombrie, in zona 
Platoului Boloven, patrioții lau- 
țieni nu scos din luptă pesto 
90 de soldați Inamici, au distrus 
mal multe vehicule militare și 
au capturat o importantă can
titate de echipament militar.

★
HANOI 23 (Agerpres) — A- 

gențla V.N.A. anunță că 
în perioada 16—20 octom
brie. avioane aparținînd a- 
viațicl militare a S.U.A. au 
bombardat salul Huong Lap, iar 
artilerii americană amplasată 
la sud de zona demilitarizată, 
a bombardat mai multe sato 
nord-vletnameze situate la nord 
de paralela 17. In legătură cu 
aceste noi provocări, Ministerul 
Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o de
clarație de protest, în care cere 
Statelor Unite să pună capăt 
imediat tuturor actelor care a- 
fectează securitatea și suvera
nitatea națională a R. D. Viet
nam.

LAOS

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
— Fostul prim-mi nistru japonez 
Nobusuke Kishi, aflat în vizită 
la Washington, a fost primit 
vineri la Casa Albă de preșe
dintele Nixon. Agenția U.P.l. 
transmite, citind oficialități ale 
Ambasadei japoneze din capi
tala S.U.A., că, în cursul În
trevederii, Kishi a solicitat Sta
telor Unite să retrocedeze Oki
nawa „cît mai curing posibil",

© ROMA. Docherii italieni 
au declarat vineri o grevă na
țională de 24 de ore, blocind 
toate operațiunile de incărcare- 
dcscărcare din porturile Italici, 
prin imobilizarea a numeroase 
nave comerciale în porturile 
Genova, Napoli, Trieste și Rari.

Greviștii reclamă îmbunătă
țirea condițiilor materiale.

a-

© BERLIN. Intre guvernele 
i:.D. Germane și R.P.D. Core
ene a fost semnat la Berlin 
protocolul cu privire la schim
bul de mărfuri reciproc pe a- 
nul 1972. Cu prilejul semnării 
protocolului, menționează
genția A.D.N., ministrul pentru 
probleme economice externe a' 
R.D.G., Horst Solie, l-a primit 
pe conducătorul delegației gu
vernamentale a R.P.D. Coreene, 
Han Su Gil, adjunct al minis
trului comerțului exterior. Au 
fost discutate probleme ale dez
voltării în continuare a rela
țiilor comerciale dintre cele do
uă țări.

© BELGRAD. La invitația 
președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, va face o vizită ofi
cială in S.U.A. între 28 octom
brie și 2 noiembrie a.c., infor
mează agenția Taniug.

PRAG A. In capitala R.S. 
Cehoslovace s-a desfășurat șe
dința Comisiei mixte cehoslova- 
co-austriece, în încheierea căreia 
a fost semnat un protocol privind 
schimbul de mărfuri între cele 
două țări pe anul 1972. După 
cum informează agenția C.T.K., 
părțile au hotărât ca plățile 
dintre cele două țări să fie e- 
fectuate în devize liber conver
tibile, cu începere de 
nuarie 1972.

la 1 ia-

Statele 
sc men-

• WASHINGTON. 
Unite și Piața comună 
țin pe pozițiile lor divergente 
in ceea ce privește suprataxa 
impusă de S.U.A. la importuri.

Salisbury
ttrnațional, inclusiv în Aduna
rea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite. Printr-o re
zoluție a O.N.U., guvernului bri
tanic i s-a cerut să nu recu
noască actul unilateral de in- 
dependență al lui Ian Smith 
și să ia măsuri, în baza obli
gațiilor ce-i revin ca țară fin 
administrarea căreia s-a aflat 
acest teritoriu, pentru a permi
te ca populația rhodesiană să-și 
aleagă propriul guvern. Pînă în 
prezent, însă, măsurile institui
te împotriva regimului minori
tar rasist din Rhodesia nu s-au 
soldat cu rezultate pozitive 
pentru populația autohtonă. 
Convorbirile inițiate în mai 
multe rânduri de guvernul bri
tanic cu Ian Smith au intrat 
de fiecare dată în impas.

Răpire în Uruguay
MONTEVIDEO 23 (Agerpres). 

— Vineri, poliția uruguayană 
a fost alertată din nou, cînd 
redactorul șef al ziarului ,E1 
Dia“, Jose Pereyra Gonzalez, a 
dispărut de la domiciliu, fiind

răpit de un grup de necunos- 
cuți. Nu se cunosc încă moti
vele acestei răpiri și nici au
torii ei. Cercetările poliției, ca 
și în cazurile precedente, au ră
mas fără rezultate.

reluînd astfel cererile anterioa
re a’.e guvernului nipon ca a- 
ceastă operație să sc încheie 
în prima parte a lunii aprilie 
1972, cînd începe anul financiar 
japonez, față de lunile iunie- 
iulie fixate ca termen final de 
autoritățile americane. Potrivit 
surselor menționate de agenția 
U.P.l., președintele Nixon a dat 
dispoziții să 
concordanță

se acționeze în 
cu aceste cerințe.

transmite din Washington agen
ția France Presse, într-o rela
tare consacrată desfășurării ne
gocierilor dintre S.U.A. și C.E.E. 
care au Ioc la Departamentul 
de Slat. Potrivit agenției, dele
gația Pieței comune a cerut de
legației americane ca S.U. \. să 
elimine suprataxa de 10 Ia sută, 
simultan cu realinierea parită
ților monetare ce urmează să 
fie negociate între timp.

® COPENHAGA. Potrivit in
formațiilor 
central de 
mareei, în 
în prezent 
de șomeri. Cel mai înalt ritm 
de creștere a șomajului se în
registrează în rândurile lucrăto
rilor din construcții și ale mun
citorilor necălificați.

Ziarul danez ..Land og Folk* 
precizează că numărul șomeri
lor este acum de aproape două 
ori mai mare decît în octom
brie 1970.

difuzate de 
statistică al 
această țară 
aproximativ

Biroul 
Dane- 
există 
20 000

© SAIGON. _La Saigon con
tinuă — a patra zi consecutiv 
— demonstrațiile studențești 
împotriva măsurilor represive 
ale poliției care a arestat nu
meroase persoane, inclusiv stu- 
denți și elevi, pentru vina de 
a fi protestat împotriva farsei 
alegerilor prezidențiale de la 
3 octombrie. Demonstranții cer 
să se pună capăt acestor mă
suri, care afectează grav liber
tățile democratice ale populați
ei. De asemenea, ci cer retra
gerea trupelor din Vietnamul 
do sud, a căror prezență .pro
voacă suferințe poporului sud- 
vietnamez".

> SOI IA. Agenția B.T.A. a- 
nunță că la Sofia a fost difuzat 
un comunicat oficial in care 
se arată că sîmbătă, 23 octom
brie, a încetat din viață, după 
o lungă și grea suferință, dr. 
Mara Maleevu-Jivkova, soția lui 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat al Bulgariei.

I 
I 
I
I
I

I 
I
I
I 
I

X1ENG KUANG 23 (Ager
pres). — Agenția Khaosan Pat- 
het Lao anunță că forțele pa
triotice laoțiene din provincia 
Xieng Kuang au scos din lup
tă în prima jumătate a lunii 
octombrie peste 200 de soldați 
inamici. Patrioții au doborât un 
elicopter și un avion, numărul 
avioanelor doborîte deasupra 
Laosului din 1964 și pînă în 
prezent ridieîndu-se la 2 237. 
Totodată, în timpul luptelor de

9 VARȘOVIA. Agenția P.A P. 
relatează că începînd de la 22 
octombrie, asupra țărmului nor
dic al R.P. Polone s-a abătut o 
puternică furtună. A fost para
lizată complet activitatea por
tului Szczecin. Vîntul, care a 
suflat cu o intensitate deosebi
tă, a provocat pagube însemna
te în întregul voievodat Szczecin. 
Datorită vîntului, menționează 
P.A.P., s-au produs perturbări 
Șl în transporturile rutiere.

© BELGRAD.
R.S.F. Iugoslavia, Iosip 1 
Tito, l-a primit sîmbătă 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, cu care a avut o con
vorbire prietenească — infor
mează agenția Taniug.

La primire a fost de față pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I, Gemă) Bie- 
dici.

Președintele 
Broz 

i pe

• WASHINGTON. Economia 
americană a înregistrat o scă
dere a ritmului său de dezvol
tare în cel de-al treilea trimes
tru al anului în curs, anunță 
un comunicat al Departamentu
lui Comerțului al S.U.A. Ast
fel, în perioada iulie-septembrie 
ritmul de creștere a producției 
a fost de numai trei la sută 
față de șase la sută, cît se pre
văzuse anterior. In aceeași pe
rioadă, rata de creștere a infla
ției a fost de 3,3 la sulă.

LIMA 23 (Agerpres). — Cea 
de-a 12-a reuniune a Comisiei 
speciale de coordonare latino- 
americană (C.E.C.L.A.), desfășu
rată în capitala peruană, și-a 
încheiat lucrările prin elabora
rea unui document intitula» 
.Consensul de la Lima", caro 
conține o serie de principii și 
recomandări ce urmează să fio 
supuse dezbaterii celei de-a 
treia Conferințe a Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvolta
re (U.N.C.T.A.D.).

«Consensul de la Lima" pro
pune realizarea unei acțiuni in
ternaționale în favoarea adop
tării principiilor de drept în 
dezvoltare, intensificarea schim
bului de informații științifice - 
și tehnologice și realizarea în 
relațiile comerciale a tratamen
tului preferențial generalizat. 
Documentul se pronunță pen-< 
tru o largă cooperare interna
țională pe baze echitabile, uni
versalizarea relațiilor, consa
crând, totodată, „dreptul inalie
nabil al latino-americanilor da 
a face comerț cu toate națiu
nile lumii".

Agenția Prensa Latina men
ționează că acest document, al 
cărui proiect a fost avansat de 
delegația braziliană, a suferi» 
importante modificări la suges
tiile reprezentanților Republicii 
Chile și Perului. Delegatul chi
lian a cerut ca .agresiunea e- 
conomică și violarea principi
ilor autodeterminării popoare
lor și neintervenției să fie a- 
duse în dezbaterea celei de-a 
treia conferințe U.N.C.T.A.D.", 
ale cărei lucrări se vor desfă
șura anul viitor la Santiago do 
Chile. La rîndul său, delegatul 
peruan s-a pronunțat pentru 
interzicerea tuturor experiențe
lor nucleare, fondurile destinate 
acestora urmînd să fie folosite 
în scopul dezvoltării economice.

„Consensul de la Limau va 
fi supus spre aprobare Confe
rinței miniștrilor țărilor Ame- 
riciî Latine, care va avea loa 
la Lima săniămîna viitoare.

EVENIMENTELE 
DE LA GRANIȚA 

INDO=PAKISTANEZA
CARACI 23 (Agerpres). — 

Artileria indiană a lansat la 
22 octombrie 1 300 de obuze 
în districtele pakistaneze Co-

inilla, Jesorc, Bogra și Rang- 
pur, in apropierea frontierei 
cu India, a anunțat poslui de 
radio pakistanez, reluat de a- 
genția Reuter.

★ ★ ★

DELIII 23 (Agerpres). — 
Patru aparate ale forțelor ae
riene pakistaneze au mitra
liat Ia 22 octombrie cîteva 
sate din districtul Comilla. 
din Bengalul oriental, în a- 
propicra frontierei cu India, 
făcind numeroase victime în

rindul 
nunță 
of India". Aceeași agenție in
formează că morticre și ram
pe de lansare de rachete pa
kistaneze au fost instalate in 
apropierea frontierelor orien
tale ale Indiei.

populației civile — a- 
agenția „Press Trust

Programul preliminar al 
misiunii selenare „Apollo-16“
HOUSTON 23 (Agerpres). 

— La centrul spațial de la 
Houston a fost anunțat vineri 
programul preliminar al des
fășurării misiunii selenare 
,Apollo-16“. Lansarea navei 
este fixată pentru data de 
17 martie 1972, ora 18,03 
GMT, iar aselenizarea pentru 
21 martie ora 22,25 GMT, în 
zona muntoasă a craterului 
Descartes. '
Young și Charles Duke ur
mează să rămînâ pe supra
fața Lunii trei zile și 58 do 
minute.

Astronauții John

Deși s-a constatat că efor
turile depuse de astronauți 
în timpul activității extrave- 
hiculare prelungite, desfășu
rată în cadrul misiunii .A- 
pollo-15‘‘, au avut repercu
siuni asupra sistemului vaso
motor și au dat naș
tere altor fenomene bio
medicale, N.A.S.A. a hotărât 
să mențină, deocamdată, cele 
trei etape, cu o durată de a- 
proape 18 orc, ale activității 
extravehlcufare, ca și în ca-

zul misiunii precedente. Intre 
timp, astronautul Thomas 
Mattingly va desfășura la 
bordul cabinei de comandă, 
care va evolua pe o orbită 
circumlunară, un program 
complex de cercetări și ex
periențe.

Amerizarea este fixată la 
data de 29 martie, ora 21,15 

în Pacific, durata to- 
misiunli urmînd să fie 
zile, 3 ore și 14 mi-

GMT, 
tală a 
de 12 
nute.
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