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tivele sale esența politicii științifice a partidului nostru de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul românesc. Acest amplu proces, care vizează creș
terea economică in ritmuri accelerate, dezvoltarea pc- bazo 
moderne a producției materialo, și in primul rind a indus
triei. se fundamentează pe investirea de către societate a 
unei mari părți din venitul național, din avuția națiunii, 
pentru înflorirea multilaterală a țării, pentru ridicarea bu
năstării poporului.

Datele oferite de Legea planului cincinal sînt de o cla
ritate perfectă. Creșterea venitului național intr-un ritm 
mediu anual de 11—12 la sută și stabilirea unei cote a fon
dului de acumulare de 30—32 la sulă, vor permite realiza
rea din fondurile centralizate ale statului a unui volum 
de investiții de 470 miliarde lei, mai mult decit s-a investit 
in întregul deceniu 1961—1970.

Uriașul volum dc investiții ale acestui nou cincinal se 
traduce intr-un program constructiv fără precedent in pa
tria noastră. Orientarea sa prioritară — in proporție de 
circa 6i> la sută — o reprezintă continuarea operei de in
dustrializare socialistă in ritmuri și proporții superioare. In 
același timp, se imprimă o dezvoltare intensă agriculturii, 
transporturilor, 
miei naționale, 
culturale.

Trăsăturile 
vustiții in actualul cincinal se regăsesc in mod elocvent și 
armonios și in prevederile referitoare la județul Huneusara. 
In cincinalul acesta, județul va beneficia de importante fon
duri de investiții, a căror valoare — cea mai marc din în
treaga istorie a județului — echivalează cu tot ceea ce s-a 
investit pe meleagurile hunedorene pe parcursul întregului 
deceniu 1950—1960. Valoarea ei este o reflectare fidelă a 
grijii partidului și statului nostru pentru ridicarea econo
mii ă sj social-culturală pentru înflorirea multilaterală a 
fiecărui județ, a fiecărei localități de Pe cuprinsul patriei

''tructurarea pe ramuri a investițiilor alocate județului, 
arată că in perioada 1971—1975 se acordă un rol prioritar, 
hofăritor intensificării procesului de industrializare, alit sub 
aspect cantitativ cit și calitativ. O impunătoare listă do 
obiective de însemnătate vitală pentru economia națională 
vine să demonstreze convingător amploarea dezvoltării 
modernizării industriei hunedorene.

De fapt, o bună parte dio aceste obiective se află 
stadiu avansat de execuție. Este vorba in primul rînd 
furnalul nr. 9 de 1000 mc și banda nr. 3 de aglomerare 
la Hunedoara, dc noile mine Livezeni și Bărbăteni. Uzina 
electrică de la Călan și altele. Lor li se vor adăuga in anii 
următori un laminor de sîrmă și alte dotări de înalt nivel 
tehnic la Hunedoara, dezvoltări și modernizări de capa
cități de producție la minele din Valea Jiului, Poiana Rus- 
căi. Apuseni, construirea și punerea în funcțiune dc mine 
noi pentru extracția minereurilor neferoase și bauxitei. 
Călanul se va înscrie in acest program de dezvoltare cu incă 
două noi și moderne unități productive pentru fabricarea 
produselor cărbunoase pe bază de cărbuni din Valea Jiului, 
precum și o turnătorie de cilindri pentru laminoare.

In județ, sint prevăzute, de asemenea, să sc construiască 
un mare combinat de materiale de construcții — care va 
cuprinde o fabrică de ciment, precum și o fabrică de che
restea. Industria ușoară, mai puțin reprezentată pînă in 
prezent in județ .se va implanta durabil prin construirea 
fabricii de țesături de la Deva și a fabricii de textile ne
țesute de la Petroșani. Se va extinde și moderniza fabrica 
.Viscoza" Lupeni. se va termina electrificarea liniei ferate 
Livezeni — Mintia.

Programul constructiv în agricultură este și el marcat 
de însemnate obiective. Se vor ridica complexe pentru creș- 
teren și inBrățarea animalelor. Se va extinde combinata, 
avicol de ta Mintia și se vor construi noi sere legumicole.

Dezvoltarea social-culturală este puternic reprezentată 
intensificarea procesului de urbanizare, de ridicare a

întreprinderea pelroșănea- 
nă de industrie locală ono
rează in bune condițiuni sar
cinile ce-i revin în acest an 
la produsele pentru export. 
Ea a livrat în termenele con
tractuale 20 000 schelete ta- 
bureți.

Pentru anul 1972. volumul 
producției destinate exportu
lui prevăzut a se realiza in 
cadrul I.I.L. Petroșani crește 
cu 25 la sută. Deja, din 
cursul acestei luni, s-an în
cheiat formele de contractare 
cu parteneri din străinătate 
pentru 25 000 schelete tabu- 
rețl, ceea ce atestă aprecie
rea creseîndă de care re bu
cură peste hotar?.? tării pro
dusele cu marca întreprinde
rii.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro-- 
mănia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit vineri dimineața pe pre
ședintele Comisiei pentru poli
tică externă a Bundestagului. 
Gerhard Schroder, care se află 
în țara noastră intr-o vizită o- 
ficială.

La primire au luat parte Mi
hai Dalea, președintele Comisiei 
pentru politică externă a Ma
rii Adunări Naționale, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și Tudor Drăganu,

Continuînd pe linia unor preo
cupări înscrise de mai mult 
timp ca metode de lucru ope
rative și eficiente. Biroul exe
cutiv. al Consiliului, municipal 
al sindicatelor a analizat, re
cent, în ședință de birou lărgi
tă, preocuparea comitetelor sin
dicatelor și comitetelor de di
recție din unitățile economice 
ale Văii Jiului pentru aprovi
zionarea de iarnă a cantinelor 
și asigurarea condițiilor optime 
de locuit în căminele munci
torești. O primă constatare des
prinsă din informarea prezen
tată în acest sens, scoate în 
evidență faptul că, la cele 13 
cantine care funcționează în 
municipiu! Petroșani, numărul 
de abonați permanenti a cres
cut simțitor față de anii pre- 
cedenți depășind cifra de 3 000 

’ (în medic 230 de abonpți la o 
cantină) asigurîndu-se astfel fie
cărei cantine o activitate con
stantă. Alături de această con
statare, se cuvine înscrisă și 
aceea că, sporind numărul a- 
bonaților, asigurîndu-se lună de 
lună o aprovizionare corespun
zătoare, s-a înregistrat și o îm
bunătățire calitativă a meselor 
servite, constatare dovedită prin 
faptul că, alături de obișnuiții 
nefamiliști, între abonații can
tinelor întîlnim și numeroși fa
miliști. Aceștia recurg la ser
viciile cantinelor din motive a- 
supra cărora nu ne propunem 
să insistăm cu acest prilej, a- 
bonații apreciind avantajele pe 

vicepreședinte al grupului ro
mân al Uniunii interparlamen
tare.

Oaspetele a fost însoțit de 
Erwin Wickert, ambasadorul 
R. F. a Germaniei la Bucu
rești.

In timpul întrevederii au fost 
discutate probleme privind re
lațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Fe
derală a Germaniei, subliniin- 
du-se că există condiții pentru 
o mai largă cooperare econo
mică, pentru promovarea unqr 

care o cantină le aduce fami
liei prin economisirea de timp 
și chiar de bani.

Cu toate acestei? mai per
sistă și unele neajurîSuri. -fi
naliza efectuată în biroul exe* 
cutiv a scos- Ia iveală, ca o 
necesitate imperioasă, asigura
rea unui spațiu corespunzător 
pentru msilozarea 
destinate cantinei 
Petri la, îndeosebi pentru pro
dusele agro-alimentare necesa
re pe timp de iarnă. De ase
menea, s-a mai scos în eviden
tă necesitatea extinderii la toa
te cantinele a experienței po
zitive dobîndite de unele can
tine prin înființarea gospodă
riilor anexe, diversificarea su
plimentului de hrană acordat 
muncitorilor mineri. înlăturarea 
altor neajunsuri care, deși de 
mică importanță, nu trebuie ne
glijate. Intre acestea amintim, 
ca exemplu, necesitatea de a 
se găsi o soluție pentri am
balarea igienică a suplimentu
lui, cerință exprimată în repe
tate rînduri de numeroși abo
nați ai cantinelor.

Constatări judicioase au fost 
făcute și în ce privește acti
vitatea căminelor muncitorești, 
despre care într-Un cuvînt se 
poate afirma că, la fel ca și 

noi forme de colaborare teh- 
nico-științifică reciproc avanta
joasă, pentru extinderea schim
burilor culturale dintre cele 
două țări.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte ale situației 
internaționale și s-a subliniat 
necesitatea de a se acționa în 
continuare pentru îmbunătățirea 
climatului pe continentul euro
pean, pentru destindere și pace 
în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

râ care au la îndemînâ o ba
ză materială bogată, c__
nată acestui scop. Cînd afir
măm că bibliotecile sindica’.e, 
singurele care au în Valea 
Jiului o activitate' cu carac
ter public, au datoria să-și

I
cîni tra- i 
direcția I 

muncii politico-educative, bl- . 
bliotccile sindicale sînt che- I 
mate să se alinieze in pri- * 
mele rînduri ale activității e- I 
ducalive, ca foruri de cultu- I 

' ’ ' o ba- I
desti- |

I 

.......................... ..... .......................  I 

aducă aportul lor concret și I 
eficient la îmbunătățirea mun- • 
cii politico-educative, ținem I 
seama de faptul că cele 12 | 
n . I- I

in care mai 
avem multe 

de făcut
biblioteci sindicale din muni
cipiul Petroșani însumează un 
fond de carte de peste 150 000 
volume. Aici sînt cuprinse 
colecții de literatură politi
că, științifică, tehnică și be
letristică. Dat fiind numărul 
impunător al volumelor pe 
care le posedă bibliotecile 
sindicale, nc-am gîndit că nu 
este lipsit de importanță să 
abordăm problema populari
zării acestui fond de carte.

Evident, problema popu
larizării cărții și a bibliote
cii nu este numai sarcina 
bibliotecarului. A o lăsa doar 
pe seama lui înseamnă să îi 
minimalizăm importanța. Nu 
se poate contesta 
bibliotecarul are 
rînd sarcina să-și 
biblioteca în așa 
cititorii să fie în 
ță informați asupra colecțiilor 
existente și asupra lucrărilor 
noi achiziționate. Tot biblio
tecarul are obligația de a or
ganiza vitrine cu noutăți, ex
poziții cu tematici precise — 
mijloace eficiente de popu
larizare a cărții. La bibliote
cile Casei de cultură și clu
burilor din Vulcan, Petrila 
sînt în permanență expoziții 
de cărți politice. La Lonea 
și Lupeni s-au organizat, de 
asemenea, în anul curent mai 
multe expoziții menite să 
pună în evidență anumite co
lecții aflate în fondul de car
te al bibliotecilor respective. 
Deși, în general s-au folosit 
diferite forme de populariza
re a cărții, acestea s-au li
mitat, în majoritatea cazuri
lor, numai la incinta biblio
tecii. Sînt mai rare cazurile 
cînd s-a încercat întocmirea 
unor liste cu cărțile noi, cînd 
s-au organizat prezentări ale 
diferitelor lucrări apărute, în

Faptul 
divers 

în lume 

Vineri, după-ainiază, la sediul 
C.C. al P.C.R. au avut loc con
vorbiri între delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al P.C.R., și 
delegația Partidului Comunist 
Mexican, condusă de tovarășul 
Arnoldo Martinez Verdugo, 
prim-secretar ai C.C. al P.C.M.

Din delegația română au fă
cut parte tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al

A
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Pentru înfăptuirea prevederilor 
programului national 

de dezvoltare a zootehniei
Principalul obiectiv către ca

re se îndreaptă întreaga poli
tică a partidului și statului nos
tru este, așa cum se știe, ridi
carea continuă a nivelului de 
trai, satisfacerea cît mai depli
nă a tuturor necesităților de 
consum a’e întregului popor. 
Pe această linie, asigurarea con
sumului sporit de produse agro- 
alimentare, îndeosebi carne și 
preparate de carne, se înscrie 
ca una din sarcinile de seamă 
pe care le are de rezolvat sec
torul creșterii animalelor.

In acest context și munici
piului nostru îi revin sarcini 
de contractare și valorificare a

VOCAȚII UNIVERSITARE î
Coordonate 
hunedorene

I
I
I
I 
I
*

D întotdeauna muncitori
mea meleagurilor hu
nedorene s-a simțit 

organic legată de slova, de 
știința de carte, a fost înseta
tă de dorul cunoașterii. Mine
rul din Valea Jiului sau din 
Munții Apuseni,’ plămăduito- 
rul metalului de la Hunedoa
ra sau Călan, ceferistul de la 
Simeria sau chimistul de la O- 
răștie, au văzut in cultură, in 
știință, in literatură arme de 
luptă împotriva exploatării, 
pentru luminarea drumului lor 
și al fiilor lor spie seninul u- 
nei vieți demne.

Mărturiile bătăliei muncito
rimii hunedorene pentru cultu- 
tă și educație sint numeroase 
și nu mai prejos decit marile 
oătălii pentiu oreptate și dem
nitate. Kindurile de față nu-și 
propun insă o retrospectivă in 
acest sens. Ele au fost sugera
te de citeva fapte, caie astăzi, 
in plin ovint al României spre 
inolte culmi de civilizație și 
progres, par de un firesc abso
lut obișnuit. Și totuși...

Cu puțin timp in urmă ci
tadela universitară a 
Văii Jiului și-a deschis 

din nou, cu generozitate, porțile 
unei noi pleiade de studenți. 
Așișdereo, Institutul 'de subin- 
gineri de la Hunedoara, aflat 
sub patronajul deosebit de 
competent, de respectabilă ținu
tă științifică și didactică a prodi
giosului instirițt petroșanean, ca
re, spre elogiul său a dat pină 
acum mineritului românesc un 
numeros și demn detașament 
de specialiști de prestigiu. Ci
ne sint insă cei care au „bă
tut" și „li s-au deschis" porțile 
amintitelor instituții științifice ? 
Aflăm dintr-o sumară statisti

I’.C.R. și Ghiztia Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a procedat 
Iu o informare reciprocă pri
vind principalele preocupări ale 
celor două partide, precum și 
la un âchimb de vederi în le
gătură cu unele probleme ac
tuale ale situației internaționale, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești și ale luptei revolu
ționare. antiimperialiste.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o ambianță caldă, tovără
șească.

animalelor și produselor anima
liere.

In acest an, in cadrul locali
tăților din Valea Jiului, s-au 
înregistrat peste 10 000 taurine 
și peste 27 000 ovine, mareînd 
o creștere simțitoare față de 
anii precedenți. Acest lucru se 
datorește faptului că sectorul 
creșterii animalelor, prin grija 
partidului și statului nostru, a 
primit un sprijin deosebit prin 
îmbunătățirea condițiilor de 
contractare a animalelor și pro
duselor animaliere, asigurîndu- 
se venituri sporite țărănimii cît 
și furaje concentrate pentru a- 
nimalele contractate.

că pusă la-ndemino de admi
nistrație, că in proporție de 
peste două treimi, viitorii ingi
neri și subingineri mineri și si- 
derurgiști sint, de fapt, hune- 
doreni. Fii și fiice de mineri, 
de siderurgiști, de țărani co
operatori și intelectuali din tot 
județul.

Vocația universitară nu este 
proprie numai acelor tineri sir- 
guincioși, stăruitori in dorința 
de a cuceri culmile științei și 
tehnicii, maturi și responsabili 
de menirea lor de o deveni 
membri de nădejde ai societă
ții noastre socialiste. Vocația 
universitară este astăzi proprie 
tuturor muncitorilor înaintați, 
maiștrilor, tehnicienilor și chiar 
specialiștilor și cadrelor de 
conducere, țăranilor coopera
tori, mecanizatorilor, intelectu
alilor satelor noastre. Afirma
ția ar putea părea gratuită da
că realități de stringentă ac
tualitate n-ar susține-o solid.

In aceste zile, cind întregul 
popor este animat de nobilele 
idealuri ale programului de e- 
ducare comunistă elaborai de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in județul nostru, 8 universități

# După cum Informează 
Ministerul .Sănătății, baza ma- 
teria’â a ocrotirii sănătății 
populației s-n îmbogățit în a- 
cest un cu noi unități spita
licești. Este vorba de spita
lele județene din S’atina. A- 
lexandria și Miercurea Cine, 
rare dispun în total dc peste 
2 100 d-, paturi. Totodată, au 
fost date în folosință policli
nica din cartierul Titan și pu- 
li l.id'-i județului Ilfov

In curs de execuție, numind 
a fi terminate pînă la sfir- 
șltul acestui an. se află alte 
șase spitale cu un număr to
tal de 4 900 dc paturi.

# Vineri, la Institutul de 
Izotopi stabili din Cluj s-au 
încheiat lucrările unei reu
niuni științifice internaționale 
la care au luat parte oameni 
de știință din Elveția, Fran
ța, R. F. a Germaniei. Iu
goslavia. Polonia. S.U.A. și 
România. La sfîrșitul reuniu-

Breviar
nil. profesorul Victor Mer
gea. membru corespondent al 
Academiei, directorul institu
tului. a declarat coresponden
tului Agerpres — L. Roman : 
Cuprinzătoare.n informare, re
alizată in cadrul reuniunii, 
va sluji progresului cercetă
rilor I/utopice.

S-a stabilit ca. în cursul 
anului viitor, să fie organi
zată la Cluj o conferință in
ternațională la care sâ parti
cipe savanți și cercetători dln- 
tr-un mare număr dc țări in
teresate în dezvoltarea aces
tor cercetări.

# Majoritatea lucrărilor 
de construcții și montaj de 
pe șantierul hidroenergetic 
și de navigație ..Porțile de 
Fier", se apropie dc cota fi
nală. In aceste zile, sala tur
binelor centra'ei electrice este 
cuprinsă din nou dc freamă
tul efervescent al momente
lor specifice premierelor lu
minii. Ultimul hidroagregat de 
175 MW în greutate de 3 500 
tone, montat cu 72 de zile 
mai repede față de angaja
ment, se află în probe teh
nologice. In felul acesta, sint 
create condițiile ca el să fie 
conectat la sistemul energetic 
național cu mult înainte dc 
termen.

In aval de centrală, colec
tivele de electricieni lucrea
ză intens pentru punerea în 
funcțiune a unui autotrans- 
formator de 400 kV, preconi- 
zîndu-se ca pînă la sfîrșitul 
anului lucrările să fie termi
nate.

(Agerpreș)

Organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare mu
nicipal, orășenești și comunale 
s-au preocupat de populariza
rea in rîndul crescătorilor de 
animale luînd. în același timp, 
unele măsuri pentru sporirea 
efectivelor de animale. Pînă în 
prezent în Valea Jiului s-au 
încheiat contracte pentru 200 
taurine adulte, peste 1 700 ti
neret bovin, pentru cantități

Ing. Elena ZEȚA 
agronom principal

(Continuare in pag. a 3-a)
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populare și-au deschis porțile 
Pe lingă universitățile de la 
Petroșani, Hunedoara și Deva 
cu o îndelungată tradiție și re
zultate deosebite in ridicaiea 
nivelului politico-ideologic, teh- 
nico-științific și cultural a mii și 
mii de oameni ai muncii, anul 
acesta vor deveni „studenți" ai 
universităților populare munci
tori, tehnicieni și ingineri de 
la Orăștie, și Hațeg, țărani co
operatori, mecanizatori și inte
lectuali din comunele Boia de 
Criș, Geoagiu și Certej.

Rostul celor 8 universități hu
nedorene este acela pe care 
secretorul general al partidului 
nostru îl subliniază cu tărie și 
claritate : de a contribui la e- 
ducarea marxist-leninistă a oa
menilor muncii, Io forme rea 
unei înalte conștiințe sociclis- 
te. Acestui deziderat major ii 
vor răspunde cele peste 100 
de cursuri universitare popu
lare, ai căror lectori vor fi ce
le mai bune cache din epora-
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Militind pentru aplicarea în via
ță a măsurilor cuprinse in vastul 
program aprobat de conducerea 
partidului pe baza propunerilor fă
cute de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru îmbunătățirea activității po- 
litico-ideologice, de educare mar- 
xist-leninistă a membrilor dc partid, 
a tuturor oamenilor muncii. Comi
tetul municipal, celelalte organe și 
organizații de partid din Valea Jiu
lui, desfășoară o activitate tot mai 
susținută și mai eficientă in vede
rea ridicării conștiinței socialiste a 
maselor, a mobilizării cu succes a 
minerilor, constructorilor și celor
lalți oameni ai muncii din munici
piu la realizarea sarcinilor trasate 
de partid.

In acest context își găsește locul 
și recentul schimb de experiență 
organizat în orașul Vulcan pe tema 
îmbogățirii și îmbunătățirii agita

ției vizuale și altor forme ale mun
cii politice de masă. Un număr în
semnat de activiști salariați și obș
tești — primii secretari și secretarii 
cu propaganda de la comitetele o- 
rășenești de partid, secretarii co
mitetelor de partid, reprezentanți 
ai organizațiilor dc sindicat și 
U.T.C. din principalele întreprin
deri, responsabili ai unor gazete de 
perete, directori de cluburi ș. a. — 
au vizitat exploatările miniere Pa- 
roșeni și Vulcan, Centrala termo
electrică Paroșeni și preparația Co
rcești urmărind ,.pc viu" cum este 
organizată munca politică-ideologi- 
că în aceste unități, iar la sfîrșit în 
jurul unei „mese rotunde" organi
zate la clubul din Vulcan și-au 
spus părerea despre ceea ce e bun 
și mai puțin bun, au înfățișat as
pecte din experiența lor.

în munca politică de masă

COORDONATELE
EFICIENTEI:

• CONȚINUT bogat • CARACTER concret, operativ 
și combativ • FORME interesante

INTERESANT Șl EFICIENT CIT POATE SPUNE UN SIN-

De la bun început se impune 
a fi ni inul Taptul câ în orașul 
Vulcan s-o acumulat o boeatâ 
«i intens- ■ • experiențâ - i- 
tivă în on.uni.area și desfășu
rarea muncii politice de masă 
demnă de studî 
pentru valoare; 
pentru puterea 
ș? influențare ■

Lo mina Pai 
altfel a lăsat w 
pr 
mi

GUR PANOU

di

bir

inuii 
pro-
;jr i.

pa

P

De mare eficacitate și în 
același timp interesant ni s-a 
părut panoul expus la intrarea 
in sala de apel — deci un loc 
prin fața căruia trec în fiecare 
•i dc cel puțin două ori toți su- 
lariații întreprinderii I — inti
tulat succ '1 ..Ce trebuie să 
cunoască fiecare angajat al ex
ploatării miniere Paroșeni". 
Faptul că avea un titlu care 
slîrnește curiozitatea, eă era 
prezentat intr-o grafică frumoa
sa și că era scris citeț, cu li
tere majuscule, ne-a determinat 
și ]>e noi să ne oprim în fațn 
lui să-1 parcurgem cu privirea 
de la ingeput pînă la sfîrșit, 
să -’flam . ce trebuie să cunoas
că fiecare angajat al minei.

Nu erau 
comun 
privire

foarte

fost

și fapte* cuprinzînd fi 

concrete ale unor utilaj* 

dotată mina, locuri de
în care acestea funcționează, 
oameni care !e deservesc, trezeș
te un viu interes pentru 
nica avansată, stimulează 
resul pentru introducerea 
Jui în producție. (Nu este 
dc interes să a:r. •;m ă 
Paroșeni este 
mai dotată cu mijii 
ne de extragere a 
Și poate nu intîmplător aceste 
mijloace sînt folosite cu suc
ces).

„Agitația vizuală, la exploa
tarea noastră — arăta tov. ing. 
Nicolae Bucur, sece t.iru > omi- 
tetuluj de partid al minei — 
nu este folosită ca o formă in
dependentă a muncii politice, ci 

.se completează reciproc cu al
te forme de agitație. Spre exem
plu, în jurul panourilor cu fo
tografii se organizează de către 
secretari a> organizațiilor de 
bază, șefi de sectoare, agitatori, 
discuții pe teme în legătură cu 
imaginile reprezentate, făcîn- 
■du-se compara’.li și cu situații 
din trecut

In sala de apel, in fața gra
ficului in care sînt înscrise re
zultatele decadale ale brigăzi
lor, gradul de îndeplinire a 
planului și nivelul randamente
lor se organizează, de aseme
nea, astfel de discuții la care 

iparticipă șefi de sectoare, in- 
fgineri, maiștri și bineînțeles a- 
gitatori. Cu această ocazie se 
subliniază factorii care au de
terminat realizarea planului, ni
velul ridicat a) unor randamen
te — factori printre care sînt 
prezenți întotdeauna tehnica 
nouă și organizarea superioară 
a producției — subliniindu-se 
realizările dc vîrf de la unele 
Tocuri de muncă cu un înalt 
nive] de mecanizare. In cele 
maj multe cnzuri sînt puse cu 
acc6te prilejuri întrebări, la ca
re se dau răspunsuri pe loc.

Pentru sprijinirea acțiunilor 
întreprinse în scopul promovă
rii Și stimulării noului in pro
cesul de producție, formele de 
«gitațje amintite sînt comple
tate Și prin emisiunile stației 
de radio-amplificare. In acest 
sens se alcătuiesc programe 
scurte care se difuzează pe 
schimburi între orele de pon
ta j. Aceste programe se refe
ră, de asemenea, la realizările 
deosebite obținute la locurile 
de muncă cu o organizare su
perioară și o dotare tehnică a- 
▼ansată.

teh- 
inte- 
nou- 
lipst 
mina

exploatarea cea 
ace moder- 
cărbunelui.

mentarii. Dacă, cu excepția ce
lor văzute la mina Paroșeni, 
aceste constatări n-au consti
tuit in sensul plenar al cuvîn- 
tuluj un schimb dc experiență 
pentru faptul 
train " 
și prepar 
dominat 
discuțiile 
tunde au împlinit în mare mă
sură acest gol.

— Personal apreciez, modul 
in care este condusă munca 
politică de masă la mina Pa
roșeni — arăta în iuvintu| său 
tovarășul Andrei Colda — și 
din cite am văzut sînt convins 
că ea și-a adus o mare contri
buție la introducerea și folo
sirea i u rezultate bune a teh
nicii moderne, precum și la 
trecerea cu rezultate bune 'a 
lucrul de 6 ore pentru mineri.

pe plan național ca și pe pian 
local, să arătăm perspectivi 
dezvoltării țării, o municipiu
lui, a fiecărei localități în a- 
oeastă etapă.

— șl bine și rău — despre pro
bleme personale, despic modul 
dc folosire a timpului liber Ș.a. 
Am observat efi aceste divuții 
dur la o apropiere între con
ducătorul direct al procesului 
de producție și mineri, la creș
terea încrederii și respectului 
reciproc, la o mai bună mobi
lizare in procesul de produc
ție. Ținind seama de acc'ti re
zultate mi-aș permite să reco
mand și altor tovarăși, să în
ec rve eficacitatea ei.

In legătură cu agitația vi
zuală, cea mai mare parte din
tre noi facem o mare greșeală i 
vrem ca lotul să fie în ulei, 
să țină ani dc zi’.e. Acest lu
cru nu e bun. Pe 
tul că e costisitor 
pua cu o cerință 
a muncii politice 
operativitatea. Trebuie să 
sim forme, mijloace, soluții ca
re să ne dea posibilitate să fa
cem o agitație vizuală foar'.e 
operativă. Dacă un om a sal
vat un abataj de la surpare, 
acest om, cind iese din mină 
să vadă fapta sa reflectată la 
g-izeta de perele sau pe un pa
nou. să fie felicitat șj eviden
țiat în ziua aceea, nu a doua 
zi sau peste o săptămînâ La 
fel. cel care săvîrșește o aba
tere de la disciplină sau face 
o faptă rea, să fie criticat cit 
se poate de operativ.

tru munca politică de hiasâ. 
i de perete din curtea 
■ației (de ce o fi trebuit 

construiască din beton 
măcar

Că este mult adevăr în aces
te spuse, o confirmă și faptul 
că pe panoul dc întrecere și il
eum figurează zonele care de 
multă vreme au fost desființate. 
Sau un alt fapt caic a Jtîrnil 
pe bună dreptate numeroase 
critici : la ’ intrarea in noul 
complex, un anunț pune in ve
dere în termeni foarte •ategu- 
rici, tuturor salariaților câ „in
trarea în incinta complexului 
în haine de șut este iniei'zi.să!“ 
Dar gazeta de perete .. urbu- 
ncle*. organ al comitetelor de 
partid, sindicat și U.T.C. pe m - 
nă se află în această incintă. 
I’e bună dreptate s-a pus între
barea : Cine citește această ga
zetă dacă intrarea salariaților 
„în haine de șut' este interzi
să în acest loc ? Lăsăm la o 
Darie caracterul aristocratic al 
acestui anunț despre care s-ar

Gazeta 
prepar; 
să se 
armat ? nu arc nici 
titlu. In dosul geamului, tin a 
tiCol kilometric bătut la mași
nă la un rînd despre „Curățe
nia in •<• ili'itl atenției" (oare 
chiar curățenia este problema 
numărul unu '.a Corcești ?), al
tul tot kilometric și, tot bătut 
la mașină prezenta niște situa
ții sub formă de tabele, despic 
rezultatele întrecerii pe trimes
trul III, în a] treilea (.și ulti
mul!). despre disciplina în sec
ția <ie transport. In loc de orice 
comentariu fie-ne permis să re
dăm cu absolută exactitate cî- 
teva fragmente din comentari
ile făcute în fața acestui „edi
ficiu*. impropriu considerat ga
zetă de perete r

N-avcm nimic împotriva popu
larizării muncilor patriotice 
pentru amenajarea unor baze 
sportive sau in alte scopuri. 
Din contră 1 Dar dacă acest 
panou a fost destinat și prin 
forma sa, popularizării frunta
șilor și evidențiaților în între
cerea socialistă, de ce să 
fie folosit în acest scop ?

Nu se pot spune prea multe 
lucruri bune nici despre gazeta 
de perete „Energia*, organ al 
—nnitetelor de partid, sindicat 
și U.T.C. de la aceeași între
prindere. Cea mai mare parte 
din suprafața gazetei, care pa
ra fiir.iH -a la vedere dar nu 
și interesantă la citire este o- 
cupată de desene — turnuri de 
răcire aburind, munți și văi 
străbătute de linii de înaltă 
tensiune și tot felul de zorzoa
ne. iar în altă parte.. bineîn
țeles. centrala cu toate anexe
le ei! In conținut, două arti- 
rolnșe minuscu’e deoflșite dc 
vreme și de evenimente.

— Slabă! remarcă tovarășul 
Ton Rădulescu, primul secretar 
a] comitetului orășenesc de 
partid Petrila.

— Foarte săracă la conținut! 
Dumitru

Hor. secretarul comitetului de 
partid al minei Aninoasa.

ARĂTOS NU ÎNSEAMNĂ NEA-

n»

ă la tcrmocen- 
l’noșcni, la mina Vulcan 

u-ația Corocștj au pre- 
clemcntcle negative, 

? in jurul mesei ro-

ELEMENTUL CEL MAI ESENȚI»

AL : OMUL

lingă fap- 
nu se îm- 
elementarâ 
de masă i 

gă-

T Privc^ munca
pv.iticd dc masă in susținerea 
octivjtdțh de producție consid- r 
ca in special axitotla vizuală 
c’Lc unilateral 14-utâ în s. 
sul că vizează insuficient e'- - 
u’ri.lul cel mi; esențial : O.MI ■ 
Lure găsim peste tot, die vn , 
, ,r °’n”1 Preocupările s-i> 
este mai puțin prezent. Noi tre- ulen|ie jn 
n ul nn.l OJIIl p, nlr„ c , „
O ți prin el făurim totul.
. , .CrC‘ ci "Ci c lipso noa»- 
, ce , mai mare .- deficient-, 'e 
'n munca cu omul — spum i 
,' '' 'oier Dan,

, , ■ ricar)I. Noi am uitat
destul <li> repede unele lw™-i 
bune pe rare le-am făcut j

ă. Alla data cînd o echipă de 
muieri obținea un succes im
portant era așteptată la supra- 
lata dc conducerea minei, tie 
reprezentanții organizațiilor de 
purtid. sindicat și tineret mi- 
norilor li se ’ -
cald, erau felicitați 
minau flori, iar 
aducea și fanfara, 
spun numai pentru Vulcan, ci 
Ș‘ pentru noi. La mina Uri- 
cam țoală lumea _ nu numai 
tovarășii de la conducerea mi
nei dar 51 cei de la comilctul 
de partid și de sindicat spu„ 
deseor, vorbe foarte mari des- 
Pre răspundere, despre indato- 

dar folosesc prea putina curate pentru a slimulaP pen- 
tn> a încuraja omul mină 
se petrec multe fapte de e- 
ro«m. .dovezi de abnegație S3 
P'-etuim -ceste lucruri să in- 

„vățăm și pe alții ș-0 facă
In cadrul schimbului de ex

periență s-a pus un accent deo
sebit pe necesitatea tmbunăl.l- 
l'rit caracterului educativ aț oa
meni or in sensul dezvoltării 
Irăsăluiilor morale înaintate 
oui în muneă cit și în com
portare și de a supune jude- 
câți) opiniei colective faptele negative. '

— De mult timp Se discută 
sm ’ra,a '",“051 M-n, tovară
șul Ion Radulescu prim-secre- 
Srt d ™™,,etului menesc de 
partid Petrda _ că se vor crea 
la nivel de orașe gazete sail- 
rice de stradă prin care să fie 
biciuite unele apucături rele Nu înțeleg de ce se tărăgă^ 

« acest lucru m unele orașe. 
Noi avem o asemenea gazetă 

PiWSIhe la Petrila și o vom scoate cit dc Csrlnd. e«d "ă 

mL.X trbui 00 oi-snnele de 
miliție să acorde și ele un 

mal Mergînd mal
> eixu-te cu această idee mă cțn. 
,'LEi Că car pu,ea '«« ma> 
nufț pe Im,a educării t-nere- 
>dm prm mijloacele muncii po- 

X n’-as" “re ne i,au la 
îndetnînă. inclusiv agitația Vi- 
zu"’Ș — !n întreprinderi.

Subliniind justețea observa
țiilor entice tăcute de pa-tici- 
pantu la schimbul de experien- 
ia. tovarășul Petre Barbu prl- 
fr-nl secretar al comitetului e- 
rașenesc de partid Vulcan a 
relevat necesitatea de a se des- 
făsura o activitate pontică mai 
dinamică, mai concretă mai 
slnns legată dc oameni,' de j 
se depune eforturi mai mari 
Pentru ridicarea acestei mun- i 
la un nivel corespunzător ce- 
rmțelor actuale.

SCHIMB DE EXPERIENȚA 
ÎN ORAȘUL VULCAN

ieșite din 
dimpotrivă._ Dintr-o 

aruncată peste primul 

lucru" am aflat că o 
cru pentru mină repre- 
60 tone de cărbune, că 

:iv pentru 
înseamnă un minus 

oră 262 kg iar 
kg de cărbune.

de 
lu<
2 160 tone de cărbu' 
erdută neproduct 

ang;
2,1 
minut 44

de 
ită

un 
de 
un 
Tot așa, din capitolul privitor 
la activitatea de investiții aflăm 
valoarea timpului de lucru in- 
cepind de la activitatea minei 
într-un an, pînă la activitatea 
unui angajat intr-un minut. Al
te capitole înfățișează ce pier
deri aduce minei neincadrarea 
in normele admise de calitate, 
ce semnificație valorică are 
realizarea unei producții peste 
plan de L 10, 100, 1000. 10 000 
tone de cărbune sau ce reper
cusiuni materiale se răsfrîng a- 
supra angaja'ului care face ab
sente nemotivate Și asupra fa
miliei sale. Credem că nu este 
salariat al minei care să nu se 
fi oprit în fața acestui pa
nou pentru a 
trebuie să cunoască și că 
se poate ca toate 
fi lăsat o urmă 
în conștiința lui.

PARAT Șl UTIL I

pă- 
fă- 
fe-

NUMAI „CA

afla... ceea ce 
nu 

acestea să nu 
de influență

SA FIE" ?

deUrmărind agitația vizuală 
la celelalte întreprinderi vizi
tate rămîj însă cu impresia că 
munca politică de masă la Vul
can, agitația vizuală nu este 
condusă. îndrumată și coordo
nată dc același organ orășe
nesc de partid. Pe ce ne ba
zăm această afirmație ? Gaze
lele de perete, numeroase pa
nouri, lozinci și alte forme de 
agitație din restul unităților 
vizitate, par mai degrabă să te 
convingă că rolul lor este <le 
a fi și nimic mai mult sau de 
a convinge eventual de talentul 
în arta arhitecturală sau pic
turală (am mai adăuga noi în 
arta de a risipi inutil unele 
materiale și fonduri) al unora. 
In curtea termocentralei Paro
șeni atrage privirea de la dis
tanță, prin monumentalitatea 
sa. un panou înalt de circa 4 
metri, o construcție (nu știm 
cum să-i spunem altfel) în for
mă de stea, imitînd steaua de 
fruntaș în întrecerea socialistă 
pe care, de altfel, se și află 
scris „Fruntași în întrecerea 
socialistă pe anul 1970'. Apro- 
piindu-te să faci cunoștință cu 
fruntașii acestui vrednic colec
tiv constați insă surprins că In 
spațiul (micul spațiu. ținînd 
seama de proporții) rezervat 
fruntașilor, sînt expuse cîtevâ 
aspecte de la muncile patriotice 
efectuate pentru construcția de 

sportive în localitate.

Constatări asemănătoare 
absolut justificate, după 
rcrca noastră — sini 
cute și la mina Vulcan. Tot 
lu] de scrieri țipătoare. în pro
porție de peste 80 la sută pri
vitoare la protecția muncii dar 
mai toate șterse de vreme și 
înnegrite dc fum. reflectă preo
cuparea nu atît pentru a or
ganiza o agitație vizuală care 
să influențeze oamenii, să de
termine operativ înlăturarea u- 
nor stări de lucruri negative, 
cîl pentru... ca să fie !

De altfel s-a și auzit remar
ca făcută nu cu răutate de că
tre tovarășul Andrei Colda, se
cretarul comitetului de partid 
al minei Lonea (remarcă de 
nimeni și de nimic contrazisă): 

ci, agitația vizuală e 
nai mult ca să fure o-

mai putea discuta dar ne pu
nem și noi întrebarea : se va 
găsi cineva care să-și schimbe 
costumul numai pentru a citi 
gazeta de perete? Avem multe 
motive să credem că tovarășii 
care răspund de agitația vizuală 
de la mina Vulcan nu sînt pre
ocupați în prea mare măsură 
de a da eficacitate muncii po
litice dc masă, de a folosi <>- 
perativ și concret ca un mij
loc permanent dc educare, de 
influențare, de mobilizare < a 
colectivului. In gazeta aminti
tă, care, în treacăt fie spus, nu 
are dată, se găsesc doar trei 
articole neinteresante, .și nici 
unul critic.

— Părerea mea e câ această 
gazetă e făcută mai mult pen
tru decor — își exprimă păre
rea tovarășului Ion Badea, acti
vist al comitetului municipal 
de partid.

Aceleași aprecieri se pot face 
și la adresa comitetului de 
partid al preparațici Corcești 
în legătură cu preocuparea pen-

— E frumoasă ! (exclamația 
aparține unui tovarăș căruia 
nu i-am reținut numele).

— Frumoasă dar nefolosi
toare ! Ștefan Popa, secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid -Lupeni).

— Un „monument" ! (George 
Negraru de la Casa dc cultură 
Petroșani).

— Cred că articolul acesta 
de jos, care e șters de vreme, 
n-a fost citit nici măcar de 5 
persoane (Iosif Tellmann, artist 

. plastic).
— Pare că e făcută pentru 

pitici. Cine o să stea chiroit 
ca să citească aceste articole 
kilometrice ? Eugen Slrickber- 
ger, responsabilul gazetei de 
perete de la mina Petrila).

Aceste probleme ne preocupă 
și pe noi și avem ce Învăța 
din experiența tovarășilor de 
Ia Paroșeni.

Cu titlul informativ ăș vrea 
să arăt că la Lonea în preocu
parea de a' găsi forme mai c- 
ficiente ale muncii politice de 
masă, pentru îmbunătățirea cli
matului în relația maistru-mun- 
citor, am introdus cu bune re
zultate orele de ..diriginție mun
citorească*. Ce sînt aceste .ore“? 
Săptăminal. maistrul discută cu 
muncitorii din subordinea lui, 
timp de 10—15 minute nu ca 
la o ședință, nu pentru a sanc
ționa sau trage la răspundere 
oi în mod mai apropiat, mai 
liber, ca de la om la om des
pre modul în care s-a muncit

MAI APROAPE DE REALITA-

ȚILE CONCRETE!

; punea un cuvin 1 
li se în- 

uneori li 
Asta n-o

se

O MARE GREȘEALA : VREM

CA TOTUL SĂ FIE IN ULEI...

Ne oprim aici cu constatările 
făcute la fața locului, care con
siderăm, nu au nevoie de co-

— Ești drăguț să treci prin 
atelier și să-mi aduci din 
sertar lupa... Articolele par 
interesante și...

șeni in timpul vizitai i

de oaspeți in cadrul

bului de experiență.

Aspect de la mina

ÎN LOC DE

— Iar aici, după cum ob
servați, va fi un panou de 
onoare afectat fruntașilor in 
producție, un afișier, o ga/etă 
de perele satirică Și Un re
gulament privind N.D.P.M.-ul, 
în vederea viitorului schimb 
de experiență pe care-l vom

Pagină realizata de :
C. MAGDALIN

Desene și foto de
I. LICIU

— Sînt de aceeași părere, a- 
răla tovarășul Gavrilă David, 
președintele Consiliului munici
pal al sindicatelor, ca în desfă
șurarea muncii politico-educati
ve de masă, să fim cit mai 
operativi și concreți, să ne a- 
propiem mai mult de om, de 
locul lui de muncă. Am văzut 
Ja gazetele de perete articole 
foarte lungi. Cred că nu stă 
nimeni o jumătate de ceas în 
fața gazetei de perete să ci
tească un articol. Aceste arti
cole să fie cit mai concise și 
scrise cit mai citeț cu putință.

Tovarășul Colda vorbea dc o 
inițiativă bună la Lonea. Cred 
acest lucru și sînt convins că 
mai sînt și altele. Datoria noas
tră este să Ic căutăm și să le 
și experimentăm potrivit spe
cif;-ului fiecărei întreprinderi, 
fiecărei localități. Eu aș ve
dea bună, de exemplu, iniția
tiva introdusă la Casa de cul
tură din Petroșani de a or
ganiza .zile' ale unor între
prinderi sau instituții. Cred că 
și la Vulcan s-ar putea orga
niza asemenea „zile* ale unor 
sectoare, secții sau alte unități 
mai mici. De asemenea, s-ar 
putea prezenta personalitatea și 
activitatea unor mineri, a unor 
oameni de bază din întreprin
deri. Problema îmbunătățirii 
conținutului muncii politice a 
constituit subiectul intervenției 
majorității ’•Vorbitorilor.

— Se pare — arăta tov. Ion 
Cherccheș, secretarul comitetu
lui dc partid al minei Petrila 
— că noi facem rău împovă- 
rind agitația vizuală cu prea 
multe elemente tehniciste și de 
N.D.P.M. care în unele locuri, 
cum am văzut și la Vulcan, co
pleșesc pur și simplu. Nu neg 
importanța lor dar proporția nu 
este justă. Și un alt aspect ne
gativ : prea puțin se populari
zează documentele de partid. 
Nu spun că ceea ce s-a făcut 
nu e bun. Este bun, dar tre
buie pus un accent mai mare 
pe latura politică. Recent s-a 
elaborat legea planului cinci
nal. Va trebui să popularizăm 
sarcinile puse în această

CONCLUZII
etapă

In încheierea discuțiilor a luat cuvîntul tova
rășul Ionel Cazan, secretar al comitetului mu
nicipal de partid.

— Munca politică de masă, agitația vizuală 
— a arătat printre altele vorbitorul — au va
loare numai atunci cînd li se imprimă un ca
racter concret, cînd au un obiectiv precis. Pen
tru a fi eficientă, această muncă trebuie să aibă 
în același timp un pronunțat caracter educativ.

Este necesar ca orice acțiune pe care o în
treprindem pe linia muncii politice de masă, a 
agitației vizuale să fie judecată prin prisma fo
loaselor pe care le aduce : cum reușește să in
fluențeze conștiința oamenilor, cum îi determi
nă să se mobilizeze pentru realizarea sarcini
lor din unitatea respectivă. Să combatem cu 
hotărîre și să lichidăm practica de a privi agi
tația vizuală ca pe un scop în sine, să înrădă
cinăm ideea că ea este un mijloc de a educa, 
de a obține succese mai mari în activitatea crea
toare a oamenilor.

In același timp, agitația vizuală să fie corn-

bativă. Gazetele
gazetele „reflector" să ia poziție deschisă și ho
tărâtă, fără întîrziere față de stările de lucruri 
negative, iar agitatorii să organizeze discuții în 
jurul materialelor critice apărute la aceste ga
zete.

Uneori întîrziem cu organizarea agitației vi
zuale. Se impune ca nu numai faptele din în
treprindere să fie oglindite operativ în agitația 
vizuală dar și ceea ce se întîmplă mai impor
tant în viața politică a țării, să fie reflectate cu 
maximă 
politice, 
hotărîri 
târî ale
fie popularizate neîntîrziat în rîndul maselor, 
fără a se aștepta indicații speciale.

Folosind mai eficient toate mijloacele mun
cii politice de masă, să facem din această n\yncă 
un mijloc puternic de educare și de mobilizare 
a maselor la îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid în toate domeniile.

de perete, gazetele satirice,

rapiditate în această formă a muncii 
Atunci cînd apar documente oficiale, 
ale partidului sau guvernului, cuvîn- 
conducătorilor partidului și statului să
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0 chestiune I

nn «e pre- 
swnțitor im
anii preec- 

și mediul am- 
cc Ic intwnpinA încă de

nune' " mung Horești a’c C.CJP. 
sînt dove» nlc creșterii răs
punderii comitetelor de cămin, 
a locuitorilor căminelor core 
înțeleg să-§i îngrijească propria 
asă, s<» păstreze avutul ob- 
•v<c xi pe propriul avut.

Nu același lucru se poate spune, 
insă. despre 
de șantiere 
peni și Vulcan (ambele sînt ne
îngrijite, neîntretinutc cores
punzător, camerele nezugrăvite, 
mobilierul și razarmamcntul cu 
un grad de uzură înaintat. Gru
purile sanitare, instalațiile clcc- 

ji de apă necesitând <ori- 
eparații). Așa se explică 
ifcl, numărul scăzut (sub

nck. in “«-est 
a»nlă cu o dm<irc 
bunătății față dc 
den ți CNwAtr 
binnt

Aminele Grupului 
T.C.D din Lu-

i «pacikitca efectivă) dc cămi> 
nișli O -itonție oarecum iw- 
•n5nât<xirc există |a căminul 
T.C.M.M. din Vulcan c« și la 
căminul minei Paroșeni. Faptul 
ră 4a toate exploatările miniere 
S-Ou asigurat condiții optknc 
dc locuit și o dotare corcsinm- 
zfitoaix» (televizoare, biblioteci 
ele ) este suficient de grăitor 
pentru a ilustra preocuparea 
Centralei cărbunelui pentru 
permanentizarea cadre-loi. îm
bunătățirea condițiilor dc locuit 
ale tinerilor mineri. Rămine, 
icXuși ca inexplicabilă llp«a dc 
preocupmv din partea condu
cerii minei Paroșeni și a comi
tetului sind i atuJui care au di
minuat. la propriu și la îigu- 

investițiile făcute dc cen- 
Esie vorba de faptul că

S|Mdiu) destinat clubului a că
pătat o altă întrebuințare (școală 
dc calificare), iar biblioteca 
este folosită în prezent jx'nlru 
depozitare.) de mobilier.

„cișligat** un 
Doar nu toată 

noroc.

de „noroc"

(Urmare din pag. 1)
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reprinderea a- ■ 
crezut. Și bine |

Emisiune in limba Ger
mană.

rășe
eu.

Grija pentru banul colec
tiv. pentru încredințarea lui 
pe mîini cinstite, este o preo
cupare esențială pentru fie
care om cu simțul răspun
derii. 'lai mult, e o îndato
rire și o obligație.

Dar, nu tot așa au gindit 
cei care, cu o uluitoare ușu
rință, au angajat va vinzător 
ambulant la agenția Iz»lo-Pru- 
no^port din Lupeni, pc I ran- 
cis< Santa, fără a tine scama 
de faptul că acesta era pose
sorul unor serioase antece
dente penale. \ avut insă 
grijă să Ic amintească el. 
prin aceea că intr-un foarte 
scurt timp, a delapidai su
ma de 1 150 lei. Dc unde se 
\c«Ie că pentru cei dinții lo
zul" nu a fost deloc câștigă
tor. Pentru Francisc Sania a 
fost; el a 
închisoare.

— Adică cum ?
— Sint angajai

F.l. A. Visco za. ce. nu mă mai 
cunoști ?

— Să zicem. Și ce faci la 
această oră aici ?

— Scot cărămida afa 
nu poate fi folosită, 
vintul meu !

Și totuși paznicul 
Popa de la întreprinderea a- 
mintitâ. nu l-a < 
a făcuL deoarece individul 
in cauză nu era altul deci! 
loan llolhoș, recidivist, cu 
trei condamnări și nu făcea 
altceva, in momentul cind 
l-a dibuit, decit fura. Ajuns I 
din nou in fata instanței, nu • 
a inaj spus nici un cuvint. | 
Au spus alții, atunci cind i-au 
dat. 8 luni închisoare

Felicitări pentru paznic. I
I

frate, dar...'
....... i 

doar ideea I 
i venit, a- I

I
I

„„J 

și Si- I
Tco- >

I

Frate ca

ICum a aflat, cum nu a 
aflat, este de fapt treaba lui.

(Importantă este <’ 
năstrușnică ce i-a -
ceea de a pune mina pe <-’o-

I Jetul sosit in stația C.F.R. 
I Lupeni pentru Teodor Lum- 
Ipcrdean. Și. nici nu a fost 

prea greu, pentru că și Pe el 
til chema tot ca Pe destina

tar : Lumperdean. Atit doar 
că. Iui i se mai spunea <’

| mion pe cind celuilalt Tco- 
’ dor.

I Putea spune cineva, in 
ceasta situație, că nu sint I

I frat* ?
j Și totuși pină la urmă, ci- 
Incva a spus. Și chiar mai 

mult, i-au dat și 1 an închi
soare. Astfel incit, in Joc

I să-și vadă de cei 4 copii pe 
! care ii are. Simion Lumper- 
| dean va trebui să vadă că 
. zicala ..Frate, ca frate, dar 
I brinza-i pe bani”, are tiîcul
• său.

a-

Un program constructiv 
de dimensiuni impresionante

noi edificii pentru invățămint, cultură, ocrotirea sănătății, 
turism. Numărul locuințelor ce se vor construi din fon
durile statului ior însuma 17 800 apartamente. Se vor con
strui o casă de cultură, un cinematograf, o sală de sporturi, 
peste 250 săli de clasă, creșe, cămine și grădinițe pentru 
copii, policlinici, hoteluri și moteluri. sp vor dezvolta zonele 
turistice și balneo-climaterice.

Prin dimensiunile sale impunătoare, programul con
structiv ce revine județului nostru in actualul cincinal se 
încadrează organic, armonios și echilibrat în vasta operă 
de edificare și inflorie a întregii patrii. Realizarea exem
plară a acestui program va marca pe meleagurile hune- 
dorene. la fel ca in toate județele țării, o nouă treaptă spre 
progres, bunăstare, prosperitate și civilizație.

Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Dinamo Bucu
rești — U.T.A. (Divizia 
A). Transmisiune direc
tă de la Stadionul Di
namo.

1830

Bună seara, fete ! Bună 
scara, băieți ’.
Handbal feminin : Ro
mânia — Ungaria (Tro
feul Carpați). Transmi
siune directă dc la Cluj. 
In pauză, la ora 18.55 
— .1001 de seri*
misiune pentru cei mici.

1930 Telejurnalul de scară.
20.00 Săptănuna internațio

nală.

— e-

20.15 Tele-enciclopedia.
21.15 Desene animate.
21,30 In astă-seară... mare 

spectacol ! La care vă 
invită : Margareta Pis- 
laru, Dem. Rădulescu, 
Ștefan Yapalagă, Tama
ra Buciuceanu. Marina 
Voica, .Mihai Ciucă, Nicu 
Constantin, Iarina De- 
mian. Stela Enache, 
George Enache, Olimpia 
Panciu, Mihai Constan- 
tinescu, sextetul Canta
bile.

, Cra- 
duit o reuniune a di- 

stitutelor naționale 
miniere, organîza- 

. Comitetului cărbu
nelui din cadrul Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa. 
La lucrări au luat parte specia
liști din Anglia, Cehoslovacia,

Reuniunea directorilor insti
tutelor de cercetări miniere
Intre 25 și 29 octombrie,

UNIVER-

SITAREAșteptăm
(Urmare din pag. I)
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etapa a 9-a

un ecou
Avancronică fotbalistică

V. T.

Itinerar
FOTBAL

Cornel HOGMAN

1

Adică — me
de gindire pen-

se știe. Hazar- 
că... nu va ji

In divizia C, după jocul cu 
Metalul Turnu Severin, Ști
ința Petroșani primește pe 
teren propriu replica unei

l.G.C. Petroșani ca, 
două săli existente 

și

realizarea sarcinilor

ccstr.i se adaugă neglijența In 
întreținerea curățeniei, a inski- 
l.ițiiln -anHare ți de iluminat. 
Considerăm că această stare de 
lucruri nu trebuie să mai dăi- 
ruic, că »c impun măsuri de 
remediere a tuturor neajunsu
rilor pentru n asigura și rftmi- 
nișlilor de la Paroșeni condiții 
optime de locuit.

Față de cerințele actuale spa
țiul total de care dispun că
minele muncitorești este. <u 
două excepții, suficient. Vcslc 
excepții le întâlnim la Luptai 
și lxmca unde trebuie a se i- 
vea în vedere necesitatea con
struirii unor cămine noi. cores
punzătoare.

Consecvenți ideii dc a extin
de analiza și asupra altor as
pecte — da<ă situația o cere 
—, membrii biroului executiv 
nu luat în discuție și propune
rile făcute de unii mineri, ca, 
de exemplu de către minerul 
șef de brigadă Vasile Ccrccza

dc la mina Vu’can, muncitorii 
l’ctru Găvan, Cosi ache Avră- 
mine dc la Grupul dc construc
ții și T.C.M M., care au s 
nalat unele neajunsuri în 
privește preocuparea pentru 
bunfttAțtren condițiilor dc lucru 
la fbcurile de muncă.

Analiza efectuată dc Biroul 
executiv al Consiliului munici
pal al sindicatelor s-n dovedit 
deosebit dc utilă. Pentru fina
lizarea măsurilor propuse 
necesar ca. în continuare, 
miictelc indicatelor vizate, 
mitctele dc direcție să ia ne- 
înlîrziaț măsuri rip remediere 
a tuturor deficiențelor consta
tate pentru a asigura continua 
îmbunătățire a activității can
tinelor și căminelor muncito
rești, pcnlru a contribui ast
fel nemijlocit, la permanenti
zarea cadrelor, la îmbunătăți
rea întregii sociale a mu
nicipiului.

Pentru înfăptuirea 
prevederilor programului 
national de dezvoltare 

a zootehniei

însemnate de lapte, brinză și 
lină.

Predarea către stat a unei 
cantități maț miri de produse 
animaliere și a unui efectiv 
mai mare de animale este con
diționată și de crearea unor 
condiții mai bune de creștere

Franța, Polonia, Ungaria, Uni
unea Sovietică și România, pre
cum și reprezentanți ai Secre
tariatului Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa. Au par
ticipat. de asemenea. Ca invitați 
ai țârii noastre, conducători ai 
unor institute de profil din 
R.D. Germană. (Agerpres)

glementări adoptate în acest an 
se creează condiții inui opti
me pentru creșterea animalelor 
datorită reducerii substanțiale 
a taxei de pâșunal, a impozi
telor pe animale. S-au adus 
îmbunătățiri și în privința u- 
tiliz.ării fondurilor provenite 
din veniturile realizate de pe 
pășun i, în sensul efect urării de 
lucrări de curățire, fertilizare 
cu îngrășăminte chimice, con
strucții zoopastorale etc. Nu
mai in anul 1971 s-au împrăș
tiat ]>e pășunile din V.’ ca Jiu
lui peste 120 000 kg îngrășă
minte chimice, s-au efectuat lu
crări Ia jîeste 400 ha pășuni, 
s-au făcut construcții etc.

Volumul lucrărilor de îmbu
nătățire a pășunilor va crește 
în continuare in mod simțitor, 

' ținînd cont că se vor utiliza 
peste 1 000 000 lei anual în a- 
cest scop. Pentru anu?. 1972 s-au 
prevăzut defrișări de arborele 
pe pășunile Bou) — Petroșani, 
Morișoara — Iscroni, Frunți și 
Plaiul Frunți — Petrila. Runouri 
— Bănită, Straja — Vulcan, 
Zănoaga — Lupeni etc. De a- 
semenea, s-au prevăzut con
strucții dc stîne, adăpători, a- 
dăposturi de animale etc. Se 
vor lua măsuri de fertilizare 
cu îngrășăminte chimice a tu
turor pășunilor care au drum 
de acces pentru transportul ma

lt ier iadelor.
Pentru

VOCAIil
A:i și itiiine, in divizia națională A — un .ciorchine" 

de meciuri cure de care mai interesante. Pe dreptunghiurile 
gazon din București. Bacău și Oradea — in special — 

se vor înfrunta, in partide din care sintem siguri că tri
umfător va ieși neapărat .. fotbalul, echipe de forțe sensibil 
egale. Meciurile Crișul — C.F.R. Cluj, SC. Bacău — Steaua 
și, iii mod deosebit, acest nou derby al campionatului: Di- 

) — U.T.A., vor consolida anumite... poziții in clasa- 
, vor contura citeva certitudini de Viilor. Invinqind pe 
iștii clujeni, elevii lui Coidum se vor îndepărta de 

ultima clasată la 3 puncte, apropiindu-se la... 2 de Jiul. 
Dacă oaspeții vor fi aceia care tor ieși din teren surîzind

Din orașul de reședință al 
municipiumi Petroșani, cîlevu 
linii de autobuze deservesc tra
ficul de călători, asigurind le-1 
gălura eu toate loca'itițile din 
Valea Jiului. In acest scop a 
luat ființă, cu mulți ani in ur
mă, o autogară in Piața Victo
riei, situată in imediata apro
piere de stația C.F.R. Desigur 
că acest lucru, a venit în spr - 
jinul călătorilor în primul riad, 
porniți la drum cu diverse tre
buri, dar, el este menit să sa
tisfacă îndeosebi transportul j»a- 
lariaților de la unitățile econo
mice, repartizate pe întregul 
municipiu.

lată insă că autogara Q«n Pe
troșani. amenajată intr-o clă
dire veche, nu mai corespun
de cerințelor actuale. Pentru 
a demonstra că lucrurile stau 
astfel e deajuns să reproducem 
un singur paragraf extras din 
cea mai recentă sesizare sosită 
la redacție : ..subsemnați» mi
neri, ingineri, maiștri și teh
nicieni de la exploatările mi
niere Petrila. I-onea. Aninoasa, 
Paroșeni, Lupeni, Bărbâteni și 
Uricani, de la preparațiile Co- 
roești și Lupeni. d? la fabri
cile de oxigen Și produse lac
tate Livezeni etc., în numele ce
lor cea. 2000 de angajați ce că
lătorim zilnic cu autobuzele 
l.G.C. Petroșani și ne urcăm în 
Piața Victoriei între ora 4 și 6, 
cerem insistent amen tjareo u-

nei săli încăpătoare și îucă'/ite, 
care să fie deschisă de la ora 
4 dimineața, oră Ja care înce
pe transportul de călători în 
toate direcțiile*. Scrisoarea este - < stabilite, vor- trebui luate mă- 
semnală de V. Ardeieanu, I. 
Vasiiescu, D. Popescu, P. Ko
vacs, A. Munteanu și de mulți 
alți navetiști.

Ce î-a determinat oare pe a- 
ceștia să semnaleze cele de mai 
sus ?

Condițiile reale existente, ca
re nu oferă adăpostul corespun
zător pentru călători în aștep
tarea autobuzului dorit. Sala 
de așteptare, pe lingă faptul că 
este neîncăpătoare, se deschide 
numai la ora 7' Dar chiar și 
la ora respectivă, călătorii ce 
intră in sala de așteptare, n au 
unde să se odihnească, fiindcă 
cele două bănci existente, im 
sînt suficiente. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că. în a.-«.stă 
așa zisă sală, există foarte mul
tă murdărie.

Propunerea făcută de cei care 
utilizează sala și mijloa' tic de 
transport ” "
din cele 
(respectiv sala de așteptare 
birou) de mișcare) să se facă 
una singură, deschisă și încăl
zită de la ora 4 dimineața, ar 
elimina toate aceste nemulțu
miri. Urmează a se vede i în ce 
măsură ele vor găsi ecou

tul de poll'd, de stol și eco
nomic "ol îudețului.

Tematico este vostâ, cdec- 
voto tuturor cotegoriiio’ de oa
meni oi muncii. Se disting prin 
însemnătatea lot științifică ș 
educativă, cursurile : ..Pogini 
glorioose din istoria partidu
lui și a patriei", .Profilul mo
roi al omului societăți socia
liste", „Educoțio cetățenească” 
etc. Sint, de asemenea, inclu
se in progromele universităților 
populore teme ale organizării 
și conducerii științifice o mun
cii, mijloace moderne de cer
cetare științifico și p.-e»ucrare 
o datelor, protecția și tehnica 
securității muncii, legislația so
cialistă etc.

Tematico deoseDit de boga
tă, cu un dens vonbnut știin
țific, tehnic și cultuioi educo- 
tiv, o atras - datorită stăru
inței organizațiilor de portid, 
sindicatelor și organizațiilor 
U.T.C. din județ, înscrierea Io 
cursuri o aproape 20 000 de 
oameni oi muncii hunedoreni.

Adică 20 000 de oameni, cu 
vocații universitare, dornici să 
urce și pe această cale spre 
cotele inaltei conștiințe socia-

suri de lichidare a discrepan
țelor care există între secto
rul silvic și pastoral. în sen
sul că și în prezent mai sînt 
suprafețe destul de întinse de 
pășuni și finețe prinse în fon
dul forestier pe care nu este 
admis pășunatul, ceea ce dă 
naștere !a nemulțumiri din par
tea crescătorilor de animale.

în cadrul municipiului Pe
troșani. datorită suprafețelor 
întin-e de pășuni și finețe, ca
re asigură furajele de bază din 
alimentația animalelor, sînt con
diții favorabile ca efectivele de 
animale să crească într-un ritm 
mult mai susținut. Comitetul 
municipal de partid, comitetele 
de partid orășenești, consiliile 
populare au analizat în amă
nunțime toate aspectele proble
mei și au luat măsuri concrete 
pentru ca prevederile Progra
mului național de dezvoltare, a 
zootehniei să fie îndeplinit în 
bune condițiuni, punîndu-se ac
cent în această perioadă pe rea
lizarea planului de contractări, 
în special la porcine, ceea ce 
va asigura aprovizionarea tot 
mai bună a populației cu pro
duse animaliere.

și cu puncte, situația ultimelor clasate va rămine in con
tinuare confuză, adică aceeași de acum...

La Bacău, Steaua ține să confirme forma bună din acest 
s<’:on. La fel și S.C. Bacău. O confruntare puternică, o 
luptă surdă a... orgoliilor neîmplinite, un meci cu caracter 
decisiv în aparență, in orice caz o partidă de spectacol. 
La fel prevedem și derby-ul Tel mare de la București. Va 
învinge Dinamo ? Va încinge U.T.A. ? Nu 
dindu-ne totuși intr-un pronostic, credem 
meci egal. Ori aja. ori așa !

Celelalte partide — .războaie vesele", 
duri despre care nu trebuie să faci eforturi 
tru a presimți ciștigătorii. Asta, din punctul de vedere al 
calculului hirtiei. E firesc să crezi că Rapid va invinge 
fin sfirșit) pe ambițioșii renăscuți din Copoul lașilor, e nor
mal să crezi că A.S.A. Tg. Mureș va reteza veleitățile Pe
trolului, e in afara oricărei îndoieli că „U" Cluj poate în
cinge ușor pe F. C. Argeș (fără Dobrin), că la Craiova Stea
gul roșu nu poate emite pretenții... Și — iertată să ne fie 
presupunerea — la fel credem ji despre meciul de la 
Constanfa.

Dacă dumneavoastră credeți altfel...

sportiv
alte fruntașe a seriei, Dună
rea Calafat. Amatorii de fot
bal vor putea urmări dis
puta celor două echipe du
minică dimineața, cu înce
pere de |a ora 11, pe stadio
nul Jiul din Petroșani.

In campionatul județean, 
toate cele 6 partide progra
mate în seria Valea Jiului 
se dispută pe terenurile din 
municipiul nostru, după cum 
urmează : Energia Paroșeni
— Preparatorul Lupeni; Pre
paratorul Petrila — Utilajul 
Petroșani; Parîngul Lonea — 
Streiul Baru; Constructorul 
Lupeni — Minerul Uricani; 
Minerul Aninoasa — Mine
rul II Lupeni; Minerul Vul
can — Gloria Hațeg.

Intîlnirile C.F.K Petroșani
— Jiul II Petroșani; Prepa
rați:) Coroești — Grupul șco
lar minier Lupeni și Grupul 
școlar minier Petroșani — 
I G.L. Petroșani contează pen
tru campionatul municipal de 
fotbal.
HANDBAL

Cea de-a 8-n etapă a divi
ziei B la handbal masculin 
programează pe terenul din 
incinta stadionului Jiul der
biul cod&șeior între Știința 
Petroșani și Banatul Timișoa
ra. Jocul va începe la ora 
10.

2235 Telejurnalul de noapte.
Sport

22.55 Seară de romanțe.I
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N. GIIERGHIN |

V.Man.D. |

Va avea
pe ce sa se
odihnească

I
Isă prindă bn 

lui. Depinde 
■uvtnairî (’Vin*

I
I
I
I
I

Trei scaune, nu pot decât 
să prindă bine la casa omu- 

.r... 2 insă cum ti le ! 
procuri. Constantin Dima din 
Petroșani, a cugetat mai pu
țin la cel de-al doilea aspect 
al problemei. Fapt pentru 
rare, prinzând ocazia, a furat 
de la T.A.P.L. Petroșani e- 
xact numărul de mai sus, de 
scaune, pe care apoi, le-a 
vopsit frumos. Să le mai re
cunoască cineva dacă poate î 

| Ghinionul a fost, că s-a pu- 
j tul. Și, s-a mai putut ceva : 

cum C. D. beneficiase de o 
eliberare condițională, pentru 
1 an și trei luni, dintr-o altă 
pedeapsă pe care o ispășise, 
conform legii, acest beneficiu 
i-a fost ridicat. Așa că, va 
executa 3 ani și 3 luni. Pen
tru fiecare scaun cite un an 
și o lună, de odihnă după

I
I
I
I
I
| gratii.
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PROGRAMUL I i 6,00 
zică Și actualități; 7,00 
diojurnal; 8,00 Sumarul 
sei; 8,30 I-a microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9.03 La microfon,

Mu- 
Ra- 
pre-

melodia preferată; 9.30 Mio
rița; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Arii din operete; 10,25 
Muzică populară; 11,00 Bule
tin de știri; 11,15 Atențiune 
șoferi, atențiune, pietoni!; 11,30 
Pagini de antologie corala: 
12,10 Recital de operă; 12,30 
întâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Radiore
cording; 15,00 Buletin de știri;

16,00 Radiojurnal; 17,00 Ști
ință, tehnică, fantezie; 17,30 
Muzică populară; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de seară: 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,45 La '
21.30 Revista șlagărelor; 22.00 
Radiojurnal; 22,30 Muzică de 
dans; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Muzică de dans (conti
nuare); 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 -Estrada nocturnă.

hanul melodiilor ■
■

Răspîndirea cărții
A

In vederea aprovizionării de
(Urmare din pag. 1)

cadrul grupelor sindicale sau 
la întreprinderi. Din acest 
motiv, icțiunile. destul de ti
mid întreprinse, n-au eficien
ța scuntată, ele cerindu-.se 
su’>- . i'.i.ri îmbunătățite. Se 
constată că popularizarea bi
bi bl iutecilor, este lăsată în 
exclusivitate pe seama biblio
tecarilor, care nu dispun de 
mijloacele necesare pentru a 
organiza această activitate la 
nivelul cerut. Și tocmai pen
tru că popularizarea acestor 
lăcașe de cultură e lăsată 
pe scama unui singur om, se 
mai intîmplă să inlilnim oa
meni care nu știu unde se 
află biblioteca din Vulcan, 
Petrila sau Lupeni (? ! ?).

Popularizarea cărții și a 
bibliotecii trebuie să consti
tuie, după părerea noastră, o 
preocupare permanentă atit a 
directorului dc club, respec
tiv casa de cultură, cit și a 
comitetului sindicatului de

care aparține respectivul lă
caș de cultură. Ar fi util ca 
în cadrul exploatărilor mi
niere să se acorde o mai ma
re atenție popularizării bi
bliotecii. De altfel, acest lu
cru se cere făcut in fiecare 
localitate unde funcționează 
biblioteci ale sindicatelor.

Popularizarea bibliotecii este 
necesar să se realizeze prin 
acțiuni de masă cu cartea. 
Dat fiind că atit recenziile, 
dezbaterile, mesele rotund', 
colocviile, prezentările de 
cărți se adresează unui cerc 
restrâns de cititori interesați 
de problemele puse în discu
ție, acțiunile acestea nu tre
buie să cuprindă neapărat 
50—60 persoane spre a se 
considera că au reușit, dur 
nici să se țină cu 5—6 citi
tori și bibliotecara, altcineva 
să nu știe nimic despre ac
țiunea organizată. Bibliotecile 
sindicale din Valea Jiului nu 
sînt încă frecventate de su- 
ficicnți oameni ai muncii și

membrii lor de familie. Lip
sa de popularizare a căr
ților face ca atit la Lupeni, 
Lonea, nemaivorbind de A- 
ninoasa, Uricani (unde nu sint 
bibliotecari salariați) un ma
re număr de co.'ecțij din fon
dul de carte să 
lizat în rafturi, 
men se petrece 
lecțiile de ikralură politi- 
ă, cil .și cu cele de litera

tură -științifică și chiar be
letristică.

De aici se desprinde con
cluzia cu o preocupare sus
ținută a celor trei factori — 
bibliotecar, d.:celor de club 
și comitet sindicul — pentru 
popularizarea permanentă a 
bibliotecii, a fondului de car
te existent, va duce neîndo
ielnic la îmbunătățirea mun
cii cu cartea, la sporirea in
teresului oamenilor muncii 
pentru citit, pentru Instrui
rea prin lectură, la crește
rea frecvenței (îtitorilor la 
biblioteci.

stea imobi- 
Acest feno- 
atît cu co-

D
■
E

a
H
■

■

■
■

nă-iornă, organizează servirea 
lației la domiciliu cu:

DEVA
an ga jează

I. C. R. M.

popu-

pentru depozitele din Petro
șani.

Condiții conform II.C.M. 
914/1968.

toam-

Cantitatea minimă pentru care se primește comanda este de 25 kg.
Comenzile pentru orașul Petroșani se vor primi la depozitul nr. 

troșani, telefon nr. 1263, iar pentru orașul Lupeni la depozitul nr. 
peni, telefon 191 între orele 8—10.

Comenzile depuse se vor onora 
termen de 48 de ore.

Livrarea se va face Ia prețurile de desfacere cu amănuntul la care se 
adaugă 0,10 leizkg cheltuieli de transport și manipulare.
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Dezbaterile din Comitetul 
pentru problemele 
politice al Adunării 
Generale a O.N.U.

Intervenția
reprezentantului României
NEW YORK 29 

dentu] Agerpres.

pentru 
Huni c

agenda «a.
Max Jakob, 

tul Finlandei, 
tul că ideea

■rării cur

on. reprezentan- 
a sublinia! fap- 
convoc&rii unei 
>na securității și 

cooperării europene se bucură 
din ce in ce mai muiît de un 
Sprijin tot mai larg din partea 
statelor continentului nostru.

Reprezentantul Canadei. Paul 
Saint Pierre, a insistat în spe
cial asupra urgenței pe care o 
reprezintă necesitatea interzice
rii luturor experiențelor nuclea
re și a cerut Statelor Unite sa 
suspende planificarea exploziei 
nucleare din Amchitka.

Javier Perez de Cuellar, re
prezentantul Perului, a sprijinit 
cererea Canadei.

Sean Ronan, reprezentantul 
irlandez, a subliniat că guver
nul 6ău „sprijină în principiu 
ideea întrunirii unei conferințe 
țle securitate și cooperare în 
Europa'.

După cuvîntul delegațiilor 
iordaniei și R.D.P. Yemen a 
jjirmat la tribună reprezentan
tul României. ambasadorul 
Ghcorgbe Diaconescu. Devine 
tot mai evident în viața inter
națională contemporană — a 
spus el — câ întărirea securită
ții lumii depinde de respec
tarea independenței și suvera
nității naționale, neamestecului 
în treburile interne, egalității 
în drepturi și avantajului re
ciproc. principii înscrise în 
Cartă și reafirmate în decla
rația asupra întăririi securității 
internaționale, adoptată anu! 
trecut x

Referindu-se apoi la evoluția 
situației din continentul euro
pean. Gh. Diaconescu a arătat

-cu rope ne.
României a 

mportante 
edificării 

ar adăuga 
către toa- 
?ii Demo- 

normali-

real un moment polii 
trunește toate condiții 
întreprinderea unor n< 
merete în xederea pn 
■onferințe'

orălat apoi câ noi și i 
clemente în procesul 
secui itâțli europene s- 
prin recunoașterea de 
te statvle. a Republi. 
erate Germane, prin 
\ire i deplină a relațiilor din
tre R.D.G, și R.F.G., prin par
ti. :.p.i rea ambelor state germane 
la a-: tivitftți'c O.N.U. și a al
tor ore cinisme internaționale.

Gh. Diaconescu a subliniat că. 
in contextul eforturilor consec
vente pe care România le de
pune pentru a contribui la în
făptuirea securității europene, 
se înscrie. în mod natural, și 
poziția constantă a guvernului 
român pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre toate țările din 
Balcani, pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a pă
cii și colaborării fără arme nu
cleare, lipsită dc baze militare 
șl trupe străine. După părerea 
noastră, este nu numai necesar, 
dar și posibil să se întreprindă 
măsuri practice, alît în cadrul 
bilateral, cît și multilateral, 
pentru a statornici relații dc 
prietenie și largă cooperare în
tre popoarele balcanice, pentru 
a face din Balcani un factor 
dc stabilitate al securității eu
ropene și internaționale.

In încheiere, reprezentantul 
României a subliniat că acum, 
cînd locul ce revine Chinei în 
organizație a fost restituit gu
vernului R. P. Chineze — sin
gurul reprezentant legitim al 
poporului chinez — se creează 
premise ca Organizația Națiu
nilor Unite să abordeze cu mai 
multa eficacitate și realism pro
blemele majore care îi stau în 
față în legătură cu întărirea 
păcii și securității internațio
nale.

Iugoslaviei în S.U.A.

in onoarea președintelui 
F. Iugoslavia, Iosip Broz 
In ulocuțiunca rostită cu 
prilej, menționează agen-

WASHINGTON 29(Agerpres).
— Secretarul do stat al S.U.A 
Willj.iin Rogers, a oferit joi un 
prînz 
R. S. 
Tito. 
acest
ția TANIUG, secretarul de stat 
american a relevat că, în ulti
mul timp, relațiile dintre cele 
două țări în diferite domenii
— comercial, cultural, științific
— s-au îmbunătățit vizibil. La 
'rîndul său, președintele R.S.F.1. 
a subliniat că este util ca oa
menii de stat să călătorească.

cu președintele 
inceput favorabil, 

rodnice pentru

să schimbe păreri și să facă 
totul pentru ca omenirea să se 
apropie și mai mult dc pacea 
pc care o dorește. El a arălat 
că discuțiile 
Nixon au 
fiind foarte 
ambele țări,

William Rogers și Iosip Broz 
Tito au avut apoi o convorbire.

In seara aceleiași zile, pre
ședintele S.U.A. a oferit un di
neu în cinstea înaltului oaspe
te iugoslav. Richard Nixon și 
Iosip Broz Tito au rostit toas
turi.

Camera Comunelor
a votat aderarea Angliei

la Piața comuna

Credit pe termen lung, 
fără dobîndă, oferit 

României de R. P. Chineză
PEKIN 29 (Agerpres). — La 

Pekin a fost semnat un acord 
între guvernele Republicii So
da liste România și Republicii 
Populare Chineze, în virtutea

Teleg rama 
adresata 

lui U Thant 
de ministrul 
addnterim al 

afacerilor
externe al

R. P. Chineze

căruia China pune la dispozi
ția României un credit pe ter
men luiig fără dobîndă.

La ceremonia semnării acor
dului a participat Li Sicn-nien, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vlcepre- 
micr al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze.

în numele guvernelor respec
tive, au semnat acordul Xurel 
Duma, ambasadorul României 
în China, și Li Cian, ministru 
adjunct al comerțului exterior 
al R. P. Chineze.

Au mai fost prezenți la 
semnare Fan I, ministru pentru 
re'.ații economice cu străinăta
tea. membri ai conducerii de
partamentelor chineze interesa
te, Ciao Bei-sin, Vei Iu-min. Li 
Lien-cin, Kao Lu, Iu Cin-ci și 
Ciao lun-șan, precum și mem
bri ai ambasadei țării noastre 
la Pekin.

BUDAPESTA 29. — Cores
pondentul Agerpres, Alexandru 
I’inlea, transmite : intre 26 și 
29 octombrie, la Budapesta a 
avut loc o consfătuire la care 
au luat parte Pavel Matev, 
președintele Comitetului de stat 
pentru artă și cultură din 
Republica Populară Bulgaria, 
Miroslav Valek, conducătorul 
delegației din Republicu So
cialistă Cehoslovacă. ministru 
al culturii din Republica So
cialistă Slovacă, Klaus Gist, 
ministrul culturii din Republi
ca Democrată Germană, Czeslaw 
Wisnyewski, conducătorul Mi
nisterului Culturii și Artelor 
din Republica Populară Polonă, 
secretar de stat. Dumitru Po
pescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialis
te din Republica Socialistă Ro
mânia, Ilku Pal. ministrul cul
turii și educației din Republi
ca Populară Ungară. E. A. Fnr-

socialiste
țeva. ministrul culturii din 
Uniunea Sovietică.

In timpul consfătuirii, care 
s-a desfășurat într-o atnu-sfe- 
ră de lucru, prietenească, mi
niștrii au făcut un larg schimb 
de păreri cu privire la de/vol- 
tarca culturii în etapa ictuulă, 
la succesele creatoare In dez
voltarea artei în țările lor la 
rolul culturii în educai <i so
cialistă și comunistă a mase or.

Participanții la consfătuire 
au subliniat necesitatea unei 
participări din ce în ce mai 
active a țârilor socialiste în co
laborarea culturală internațio
nală pentru afirmarea ideilor 
păcii, a înțelegerii reciproce și 
a prieteniei între popoare.

Miniștrii țărilor socialiste fră
țești prezente la consfătuire 
au adoptat recomandări cu 
privire la problemele discuta
te.

LONDRA 29 (Agerpres). — 
După șase zile de dezbateri 
furtunoase, în cadrul cărora au 
luat cuvîntul peste 150 de dc- 
putați. Camera Comunelor a a- 
doptat, joi noaptea — cu 356 
voturi pentru și 244 contra — 
moțiunea guvernamentală cu 
privire la aderarea Marii Bri
tanii la Piața comună. Cu cî- 
teva ore mai înainte, Camera 
Lorzilor, dominată tradițional 
de conservatori, se pronunțase 
în favoarea aceleiași moțiuni 
cu 451 de voturi contra 58.

Inaugurarea reuniunii de la Lima
LIMA 29 — Corespondentul 

Agerpres. Eugen Pop, transmi
te : Președintele Republicii Pe
ru, Juan Velasco Alvarado, a 
inaugurat, oficial, joi seara, cea 
de-a doua reuniune ministeria
lă a „grupului celor 77', care reu
nește reprezentanții a 93 de ță
ri in curs de dezvoltare, mem
bre ale O.N.U., din America 
Latină, Asia și Africa, observa
tori și specialiști ai unor orga
nizații internaționale.

In discurul rostit cu acest 
prilej, președintele Republicii 
Peru, Velasco Alvarado, a lan
sat un apel la unitatea țărilor 
in curs de dezvoltare în lup
ta antiimperialistă. El a arătat 
că, în momentul de față, este 
imposibilă soluționarea în lume 
a conflictelor pe calea forței, 
relevînd că această situație o- 
feră popoarelor țârilor în curs 
He dezvoltare puteri reale în 
adoptarea unor decizii.

Ministrul afacerilor externe 
al Algeriei. Abdelaziz Boute- 
fiika, președinte în exercițiu 
al „grupului celor 77", a rostit 
o cuvîntare în care a abordat 
o serie de probleme economice 
care preocupă țările în curs de

dezvoltare. Bouteflika a anali
zat condițiile dificile ale comer
țului internațional pentru țări
le în curs de dezvoltare, difi
cultățile pe care acestea le 
întimpină îndeosebi la desface
rea produselor lor de bază, su
bliniind necesitatea luptei lor 
comune pentru apărarea pro
priilor interese.

Conducătorii 
rilor prezente
procedat apoi la alegerea 
Mercado Jarrin, ministrul 
ruan al afacerilor externe, 
funcția de președinte al celei

delegațiilor 
la lucrări

ță- 
au 
lui 
pe- 
în

de-a doua reuniuni ministeriale 
a ..grupului celor 77'. Au fost 
desemnați, de asemenea, rapor
torul general și vice-președinții 
conferinței.

La reuniunea de la Lima 
participă și Adam Malik, pre
ședintele actualei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U.

Agenția Prensa Latina infor
mează că președintele Velasco 
Alvarado și ministrul de ex
terne Mercado Jarrin, împreu
nă cu Adam Malik au prim51 
pe șefii delegațiilor participan
te la lucrări.

In cadrul dezbaterilor din ul
tima zi au luat cuvîntul liderul 
partidului conservator, premie
rul Edward Heath, și cel al 
opoziției laburiste, Harold Wil
son. In timp ce primul a subli
niat avantajele ce ar decurge, 
după aprecierea guvernului, din 
aderarea Angliei la C.E.E., ql 
doilea a ținut să avertizeze a- 
supra faptului că majoritatea 
laburiștilor consideră condițiile 
negociate de conservatori drept 
inacceptabile. Harold Wilson, 
care, ca prim-ministru laburist, 
a încercat să obțină aderarea 
la „cei șase", a precizat că, în 
cazul revenirii la putere a la
buriștilor, va cere renegocierea 
condițiilor acceptate de conser
vatori, în special cele referi
toare la politica agrară. El a 
arătat, printre altele, că ade
rarea la Piața comună va costa 
balanța de plăți a Marii Bri
tanii aproximativ 700 milioane 
Jire sterline, „ridieîndu-se chiar 
la un miliard, la începutul a- 
nilor 1980“,

In comentariile consacrate 
votului din parlamentul de la 
I.ondra, agențiile reamintesc cât 
potrivit ultimelor sondaje, ma
joritatea opiniei publice brita
nice este ostilă aderării la C.E.E., 
Văzind în aceasta un act con
trar intereselor Angliei.

NEW YORK 29 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : Vi
neri dimineața, U Thant a pri
mit din partea ministrului ad- 
interim al afacerilor externe al 
R'.P. Chineze, Ci Pîn-fei, o te
legramă în care se confirmă 
primirea mesajului secretarului 
general al O.N.U., prin care 
R.P. Chineză a fost informată 
că cea de-a 26-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. a 
adoptat, la 25 octombrie, rezo
luția privind repunerea Repu
blicii Populare Chineze în toa
te drepturile sale la O.N.U. și 
expulzarea, în acc-lași timp, a 
reprezentanților lui Cian Kai-și 
de pe locul pe care ei l-au 
ocupat in mod ilegal la Na
țiunile Unite și în toate orga
nismele asociate acesteia. „Am 
luat notă de faptul că ați a- 
nunțat toate organismele Na
țiunilor Unite de această rezo
luție adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U. și cred că 
ea 'a fi transpusă rapid în 
practică în totalitatea ei“. In 
încheierea telegramei ministru
lui dc externe se arată că gu
vernul Republicii ~ 
Chineze va trimite 
gație în viitorul apropiat pen
tru a participa la cea de-a 26-a 
sesiune a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Uni
te.

Populare 
o dele-

Incidentele
armate
de la

frontiera

pakistaneză
CARACl 29 (Agerpres). — 

Artileria indiană continuă să 
bombardeze localitățile pakis
taneze situate la frontiera cu 
India — a declarat un pur
tător de cuvint ai armatei pa
kistaneze. citat de postul de 
radio Caraci și reluat de a- 
genția Associated Press. In 
regiunile supuse bombarda
mentului. cinci persoane au 
fost ucise, iar altele rănite. 
Potrivit declarației, trupele 
pakistaneze au ucis 96 de sol
dați indieni în cursul inci
dentelor care au avut loc in 
regiunile de frontieră fiâj- 
shahi. Daulatpur, Mymensingh 
și Jessore.

★

DELHI 29 (Agerpres). — 
Agenția indiană de presă In- 
dinfo relatează că trupele pa
kistaneze au mitraliat ora
șul indian Agartala și ae
roportul situat în apropierea 
acestuia. Au fost bombarda
te, de asemenea, alte locali
tăți, între care orașul Djar- 
managar. In rîndurlle popu
lației civile s-au înregistrat 
victime. Agenția relevă că 
subunități ale forțelor armate 
indiene au deschis focul asu
pra soldaților pakistanezi ca
re încercau să pătrundă în te
ritoriul indian și că inciden
te au fost semnalate și în 
alte regiuni ale frontierei in- 
do-pakistaneze.

ALBANIA Intrarea în producție 
a marii hidrocentrale 
de la Vau i Dejes

TIRANA 29 (Agerpres). — 
Agenția A.T.A. transmite că, 
în prezența lui Mehmet She- 
hu, președintele Consiliului 
de Miniștri al Albaniei, și a 
altor conducători a’.banezi, a 
fost inaugurală marea hidro
centrală de la Vau i Dejes,

din apropierea orașului Shko- 
dra, realizată în colaborare 
cu specialiști din R. P. Chi
neză. Cu acest prilej, a avut 
loc un miting la care au luat 
parte constructorii hidrocen
tralei și oameni ai muncii din 
regiune.

Vietnamul de sud
A

In sprijinul populației 
din regiunile afectate 
de taifunul „Hester“

raptul
divers

in lume

4 X "3* L. - Y- >'■ Un număr mereu crescind 
de japonezi iși exprimă pro
testul împotriva politicii gu
vernului în ceea ce privește 
relațiile cu R. P. Chineză. 
Prin mitinguri și strîngeri de 
semnături so cere reluarea re
lațiilor diplomatice cu R. P. 
Chineză.

In foto : Strîngerea semnă
turilor la Tokio, organizate de 
Asociația de prietenie japono- 
chineză.

VIETNAMUL DE SUD 29 (A- 
gerpres) — După cum relatează 
agenția „Eliberarea*. Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezidiu
lui C.’C. al Frontului Național 
de Eliberare, și Ijluynh Tan 
Phat. președintele Guvernului 
Revoluționar provizoriu al Viet
namului de Sud, au adresat un

★

După cum s-a 
recent, puternicul 
ter* a devastat 
coastă din partea centrală a 
Vietnamului de Sud. aducînd 
mari daune recoltelor, dele- 
riorînd mii de locuințe și pro
rocind pierderi de vieți ome
nești. Trecerea taifunului a 
general o serie dc inundații 
care au accentuat gravitatea

★

HANOI 29 (Agerpres) — Preșe
dintele R.D. Vietnam, Ton Duc 
Thang, a adresat un mesaj lui 
Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C. C. Al Frontului 
Național de Eliberare, și lui 
Huynh Tan Phat. președintele 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu din Vietnamul de Sud. în 
care se arată că cetățenii R.D. 
Vietnam au luat cunoștință c» 
emoție de faptul că populația din 
regiunea centrală a Vietnamu
lui de Sud a suferit mari dau
ne materiale și pierderi de vi

mesaj populației din zonele 
din Vietnamul de Sud afectate 
recent de taifunul ..Hester*. 
Organele locale ale F.N.E. și 
G.R.P. din aceste regiuni. se 
arată în mesaj, au primit ins
trucțiuni să adopte măsuri pen
tru înlăturarea cît mai grabni
că a daunelor și revenirea Ia 
normal.

★

Societatea „Standard 
Oil Co.“ sub urmărire 

penală
Un juriu american a pus 

sub urmărire penală societa
tea „Standard Oil Co." din 
California, acuzind-o de po
luarea apelor Golfului San 
Francisco. După cum s-a a- 
nunțat, la 18 ianuarie 1971, 
ciocnirea a două petroliere o 
făcut ca peste 3 300 000 de li
tri de petrol să se scurgă in 
ocean. „Mareea neagră" a a- 
dus imense pagube plajelor 
pe o distanță de aproape 80 
de kilometri, ca ii faunei ma
rine.

Descinderi antidrog la 
New York și 
New Jersey
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© Ministerul Lucrărilor Pu
blice de la Roma a anunțat că, 
în Italia, se produc anua] peste 
350 000 de accidente de auto
mobil, soldate cu peste 10 000 de 
morți și 220 000 răniți. Pagu
bele materiale- rezultate din 
ceste accidente se cifrează 
peste 320 milioane dolari.

grade și a provocat victime și 
serioase pagube materiale.

a- 
la

a- 
se

mai anunțai 
taifun „Hes- 
regiunile de

★
Frontul Național de 
și Guvernul 

luționar Provizoriu din 
namul 
folosul 
cadrul 
pentru 
provocate de taifun, suma de 
100 milioane de piaștri, 
ajutoare în 
camente.

★

pagubelor. 
Eliberare Revo- 

Viet- 
de Sud au alocat. în 
populației sinistrate, în 

măsurilor întreprinse 
înlăturarea daunelor

. . ca și
alimente și medl-

★

provocate de taifu-ți omenești 
nul ..Hester". Totodată, în me
saj se arată că guvernul R.D. 
Vietnam a hotărît să acorde 
victimelor din regiunile sinis
trate un ajutor în alimente, 
îmbrăcăminte și medicamente.

Mesajul exprimă, de aseme
nea , solidaritatea R.D. Vietnam 
cu lupta populației sud-vietna- 
meze împotriva războiului de 
agresiune purtat de S. 
pentru salvarea națională 
cîștigarea victoriei depline 
relatează agenția VNA.

227 de persoane au fost a- 
restate miercuri și joi in state
le New York, New Jersey și 
Connecticut din S.U.A. in ur
ma descinderilor făcute de po
liție in mediul traficanților și 
consumatorilor de stupefiante. 
Cu această ocazie, au fost con
fiscate droguri in valoare de 
peste 1.2 milioane dolari.

Experiența „Eole“
Experiența franceză „Eole", 

constind in „interogarea" prin 
intermediul unui satelit a unui 
mare număr de baloane me
teorologice, core evoluează la 
o altitudine de 12 000 m in e- 
misfera sudică, continuă cu 
succes. Lansat la 16 august 
a.c., satelitul a efectuat pină 
in prezent peste 1 000 de evo
luții circumterestre, in cursul 
cărora a înregistrat și trans
mis stațiilor de la sol importan
te date privind temperatura, 
presiunea și mișcările maselor 
de aer la mare altitudine. Cen
trul național de studii Spațiale 
intenționează să verifice capa
citatea de „interogare" a sa
telitului și in mediu subacva-

© Guvernul Venezuelei a ho- 
tărît, în cadrul unei ședințe 
prezidate de Rafael Caldera, 
președintele țării, sistarea acti
vității în toate instituțiile de 
învățâmînt superior și în șco
lile medii din Caracas. După 
cum s-a mai anunțat, studen
ții din capitala venezueleană au 
organizat o seric de mitinguri 
și demonstrații, cerînd aplica
rea unor reforme democratice 
în sistemul de învățâmînt, în
cetarea represiunilor poliției și 
a intervenției acesteia în uni
versități și școli.

© Penetrația capitalului 
merican în țările occidentale 
intensifică. Potrivit datelor pu
blicate de Ministerul Comerțu
lui din Washington, investițiile 
directe de capital american in 
străinătate au atins anu] tre
cut cifra record de 7,1 miliarde 
dolari. Totalul investițiilor a- 
mericane In străinătate se ridi
ca astfel, la 31 decembrie 1970, 
la 78,1 miliarde dolari.

• Un nou cutremur a zgu
duit joi, a doua zi consecutiv. 
Arhipelagul Noile Hebride din 
sudul Oceanului Pacific, a a- 
nunțat Centrul Național pentru 
mișcări seismice din S.U.A. Se
ismul a avut la epicentru o in
tensitate de 7 grade pe scara 
Richter, superioară celui de 
miercuri, care a măsurat 6.G

• Consiliu) Mondial al Păcii a dat publicității o decla
rație in care condamnă energic noul val de arestări din 
Grecia. .Fiecare zi, se arată in document, aduce.noi știri 
despre urmărirea celor ce se opun autorităților". Consiliul 
Mondial al Păcii cheamă toate forțele democratice din lume 
să-și exprime solidaritatea cu elementele oprimate din 
Grecia.

© Premierul Consiliului dc 
Stat al R. P. Chinezii. Ciu En- 
lai, l-a primit pe redactorul șef"; 
al ziarului japonez ,.Asahi 
Shimbun". Motoo Goto, care se 
află într-o vizită la Pekin.

A luat parte Iao Uen-iuăn, ! 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez. Cu acest 
prilej — menționează agenția 
China Nouă — a avut loc o i 
convorbire prietenească.

© Un satelit de 70 kilogra
me denumit „Prospero" a fost 
plasat joi pe orbită de către 
Marca Britanic — de la baza 
din Woomera, Australia.

Cu această primă lansare a 
unui satelit artificial, Marea 
Britanie devine membră a „< lu- 
bului spațiului*.

• Votul Camerei Comunelor 
în favoarea aderării Marii Bri
tanii la Piața comună va aduce 
Australiei dificultăți majore, a 
declarat vineri viceprem ierul 
australian, John Douglas An
thony, intr-o primă luare de po
ziție.

„Decizia va afecta, evident, 
relațiile viitoare dintre Marca 
Britanic și Australia', a subli
niat, la rîndul său. Billy Sned
don, ministru al Trezoreriei.

Vineri, la Paris au conti
nuat convorbirile intre preșe
dintele Franței, Georges Pom
pidou, și Leonid Brejnov, ,secre-

tema celor 
și dificile 

ale S.U.A.,
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tar general al C.C. al P.C.U.S. 
După cum relevă agenția TASS, 
la convorbiri au fost abordate 
probleme internaționale care 
prezintă interes pentru ambele 
părți.

In cursul aceleiași zile, L. I. 
Brejnev a vizitat Uzinele 
nault“.

® La Washington s-a anun
țat că Asociația Medicală din 
statul Alaska a adoptat o re
zoluție de protest împotriva 
hotăririi guvernului S.U.A. de 
a efectua o experiență nucleară 
subterană, de mare putere, pe 
poligonul de pe Insula Amchit- 
ka, din Arhipelagul Aleutinelor. 
„Detonarea unor încărcături nu
cleare in scopuri militare nu 
poate decit să aducă grave pre
judicii și moarte generațiilor 
prezente și viitoare", se arată 
în rezoluție.

Reproducem o carica
tură apărută în „Japan 
Times', pe 
două mari 
probleme 
problema dolarului și a 
șomajului. După cum se 
vede, fertilizatorii (re- 
prezentind șomajul) ca
re au fost puși la floa
rea din vas (reprezen- 
tind dolarul) nu par de
loc să-i ajute, din con
tră, distrug floarea.

(Reproducere din 
„Japan Times")

Afaceri cu 
„discuri pirat “

„înregistrările pirat" - discu 
rile și casetele de magneto
fon vindute ilicit - aduc tra- 
ficanților venituri fabuloase. S-o 
estimat că, anual, sint vindute 
peste 100 milioane de discuri, 
care aduc beneficii nete de 
circa 200 milioane de dolari 
Comercializarea lor este în
lesnită pe de-o parte de fap
tul că ele nu pot fi deosebite 
prin nimic de discurile auten
tice. iar pe de altă parte pen
tru că, nefiind supuse taxelor 
și drepturilor de autor, sint vin
dute la prețuri mult mai con
venabile. Alarmate de amploa
rea acestor afaceri ilicite, re
prezentanții a 45 de țări s-au 
întrunit la sediul Națiunilor U- 
nite din Geneva în vederea 
semnării unei convenții interna
ționale de luptă împotriva 
„discurilor pirat"

Erupția vulcanului 
San Antonio

Dupâ 30 de ani de inacti
vitate, vulcanul San Antonio 
din arhipelagul Insulelor Ca
nare a inceput să erupă marți 
seara. Pinâ in prezent, deși șu
voiul de lavă se îndreaptă spre 
farul Fuercaliente, din sudul li
toralului, nu au fost înregistra
te victime, iar pagubele ma
teriale sint neînsemnate.


